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Unnur Gísladóttir og fjölskylda una sér vel í Laugardalnum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Litadýrð og femínísk 
gildi í Laugardalnum
Unnur Gísladóttir, framhaldsskólakennari og femínisti, býr ásamt manni og 
tveimur börnum í litríkri og hlýlegri íbúð í Goðheimum. Þegar þau hjónin ráku 
augun í fasteignaauglýsingu eina helgina þurftu þau ekki að hugsa sig um.
Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Við sátum og drukkum 
laugardagskaffi hjá mömmu 
og skoðuðum fasteignaaug-

lýsingar,“ segir Unnur. „Eignin í 
bakgarðinum hjá mömmu var 
til sölu, fallega blátt hús í Goð-
heimum.“ Handtökin voru snör. „Á 
sunnudegi fengum við fyrir tilstilli 
vinkonu okkar að fara að skoða 
og á mánudegi gerðum við tilboð. 
Allt gekk að óskum og eignin var 
okkar.“

Það er óhætt að fullyrða að 
menntun af ýmsu tagi er fyrir-
ferðarmikil á heimilinu en báðir 

foreldrar hafa fengist við kennslu 
og annars konar fræðslu í störfum 
sínum með ungmennum um árabil.

„Á heimilinu býr framhalds-
skólakennarinn Unnur, grunn-
skólakennarinn Einar, fótbolta-
hetjan Karen, sundgarpurinn 
Magni og villikötturinn Tangó,“ 
svarar Unnur þegar hún er beðin 
að segja deili á fjölskyldumeð-
limum.

Draumahúsnæðið
Unnur segir húsnæðið bjóða upp 
á allt sem fjölskyldan óski sér. 
„Það er mjög margt sem heillar 
við þessa eign, hún er björt og það 
voru mörg tækifæri til breytinga 
á henni. Það er sérinngangur, stór 
pallur, tvö klósett og öll þau her-

bergi sem við þurfum. Húsið er 
fallega blátt, stendur hátt og hefur 
mikinn karakter. Við erum mjög 
hrifin af Laugardalnum og ekki var 
verra að mamma mín og systir búa 
í næsta húsi.“

Unnur segir byggingarstíl 
húsanna í götunni, sem flest eru 
byggð á sjötta og sjöunda áratugn-
um, einkennast af miklum fjöl-
breytileika. „Í götunni standa ólík 
hús, enginn einn byggingarstíll og 
góð nýting á hverri eign.“ Húsin 
eru raunar svo frábrugðin hvert 
öðru að einn ástsælasti listmálari 
þjóðarinnar lét eitt sinn falla 
miður skemmtileg orð um þessa 
einstöku götu. „Húsið var byggt 
1960 og er það mat Harðar Ágústs-
sonar listmálara að það standi í 

ósmekklegustu götu Reykjavíkur.“ 
Fjölskyldan gefur lítið fyrir þessa 
dómhörku. „Okkur þykir Hörður 
ekki hafa á réttu að standa og er 
gatan einstaklega skemmtileg,“ 
áréttar hún.

Þá eru nágrannarnir ekki síður 
skemmtilegir en sundurleitu og 
fallegu húsin í götunni. „Við erum 
með prýðisnágranna, erum í raun 
enn að kynnast þeim. Það er góður 
mórall í götunni, í sumar var 
götuhátíð þar sem við borðuðum 
saman og börnin léku sér.“

Litlar breytingar en 
 þýðingarmiklar
Íbúðin þarfnaðist ekki mikilla 

Hair Volume 

- fyrir líflegra 
hár!



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 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 
5762 | 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,

Unnur Gísla-
dóttir naut 
aðstoðar systur 
sinnar við að 
velja inn liti 
fyrir heimilið.

Það þurfti þolinmæði til að bíða eftir borðplötunni sem brotnaði á leiðinni. 

Plöntur og listaverk af ýmsu tagi 
eru áberandi á heimilinu. 

Barnaher-
bergin eru full 
af bókum og 
dýrum. 

Veggir heimilisins eru prýddir fallegum myndum. 

lagfæringa en þó var ákveðið að 
fara í smávegis framkvæmdir. „Það 
var í raun ekkert sem við þurftum 
að gera, en við ákváðum að létta 
aðeins á íbúðinni, mála, skipta út 
listum, rífa niður vegg og setja inn 
nýtt eldhús,“ segir Unnur. „Það er 
gaman að geta gert eign að sinni, 
með þessum breytingum varð hún 
meira í takt við lífsstíl okkar og 
flæði.“

