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Blómstrandi mannlíf í miðbænum

3 mín
350 m

Stjörnuport

Bergsstaðir

Traðarkot

Ráðhúsið

Harpa

Kolaport
Hafnartorg

Vesturgata

Vitatorg Höfðatorg

 Fjöldi stæða
Stjörnuport 191
Vitatorg 223
Kolaport 166
Vesturgata 106
Ráðhúsið 130
Traðarkot 270
Bergsstaðir 58
Harpa 545
Hafnartorg 1.160
Höfðatorg 1.340

Samtals 4.189

✿  Bílahús miðborgarinnar

Fjöldi bílahúsa í miðborginni
Vissir þú að lengsta mögulega leiðin sem það tekur að ganga frá bílahúsi og að verslun og þjón-
ustu er að hámarki 350 metrar eða 3 mínútur. 4.189 bílastæði verða í boði á næstu misserum.

Mannlífið blómstrar í 
miðborginni sem teygir 
nú úr sér sem aldrei fyrr, 

alla leið frá Hlemmi út á Granda. 
Fjölbreytt líf hefur einnig vaknað 
í hliðargötum miðbæjarins. Í 
miðbænum má finna spennandi 
verslanir og veitingastaði á hverju 
strái, listasöfn og gallerí, tónleika 
og leiksýningar, bestu kaffihús 
og götubita borgarinnar, og svo 
er auðvitað alltaf hægt að kíkja á 
endurnar á tjörninni. Hér er eitt-
hvað fyrir alla, verið velkomin í 
miðborgina okkar.

Sveinn Orri Símonarson  
ljósmyndari fangaði lífið 

 í miðbænum.
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Ný verslun Optical Studio verður opnuð  
á Hafnartorgi laugardaginn 21. sept. kl 17.

30% afsláttur opnunarhelgina



 Snorrabraut 56,105 Reykjavík   Snorrabraut 56,105 Reykjavík  

verkstæði  
Verslun og  

 Snorrabraut 56,105 Reykjavík | www.feldur.is 

Hamborgari, franskar og gos

1.890kr

COMBO

#1 
B E S T I 
H A M B O R G A R I 
Á ÍSLANDI *

4.6 4.44.5

BLOCK BURGER

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 8, BAKHÚS

*SAMKVÆMT KÖNNUN BIG7TRAVEL

Kramhúsið orku-
stöð miðbæjar 
Reykjavíkur 
er að hefja 35. 
starfsár sitt. Það 
hefur frá upp-
hafi verið á sama 
stað í bakgarði 
við Skólavörðu-
stíg/Bergstaða-
stræti. Í húsinu 
ríkir góður andi 
og gleðin fær að 
ráða þar ríkjum.

Vigdís Arna hjá Kramhúsinu 
segir að mikil tónlist og dans 
sé á öllum námskeiðum 

hússins. „Þetta er lista- og dans-
smiðja frekar en líkamsræktar-
stöð. Hér leggjum við áherslu á 
jákvæða líkamsímynd og þó að 
fólk komi vissulega hingað til að 
bæta líkamsstöðu, styrkja vöðva 
og bæta liðleika þá er það félags-

skapurinn og innri andi sem 
skiptir mestu máli. Hér mælum við 
árangurinn í brosum.“

Frá upphafi hefur verið sami 
eigandi að Kramhúsinu, Hafdís 
Árnadóttir. Hún kennir ennþá 
og er með dyggan hóp nemenda 
sem hafa stundað leikfimi hjá 
henni í 35 ár. „Hafdís er hreyfiafl 
Kramhússins og fyrirmynd ann-
arra kennara og þeirra sem koma 
hingað að stunda dans og leikfimi. 
Fjöldinn allur af kennurum Kram-
hússins hóf feril sinn á dansnám-
skeiðunum okkar og fór svo að 
kenna. Þetta eru til dæmis Margrét 
Erla Maack, Sandra Sano, Rósanna 
Davidson, Berglind Jónsdóttir og 
Sigríður Ásgeirsdóttir sem eru í 
dag okkar helstu danskennarar og 
hafa sérhæft sig í ýmsum stílum.“

Undanfarið hefur það færst 
mikið í vöxt hjá Kramhúsinu 
að vera með sérsniðna einka-
tíma fyrir hópa, eins og gæsa- og 
steggjahópa, vinahópa og starfs-
hópa. „Vinahóparnir koma oft í 
eina klukkustund og læra ýmsa 
dansa. Sumir hópar eru með það 
sem árlegan viðburð að koma 
hingað og læra nýjan dansstíl í 
hvert sinn. Við skipuleggjum líka 
lengri tíma þar sem við blöndum 
saman hópefli, dansi og hreyfingu, 
allt miðað út frá þörfum hópsins,“ 
segir Vigdís.

