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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

30% afsláttur

í hádeginu alla virka daga

Í garðinum er lítið hús fyrir barnabörnum þar sem þau geta leikið sér. Þarna sést hvernig Anna og Hannes byggðu yfir hluta pallsins.

Lítil paradís í Mosó
Osushi
Tryggvagötu

Anna Fiff Friðriksdóttir tanntæknir og eiginmaður hennar, Hannes Vilhjálmsson smiður, hafa komið sér vel fyrir í Mosfellsbæ. Þau njóta þess að sitja úti
og dunda í garðinum. Pallurinn hefur verið mikið notaður undanfarið. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

Þ

að hafa verið góðviðrisdagar
og það hafa Anna og Hannes
nýtt sér í garðinum. Þau hafa
meðal annars unnið að viðhaldi
og hreinsun. „Ég er mikil áhugamanneskja um gróður og garða,“
segir Anna sem notar hverja frístund til að undirbúa garðinn fyrir
sumarið. „Við erum með góðan
garð sem er svolítið skipt niður,
það eru pallar á þremur stöðum og
í einum hlutanum erum við með
heitan pott. Við búum skammt
frá Reykjalundi í mjög fallegu
umhverfi en við fluttum hingað
fyrir tveimur og hálfu ári,“ segir
Anna.
„Við nýttum það í garðinum
sem fyrir var og svo höfum við
verið að bæta við, setja niður tré
og alls kyns rósir. Mér finnst mjög
skemmtilegt að dunda í garðinum
en þar sem við bjuggum áður
voru einungis pallar og blóm í
pottum. Okkur langaði mikið að
eignast garð. Sumarblómin eru
svo falleg en við viljum líka hafa
tré í kringum okkur. Við erum
eiginlega með alls konar tré í
garðinum,“ segir hún. „Ég prófaði í
fyrsta skiptið núna að setja niður
lauka. Þeir voru fínir á meðan þeir
voru innanhúss en drápust allir
þar sem ég setti þá of snemma út.
Það er samt stefna mín að rækta
frá grunni,“ segir Anna.
Þau hjónin hafa verið að stækka
pallinn hjá sér og byggðu yfir hann
að hluta. „Í framtíðinni ætlum við

Pallurinn er framlenging af stofunni og er mikið notaður eftir að byggt var yfir hluta hans. FRETTABLAÐIÐ/ERNIR

Anna vildi gera pallinn notalegan
enda nota hjónin hann mjög mikið.

Það eru nokkur góð horn í garðinum þar sem er hægt að hafa það notalegt.

FÖGNUM KVENNLEIKANUM
Í LAXDAL

Hér lætur Anna fara vel um sig á pallinum. Hún er með græna fingur og
finnst mjög skemmtilegt að dunda sér í garðinum. FRETTABLAÐIÐ/ERNIR

Anna hefur sótt gamla hluti úr
kössum, spreyjað og gefið nýtt líf.

Fylgið okkur á
FACEBOOK
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Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu
í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni.
Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

hugsanlega að loka honum alveg.
Við fengum nóg af rigningarveðrinu síðasta sumar og mig langar
til að hafa fínt á pallinum án þess
að vera alltaf að spá í veðurfarið.
Núna þarf ég engar áhyggjur að
hafa af veðrinu og nota pallinn
sem aðra stofu. Við sitjum oftast
úti þannig að húsnæðið okkar
stækkaði við breytinguna. Ég vil
geta notið þess að vera utandyra
þótt það sé kannski ekki glampandi sól. Við sitjum stundum úti í
úlpu og með teppi. Við erum með
arin á pallinum og það má segja að
við séum alltaf úti. Svo grillum við
og höfum það kósí.“
Anna er alltaf að gera fínt á pallinum. Hún hefur tekið upp gamla
hluti sem voru komnir ofan í kassa
og gefið þeim nýtt líf. „Ég hef verið
að spreyja alls konar hluti sem
ég get núna notað úti á palli til að
gera vistlegt. Mér finnst æðislega
skemmtilegt að dunda þannig,“
segir hún. „Yfirbyggði pallurinn
er okkar önnur stofa núna en svo
byggðum við annan pall til að nýta
til sólbaða í góðu veðri. Þar er ég
með sólbekki og frábært að vera
þar í sólinni þegar maður á frí.
Það er mikil veðursæld hér og gott

að vera nálægt náttúrunni,“ segir
Anna og viðurkennir að garðurinn
kalli á talsverða vinnu en hún sé
skemmtileg.
„Ég er að mestu búin að fara
yfir garðinn núna en það er alltaf
eitthvað eftir. Við erum búin að
bera á pallinn að hluta en eigum
eftir smávegis. Það er alltaf hægt
að bæta á sig vinnu í garðinum en
það er bara gaman. Við erum líka
með garðhús með eldhúsi í garðinum þar sem barnabörnin geta
leikið sér en þau eru orðin sex,“
segir Anna en á heimilinu eru þau
hjónin ásamt 21 árs gamalli dóttur
þeirra og heimilishundinum.
Anna starfar sem tanntæknir hjá
tannlæknadeild Háskóla Íslands
en Hannes er umsjónarmaður fasteigna hjá Regin fasteignafélagi.
Anna og Hannes eiga sumarbústað en segjast nota hann miklu
minna eftir að þau flutti í Mosfellsbæ. „Maður þarf hann ekki
lengur,“ segir hún. „Ég veit ekki
hvað við gerum við hann. Bústaðurinn er svo miklu minna notaður.
Hér búum við í paradís og viljum
bara vera heima þegar við erum í
fríi. Svo er stutt í fallega náttúruna
hér allt í kring.“

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson,
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764 | Sandra
Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen, solrunfreyja@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768
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Bílar
Farartæki

Varahlutir

Bókhald
RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða bókhaldsþjónusta.
Sanngjörn verð og góð þjónusta.
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða
olafur@retta.is.

