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Brynjar segir að samstarfið við MK Illumination auðveldi Garðlist mjög mikið að tryggja að jólaskraut dragi að viðskiptavini. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Fallegar skreytingar 
laða að viðskiptavini
Jólaskreytingar ættu í raun að vera hluti af auglýsingakostnaði fyrirtækja, því 
þær laða fólk að og auka viðskipti. Garðlist vinnur með erlendum sérfræð-
ingum til að kalla fram þessi áhrif fyrir bæði sveitarfélög og fyrirtæki.  ➛2
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Garðlist þjónustar einstakl-
inga, húsfélög, fyrirtæki 
og bæjarfélög allt árið um 

kring. Yfir sumartímann sinnir 
fyrirtækið viðhaldi á görðum 
og annars konar garðyrkju en á 
veturna færist áherslan yfir á snjó-
mokstur og jólaskreytingar.

„Jólaskreytingar þjóna fyrir-
tækjum mjög vel og ættu í raun 
að vera hluti af markaðskostnaði 
þeirra,“ segir Brynjar Kjærnested, 
skrúðgarðyrkjumeistari og fram-
kvæmdastjóri Garðlistar. „Góðar 
skreytingar trekkja fólk að og auka 
umferð, sem skilar sér í aukinni 
verslun. Um leið verður húsnæði 
verslananna verðmætara.

Það er því mjög mikilvægt að 
leggja mikið upp úr skreytingum 
og líta á þær sem fjárfestingu,“ 
segir Brynjar. „Við höfum sagt að 
það sem þú eyðir í jólaskreytingar 
skili sér alltaf til baka.“

Samstarf við erlenda  
sérfræðinga
Garðlist er í sterkri stöðu til að 
tryggja að jólaskraut hafi tilætluð 
áhrif fyrir fyrirtæki. „Við vinnum 
með MK Illumination, sem er 
stærsta jólaskreytingafyrirtæki 
í heimi,“ segir Brynjar. „Það sér 
um að skreyta mörg þekktustu 
kennileiti heims, t.d. jólatréð við 
Rockefeller Center í New York og 
miðborg Stokkhólms.

Samstarfið við MK Illumina-
tion gefur okkur sérstöðu. Þar 
eru sérfræðingar á sínu sviði sem 
gera nánast ekkert annað en jóla-
skreytingar,“ segir Brynjar. „Við 
fáum mikinn stuðning frá þeim, 
hvort sem við erum að vinna fyrir 
einstaklinga, fyrirtæki eða sveitar-

Jólakötturinn 
í miðbænum 
er dæmi um 
skraut sem 
bæði skapaði 
upplifun og 
dró athygli að 
svæðinu.

Einstaklingum er boðið að leigja skraut og það hefur verið mjög vinsælt.

Garðlist getur 
séð um skreyt-
ingar fyrir alla, 
hvort sem það 
eru einstakl-
ingar, fyrirtæki, 
húsfélög eða 
sveitarfélög.

félög og vinna þau náið með okkur 
að hönnuninni.

Eftir að við byrjuðum að vinna 
með þeim höfum við tekið að 
okkur nokkur stór verkefni, eins 
og jólaköttinn, sem vakti mikla 
athygli í miðbænum í fyrra, en 
það er fyrsta stóra skreytingin 
sem við höfum flutt til landsins 
og sett upp,“ segir Brynjar. „MK 
Illumination er alltaf með ákveðna 

nálgun á hverju svæði og fólkið þar 
heillaðist af jólasveinunum okkar 
og þá sérstaklega jólakettinum 
þegar það kafaði ofan í sögu lands-
ins. Þaðan kom hugmyndin um að 
gera heimsins stærsta jólakött.

Eitt af mörgum dæmum um 
það hvernig jólaljós trekkja að er 
í Salerno á Ítalíu, þar sem umferð 
jókst úr 300 þúsund manns í fjórar 
milljónir milli jóla og að sama 
skapi jókst verslun á svæðinu um 
140% eftir að MK Illumination var 
fengið til að skreyta svæðið.

Skraut ætti líka helst að vera 
gagnvirkt. Þess vegna er kötturinn 
tilbúinn að grípa vegfarendur í 
klærnar og þegar fólk stillir sér 
upp hjá honum lítur út eins og 
kötturinn sé að fara að bíta haus-
inn af því,“ segir Brynjar. „Fyrir 
vikið vill fólk láta taka mynd af 
sér við köttinn sem annað fólk sér 

Við notum vörur 
frá MK Illumina-

tion, en helsta sérkenni 
þeirra er að þau endast 
mun lengur en flest 
önnur LED-ljós. svo á samfélagsmiðlum og þannig 

skapar skrautið upplifun og dregur 
athygli að svæðinu. Þessi athygli er 
lykilatriði í að láta skreytingarnar 
vinna fyrir fyrirtækin og jóla-
tíminn er dýrmætasti tíminn til að 
fá þessa aukaumferð.“

Vandaðar vörur sem  
endast lengur
„Þegar við vinnum skreytingar 
fyrir einstaklinga höfum við boðið 
fólki að leigja skrautið og það 
hefur verið mjög vinsælt,“ segir 
Brynjar. „Við notum vörur frá MK 

Illumination, en helsta sérkenni 
þeirra er að þau endast mun lengur 
en flest önnur LED-ljós. Eftir 10 
þúsund klukkustundir halda 
ljósin enn 98% af styrkleika sínum, 
sem er endingartími sem enginn 
önnur jólaljós geta státað sig af. 
Þannig að þó þessi ljós séu dýrari 
til að byrja með eru þau ódýrari til 
lengri tíma litið, því endingin er 
svo góð.

