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Arkitekt hússins er Albína Thordarson og stendur húsið við rólega götu, í sannkallaðri sveit í borg. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Húsið nánast hannað 
fyrir kvöldsólina
Í barnvænu hverfi í Mosfellsbæ er sérstætt hús til sölu. „Húsið er með klass-
ísku sniði fyrir utan þennan stóra kvist, götumegin. Skáhallar viðarþiljur 
varpa kvöldsólinni um allt hús,“ segir eigandi Krókabyggðar 1a. ➛2

Hair Volume 

- fyrir líflegra 
hár!

 

BRÚÐKAUPSÞEMA 
Í Fréttablaðinu föstudaginn 17. maí.

Allt sem hugsast getur varðandi brúðkaup.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna 

dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 
Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550-5654 / jonivar@frettabladid.is



Húsið hefur einstakan karakt-
er og það er með sorg í hjarta 
sem þau hjónin eru að selja. 

„Við elskum hvern fermetra í þessu 
húsi og þessum garði. Við fluttum 
hingað 1992 og þarna höfum við 
alið upp tvo drengi, yndislegan 
hund og ótal fugla. Ungu mennirnir 
eru uppkomnir og þetta er orðið 
of stórt hús fyrir okkur tvö,“ segir 
Jóhanna M. Thorlacius.

Húsið er 225,9 fermetrar að 
stærð, þar með talin 45 fermetra 
vinnustofa sem hefur verið breytt 
í stúdíóíbúð, ásamt 12 fermetra 
óskráðu verkstæði í bakgarði. 
Arkitekt hússins er Albína 
Thordar son og stendur húsið við 
rólega götu, í sannkallaðri sveit 
í borg. Það er sex herbergja, með 
þrjú svefnherbergi og þrjár stofur 
auk stúdíóíbúðarinnar.

„Við höfum alltaf sinnt öllu við-
haldi jafnóðum og húsið er í mjög 
góðu standi. Garðurinn er stór og 
mikill og nú erum við að nálgast 
sextugt. Þetta eru viss tímamót 
og næstu árin verða öðruvísi. Nú 
ætlum við að draga saman seglin 
og huga í meira mæli að andlegum 
málum; njóta lista og menningar, 
ástunda íhugun, útiveru og fleira,“ 
segir Jóhanna Margrét.

Garðurinn vekur athygli með 
hellulagðri verönd á baklóð til 

suðurs með útgengi frá stórum 
sólskála. Þar er fallegur gróður; 
heitur pottur og tjörn í bakgarði og 
mikil veðursæld er á lóðinni sem 
er 1.054,2 fermetrar að stærð. Inn-
keyrslur eru beggja vegna hússins, 
alls 3-4 bílastæði. Falleg og vönduð 
hraunhleðsla er á lóðarmörkum. 
Snjóbræðslukerfi er undir hellu-
lagðri innkeyrslu við aðalinngang 
en náttúruleg steinlögn hinum 
megin. Virkilega fallegur gróður er 
á lóðinni sem hefur verið vel hirt í 
gegnum árin.

Staðsetningin er frábær með 
fallegum gönguleiðin að Varmá, 
Reykjalundi, Helgafelli, Hafra-
vatni og öðrum náttúruperlum. 
Barnvæn staðsetning þar sem 
stutt er í leikskólann Reykjakot og 
Krikaskóla.

Opið hús verður sunnudaginn 
12. maí klukkan 14.00-14.30.

Benedikt Bóas 
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is Garðurinn 

vekur athygli 
með hellulagðri 
verönd á baklóð 
til suðurs.

Fyrir utan sólskála er fallegur gróður; heitur pottur og tjörn.

Mikil veðursæld er á lóðinni sem er 1.054,2 fermetrar að flatarmáli. 

Páfagaukabúrið 
vekur mikla 
athygli enda 
ansi stórt. „Það 
er unaðslegt 
að hlusta á þá 
frá morgni til 
kvölds.“ 

Þetta eru viss 
tímamót og næstu 

árin verða öðruvísi. Nú 
ætlum við að draga 
saman seglin og huga í 
meira mæli að andlegum 
málum; njóta lista og 
menningar, ástunda 
íhugun, útiveru og fleira.

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA

Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yfir fimmtíu tegundir af  
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húðpróteins og insúlins

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á www.arcticstar.is

Arctic Star sæbjúgnahylki

. 
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Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól. Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsnæði Bílalinda, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

Nýr Nissan Leaf S 40Kw. 
Raundrægni um 270 km. Til 
afhendingar strax. Besta verð sem 
hægt er að standa við. 100% lán 
mögulegt. Verð: 3.990.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólhýsi

Af sérstökum ástæðum er til sölu 
lítið notaður ADRIA/ALTEA Húsvagn 
2014 TILBÚINN Í FERÐALAGIÐ. 
Innifalið m.a. Loftnet/Sjónvarp 
Gasgrill. Mikroofn, Borðbúnaður, 
Pottar, Pönnur, Extra Dýnur Sængur/
Koddar Skoðaður 2020 Verð 
2.800.000 Uppl. 893 9999

 Bátar

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Tek að mér trjáklippingar og 
garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569.

 Bókhald
Bókhald, vsk, ársuppgjör og framtöl. 
Lykilfjarmal@outlook.com eða sími 
8404147.

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

BÓKHALD.
Get tekið að mér bókhald og 
uppgjör fyrir smærri fyrirtæki, og 
einstaklinga. Upplýsingar í síma 
899-2042

 Málarar

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / 
loggildurmalari@gmail.com

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Rafmagnsnuddpottur, frystikista 
110 cm og 2,2 kw bensínrafstöð til 
sölu. Uppl. s: 893-3475

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heimilið

 Barnavörur

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT  
165 - 570 FM 

ATVINNUHÚSNÆÐI Í  
116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ 

KR 990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

2.herb. íbúð á 7. hæð, með góðu 
útsýni á svæði 105 til leigu, laus 1. 
júní. Uppl. s: 893-3475

 Atvinnuhúsnæði

ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð 
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga: 
99 þús Facebook: steinhella 14. S: 
661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
ÓSKAST -

 

Silfri ehf óskar eftir vönum  
trailer bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Vantar menn í málningarvinnu, 
vanir menn óskast og íslensku 
kunnátta nauðsynleg. Umsóknir 
sendist á smaar@frettabladid.is 
merkt : málun

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
Sími: 535 1300 - 
verslun@verslun.is

TA
K

T
IK

 5
3

7
8

  
#

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Smáauglýsingar


