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Lán til endurbóta
og viðbygginga
Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan. 
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði. 
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru 
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og 
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
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Félag íslenskra landslagsarkitekta, 
FÍLA, stendur fyrir samkeppni 
nú á vormánuðum í samvinnu við 
Hveragerðisbæ. Tilefnið er 
garðyrkjusýningin Blóm í 
bæ sem hald-
in verður í 
Hveragerði 23.-
26. júní. Í ár er 
þema sýningar-
innar Skógurinn.
Samkeppnin er 
einstaklingskeppni 
félagsmanna en þó 
er leyfilegt að fleiri 
taki sig saman um 
tillögur. Vinnings-
tillagan verð-
ur framkvæmd 
á vegum Hvera-
gerðisbæjar undir umsjá Félags 
skrúðgarðyrkjumeistara en fram-
kvæmdum á að vera að mestu lokið 
fyrir sýninguna Blóm í bæ.

Keppt er um hönnun á gamalli 

einkalóð í bænum sem nú verður 
gerð að tímabundnum almenn-
ingsgarði. Húsið sem var á lóðinni 
fór illa í jarðskjálftanum 2008 og 
var nýlega fjarlægt. Garðurinn er 
gróinn og talsvert af stórum trjám 

og runnum. Þar 
sem húsið stóð 
áður er nú malar-
plan sem einnig er 

hluti af samkeppn-
issvæðinu. Lagt er 
upp með að svæðið 
henti sérstaklega 
vel sem áningar-
staður með eldri 
borgara í huga.

Lóðin liggur við 
Reykjamörk, milli 

tjaldsvæðis og Lista-
safns Árnesinga. Gaman verður að 
sjá hvernig til tekst en almenning-
ur getur virt fyrir sér afraksturinn 
á sýningunni Blóm í bæ í júní.

Nánari upplýsingar á www.fila.is

Keppt um hönnun 
garðs í Hveragerði

Gaman verður að sjá afrakstur vinningstillögunnar í samkeppni FÍLA og Hveragerðis-
bæjar.

Garður er sönn paradís þeim 
sem hann eiga og draumastaður 
fyrir samfundi og hvers kyns 
veisluhöld þegar sumarið yljar 
líkama og sál. Barnaafmæli eiga 
þar sérstaklega vel heima og í 
raun óhugsandi að ætla smáfólki 
að hangsa inni þegar sólin 
skín og útileikir kalla. Þá þykir 
börnum hreinasta hátíð að borða 
kökur undir bláhimni og sötra 
litskrúðuga afmælisdrykki.

Garðveisla og 
ÆSKUFJÖR

Veislumatur lítur aldrei eins 
fallega og girnilega út og 

í blómum prýddum garði, 
þar sem yndislegt er að 

njóta veitinga og samveru 
úti undir berum himni.

Enda þótt sólin skíni kemur kertaljós 
ótrúlega fallega út í dagsbirtunni og 
setur hátíðlegan blæ á veisluhöldin.

Garðveislur bjóða upp á skemmtilega 
leiki fyrir gestina, eins og krokket.

Svalandi jarðarberja-
hristingur í sumarlegum 
glösum freistar í sólríkri 
garðveislu.

Litríkar múffur 
með stjörnum 

og dísætu kremi 
eru ómótstæði-

legt góðgæti þar 
sem börn koma 

saman.

Það tilheyrir að verða 
svolítið kökukám-
ugur í framan þegar 
veislan býður líka upp 
á veltingar í iðagrænu 
grasinu. NORDICPHOTOS/GETTY
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Garðhúsgögnin í BYKO hafa 
notið mikilla vinsælda í 
gegnum tíðina enda vönduð 
og afar fjölbreytt.

„Flaggskip BYKO í garðhúsgögn-
um í ár er ofsalega falleg húsgögn 
sem koma til landsins í næstu 
viku en það er sett sem kallast 
Champagne,“ segir Agnar Kára-
son, verslunarstjóri BYKO í Kaup-
túni. BYKO byggir á reynslu fyrri 
ára og mikið er lagt upp úr því að 
versla við trausta aðila sem hafa 
reynst vel.

„Champagne-settið umrædda 
er borð með borðplötu úr tekk-
bróður og állöppum sem eru sam-
litar viðnum. Burðarvirki stólanna 
er einnig úr áli og sessan og bakið 
er úr fínofnu basti – allt í sama 
lit. Settið er klassískt og fínlegt 
og þolir útiveru. Það má segja að 
þetta sé rósin í sumar. Svo reynum 

við að vera einhvers staðar í milli-
verði með öll húsgögnin okkar,“ 
segir Agnar.

Annað sett sem Agnar nefnir til 
sögunnar er Bistro-sett sem BYKO 
hefur selt síðustu þrjú árin og er 
gjarnan tekið á svalirnar. Það er 
reynsla Agnars að fólk sé farið að 
leggja mikið upp úr því að punta 
svalirnar sínar, óháð stærð þeirra. 