Aðspurð hvernig þau hafi undir-
búið breytingarnar segir Unnur 
að þau hafi gefið sér tíma til þess 
að skoða og fá hugmyndir. „Við 
höfðum talsverðan tíma til þess 
að planleggja okkur, við tókum 
nokkra snúninga á uppsetningu 
og efnisvali, Pinterest var mikil 
vinkona okkar á þessum tíma.“ 
Þá sækir hún innblástur í fólk, og 
þá ekki síst þau sem standa henni 
næst. „Ég held að fólk sé minn 
stærsti innblástur, samtöl okkar 
systra voru stór liður í að ég náði að 
sjá hvað það væri sem mig langaði 
að gera.“

Unnur segir flóknustu hlið 
ferlisins hafa einna helst falist í 
að skipuleggja og sýna biðlund. 
„Erfiðast var að tímasetja iðnaðar-
menn, fá allt til þess að smella og 
vera komin með allt efni í hendurn-
ar.“ Þá gekk á ýmsu. „Borðplatan 
okkar brotnaði á leiðinni til Íslands 
þannig að það tók talsverðan tíma 
að bíða eftir henni.“ Þá er ýmislegt 
á á döfinni. „Á teikniborðinu er 
að færa svalahurðina úr svefnher-
berginu hjá dóttur okkar yfir í eld-
hús og setja glugga inn til hennar. 
Næsta sumar viljum við líka taka 
pallinn og gera hann að útiveru- og 
leiksvæði fyrir börnin.“

Unnur ráðleggur þeim sem 
hyggjast leggja í framkvæmdir að 
hika ekki við að stinga sér í djúpu 
laugina og það sem meira er, vera 
afdráttarlaus við iðnaðarmenn. 
„Ekki vera feimin við að vera djörf. 
Hafðu félaga til að kasta hug-
myndum á og fá til baka gagnrýni. 
Vertu ákveðin við iðnaðarmenn-
ina og veldu þér gott teymi. Vertu 
undirbúin og spurðu að öllu sem 
þér dettur í hug þegar þú ert að 
versla við fagfólk.“

Kvenlíkaminn í hávegum 
hafður á heimilinu
Víðsýnin og baráttuandinn sem 
einkennir hugarfar fjölskyldunnar 
endurspeglast í vali á litum og 
listaverkum sem prýða veggi 
heimilisins. „Við heillumst af lit-
ríku og hlýju rými þar sem er pláss 
fyrir fallega muni og samansafn af 
ólíkum húsgögnum,“ segir Unnur.

„Þegar við fluttum tókum við 
meðvitaða ákvörðun um að hörfa 
frá hvítum veggjum og reyna að 
velja inn eins marga liti og hægt 
væri. Við fundum okkur snemma 

litapallettu, og í miklu samstarfi 
við systur mína keyrðum við í 
málningarbúðir til að safna saman 
þeim litum sem okkur þóttu 
flottastir.“ Þá er femínisminn, sem 
er fjölskyldunni svo hugleikinn, 
áberandi víða á heimilinu. „Við 
erum að vinna með femíníska list, 
að reyna að koma kvenlíkamanum 
fyrir á eins mörgum stöðum og 
okkur dettur í hug.“ Listin kemur 
úr ýmsum áttum. „Þetta er líka 
blanda af heimagerðri list og 
föndri.“

Annað sem lögð er áhersla á er 
að heimilið sé bæði snyrtilegt og 

vel skipulagt. „Okkur finnst gott að 
hafa hreint í kringum okkur og að 
allt eigi sinn stað. Það er von okkar 
að heimilið sé einstakt og endur-
spegli okkur sem búum hér.“

Líflegt andrúmsloft
Unnur segir þau reyna eftir 
fremsta megni að vinna út frá 
naumhyggju og þau vilji heldur 
fjárfesta í hlutum sem auki anda-
gift og súrefni en dauðum hlutum, 
ef svo má að orði komast.

„Við erum að reyna að vera 
„mínímalísk“ og að vera ekki 
að safna hlutum heldur frekar 

upplifunum, við viljum hafa líf á 
heimilinu og því erum við einna 
helst að safna plöntum og plötum.“

Á óskalistanum er svo að finna 
ýmislegt hagnýtt og skapandi. 
„Það er alls konar, okkur langar í 
útihúsgögn, hrærivél, jurtamottu, 
listaverk og fleira.“

Þegar Unnur er spurð hver sé 
hennar uppáhaldshlutur nefnir 
hún draumafangara sem hefur 
margþætt tilfinningalegt gildi. 
„Uppáhaldshlutur okkar hjóna er 
draumafangarinn sem er fyrir ofan 
rúmið okkar og Anna systir gerði 
handa okkur, hann hefur fengið 

aukið vægi eftir að hjónabandið 
okkar fékk að lúra í verkinu, en 
Hera vinkona okkar batt okkur 
saman í það þegar við héldum upp 
á ástarsamband okkar sumarið 
2018.“