„Þetta er orðið það vinsælt að 
föstudagseftimiðdagar eru alveg 
fráteknir fyrir einkatímana. Þetta 

er mjög skemmtilegt fyrir hópa 
sem eru komnir niður í miðbæ og 
geta þá haldið áfram eftir tímann, 
kíkt út að borða og á pöbbarölt á 
eftir.“

Vigdís segir að Kramhúsið 

leggi áherslu á að búa til tíma sem 
henta þorpinu þeirra, fólkinu sem 
býr og starfar í miðbænum. „Við 
erum með morguntíma snemma á 
morgnana í jóga, Pilates og dansi 
ásamt stuttum hádegistímum fyrir 

fólk sem vill skjótast í hádeginu og 
taka snarpar og góðar æfingar. Við 
reynum alltaf að hlusta á fólkið 
hérna í kringum okkur og búa til 
námskeið sem henta tímaramma 
þess.“

Mælum árangur í brosum

Afródans hefur lengi verið kenndur í Kramhúsinu við miklar vinsældir. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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5 RÉTTA VEISLA Á 6.990 KR.
Komdu og fagnaðu með okkur á 

REYKJAVÍK MEAT
1 árs afmælinu okkar



Á Hafnartorgi hefur Reginn 
fasteignafélag tekið í notkun 
nýja útfærslu af sorpkerfi 

sem þau kalla Snjallsorp. Með 
lausninni er skráð niður á notanda 
með rafrænum hætti magn og 
flokk þess sorps sem losað er. Með 
því næst aukin hagkvæmni og fjár-
hagslegur ávinningur af flokkun 
verður enn sýnilegri en áður hefur 
þekkst.

María Rúnarsdóttir, rekstrar-
stjóri Regins, segir að þau hafi átt 
í farsælu samstarfi við Íslenska 
gámafélagið ehf. og unnið með 
þeim að þróun þessarar snjöllu 
sorpflokkunarstöðvar á Hafnar-
torgi. „Flokkunarstöðin þjónar 
verslunum og skrifstofum á svæð-
inu og er liður í aukinni áherslu 
Regins á umhverfismál og ábyrga 
umgengni,“ segir María. „Lausnin 
hefur fengið góðar viðtökur fyrstu 
notenda sem fagna gegnsæi og 
auðveldri notkun og margir hafa 
orð á því að í fyrsta sinn sé sorp 
spennandi og og sveipað jákvæðu 
yfirbragði.“

Nemur þyngd í íláti
Flokkunarstöðin er staðsett í kjall-
ara Hafnartorgs og flokkað er í sex 
mismunandi flokka. Hver notandi 
hefur aðgangskort sem lagt er upp 
að skynjara við viðeigandi lúgu til 
að skrá notandann inn. Við það 
opnast lúgan og fyrir innan hana 
er ílát á vog. Þegar hent er í ílátið 
nemur vogin þyngdaraukningu 
í ílátinu sem skráir notkunina á 
viðkomandi notanda. Skráningu er 
síðan lokað með því að bera kortið 
aftur upp að nemanum.

„Snjalllausnin skráir upp-
lýsingar í rauntíma og heldur 
utan um sorpflokkun hvers og 
eins notanda. Notendur geta séð 
flokkunarhlutfall og borið saman 
árangur milli mánaða. Snjall-
lausnin gerir kleift að samnýta 
rými og ílát, samhliða því að hver 
og einn greiðir einungis fyrir eigin 
notkun,“ segir María. „Við erum 
afar stolt af þessari lausn okkar og 
við hjá Regin hlökkum til að inn-
leiða hana á önnur kjarnasvæði 
okkar í framtíðinni.“

Snjallasta sorpið 
á Hafnartorgi
Á Hafnartorgi er nú komið í notkun glænýtt og 
snjallt sorpflokkunarkerfi sem eykur hagkvæmni og 
fjárhagslegan ávinning af flokkun og vigtar sorp notanda. Þessi lausn hefur fengið góðar viðtökur. Margir segja að í fyrsta sinn sé 

sorp spennandi og sveipað jákvæðu yfirbragði. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Flokkunarstöðin er staðsett í kjallara Hafnartorgs og flokkað er í sex mismunandi flokka.

