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Bryndís er með einstaklega gott auga fyrir fallegri innanhúshönnun. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Heima 
er best
Bryndís Stefánsdóttir 
býr ásamt kærastanum 
sínum og dóttur þeirra 
í fallegri íbúð í Kópa-
voginum. Falleg lýsing, 
fersk blóm og framandi 
list prýða heimilið. ➛2

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
GÖTUHJÓL · FJALLAHJÓL · BARNAHJÓL

15. - 20. JÚLÍ Í FAXAFENI

GÁMASALA!
HJÓLAÐU Í

NÝTT
HJÓL! VAXTALAUS

KORTALÁN*

*VAXTALAUS KORTALÁN TIL ALLT AÐ 6 MÁNAÐA - LÁNTÖKUGJALD ER INNHEIMT VEGNA KORTALÁNA
FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

HJÓL! VAXTALAUS
KORTALÁN*

HJÓ

*VAXTALAUS KORTALÁ



Íbúðin er björt og 
vel skipulögð þar 
sem fallegir hlutir 
fá að njóta sín vel. 

Fersk blóm sjáan-
leg. Bryndís reynir 
alltaf að vera með 
falleg blóm heima 
hjá sér. 

Fjölskyldan nýtur sín best í sófanum heima. 

Við erum búin að búa 
erlendis í svolítið langan 
tíma og búa í þó nokkrum 

íbúðum svo stíllinn á heimilinu 
hefur fengið gott rými til að 
mótast,“ segir Bryndís. Parið 
hefur verið á f lakki undanfarin ár 
þar sem kærasti Bryndísar starfar 
sem atvinnumaður í knattspyrnu. 
„Ég myndi segja að undanfarin ár 
hafi stíllinn færst meira yfir í „less 
is more“. Ég kann betur við mig 
umkringd fáum en vel völdum 
hlutum sem gera heimilið hlýlegt 
og fallegt.

Það sést langar leiðir að Bryn-
dís er mikil smekkkona, íbúðin 
hennar er einstaklega vel skipu-
lögð og falleg blóm skarta sínu 
fegursta. „Ég reyni alltaf að eiga 
fersk og falleg blóm, mér finnst 
blóm einfaldlega gera allt betra og 
fallegra.“

Gæðastundir heima  
í uppáhaldi
Það getur verið erfitt að velja 
sér sína allra uppáhaldshluti á 
heimilinu, eitthvað sem þú getur 
ekki án verið. Bryndís veit hins 
vegar nákvæmlega hvers hún 
gæti ekki lifað án. „Númer eitt er 
auðvitað fjölskyldan mín, mér 
finnst ekkert betra en þegar öll 
fjölskyldan er saman heima. Svo 
er það Kitchen aid hrærivélin mín 
en mér finnst ótrúlega gaman að 
prófa mig áfram með alls konar 
uppskriftir og þá kemur hræri-
vélin alltaf að góðum notum. 
Síðast en ekki síst er það sófinn 
minn. Mér líður best í sófanum – 
þar eigum við fjölskyldan fullt af 
kósý kvöldum og gæðastundum.“

Fallegir hlutir prýða íbúðina 
hennar Bryndísar en nýjasti 
hluturinn á heimilinu er Eggið 
eftir Arne Jacobsen í svörtu leðri. 
„Þessi stóll hefur verið á óska-

listanum mínum lengi og ég er 
svo ánægð með hann. Nýlega 
fjárfestum við líka í list eftir hina 
hæfileikaríku Rakel Tómasdóttur. 
Myndirnar hennar setja svo 
skemmtilegan svip á heimilið,“ 
segir Bryndís.

Litlu hlutirnir skipta sköpum
Íbúðin er afar björt og fallegir 
litir vinna vel saman í íbúðinni. 
„Uppáhaldslitirnir mínir eru 
hvítur, grár og bleikur. Þótt hann 
sé ekki litur, þá verð ég að nefna 
marmara því við erum með 
mikinn marmara hjá okkur og 
mér finnst hann tengja litina vel 
saman og skapa f lotta heild. Þetta 
eru þeir litir sem eru hvað mest 
ráðandi á okkar heimili.“

Bryndís hefur lengi haft áhuga 
á fallegri hönnun en það eru 
oft litlu hlutirnir sem að skapa 
ákveðna stemningu á heimilinu. 
„Mér finnst falleg lýsing, afskorin 
blóm og kerti gera allt svo heim-
ilislegt. Það sem gerir heimili 
að heimili liggur oft í smáatrið-
unum.“

Þegar hún er spurð út í drauma-
heimilið kemur eitt strax upp í 
huga hennar. „Draumaheimilið 
mitt hefur alla tíð verið æsku-
heimilið mitt. En ef ég hugsa burt 
frá því og læt mig dreyma sé ég 
fyrir mér einbýlishús með stórum 
gluggum, hátt til lofts og fallegt 
útsýni. Ég myndi vilja fá Björgvin 
Snæbjörnsson eða Pálmar Krist-
mundsson til að hanna það fyrir 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Ásta Eir  
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Mér finnst falleg 
lýsing, afskorin 

blóm og kerti gera allt 
svo heimilislegt. Það sem 
gerir heimili að heimili 
liggur oft í smáatrið-
inum.
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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.

Þjónusta

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Pípulagnir

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

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

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

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

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

 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

 Til sölu Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

 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.

Skólar
Námskeið

 Námskeið

ICELANDIC, ENGLISH, 
NORWEGIAN & DANISH 
F. FOREIGNERS - ENSKA, 

NORSKA, DANSKA, SÆNSKA
Levels/Stig: I - 6: Start/Byrja: 22/7, 
19/8, 16/9, 14/10, 11/11, 9/12. 2020: 
13/1, 10/2, 8/3, 6/4. 4/5. 4 weeks/
vikur x 5 days/daga. 2-4 students/
nem. AM & PM/fh & eh. Price/Verð: 
49.500,- Most labour unions pay 
back 75-90 % of course price/Flest 
stéttafélög endurgreiða 75-90% 
námsgjalds. www.iceschool.
is - ff@icetrans.is - facebook.com/
iceschool. Fullorðinsfræðslan-
IceSchool, Ármúli 5. 108 s. 
8981175/5571155

Húsnæði

 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

Til sölu

Draghálsi 4
Sími: 535 1300
verslun@verslun.is
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Þessir mögnuðu ofnar/grill eru 
byggðir á hinni ævafornu „komado“ 
leir ofna eldunaraðferð sem gefur 
gæfumuninn í allri eldamennsku.  
Þeir sem einu sinni prófa Big Green 
Egg grillin skipta aldrei aftur yfir. 
Ofnarnir eru til í ýmsum stærðum.

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.-
Meðferð tekur 60 mín

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


