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Verðum hér svo lengi 
sem við erum ánægð
Frönsku hjónin Caroline og Benoit Cheron fóru með börnunum sínum í frí til 
Íslands fyrir þremur árum. Þau urðu svo heilluð að þau eru flutt hingað með 
alla fjölskylduna, hafa stofnað hér fyrirtæki og segjast komin til að vera. ➛?

Caroline er innanhússhönnuður og hefur sett upp stúdíó í miðbæ Reykjavíkur. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir



Fyrir þremur árum fóru 
frönsku hjónin Caroline og 
Benoit Cheron í frí til Íslands 

ásamt börnunum sínum þremur. 
Þau ferðuðust um landið á þremur 
vikum og nutu frísins í botn. Ári 
síðar bauð Benoit konunni sinni 
í vikuferð til Íslands í tilefni af 
fertugsafmælinu hennar. Eftir 
það varð ekki aftur snúið. Hjónin 
heilluðust svo af landi og þjóð að 
þau fóru að velta fyrir sér mögu-
leikanum á að flytja til landsins.

„Okkur þyrsti í ævintýri og 
vildum hugsa aðeins út fyrir kass-
ann og fara út fyrir þægindaramm-
ann okkar,“ segir Caroline og bætir 
hlæjandi við: „Kannski var þetta 
líka miðaldurskrísa.“

„Við byrjuðum að ræða þessa 
hugmynd við börnin okkar fljótt 
efir að við komum heim. En það 
tók um það bil ár fyrir hug-
myndina að verða að veruleika. 
Við ákváðum að hætta í vinn-
unum okkar úti. Við þurftum 
að finna hús til að búa í og skóla 
fyrir börnin á Íslandi. Við komum 
svo til Íslands í maí 2018 svo við 
höfum verið hér í ár. Þetta hljómar 
kannski svolítið klikkað en svona 
gerðist þetta.“

Það sem heillaði fjölskylduna 
við Ísland var aðallega náttúru-
fegurðin, náttúran er svo sterk á 
Íslandi. Okkur langaði að vera nær 
náttúrunni og stjórnast minna af 
efnishyggju. Okkur fannst Ísland 
geta fært okkur það.

Áður en fjölskyldan flutti til 
Íslands bjuggu þau í Lúxemborg 
í fjölda ára. Þar rak Caroline sitt 
eigið fyrirtæki sem innanhúss-
hönnuður.

Hannar heimili  
fyrir íslendinga
„Þegar við bjuggum í Frakklandi 
fyrir þrettán árum var ég ensku-
kennari. En þegar við fluttum 
til Lúxemborgar langaði mig að 
breyta til og fór í nám í innanhúss-
hönnun,“ segir Caroline. Hún seldi 
fyrirtækið sitt þegar hún flutti til 
Íslands og hefur nú stofnað nýtt 
fyrirtæki á Íslandi.

Fyrirtækið heitir Bonjour og 
sérhæfir sig í innanhúshönnun, 
vefsíða fyrirtækisins er bonjour.
is. Caroline hefur komið upp 
stúdíói á Óðinsgötunni. Þar er hún 
með sýningarrými svo viðskipta-
vinirnir geti fengið hugmynd um 
möguleikana sem hún býður upp 
á. Í sýningarrýminu má sjá úrval 
fallegrar franskrar hönnunar. Það 
er hægt að sjá veggfóður, húsgögn 
og ljós frá samstarfsaðilum fyrir-
tækisins ásamt fylgihlutum eins 
og púðum, kertum og hönnunar-
vörur ólíkar þeim sem hægt er að 
kaupa annars staðar á landinu.

„Ég opnaði stúdíóið fyrir þremur 
mánuðum. Ég er mjög ánægð með 
viðbrögðin sem ég hef fengið frá 
Íslendingum. Þeir eru mjög áhuga-
samir,“ segir Caroline.

Hún segir Íslendingana vera svo 
vana norrænum tískustraumum 
og þeim þyki það því góð tilbreyt-
ing að sjá eitthvað nýtt.