*gildir til 30. september 2019

Við fögnum 20 ára afmæli Pappelinu  
með 20% afslætti af öllum mottum*

laugavegi 47        www.kokka.is           kokka@kokka.is 

*gildir til 30. september 2019
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Hörður Ágústsson, fram-
kvæmdastjóri Macland, 
stofnaði fyrirtækið árið 

2009 á meðan hann var enn að 
vinna annars staðar. „Ég var alltaf 
að gera við síma og tölvur fyrir 
fólk og var orðinn svolítið þreyttur 
á að vera stöðugt í því meðfram 
annarri vinnu og fjölskyldulífi 
og var eitthvað að tuða heima, 
þegar konan mín sagði mér að 
hætta þessu væli og stofna bara 
fyrirtæki,“ segir Hörður. „Það var 
skortur á þjónustu fyrir Mac-not-
endur, en hins vegar voru ýmiss 
konar fyrirtæki að þjónusta 
notendur á öðrum tölvum. Við 
ákváðum strax að megingildið hjá 
okkur yrði að bjóða upp á bestu 
þjónustu sem völ er á og gera það 
svolítið að sérkenni okkar.

Þeir sem hafa farið í stórar Apple 
verslanir úti í heimi hafa upplifað 
hvernig þjónustan er þar í fyrsta 
sæti. Það liggur við að maður fái 

samviskubit ef maður kaupir 
ekkert,“ segir Hörður. „Við erum 
að biðja um hátt verð fyrir mjög 
góðar vörur og það á bara að vera 
stórkostleg upplifun að kaupa 
tölvu. Við höfum haldið fast í 
þessar hugmyndir.

Við viljum líka bara selja þér 
réttu vöruna, ekki þá dýrustu, 
og stundum seljum við fólki ekki 
nýjar vörur, heldur gerum frekar 
við þær gömlu,“ segir Hörður. „Við 
komum með rosalega mikla sér-
þekkingu að þessu og viljum vekja 
upp stemninguna hjá kaupmann-
inum á horninu eða gömlum og 
færum sérfræðingi, eins og úrsmið. 
Einhverjum sem veit nákvæmlega 
hvað hann er að gera og gerir það 
alveg hrokalaust. Viðskiptavinum 
líður vel við að eiga í slíkum við-
skiptum.“

Nýtt og spennandi
„Á þessum tíma árs er Apple alltaf 

að kynna nýjustu vörurnar og það 
sem okkur finnst mest spennandi 
núna er nýr iPhone, sem er bara 
rétt handan við hornið og kemur 
væntanlega á markað í þessum 
mánuði,“ segir Hörður. „Svo er líka 
nýtt Apple úr væntanlegt. Apple er 
alltaf að uppfæra vöruframboðið 
fyrir jólin og það er margt spenn-
andi í gangi, þannig að það er um 
að gera að kynna sér úrvalið hjá 
okkur.“

Þjónusta í miðborg mikilvæg
„Mér finnst mikilvægt að við séum 
í miðborginni. Ég held að það sé 
dýrmætt að þessi valkostur sé til 
staðar á Laugavegi, því það er mikil-
vægt fyrir þá sem búa á þessu svæði 
og á öðrum nærliggjandi svæðum,“ 
segir Hörður. „Við erum í rauninni 
með rosalega stórt þjónustusvæði, 
allt frá Hlíðunum yfir á Seltjarnar-
nes. Við erum líka eina tölvubúðin í 
Kringlunni.