Bistro-settið inniheldur hring-
laga borð og stóla við, burðarvirk-
ið úr stáli en setur, bak og borð-
platan eru úr mósaík. „Við erum 
með tvo liti í Bistro-settinu í ár; 
grænt og grátt annars vegar og 
svart og grátt hins vegar. Einn-
ig er hægt að fá ferkantað Bistro-
borð stakt en flestöll garðhúsgögn-
in í BYKO er hægt að kaupa stök 
þar sem margir vilja geta blandað 
saman.“

Scab-stólar eru stakir nútíma-
legir plaststólar, með állöppum og 

þola allt að 150 kílógramma þunga 
manneskju. Þeir hafa notið mikilla 
vinsælda hjá BYKO, þola að vera 
úti og bæði er hægt að fá þá sem 
körfustóla og hefðbundna stóla. 
„Stólarnir eru einkar sterkir og 
hafa því verið mikið teknir, meðal 
annars hefur sundlaug keypt þá 
fyrir sundlaugargesti, en stólarn-
ir eru staflanlegir. Svo eru þeir 
ekki síður fallegir og margir nota 
þá sem eldhússtóla.“

Agnar nefnir ótal fleiri hluti 
sem í boði eu fyrir garðinn; lítið 
glerborð, stóla og stólhlíf í stíl, 
bekki með áföstu borði á milli sem 
og klassíska garðbekki, tveggja 
og þriggja sæta. Þá eru spennandi 
gróðurhús í BYKO, annað íslenskt, 
búið til á Akureyri, og markísur 
sem hafa notið mikilla vinsælda 
en þær koma í tveimur lengdum. 
Að lokum má svo nefna forsteypt-
an útiarin sem hægt er að grilla á.  

Vönduð og fjölbreytt
Agnar Kárason, verslunarstjóri BYKO í Kauptúni, segir fyrirtækið byggja á reynslu fyrri ára og mikið sé lagt upp úr því að versla 
við trausta birgja.

● GARÐHÝSI  Smáhýsi í 
garðinum nutu mikilla vin-
sælda á 18. öld, einkum í 
Bretlandi. Voru þau þá oft 
hin skrautlegustu og minntu 
á kínverskar pagóður eða 
klassísk musteri. Ýmist voru 
þau úr gleri eða einungis 
þakhvelfing sem haldið var 
uppi af skrautlegum súlum. 
Fína fólkið drakk gjarnan te í 
garðhýsum sínum og einnig 
þóttu þau upplögð til ástarfunda, íhugunar eða bóklestrar.

 Heldur hefur dregið úr vinsældum slíkra smáhýsa en þó stinga þau 
alltaf upp kollinum annað slagið. Tilvalið er til dæmis að reisa glerskýli 
utan um heita pottinn svo íslenska veðurfarið spilli ekki pottferðinni.

● VINIR Í RAUN  Tré eru vinir manns og uppspretta hreinnar orku til 
ósvikins innblásturs, hugarróar og gleði. Prófaðu bara að fara út í garð 
og faðma tré. Upplifunin er endurnærandi. Þá eru mörg tré með hent-
ugt sköpulag til klifurs og hvíldar, og huggulegt að setjast á grein til að 
tengjast sjálfum sér og náttúrunni. Einnig eru sterkbyggð tré tilvalin 
til að bera uppi rólu og önnur eins og sérsmíðuð fyrir trjákofa fyrir 
ævintýrabörn. 

Verslunin Signature húsgögn í 
Kauptúni 3 býður í sumar heildar-
línu í garðhúsgögnum ásamt 
ýmsum fylgihlutum. Signature hús-
gögn selur útihúsgögn fyrir nokkra 
af þekktustu framleiðendum heims 
og sífellt eru að koma nýjar línur og 
litir þó að svart sé enn talsvert ráð-
andi. Til dæmis er hægt að fá borð 
og stóla ásamt sólbekkjum og úti-
sófasettum í stíl þannig að heildar-
útlitið sé það sama.

Í nær öllum gerðum er um að 
ræða álgrind sem er annaðhvort 
úr burstuðu áli sem lítur út eins 
og ryðfrítt stál eða fjölhúðuðu áli 
sem er þá oftast svart eða grátt. 
Borðplatan getur verið úr graníti, 
tekkviði eða polywood sem er við-
haldsfrítt efni, blanda trjákvoðu og 
resin-plastefnis sem þarfnast ekki 
viðhalds. Sólbekkirnir eru flest-
ir á hjólum, stílhreinir og sterkir, 
hægt að stilla bæði bak og fætur 
og hægt að fá sessur í tveimur 
litum. Útisófasettin eru hefðbund-
in 2+1+1 eða þá einingar sem hægt 
er að raða saman eftir þörfum, búa 
til hornsófa og annað sem hentar 
aðstæðum hverju sinni.

Alltaf er um að ræða vandaða 
vöru frá viðurkenndum framleið-
endum sem mikil reynsla er komin 
á.

