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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér
nýjustu fréttir dagsins og
ítarlega umfjöllun um
málefni líðandi stundar.

Fjölskyldan fyrir framan húsið í Skerjafirðinum sem búið er að endurbyggja nánast frá grunni FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Þetta gerir maður bara
einu sinni á ævinni
Daníel Brandur Sigurgeirsson og konan hans, Elín Björk Jónasdóttir, hafa
staðið í stórframkvæmdum við húsið sitt í Skerjafirði undanfarin ár. Þau
keyptu húsið að hluta til árið 2011. Þá var það með tveimur íbúðum. Þau
keyptu svo kjallaraíbúðina árið 2014 og áttu þar með allt húsið. ➛2
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Snorri og Trausti tilbúnir að bora.

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

V

ið vissum þegar við keyptum
húsið að það hafði gengið í
gegnum þó nokkrar breytingar. Það var smíðað 1934 og var
þá kjallari hæð og ris, svo var byggt
við það 1949,“ segir Daníel.
Þá var viðbyggingu bætt við
húsið sem var kjallari og hæð en
Framhald af forsíðu ➛
ekki ris. Árið 1957 kviknar svo í
húsinu og rishæðin var ekki lengur
íbúðarhæf. Rishæðinni var eftir
það breytt í geymsluloft. Daníel
segir að þau hjónin hafi frá því þau
keyptu húsið viljað setja rishæðina
upp aftur. Þau höfðu haft fréttir af
nágranna sínum í Skerjafirði sem

smíðaði nýja hæð á húsið sitt úti í
garði, sagaði svo gamla þakið af og
sett hæðina ofan á.
„Við veltum fyrir okkur þeirri
aðferð,“ segir Daníel. „En svo kom í
ljós að húsið var svo illa farið eftir
eldsvoðann að það hefði líklega
aldrei gengið. Eftir að hafa ráðfært
okkur við smiði ákváðum við að
rífa húsið ofan af steypta kjallaranum og smíða það upp á nýtt.“

Þetta tekur sinn
tíma enda þrjár
hæðir. Við erum búin að
gera öll rými hússins
nothæf en það er ýmiss
konar frágangur eftir.
Daníel Brandur Sigurgeirsson

Bjuggu í 21 m2 bílskúr
Fjölskyldan, Daníel, Elín og synir
þeirra tveir, þá átta og ellefu ára
fluttu úr húsinu í júní árið 2016.
„Við byrjuðum strax að rífa sjálf,
aðallega bara með höndunum
og kúbeini. Við fengum hjálp frá
góðu fólki. Svo réðum við smiði
til að smíða húsið, og klára það að
utan,“ útskýrir Daníel. Húsið er
núna kjallari hæð og ris. „Við erum

að nálgast upprunalegu útgáfuna,
nema það var aldrei ris yfir öllu
húsinu áður og það vantaði viðbygginguna. Þannig að þetta er
eiginlega fjórða útgáfan af húsinu.“
Þegar húsið var tilbúið að utan
tók við vinna við að gera það
íbúðarhæft. „Við höfum verið að
smá dunda við að klára það að
innan,“ segir Daníel. „Við fengum
húsið afhent aftur rétt fyrir jólin
2016. Þá voru smiðirnir búnir að
vera að vinna í því í um það bil hálft
ár. Við fórum strax að vinna
í að innrétta efstu hæðina og gátum
flutt inn í hana í apríl 2017.“
Á meðan endurbyggingin á húsinu stóð yfir flutti fjölskyldan í 21
fermetra stúdíóíbúð sem þau höfðu
útbúið í bílskúrnum. „Þetta var
ágætis lærdómsferli í að lifa í litlu
plássi. Ég held að það hafi allir haft
mjög gott af því en við vorum samt
mjög fegin að komast í húsið aftur.“