Ég held að fólk hafi ofmetið 
hversu hratt netvæðing á sölu 
á vörum og þjónustu myndi 
byggjast upp. Það virkar vel í 
ákveðnum geirum og er oft rosa-
lega f lott, en það getur ekki komið 
í staðinn fyrir aðgang að persónu-
legri þjónustu og sérþekkingu. 
Það verður alltaf markaður fyrir 
slíka þjónustu,“ segir Hörður. 
„Í gegnum vefverslunina okkar 
þjónustum við samt auðvitað allt 
landið og meira að segja Íslend-
inga sem eru í útlöndum, til 
dæmis í námi, en vilja samt helst 
kaupa frá okkur.

Það væri auðvelt að loka versl-
unum okkar og setja alla áherslu á 
netverslun, en ég held að það væri 
versta ákvörðun sem við gætum 
tekið. Það myndi bara klippa sál-
ina úr rekstrinum,“ segir Hörður. 
„Þess vegna munum við halda 
áfram að leggja alla áhersluna á 
frábæra persónulega þjónustu. Á 
næstunni held ég svo að Íslend-
ingar verði einfaldlega að kjósa 
með veskinu um hvaða þjónustu 
þeir vilja hafa í miðbænum.“

Vellíðan 
viðskiptavina 
í fyrsta sæti
Megingildi verslunarinnar Macland  
er að bjóða upp á bestu þjónustu 
sem völ er á. Til að tryggja það er 
fyrirtækið skipað sérfróðu starfs-
fólki sem býður persónulega aðstoð.

Gunnar Máni 
Arnarson, sölu- 
og innkaupa-
stjóri Macland, 
er einn af 
sérfróðu starfs-
mönnunum 
sem tryggja 
að upplifun 
viðskiptavina 
sé ánægjuleg. 
MYNDIR/ANTON 
BRINK

Verslun Macland á Laugavegi er glæsileg og þjónustar stórt svæði.

Í versluninni sem staðsett er í 
Lækjargötu, við hlið Hard Rock, 
geta áhugasamir kíkt inn og 

fengið að kynnast þessu fyrirbæri 
af eigin raun. „Það er upplifun fyrir 
marga að koma hingað og prófa 
að fljúga dróna í flughermi,“ segir 
Sigurður. Hann segir fólk oft koma 
sem sé forvitið og hafi fylgst með 
öðrum nota dróna en ekki enn lagt 
í að prófa.

„Ég sjálfur var á hliðarlínunni í 
tvö ár og horfði á vini mína fljúga 
dróna, ég hélt þeir hefðu hæfi-
leika af guðs náð eða að þetta hefði 
eitthvað með jafnvægi að gera,“ 
segir hann. Það komi fólki mikið á 
óvart hversu auðvelt það er og segir 
Sigurður að allir geti lært að stýra 
dróna.

Viðurkennd sérverslun  
með mikið úrval
DJI verslun býður upp á mikið 
úrval af drónum sem hægt er að 
nota við fjölbreyttar aðstæður. 
„Verslunin er viðurkennd af og 
hönnuð í samstarfi við DJI,“ 
segir Sigurður. Verslunin nýtur 
mikillar sérstöðu, enda eina 
verslunin af þessu tagi hérlendis og 
eru einungis tólf aðrar verslanir í 
Evrópu. Þá er mikil áhersla er lögð 
á sanngjörn verð. „Drónarnir hjá 
okkur eru á sambærilegu verði og í 
öðrum evrópskum löndum.“

Meðal dróna sem boðið er upp 
á eru Mavic og Matrice en þeir 
fyrrnefndu henta byrjendum jafnt 

sem lengra komnum. Drónarnir 
eru notaðir í allt á milli himins 
og jarðar. „Við erum með dróna 
sem eru með hitamyndavél og 
við erum með stóra sem eru fyrir 
kvikmyndagerð og rannsóknir,“ 
útskýrir Sigurður.