Við hvetjum alla til að hafa sam-
band við okkur, við vinnum í bæði 
stórum og litlum verkum,“ segir 
Brynjar og glóir.

Framhald af forsíðu ➛
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... og margt fleira!

Lagersprengjan er opin
á eftirfarandi tímum:

Fimmtudag kl. 9-17
Föstudag kl. 9-17

Laugardag kl. 10-14



Bílar 
Farartæki

NÝR MMC OUTLANDER PHEV 
PLUG-IN HYBRID RAFMAGN 

OG BENSÍN, BETRA VERÐ OG 
FLEIRI AUKAHLUTIR !

500.000 undir listaverði og 
þú færð að auki : Sóllúgu, 
Rockford hljóðkerfi og hitakerfi 
á rafhlöðu. Bakkmyndavél og 
fjarlægðaskynjarar, ofl. 5 ára ábyrgð. 
Verð 4.990þ. Sjá www.mmc.is

Bílagallerí bílasala
Sími: 5546700

www.bílagalleri.is

Þjónusta

 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

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

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.

 Önnur þjónusta

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

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

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.

 Vélar og verkfæri

VERKFÆRI TIL SÖLU
Dekkjavél. Balanseringarvél. Esab 
argon rafsuðuvél 180. Járnsög 3ja 
fasa. Gírkassatjakkur. Hjólatjakkur. 
Súluborvél 3ja fasa. Uppl. í s: 893-
3475

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

 Atvinnuhúsnæði

TIL LEIGU.
Auðbrekka - leiga

Skrifstofu-, verslunar- og 
atvinnubil

100 - 450 fm
GSM 690 3031

Nánar uppl. s. 840 3992

IÐNAÐAR- EÐA 
LAGERHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Til leigu 180-270 fm. 
atvinnuhúsnæði með 

innkeyrsluhurð í Bolholti 4 
(bakhús) 105 Rvk.

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

grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Tilkynningar

 Einkamál
Karlmaður óskar eftir að kynnast 
öðrum karlmanni. Uppl. í s. 626 9743

Til sölu

Útboð

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

BOÐAHLEIN 28
210  Garðabæ

Verð:   39,9 millj.

Vel skipulagt og mikið 
endurnýjað raðhús á einni 
hæð við Boðahlein 28
 • Stærð 60 fm
 • Góður garður
 • Sjávarútsýni
 • Þjónusta frá Hrafnistu
 • Húsið endurnýjað að innan

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

BORGARTÚN 30B
105  Reykjavík

Verð:   74,5 millj.

Vel skipulögð og vel umgengin 
168,1 fermetra 4ra herbergja 
endaíbúð á 2. hæð, innangengt 
beint úr lyftu í íbúðina.
 • Húsið er byggt af ÍAV og  hannað 

með þægindi íbúa í huga af 
Ingimundi Sveinssyni arkitekt.  

 • Íbúðinni fylgir sérstæði 
í bílgeymslu.

Nánari upplýsingar veitir: 

Páll Þórólfsson lögg. fasteignasali
pall@miklaborg.is sími: 893 9929

Fasteignir

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?

ÚTBOÐ

Göngu- og hjólastígur 

Suðurnesjabær óskar eftir tilboðum í gerð göngu- og hjóla-
stígs á milli Sandgerðis og Garðs.
Stígurinn er 4.070 m langur, malbikaður í 2,5 m breidd og 
upplýstur. 

Helstu magntölur eru:
Gröftur 6.250 m3
Fylling 7.000 m3
Malbikun 10.160 m2
Götuskápar 2
Ljósstólpar 95
Ljósastrengur 4700m

Framkvæmdum skal vera lokið fyrir 1. apríl 2020.

Útboðgögn verða aðgengileg frá og með 31. oktober.  
Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu hafa samband 
við Daða Aðalsteinsson hjá Tækniþjónustu SÁ ehf. með því 
að senda  tölvupósti á netfangið dadi@t-sa.is og gefa upp 
nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðs-
gögnin send í tölvupósti. 

Tilboðum skal skila inn á bæjarskrifstofu Suðurnesjabæjar, 
Sunnubraut 4, 250 Garður, í lokuðu umslagi merktu viðkom-
andi verki fyrir kl: 11:00 þriðjudaginn 12. nóvember 2019, þar 
sem þau verða opnuð í viðurvist þeirra er þess óska. 

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