Meðal fylgihluta má nefna sólhlíf-
ar, sessubox, rólur, hitalampa, úti-
potta og ker, gasgrill, grasklippur, 
hekk-klippur og sláttuorf ásamt 
mörgu öðru sem viðkemur 
garðinum.

Hugað að heildarútlitinu

Séð yfir verslun Signature húsgagna í Kauptúni 3.

Glæsilegt 
úrval af garð-
húsgögnum

Sumarið
er tíminn!

Opið: 
Má. - Fö. 12 - 18 - Lau. 12 - 16 - Sun. 13 - 16
Kauptúni 3 • 210 Garðabær • S 771 3800 • www.signature.is
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● TJALDAÐ Í GARÐINUM 
HEIMA  Börnum finnst fátt 
skemmtilegra á sumrin en að 
skella sér í útilegu, en á tímum 
okurverðs á eldsneyti er hætt 
við að margir neyðist til að 
sleppa ferðalögum innanlands í 
sumar. Á sama tíma er óþarfi að 
svipta smáfólkið fjörinu og þeirri 
upplifun að kúldrast í svefnpoka 
undir tjaldhimni á bjartri sumar-
nóttu og tilvalið að slá upp 
tjaldi í garðinum heima.

● VERNDUM HNÉN  Garð-
verkin geta reynt á líkamann, 
sérstaklega hnén. Því er um að 
gera að koma sér upp góðum 
hnépúðum. Hægt er að kaupa 
slíka í verslunum sem selja 
garðáhöld en einnig er hægt 
að föndra þá heima úr mjúkum 
svampi og slitsterku líni.

● SNYRTA ÞARF TRÉ REGLULEGA 
 Tré má klippa allan ársins hring. Þægilegra er 
þó að gera það á lauflausum tíma frekar en yfir 
hásumarið, svo umfang þess sem hreinsa þarf úr 
garðinum verði minna. Beittar klippur og sagir má 
nota á minni greinar en stór tré er best að fella 
með keðjusög.

Gott er að grisja og snyrta trén 
reglulega. Of þétt trjákróna skyggir 
á grasflötina svo hún verður 
mosavaxin. Ráðleggingar um 
snyrtingu runna og trjáa er meðal 
annars að finna á www.rit.is.

●ILLGRESIÐ KÆFT MEÐ DAGBLÖÐUM  Í baráttunni við illgresi 
sem sprettur upp í beðum eru ýmsar leiðir færar. Ýmsar tegundir af eitri 
eru á markaðnum en fyrir þá sem vilja síður nota þau er ráð að kæfa ill-
gresið með plasti, dúk eða dagblöðum. Dagblöð henta prýðilega til 

verksins en þau grotna með tímanum ofan í 
jarðveginn. Beðið er þakið með þykku lagi af 
dagblöðum svo hvergi sjáist í jörð og papp-

írinn sniðinn utan um þær plöntur sem 
eiga að standa upp úr. Því næst er 10 til 
15 cm lagi af sandi, mómold eða trjákurli 
stráð yfir dagblöðin. Ef passað er að engin 

glufa myndist milli dagblaðanna ætti ekki 
að bóla á illgresinu aftur.

Svalir þurfa ekki að ná yfir marga 
fermetra til að hægt sé að nota 
þær. Þar gildir að skipuleggja þær 
vel og jafnvel á allra minnstu svöl-
unum má koma fyrir nettum garð-
stól og örlitlu hringlaga borði. Til 
að koma blómum og kryddjurt-
um fyrir á litlu rými getur verið 
gott að hengja blómaker á svala-
handriðið, festa ker á vegg og setja 
blómavasa upp á lítil borð til að 
nýta plássið. Þá getur komið vel 
út að leggja fallega útimottu eða 
annað efni sem þolir að vera úti á 
svo lítinn gólfflöt. Það gerir sval-
irnar hlýlegar og ekki skemmir að 
mottan sé í skærum, sumarlegum 
lit.

Litlar svalir 
puntaðar

BM Vallá ehf.

Breiðhöfða 3

110 Reykjavík

Sími: 412 5050

Fax: 412 5001

sala@bmvalla.is

bmvalla.is

Sumarið er komið!
Má bjóða þér landslagsráðgjöf?

Hafðu samband við söludeild BM Vallá og við aðstoðum 
þig við útfærslu hugmynda og efnisval.
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Happdrætti 
Allir sem nýta sér landslagsráðgjöf og kaupa í kjölfarið efni til

framkvæmda hjá BM Vallá fara í pott og geta unnið ferð til 

London fyrir tvo. Gildir út árið 2011.

Áslaug Katrín Aðalsteinsdóttir,  
landslagsarkitekt okkar, veitir viðskiptavinum óókeypis
ráðgjöf og aðstoð við mótun hugmynda og úútfærslu.

Ráðgjöfin ásamt tölvuteikningu er þér að kostnnaðarlausu.
Hafðu samband við sölufulltrúa okkar og pantaðu tíma.