Eins og gamalt bárujárnshús að utan
Daníel segir að þau hafi lagt áherslu
á að húsið væri óbreytt að utan að
mestu leyti. Að það liti út eins og
gömlu bárujárnshúsin. En húsið að
innan er alveg nýtt. „Við fengum
Helga Hafliðason arkitekt til að
teikna það fyrir okkur. Herbergjaskipan og allt innan húss var endurhannað.“
Hjónin eru enn að klára að innrétta húsið. „Þetta tekur náttúrulega sinn tíma,“ segir Daníel. „Þetta
eru þrjár hæðir. Við erum búin að
gera öll rými hússins nothæf en það
er ýmiss konar frágangur eftir. Það
á til dæmis eftir að setja gerefti og
gluggakistur nánast alls staðar.“
Daníel segist vera að vinna svolítið úti við þessa dagana að klára
að ganga frá svölum og smíða pall
í garðinum. „Ég hef verið að nýta
tímann meðan veður leyfir.“
„Ég held að ég geri þetta ekki
oftar,“ segir hann aðspurður. „Að
rífa hús og byggja nýtt er ekki eitthvað sem maður gerir oftar en einu
sinni á ævinni.“

Jólamatur í hálfkláruðu húsi.

Svona leit húsið
út þegar fjölskyldan keypti
það árið 2011.

Húsið var
rifið niður að
steypta kjallaranum.

Hér er byrjað að
byggja fyrstu
hæðina.

Húsið að mestu
tilbúið að utan.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

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

Bókhald

550 5055

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

Keypt
Selt

Heimilið

Til sölu

Barnavörur

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

Kerrurnar
frábæru frá
Humbaur eru
til á lager!

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.

Suzuki mótorhjól. Komdu og kíktu
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt
spennandi til, sjón er sögu ríkari.
NISSAN Qashqai Tekna. Árgerð 2014,
ekinn 69 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 2.490.000. Rnr.116912.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

Hjólhýsi

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

Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA
Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

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

TOYOTA Yaris Active Trend. Árgerð
2016, ekinn 63 Þ.KM, sjálfskiptur,
bensín. Verð 1.790.000. Rnr.213664.

Húsaviðhald
HJÓLHÝSI.COM

BMW I I3 rafmagnsbíll leður lúga
og fl . Árgerð 2017, ekinn 14
Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur. Verð
3.980.000. Rnr.360420.

Öllum 750kg
kerrum
fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Trigano uppblásin fortjöld á
frábæru tilboðsverði þar sem allir
aukahlutir fylgja með.
Vorum að fá nýja sendingu með
Lima 300 og Bali XL.
Takmarkað magn!
Nú fer hver að verða síðastur að
næla sér í tjald.
Bæjarhraun 24
Sími: 8634449/7782294
Netfang: www.hjolhysi.com
Facebook: www.facebook.com/
hjolhysi

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.
Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Húsnæði

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

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

Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

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

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

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Hjólbarðar

Til bygginga

VERSLUNAR- OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL
LEIGU

LAND ROVER Range Rover Sport
HSE Dynamic. Árgerð 2015, ekinn 49
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. Verð
9.780.000. Rnr.213538.

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.

TECHKING VINNUVÉLADEKK

DODGE Ram 3500 Laramie. Árgerð
2019, nýr bíll, dísel, sjálfskiptur. Verð
án vsk 8.450.000. Rnr.213622.

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

Þjónusta

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

Atvinna

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Pípulagnir
Spádómar

FORD F150 Lariat Power Dtroke
Diesel. Árgerð 2019, nýr bíll,
dísel, sjálfskiptur 10 gírar. Verð
13.680.000. Rnr.213659.

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

Til leigu í Bolholti 4, næsta húsi
við Laugaveg 178
Verslunarhúsnæði á götuhæð 235
fm. Laust strax.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. 150
fm. Laust fljótlega.
Skrifstofuhúsnæði á 5. hæð. 180
fm. Laust fljótlega.
Uppl. í s: 893-8166 eða
grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

Atvinna í boði

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

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

FRÍSTUNDABIL.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Yfirvélstjóri óskast á Þrist BA 36 í
afleysingar. Uppl í síma 8410863 Jón

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

Gröfumaður óskast, aðeins vanir
menn. Einnig verkamenn, vanir
jarðvinnu. Uppl. í s. 8970731

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

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Gerð 2331
Opnanleg að framan.
2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.
Verð: 431.452 kr. án vsk.,
en með skráningu.

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA

GEFÐU
HÆNU

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

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

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Atvinnuhúsnæði

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.
Pípulagnaþjónustan oje 780-3939.
Allt almennt viðhald og breytingar.
Dren, frárennsli.

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

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.
Heimasíða: www.topplausnir.is