Brautin rudd fyrir fagfólk
Drónarnir eru orðnir svo öflugir 
að þeir geta hreinlega bjargað lífi. 
„Við erum með Matrice 200 dróna 
sem eru fyrir björgunarsveitir og 
lögreglu og Mavic 2 Enterprise sem 
eru mikið notaðir af lögreglu og 
björgunarsveitum.“ Matrice 200 er 
með hitamyndavél, veðurheldur og 
hefur reynst vel. „Þetta er rosalega 
öflugt leitartæki og þú getur flogið 
honum í rigningu og roki,“ segir 
Sigurður. „Við höfum flogið honum 

í 17 metrum á sekúndu sem gæti 
vanalega þýtt að fresta þurfi leit til 
morguns en dróninn getur séð allt í 
myrkri, farið mjög hratt yfir svæði 
og leitað á stöðum sem gangandi 
menn geta ekki leitað á.“

Möguleikarnir virðast óendan-
legir. „Mavic 2 Enterprise hefur 
líka verið notaður af bændum til að 
finna búfénað og framkvæmdar-
aðilum til að skoða ástand húsa, 
eins og hvar hitinn leitar út,“ 
útskýrir Sigurður. Þá er tækni af 
þessari gerð einstaklega hagkvæm. 
„Þetta er frekar ódýr lausn fyrir 
dróna með hitamyndavél.“

Ný sýn á ósnert svæði
Með tilkomu þessarar mögnuðu 
tækni getur nánast hver sem er 
skellt sér í hlutverk landkönn-

uðar. Sigurður segir að þessi tækni 
hafa opnað nýjan heim fyrir sér, 
enda Ísland einstakt hvað varðar 
ókönnuð landsvæði á hálendinu. 
„Ef maður flýgur yfir jöklana þá 
sér maður hluti sem fáir hafa séð, 
jafnvel enginn,“ útskýrir hann. „Ég 
fann til dæmis foss í Kötlujökli, 
fyrir tilviljun, sem mjög líklega 
enginn hefur séð.“

Fundir af þessu tagi eru einstakir 
fyrir margar sakir. „Þetta umhverfi 
er alltaf breytilegt, það er ekkert 
víst að þessi foss sé þar núna,“ segir 
hann. „Þetta er glæsilegur foss, 
enda skýrði ég hann eftir sjálfum 
mér, Siggafoss, eða Sigurðarfoss,“ 
segir Sigurður flissandi. „Núna er 
ég alltaf að pæla í hlutum eins og 
sólsetri, sólarupprás, skýjafari, 
hvort það séu lægðir en það getur 

verið flott ef maður sér rigningu í 
fjarlægð.“

Fyrsta flokks þjónusta
Þjónustan sem DJI Reykjavík 
býður upp á er bæði áreiðanleg 
og vönduð. „Ábyrgðarþjónustan 
okkar er fljót og góð, við sendum 
drónana út samdægurs eða í 
síðasta lagi daginn eftir til fram-
leiðandans ef þarf að gera við þá,“ 
segir hann. „Þjónustan hjá okkur 
er mjög hröð og fólk er jafnvel að fá 
úrlausn sinna mála eftir viku til tíu 
daga.“ Þá er í boði að fá lánsdróna, 
sé þess þörf. „Ef okkar viðskipta-
vinir lenda í vandræðum, eru í 
verkefni eða öðru, erum við líka 
með lánsdróna á meðan á viðgerð 
stendur sem við lánum endur-
gjaldslaust.“

Yfirnáttúruleg sýn á landið
Sigurður Helgason, eigandi DJI Reykjavík, segir að kynni hans af dróna hafi gjörbreytt sýn hans á 
landið. Þessi undraverða tækni hefur ekki einungis valdið straumhvörfum í heimi myndatöku og 
rannsókna heldur einnig í því hvernig björgunarsveitir og lögregla starfa. Sjón er sögu ríkari.

Sigurður 
Helgason 
segir alla geta 
lært að stýra 
dróna, það 
taki ekki nema 
2-3 mínútur 
að átta sig á 
stýringunum.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
ANTON BRINK

Allir eru vel-
komnir í DJI 
verslunina í 
Lækjargötu 
til að prófa að 
fljúga dróna í 
flughermi, sér 
að kostnaðar-
lausu. FRÉTTA-
BLAÐIÐ/ANTON 
BRINK
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Hótelið er einstaklega fallega 
hannað og var þemað í 
hönnun þess allt það sem 

íslenskt er. „Má því sjá íslenska 
málshætti á veggjum, bækur ýmist 
um Ísland eða eftir íslenska rithöf-
unda í bókahillu og myndband um 
íslenska tónlistarsögu á skjá í mót-
tökunni – allt þannig að gestir geti 
notið þess að upplifa Ísland og það 
sem íslenskt er,“ segir Ísey Gréta 
Þorgrímsdóttir hótelstjóri.

