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Elín Bríta Sigvaldadóttir er fjölhæf og hefur í nógu að snúast um þessar mundir, en hún opnaði nýlega búð ásamt fleiri konum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Settu upp verslun á 
tæpum tveimur vikum
Elín Bríta Sigvaldadóttir býr ásamt manni sínum og tveimur sonum í fallegu 
og mikið uppgerðu húsi á Seltjarnarnesi. Þá opnaði Elín, sem er vöruhönn-
uður, nýverið verslunina Sambúðin sem hún setti upp á skömmum tíma.  ➛2
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Ég er vöruhönnuður og eigandi 
vefverslunarinnar lauuf.com, 
ásamt því að reka nýopnaða 

verslun, Sambúðina, í Sundaborg 1 
ásamt nokkrum góðum konum,“ 
segir Elín Bríta. „Eiginmaðurinn 
minn, James Dickie, er framenda-
vefhönnuður hjá Ueno og við búum 
hér með strákunum okkar tveim 
þeim Nóel, fimm ára, og Leon, 
tveggja.“

Fjölþætt verkefni
„Ég útskrifast sem vöruhönnuður 
árið 2013 frá Listaháskóla Íslands og 
hef síðan þá starfað við innanhúss-
hönnun, blaðamennsku og tekið að 
mér fjölbreytt hönnunarverkefni. 
Árið 2016 fluttumst við fjölskyldan 
til Brooklyn þar sem ég var í starfs-
námi hjá skartgripahönnuði ásamt 
því að innrétta skrifstofur.“

Það var þá sem Elín fékk þá hug-
mynd að stofna eigið fyrirtæki. 
„Þegar við bjuggum úti kynntist ég 
fullt af skemmtilegum hönnuðum 
og smærri stúdíóum sem voru að 
skapa áhugaverða hluti. Í kjölfarið 
kom upp sú hugmynd að flytja 
þessar fallegu vörur til Íslands og 
stofna vefverslun, en á Lauuf.com 
seljum við mestmegnis hluti sem 
fást ekki í öðrum verslunum hér á 
landi.“

Draumahúsið
„Árið 2012 keyptum við dásamlega 
íbúð á Kvisthaga í Vesturbænum, 
þaðan fluttum við til Brooklyn 
í New York og svo aftur heim til 

Íslands um ári seinna, snemma 
2017. Þegar yngri strákurinn okkar 
var tæplega eins árs fórum við að 
líta í kringum okkur og sjá hvað 
væri í boði og við duttum niður 
á æðislegt raðhús á Seltjarnar-
nesi sem þurfti smá ást, en hingað 
fluttum við síðla árs 2018.

Húsið er teiknað af Kjartani 
Sveinssyni árið 1970 og okkur 
þykir það mjög fallegt. Okkur þótti 
heillandi að húsið þyrfti aðeins 
að taka í gegn, en það þýddi að við 
gátum betur gert það okkar eigið. 
Svo slær auðvitað ekkert útsýninu 
við.“

Þau hafa staðið í töluverðum 
framkvæmdum. „Áður en við flutt-
um inn tókum við bæði baðher-
bergið og eldhúsið í gegn og erum 
komin hálfa leið með að gera upp 
svalirnar framan og aftan við húsið. 
Það er ennþá margt sem á eftir að 
gera; innkeyrslan og aðkoman að 
húsinu, þvottahúsið, garðurinn/
pallurinn, skipta um gólfefni á 
neðri hæðinni, nokkrir gluggar sem 
þurfa að fara ásamt því að mála og 
sprungufylla húsið að utan. Við 
erum þó ekki á leiðinni neitt og 
þetta er framtíðarheimilið, svo það 
þarf ekki allt að gerast strax.“

Það gekk á ýmsu. „Við reyndum 
að skipuleggja eins mikið og við 
gátum áður en við fengum afhent 
og fengum að koma við hjá fyrr-
verandi eigendum að mæla og taka 
myndir. Tíminn sem við höfðum 
til að taka bæði eldhúsið og baðið í 
gegn var mjög knappur, eða tæpur 
mánuður, og svo voru strákarnir 
líka í sumarfríi þennan mánuð 
sem gerði þetta extra strembið. 
Við reyndum að bóka alla iðnaðar-
menn með góðum fyrirvara og 
vorum dugleg að hringja í þá reglu-
lega að minna á okkur.“

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is Eldhúsið 

er bjart og 
vönduð borð-
platan nýtur 
sín. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Framhald af forsíðu ➛

Ýmis listaverk 
eru áberandi 
á veggjum 
heimilisins en 
Elín Bríta og 
fjölskyldan 
eru afar list-
ræn. 