„Ég held að Íslendingar séu mjög 
opnir gagnvart nýjungum, nýrri 
tísku og nýjum hugmyndum. Það 
er ein ástæða þess að ég vildi hafa 
sýningarrými, svo fólk sjái hvað 
ég get gert. Mér finnst gaman að 
vinna með veggfóður og liti og er 
djörf í litavali. Ég er sannfærð um 
að litir séu góðir fyrir okkur. Sýn-
ingarherbergið er einnig hugsað til 
að sýna viðskiptavinunum hvernig 
heimili þeirra gæti verið.“

Caroline segir að hún hafi hitt 
fyrstu viðskiptavinina á Íslandi 
þegar hún tók þátt í hönnunar-
mars sem hún segir að hafi verið 
gott tækifæri til að mynda tengsl.

„Viðskiptavinirnir geta verið 
einstaklingar en þeir geta líka 
verið fyrirtæki. Ég byrja oftast á að 
heimsækja viðskiptavinina til að 

Caroline segir íslendinga opna fyrir nýjungum. 

Sýningarrýmið er hugsað til að gefa viðskiptavinum hugmyndir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Í sýningarrýminu má sjá úrval fallegrar franskrar hönnunar. 

átta mig á þörfum þeirra og smekk 
og gera mér grein fyrir rýminu. Ég 
hanna bæði heimili fólks en get 
líka hannað vinnusvæði eins og 
til dæmis læknaskrifstofur,“ segir 
hún.

Fjölskyldan gengur fyrir
Benoit eiginmaður Caroline starfar 
líka í fyrirtækinu en einungis í 
hlutastarfi. Hann sér um fjármálin 
en Caroline tekur fram að hann 
komi ekkert nálægt hönnuninni. 

„Hann vann við fjármálaráðgjöf 
áður en við fluttum til Íslands. 
Hann er búin að stofna fjármála-
ráðgjafarfyrirtæki á Íslandi, 
X.FIN, og er þegar kominn með 
viðskiptavini. En hann vinnur 
stundum í stúdíóinu þegar ég er 
þar ekki. Fjölskyldan gengur fyrir 
og stundum fer ég að gera eitthvað 
með krökkunum og þá hleypur 
hann í skarðið.“

Hjónin hafa nýlega fest kaup á 
húsnæði á Álftanesi og fjölskyldan 

er ánægð á Íslandi. „Yngstu dóttur 
minni fannst þetta svolítið erfitt í 
fyrstu af því henni fannst hún hafa 
missti vini sína, en núna eru allir 
ánægðir. Börnin elska skólann sinn 
og lífið á Íslandi,“ segir Caroline, 
en börn þeirra hjóna eru 13, 11 og 
9 ára.

„Við erum ekki komin hingað 
í stutt stopp. Við viljum vera hér 
svo lengi sem við erum hamingju-
söm. Við vonum að það verði í 
mörg ár.“

Við erum ekki 
komin komin 

hingað í stutt stopp. Við 
viljum vera hér svo lengi 
sem við erum hamingju-
söm.
Carolone Cheron

Fjölskyldan heillaðist af landi og þjóð og settist að hér á landi

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 
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Nánari upplýsingar á www.kopavogur.is
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Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Verð frá 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

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

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
Sláttur, klippingar, úðun og ofl. 
Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald

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

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

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

 Nudd

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SPÁSÍMINN 9086116.
Ástir,Fjármál,Heilsa. Opið alla daga.

Keypt
      Selt

 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.

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

Herb. til leigu á svæði 201. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 893 3475

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil.

 Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m.

  Lager eða geymsla.

  Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella 
14. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Óskað er eftir ungri konu sem gæti 
veitt konu liðveiðslu og almenna 
heimilishjálp tvisvar í viku eða eftir 
samkomulagi. Vinsamlega hafið 
samband í s. 618 2027

 Atvinna óskast

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