Tveir glæsilegir veitingastaðir 
eru á hótelinu; Lóa Bar & Bistro og 
Stökk. Ráðgjafar frá breska fyrir-
tækinu Egg Soldiers voru fengnir 
til að taka þátt í bæði hönnun 
eldhússins og matseðla ásamt því 
að sjá um þjálfun á öllu starfsfólki 
staðanna. Ráðgjafar Egg Sol-
diers eru vel þekktir matreiðslu-
menn sem unnið hafa á mörgum 
þekktum veitingastöðum víða um 
heim. Þeir sérhæfa sig nú í ráðgjöf 
og vinnu fyrir veitingastaði og 
keðjur.

Lóa Bar & Bistro
Lóa er skemmtilegur veitinga-
staður á jarðhæð hótelsins, en 
gengið er inn frá Snorrabraut. 
Veitingastaðurinn opnar kl. 17.00 
og er opið til miðnættis alla daga 
vikunnar. Þemað í matseðli Lóu 
eru léttir réttir við allra hæfi á 
afar sanngjörnu verði og má þar 
finna salöt, fisk og kjötrétti ásamt 

ýmsum smáréttum þar sem kokk-
arnir leika sér meðal annars með 
íslenskt hráefni og hefðbundinn 
íslenskan mat, svo sem sjávar-
réttasúpu, plokkfisk og kleinur. 
„Lögð er áhersla á einfaldleika og 
því að leyfa hágæða hráefninu 
að njóta sín. Happy hour hefst á 
barnum kl. 16 og er þá sértilboð 
á bjór og víni hússins. Sérstaða 
barsins er frábært úrval kokteila 
sem margir hverjir eru blandaðir 
með íslenskum líkjörum og bera 
kokteilarnir íslensk fuglanöfn. Létt 

og góð stemning er einnig á Lóu og 
á föstudagskvöldum er boðið upp 
á djass og á laugardagskvöldum 
sjá plötusnúðar á staðnum um að 
stemningin sé góð,“ segir Ísey. „Lóa 
er því mjög skemmtileg viðbót í 
veitingahúsaflóruna fyrir heima-
menn og gesti að njóta í mið-
borginni.“

Stökk Food on the Go
Stökk opnar kl. 7.30 á morgnana og 
er því tilvalinn kostur fyrir þá sem 
eru snemma á ferð og vilja grípa sér 

mat fyrir daginn. Matseðillinn á 
Stökk inniheldur hollan, góðan og 
umfram allt fljótlegan mat gerðan 
úr fersku hráefni en þemað á Stökk 
er að bjóða upp á gæðamat á frá-
bæru verði fyrir fólk á ferð. Í boði 
er því úrval af salötum, samlokum, 
súpum og heitum réttum ásamt 
góðu kaffi og söfum. Allt sem þarf 
fyrir góðan dag. Alla rétti er hægt 
að taka með sér eða setjast niður 
á veitingahúsinu og virða fyrir sér 
mannlífið fyrir utan gluggann sem 
snýr út á Laugaveg. Innandyra er 

einnig líflegt um að vera, segir Ísey, 
en teikning á veggnum sýnir fólk á 
ferð sem Elín Elísabet listamaður 
teiknaði og handmálaði síðan á 
vegginn, sem endurspeglar einmitt 
þema veitingastaðarins.

Þeir sem vilja kynna sér matseðla 
á Stökk og Lóu geta farið inn á 
heimasíður þeirra, www.stokk.is 
og www.loa.is. Center Hótel er á 
Laugavegi 95-99 og síminn þar er 
595 8570.

Spennandi veitingastaðir á Laugavegi
Nýtt og glæsilegt Center Hotel Laugavegur sem staðsett er á horni Laugavegs og Snorrabrautar 
var opnað í byrjun ágúst og hafa eflaust fjölmargir tekið eftir þessu fallega húsi í miðbænum. 

Veitingastaðurinn Lóa er einstaklega glæsilega hannaður. Þar er boðið upp 
á létta og góða rétti á frábæru verði. Happy hour er sömuleiðis frá 16-18.