Af húsverkunum segir Unnur 
að hún hafi sjálf mesta ánægju 
af matar gerð. „Sjálfri þykir mér 
skemmtilegast að elda.“ Þvotta-
verkin hljóta þann vafasama 
heiður að vera síst skemmtileg að 
hennar mati en þar kemur Einar 
sterkur inn og virðist hann hafa 
sagt þvottinum stríð á hendur. 
„Mér finnst leiðinlegast að þvo 
þvott en maðurinn minn hefur 
alfarið tekið það á sínar herðar og 
nálgast það af nettri þráhyggju, 
markmið hans er alltaf að sjá í 
botninn á þvottakörfunni.“

Fjölskyldan nálgast elda-
mennskuna með opnum huga og 
er óhrædd við að reyna nýja hluti. 
Þá leggja þau áherslu á að hafa 
sem oftast grænmetismat, enda 
umhugað um umhverfismál. „Við 
reynum að elda og vera dugleg 
að prufa okkur áfram. Við eldum 
mikið grænkerafæði, í uppáhaldi 
er spínatpasta.“

Þá sé hennar eftirlætisstaður 
og -iðja að gæða sér á kaffibolla í 
eldhúsinu í góðum félagsskap. „Að 
sitja og drekka kaffi við endann 
á tanganum í eldhúsinu, hlusta á 
plötu, fréttir eða hlaðvarp og eiga 
í samræðum við heimilisfólk og 
dýr.“

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Arnar Magnússon
Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins, arnarm@frettabladid.is Sími: 550-5652

JÓLAHLAÐBORÐ
Veglegt sérblað Fréttablaðsins

um jólahlaðborð kemur út laugardaginn 12. október

Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í langmest lesna dagblaði landsins.

12. október
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550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar

KIA Ceed ex wagon. Árgerð 2018, 
ekinn 90 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 
gírar. TILBOÐ 2.390.000.Ásett verð 
2.690.000 Rnr.213825.

KIA Sportage ex. Árgerð 2017, ekinn 
112 Þ.KM, dísel, 6 gírar. TILBOÐ 
2.790.000.Ásett verð 3.290.000 
Rnr.360675.

TOYOTA Land cruiser 150 gx 7 
manna. Árgerð 2017, ekinn 151 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
TILBOÐ 5.490.000.Ásett verð 
6.490.000 Rnr.117013.

SUBARU Outback premium x-mode. 
Árgerð 2017, ekinn 75 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. TILBOÐ 3.995.000.Ásett 
verð 4.250.000 Rnr.360622.

MMC Outlander. Árgerð 2017, ekinn 
152 Þ.KM, dísel, 6 gírar. TILBOÐ 
2.290.000.Ásett verð 2.690.000 
Rnr.213836.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

Nýr Ford Transit Custom 8 manna 
Svartur með svörtu leðri og dökkum 
rúðum. Sjálfskiptur Diesel. Flottur í 
ferðaþjónustu eða leiguakstur. Verð: 
6.370 þús.

Þjónusta

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Pípulagnir

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

 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.

 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

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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 1569

 Nudd

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

Keypt
      Selt

 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.

 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

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

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

Húsnæði

 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

 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

NULL
Ódýr íbúð til sölu/leigu á 
Skagaströnd. Uppl. S: 847 8446

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL 

LEIGU
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 strax.
Uppl. í s: 893-8166 eða  

grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
 Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.  

Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.  
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.  
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Námskeiðin hefjast 14. og 15. október
Verð á mann er 32.000 kr.

Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram: Spænskuskólinn Háblame

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Þriðjudaga og fimmtudaga   13:30 - 15:00
Þriðjudaga og fimmtudaga   17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska ll:
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45
Þriðjudaga og fimmtudaga:  10:00 - 11:30

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00
Framhaldsnámskeið spænska IV:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00

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

Þjónusta

Fasteignir

Námskeið

Opið hús í dag miðvikudaginn 9.okt. á milli kl. 17.15 og 18.00
Falleg 3ja herbergja 86,4m2 íbúð á góðum stað við Efstahjalla 
11, 200 Kópavogur. Íbúðin er björt og vel skipulögð með tvö góð 
svefnher bergi. Fallegt og bjart eldhús, stóra stofu og suður  
svalir. Staðsetning er góð. 

Sjá nánar í sölulýsingu: https://fastko.is/soluskra/eign/463897 
Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson löggildur 
fasteignasali og viðskiptafræðingur í síma 777 56 56,  
gunnlaugur@fastko.is

Vegna mikilla sölu vantar allar gerðir eigna á skrá.- Frítt söluverðmat.

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Efstihjalli 11, 200 Reykjavík

OPIÐ HÚS

FRETTABLADID.IS 

á frettabladid.is
hlustaðu þegar þér hentar

Lifum lengur

Hismið