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Bólstrun

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
Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir
sem og allt almennt viðhald
fasteigna s:6974650

Þjónusta
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

Pípulagnir

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

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ
GAMLA BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Óska eftir að kaupa 100 þús. kr
bíl. Verður að vera í toppstandi og
skoðaður. Staðgreiðist. Upp. í s:
483-3568

Bátar

Pípulagnaþjónustan oje 780-3939.
Allt almennt viðhald og breytingar.
Dren, frárennsli.

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
HEIMAVÍKUR PLÖTUKRÓKAR
TILBOÐ.
10 stk plötukrókar-10 stk
sigurnaglar nr 5 tvö pör vettlingar
5580 kr Heimavík.is Heimavík s:
555-6090 eða 892-8655

LAXANETIN
Þjórsá-Hvítá-Ölfusará tilbúin.
Heimavík.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og
einstaklinga, klippingar og umhirðu
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

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

GÓÐIR Í SUMAR
Opið: Mánudaga-föstudaga kl. 10-18, laugardaga 12-15.

VW Golf r 4 motion.
Árgerð 2016, ekinn 45 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur 6 gírar.
Verð 5.790.000.Eurodyne stage 2. 390 hp
Rnr.116883.

SUZUKI Vitara gl+.
Árgerð 2017, ekinn aðeins 28 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur 6 gírar.
Verð 3.280.000.1 eigandi umboðsbíll
Rnr.213590.

BMW X5 xdrive30d m-tech.
Árgerð 2013, ekinn 103 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 8 gírar.
Verð 4.980.000.umboðsbíll
Rnr.213269.

Bílaármögnun Landsbankans

LAND ROVER Range rover sport hse
dynamic. Árgerð 2015, ekinn aðeins 49
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar.
Verð 9.980.000.
Rnr.213538.

DODGE Ram 3500 longhorn ltd .
Árgerð 2017, ekinn aðeins 23 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur.
Verð án vsk 7.250.000.
Rnr.116841.

50% afsláttur af
lántökugjöldum í maí
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Nudd

Fasteignir

FRÍSTUNDABIL.

Heimilið

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

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

Kerrurnar
frábæru frá
Humbaur eru
til á lager!

Geymsluhúsnæði
Rafvirkjun
GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

FOSSAGATA 14, 101 REYKJAVÍK

Barnavörur

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Keypt
Selt

Öllum 750kg
kerrum
fylgir nefhjól,
lás og strappar.

GEYMSLURTILLEIGU.IS
SÍMI: 414-3000
Gerðu verðsamanburð !

Atvinna

Óskast keypt

OPIÐ HÚS

Startrailer 1280
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.
Verð: 121.888
kr. án vsk.
0

SYSTKINA VAGN/KERRA

Ugluhús í Litla Skerjafirði. Einstakt sjarmarandi bárujárnshús ásamt bílskúr
á mjög stórri hornlóð. Eignin skiptist í: forstofu/hol, 4 svefnherbergi, tvær
stofur, eldhús, tvö baðherb. þvottahús og geymslu. Á lóð er bílskúr og tvö
gróðurhús. Um er að ræða timburhús á steyptum kjallara byggt árið 1931.
Heildarstærð eignar er um 150 fm. V. frá 86,9 m.
Opið hús NJ§WJLVEBHJOONBÓGSÈLMo
Nánari uppl. Kjartan Hallgeirsson lg.fs. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

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!

Upplýsingar í síma 782 8800

Aðalfundur SÁÁ

Til bygginga

Gerð 1384
Sturtanleg.
750 kg. Mál: 251x131x35 cm.
Verð: 229.839 kr. án vsk.

Húsnæði

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

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

Aðalfundur SÁÁ verður haldinn
ﬁmmtudaginn . júní kl. 17.00
í Von, húsi SÁÁ, Efstaleiti 7.

Atvinnuhúsnæði

Dagskrá fundarins er:

Gerð 1374
Opnanleg að framan.
750 kg. Mál: 251x131x35 cm.
Verð: 201.612 kr. án vsk.

Atvinna óskast

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105

Tilkynningar

Gerð 1376
Opnanleg að framan.
750 kg. Mál: 205x131x35 cm.
Verð: 169.355 kr. án vsk.

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

1. Skýrsla stjórnar
2. Reikningar samtakanna lagðir fram
3. Lagabreytingar
4. Kosning í stjórn
5. Ákvörðun félagsgjalda
SÁÁ
Efstaleiti 7
6. Önnur mál

103 Reykjavík
Sími: 530 7600
saa@saa.is
www.saa.is

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.

gjofsemgefur.is

AUÐBREKKA.
100-450 fm atvinnuhúsnæði.
Mjög bjart og góðar innkeyrsludyr.
Verð frá Kr. 1.500 pr fm
Nánar uppl. s. 840 3992

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

GEFÐU
VATN
9O7 2OO3

Job.is

Gerð 1339
Opnanleg að framan.
1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.
Verð: 350.807 kr. án vsk.,
en með skráningu.

Iðnaðarmenn

Heilbrigðisþjónusta

Verslun og þjónusta

Kennsla

Veitingastaðir

Ferðaþjónusta

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

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