Á veitingastaðnum Stökk sem opnar klukkan 7.30 er hægt að grípa með sér 
mat og kaffi til að hafa með sér í vinnuna. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Augl
Verslaðu í miðbænum 

með Aukakrónum
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Mér finnst vel við 
hæfi í plastlausum 

september að ganga um 
með undurfagra Loqi-
fjölnotapoka með lista-
verkum eftir mestu 
meistara listasögunnar.

Eins árs afmæli Bóel fagnað með ofurhundinum Maríusi. Frá vinstri: Þuríður Ottesen og Eva Gunnarsdóttir í Bóel með vinkonum úr Fríðu skarti, þeim Fríðu og Gunnu. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Bóel er í fögrum afmælisskrúða 
og skartar nú glænýjum og 
glæsilegum haustfatnaði 

frá Rundholz, StudioB3 og Yaya. 
Einnig var að lenda ný og heillandi 
töskusending frá Mandarina Duck 
og æðislegir fjölnotapokar frá Loqi. 
Það finnst mér vel við hæfi í plast-
lausum september og virkilega 
gaman að ganga um með Loqi-
pokana sem eru undurfallegir með 
verkum eftir stærstu meistara lista-
sögunnar en einnig yngri nútíma-
listamenn. Pokarnir eru einstak-
lega hentugir í vasa eða veski og 
þarf ekki annað en að hrista þá út 
þegar verslað er í matinn eða farið 
í plastlaust búðaráp,“ segir Þuríður 
Ottesen, eigandi Bóel.

Fjölnotapokarnir frá Loqi eru 
vandaðir, sterkir og listrænir.
„Pokarnir eru afar vinsælir til 
gjafa, og sannarlega liggur góður 
hugur og náttúruvitund að baki. 
Margir koma og kaupa marga í 
einu til að eiga á lager til að nota í 
gjafir. Eða eins og enn viðskipta-
vinur Bóel sagði: „Þegar manni er 
boðið í matarboð er virkilega góð 
hugmynd að færa gestgjafanum 
fallegan og notadrjúgan Loqi-poka 
í stað til dæmis rauðvínsflösku“,“ 
segir Þuríður.

Loqi-pokarnir hafa einnig 
notið vinsælda í fjáraflanir og 
vinkvenna hópar hafa fjölmennt í 
Bóel til að velja sér poka fyrir inn-
kaupaferðir til útlanda.

„Þannig kom heilt kvenfélag af 
landsbyggðinni til okkar í Bóel og 
keypti átján Loqi-poka en þó engan 

Eins árs afmælisfögnuður í Bóel
Verslunin Bóel á Skólavörðustíg 22 fagnaði eins árs afmæli sínu með pompi og pragt í gær. Við 
tekur afmælisvika þar sem viðskiptavinum er boðinn 20 prósenta afsláttur af öllu í versluninni. 

Í plastlausum september er tilvalið að koma við í Bóel 
á Skólavörðustíg og kaupa sér listrænan Loqi-fjölnota-
poka með 20 prósent afslætti. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARIEva Gunnarsdóttir er glæsileg með kvenlega húfu frá StudioB3. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

eins. Það fer svo engum sögum af 
því að þær hafi verið flottastar í 
Fríhöfninni en það mætti þó alveg 
trúa því,“ segir Þuríður og brosir.

Vefverslun komin í loftið 
Heimasíða Bóel, boel.is, var tekin í 
gagnið á afmælisdaginn í gær. 

„Nú þegar haustlægðirnar eru 
farnar að herja á landsmenn er 
góð hugmynd að krækja sér í 
vetrarúlpu, trefil og húfu fyrir 
veturinn með frábærum afmælis-
afslætti,“ segir Þuríður.

„Endilega kíkið á nýju heima-
síðuna til að skoða ríkulegt 

úrvalið. Á næstu dögum verður 
lögð lokahönd á smíði hennar 
og því er ekki endanlega búið að 
virkja netverslunina sem skyldi. 
Því er ekki endilega að marka þótt 
standi að f lík sé uppseld á meðan 
lokahnykkurinn á síðunni er í 
vinnslu,“ útskýrir Þuríður.

Bóel er á Skólavörðustíg 22. Fylgið 
Bóel á Facebook undir boel og 
skoðið flíkur, skó, töskur, fylgi-
hluti og margt fleira fallegt og 
skemmtilegt á boel.is.