Elín lagði áherslu á einfaldleika við 
uppsetningu verslunarinnar.  
FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Ákveðið var að bjóða upp á sérstakt leikrými fyrir litla fólkið í versluninni.

Við vildum halda 
hlutunum ein-

földum, þá bæði svo að 
vörurnar fái að njóta sín 
og vegna þess að tíminn 
til að græja rýmið var 
naumur. 

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:  
Jóhanna Helga  
Viðarsdóttir

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. 694 4103,

Listaverk og náttúran
„Nútímalegur og afslappaður 
seventís stíll í anda byggingartíma 
hússins,“ svarar Elín þegar hún er 
beðin um að lýsa andrúmsloftinu á 
heimilinu. Hún segir að efst á óska-
listanum fyrir heimilið sé listaverk. 
„Verk eftir myndlistarmanninn 
Leif Ými Eyjólfsson, en sýningin 
hans „Handrit III“ stendur yfir í 
Listamönnum Galleríi á Skúlagötu 
þessa dagana og ég mæli mikið með 
heimsókn þangað.“

Elín hefur mikla unun af elda-
mennsku. „Ég elska að prófa mig 
áfram í eldhúsinu og er það mitt 
helsta áhugamál. Í vor tókum við 
þó smá lífsstílsbreytingu hérna 
heima þegar eldri strákurinn okkar 
vildi hætta að borða dýr og erum 
við nú grænmetisætur. Okkur 
finnst það alveg frábært og við 
reynum frekar að grænmetisvæða 
það sem við erum vön að elda, 
heldur en að byrja á byrjunarreit.“

Spurð að því hver sé uppáhalds-
staðurinn í húsinu stendur ekki á 
svörum. „Klárlega eldhúsið, nálægt 
kaffinu og með besta útsýnið.“

Farsælt samstarf
Auk framkvæmdanna á heimilinu 
hefur Elín einnig haft í nógu að snú-
ast við uppsetningu verslunarinnar 
Sambúðarinnar sem var opnuð 
á dögunum. „Sambúðin er í raun 
fjórar verslanir undir einum hatti, 
Mena. is, Modibodi.is, Lauuf. com og 
Hrisla. is. Við höfum reglulega tekið 
þátt í ýmsum mörkuðum fyrir net-
verslanir saman og höfum svipuð 
sjónarmið og brennandi áhuga á 
umhverfisvænum lífsstíl. Það sem 
okkur þótti vanta við að vera ein-
göngu með vefverslun var að kúnn-
arnir okkar gætu fengið bæði að sjá 
og koma við vörurnar okkar.“

Tíminn hafi verið af skornum 
skammti og einfaldleikinn því í 
fyrirrúmi. „Við vildum halda hlut-
unum einföldum, þá bæði svo að 
vörurnar fái að njóta sín og vegna 
þess að tíminn til að græja rýmið 
var naumur. Hluta verslunarinnar 

notum við undir skrifstofur og 
vildum við halda því rými aðskildu. 
Lendingin var að teikna og tölvuf-
ræsa frístandandi skilrúmsveggi 
úr krossvið, sem eru með götum, 
færanlegum pinnum og hillum og 
virka þannig einnig sem útstill-
ingarveggir fyrir vörurnar okkar.“

Ferlið var lærdómsríkt. „Ég hef 
ekki sett upp verslun áður, en 
hef innréttað nokkur skrifstofu-
rými síðastliðin ár – en þó aldrei á 
tæpum tveimur vikum!

