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Sandra Sif hefur komið sér vel fyrir í Kópavoginum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Draumahúsið varð  
til á einum mánuði
Knattspyrnukonan og markaðsstjórinn Sandra Sif Magnúsdóttir er ekki 
þekkt fyrir að tvínóna við hlutina. Á síðasta ári tók hún stórt einbýlishús í 
Kópavogi í gegn á aðeins einum mánuði og er útkoman stórkostleg. ➛2

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.
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Skoðið Laxdal.is 

LÍÐUR AÐ
ÚTSÖLULOKUM

VERÐHRUN
50-60-70% afsláttur

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu 
í formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu 
er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 
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,

Eldhúsið er einstaklega glæsilegt eftir breytingar.

Eldhúsið fyrir breytingar. 

Þau brutu niður 
vegginn sem var 
á milli stofu og 
eldhúss.

Alrýmið er sá staður þar sem Söndru finnst best að 
vera. Þar sem allir koma saman.

Sandra er mikil 
áhugakona um 
hauskúpur. 

Barnaherbergið er hlýlegt og notalegt. 

Húsið er einu ári eldra en 
Sandra sjálf, en í því býr hún 
ásamt kærastanum sínum 

Arnóri Sveini og syni þeirra. „Húsið 
er byggt árið 1987, með fallegt og 
einfalt form, og var vel við haldið 
af fyrri eigendum. Við vildum þó 
breyta heildarsvipnum en stíllinn 

okkar er nokkuð einfaldur og 
dökkur. Ég vil hafa dökkar innrétt-
ingar og þykir skemmtilegra að láta 
liti njóta sín í hlutum sem hægt er 
að skipta út með lítilli fyrirhöfn. 
Með því að spila saman tímalausri 
hönnun og praktískum innrétt-
ingum lifa húsgögn og innréttingar 
lengur og nýtast vel í hversdagslegu 
lífi.“ Þegar Sandra eignaðist sína 
fyrstu íbúð kviknaði áhuginn á 
hönnun. „Þá fyrst fór mér að þykja 
gaman að innrétta, breyta og gera 
fallegt í kringum mig.“

Ásta Eir  
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Best þegar allir eru saman
Sandra er mikil fjölskyldumann-
eskja og henni líður best þegar allir 
eru saman. „Það var einmitt mögu-
leikinn á stóru opnu aðalrými 
sem heillaði mig mest við þetta 
hús, aðalaðstaða fjölskyldunnar 
á einum stað. Ég er sjálf alin upp 
í húsi með litlum herbergjum 
þar sem allir voru alltaf saman í 
alrýminu og erum við mjög náin 
þess vegna. Því vil ég gera það sama 
með mína fjölskyldu.“ 

Sandra ólst upp í Breiðholti en 
dreymdi alltaf um að búa í Kópa-
vogi. „Sem barn þá grátbað ég for-
eldra mína að flytja í Kópavog þar 
sem ég var alltaf með annan fótinn 
í Kópavogi. Það virkaði aldrei en 
loks er ég flutt í draumahúsið í 

draumbænum. Það er virkilega 
gott að búa í hérna,“ segir Sandra.

Allt tekið í gegn
Þegar Sandra og Arnór keyptu 
húsið vissu þau að það þyrfti að 
gera ansi margt til að húsið yrði 
eins og þau vildu hafa það. „Við 
rifum út innréttingar, brutum 
niður veggi og fjarlægðum gólfefni. 
Því næst máluðum við allt húsið, 
flotuðum gólfið, teppalögðum 
stigann og settum upp nýjar 
innréttingar.“ Öll þessi vinna tók 
ekki nema fjórar vikur, sem er í 
rauninni ótrúlegt. 

„Að undanskilinni rafmagns- 
og pípulagningavinnu gerðum 
við þetta allt sjálf. Við smíðuðum 
meira að segja borðstofuborðið 

okkar með pabba mínum. Þegar 
við höfðum málað veggina og 
flotað gólfið kom svo babb í 
bátinn. Liturinn á veggjunum 
passaði bara alls ekki við gólfið. 
Við máluðum því allt húsið aftur, 
öllum til mikillar ánægju,“ segir 
Sandra og glottir. „Við fengum 
gríðarlega góða hjálp frá vinum og 
fjölskyldu, sérstaklega Magnúsi, 
pabba mínum. Þetta hefði ekki 
tekist á svona skömmum tíma án 
Magga smiðs, eins og flestir kalla 
hann. Hann stýrði þessu eins og 
herforingi,“ segir Sandra.

Heldur upp á hauskúpurnar
Sandra segist ekki vera mikill 
safnari, en hún heldur þó upp á 
hauskúpurnar sínar. „Ég byrjaði á 
að kaupa mér eina og svo tvær og 
svo er alltaf að bætast við, bæði 
sem myndir og sem styttur. Hún 
móðir mín hefur ekki gaman af 
þessum hauskúpum og hristir allt-
af hausinn þegar það bætast nýjar í 
safnið,“ segir Sandra hlæjandi.
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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

 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 BÍL !
Vil kaupa fólksbíl eða jeppling á 

verðbilinu 1,5-2,0 milljónir.
Hringdu S. 564-5000.

 Fjórhjól

 Bátar

Þjónusta

 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.

 Bólstrun

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

 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

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

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

 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Stiga Estate Pro 9122 XWSY
Sjálfskiptur lúxus sláttutraktor, 4WD

B&S 8240 Intek mótor, 13,1kW
Sérstyrkt sláttuborð, 

360 ltr. graskassi
Frábær traktor í erfiðan slátt

Einstök gæði

 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

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

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

Húsnæði

 Húsnæði til sölu

RÝMINGARSALA!
Nýtt 50 ferm. hýsi til afgreiðslu 
strax. Fullbúið, 2 herb. 2 
baðherbergi. Verð nú aðeins 6.9 
millj. uppl. 820-5181

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

BÍLSTÓRI ÓSKAST.
Veislan óskar eftir bílstjóra í 100% 

vinnu og önnur hver helgi
Íslenska er skilyrði

Hafið samband við Andreu í s: 
8212032/5612031

Eða sendið inn bréf á andrea@
veislan.is

Stýrimann vantar á 200 tonna bát 
til sæbjúgnaveiðar nú þegar. Uppl í 
s: 694-8908

 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

BREIÐAKUR, 210 GARÐABÆR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nýjar, glæsilegar og rúmgóðar 3-4ra herbergja íbúðir í 8 íbúða lyftuhúsi. 
Stór stæði í upphitaðri bílageymslu fylgir hverri íbúð.
Íbúðirnar afhendast samkvæmt skilalýsingu fullbúnar án megin gólfefna. 
Sérinngangur af svalagangi. V. frá 63,9 m
Opið hús miðvikudaginn 31. júli milli kl. 17:00 og 17:30
Nánari uppl. Herdís Valb. Hölludóttir s. 694 6166, herdis@eignamidlun.
is, Kjartan Hallgeirsson s. 824 9093, kjartan@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

REYKJAVEGUR 80, 270 MOSFELLSBÆR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

169.5 fm 5 herb. einbýlishús með bílskúr á stórri eignarlóð.  
Fallegur garður og glæsilegt útsýni er frá húsinu út í náttúruna.  
Verð 63 m. 
Opið hús miðvikudaginn 31. júlí milli kl. 17.00 og 17.30
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, dadi@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

 

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

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