Það er alltaf í nógu að snúast, 
en hér á ennþá eftir að fínpússa 
eitt og annað og við erum alltaf að 
bæta við okkur nýjum og spenn-
andi umhverfisvænum vörum frá 
smærri framleiðendum. Við kon-
urnar bak við Sambúðina munum 
svo standa vaktina hér í Sundaborg 
1 alla virka daga frá 10-18 og laugar-
daga milli 11-16 og hvetjum alla til 
að kíkja á okkur.“

TRAUST Í 80 ÁR

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Fylgið okkur á FB 

DÁSMLEGAR 
DÚN-ÚLPUR/KÁPUR, 2 síddir, 

gæðavottaðar, st-36-48 margir litir. 
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LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is



Bílar 
Farartæki

M.Benz Sprinter 511. 1/2008 ek. 
287 þús. km. Með kassa og lyftu. 
Ný skoðaður og í fínu standi. Verð 
aðeins 1.490.000 með vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

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

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna. Lausir tímar 
til 21.nóvember.

 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

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

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

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.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

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

Húsnæði

 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

VILT ÞÚ SELJA
HÚSIÐ ÞITT?

Fasteignir

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

Raðhús með sérinngangi og útgengi frá stofu út í hellulagðan 
suðurgarð á þessum vinsæla stað í Mosfellsbæ. Um er að ræða 
2ja herbergja íbúð. Lýsing: Anddyri, gangur, svefnherbergi, 
baðherbergi, stofa, eldhús og geymsla innan íbúðar. Tvö stæði 
fylgja húsinu. Verð 36,2 millj. 
Uppl. Ásta María Benónýsdóttir lög. fasteignasali s: 897-8061

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Bjóðum til sölu 180,7 fm parhús á
tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr. Svefnherb. eru fjögur og bað-
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. Húsið er í sérlega góðu ástandi, nýlega málað að ut-
an. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi. 
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

GRASARIMI – PARHÚS

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium  
hdl., og löggiltur fasteignasali

Kársnesbraut, 200-Kópavogi

Síðumúli - 108 Rvk

Smiðjuvegur, 200- Kóp

VERSLUNAR OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.

Atvinnuhúsnæði til leigu.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð 
jarðhæð í tveggja hæða steinhúsi.  Stærð alls 166,0 fm.   
 Á efri hæð hússins eru íbúðir.  Stórir gluggar að  
framanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega. 

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls 
629,4 fm.  Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra-
manverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp 
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins. 
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.  
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð 
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsin-
gagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar marghát-
taðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm 
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Grundartangi 42, Mosfellsbæ
Opið hús miðvikudaginn 20. nóvember kl. 17:00-17:30     

OPIÐ HÚS

Breyting á Aðalskipulagi 
Reykhólahrepps 2006-2018,

lega Vestfjarðavegar

Sveitarstjórn Reykhólahrepps samþykkti þann 
15. október 2019 breytingu á Aðalskipulagi 
Reykhólahrepps 2006-2018. Breytingin snýr að legu 
Vestfjarðavegar frá Bjarkarlundi að Skálanesi.

Tillaga að breytingu var auglýst frá 20. júní 2019 til 
25. ágúst 2019.  Alls bárust 45 erindi vegna 
skipulagsins frá umsagnaraðilum, íbúum og öðrum 
aðilum. Sveitarstjórn féllst á viðbrögð við framkomnum 
umsögnum og athugasemdum og hefur skipulags-
tillagan verið uppfærð í samræmi við afgreiðsluna. 
Öll skipulagsgögn, athugasemdir, umsagnir og 
viðbrögð sveitarstjórnar verða aðgengileg á heima-
síðu sveitarfélagsins.

Samþykkt aðalskipulagsbreyting hefur verið send til 
Skipulagsstofnunar til staðfestingar. Sveitarstjóri 
veitir nánari upplýsingar ef óskað er. 

Tryggvi Harðarson, sveitarstjóri

HVER VANN?
Sportið á frettabladid.is færir þér 
allar nýjustu fréttirnar úr heimi 
íþróttanna.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

hagvangur.is

Fullt af öflugu sölufólki!
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