 10 KYNNINGARBLAÐ  1 9 .  S E P T E M B E R  2 0 1 9  F I M MT U DAG U RMIÐBORGIN OKKAR





Hún spurði hvort 
við ættum bolla 

með bara þessu húsi.  
Ég sagði henni að koma 
eftir tvo tíma þá gætum 
við átt hann til. Mér 
líður stundum eins og 
bakara þegar ég er að 
selja vörur heitar úr 
prentaranum.
Jóhann Ludwig Torfason

Eigendur verslunarinnar, þau 
Jóhann Ludwig Torfason og 
Ragnhildur Jóhanns, segja 

viðtökurnar við versluninni hafa 
verið mjög góðar. „Ég gæti trúað að 
fyrstu tvo mánuðina hafi 70-80% 
þeirra sem komu í búðina verið 
Íslendingar. Hér á Laugaveginum er 
algengara að túristarnir detti inn 
líka,“ segir Ragnhildur. „Verslunin 
byrjaði eiginlega með tveimur 
bókum,“ segir Jóhann en hann 
hafði gefið út tvær bækur með 
teikningum af húsum í miðbæ 
Reykjavíkur, „The Heart of Reykja-
vík“ og „Kæri Laugavegur“ sem 
sýnir öll húsin sem standa við þá 
góðu götu. „Svo fengum við þessa 
klikkuðu hugmynd, að stofna búð 
utan um bók, en vöruúrvalið hefur 
síðan aukist jafnt og þétt.“

Í versluninni er hægt að kaupa 
veggspjöld, bolla, glasa mottur, 
músarmottur, púðaver, segla, 
klukkur og bækur svo eitthvað 
sé nefnt. Myndir af Reykjavík 
prýða allar vörurnar sem Jóhann 
og Ragnhildur búa til á staðnum, 
bak við afgreiðslukassann. „Það 
er ekkert framleitt í mjög stóru 
upplagi. Við leikum okkur oft með 
nýjar hugmyndir. Til dæmis um 
daginn þá var svo mikil rigning að 
við ákváðum að búa til rigningar-
bolla,“ segir Jóhann og sýnir bolla 
með mynd af Reykjavík í rigningu. 
„Við gerðum bara nokkur eintök af 
honum. Við gerðum líka sumar-
bolla sem varð talsvert vinsæll og 
seldist upp og menningarnætur-
bolla með flugeldum, við eigum 
held ég tvo þannig bolla eftir.“

Bolli volgur úr prentaranum
Jóhann segir að Íslendingar tengi 

sérstaklega við myndirnar í 
búðinni. „Ferðamennirnir þekkja 
helst Hallgrímskirkju en þekkja 
ekki hin húsin. En Íslendingar 
koma hér inn og sjá kannski húsið 
sem þeir ólust upp í. Þeim finnst 
það mjög skemmtilegt,“ segir hann 
og bætir við að einu sinni hafi 
kona komið inn í búðina og bent á 
hús á einu veggspjaldinu þar. „Hún 
spurði hvort við ættum bolla með 
bara þessu húsi. Ég sagði henni 
að koma eftir svona tvo tíma, þá 
gætum við átt hann til.“ Jóhann 

fann svo upprunalegu myndina 
af húsinu og prentaði á bolla fyrir 
konuna. „Mér líður stundum eins 
og bakara þegar ég er að selja vörur 
svona heitar úr prentaranum,“ 
segir Jóhann og hlær.

Ragnhildur bætir við að vör-
urnar þeirra séu mjög hentug gja-
favara til dæmis til að gefa Íslend-
ingum sem búa erlendis. „Þeir 
tengja ekkert við alla þessa lunda 
sem eru í ferðamannabúðunum. 
Íslendingar hafa ekkert allir séð 
lunda. En þeir hafa voða gaman 

af miðbæjarkisunum sem mætti 
alveg kalla okkar lunda.“ Hinir 
frægu miðbæjarkettir Baktus, 
Púki og Ófelía prýða veggspjöld og 
púðaver og fleiri vörur í verslun-
inni þar sem þeir kíkja yfir hús-
þökin í miðbænum. „Við elskum 
ketti,“ segir Jóhann. „Þessir kettir 
eru reglulegir gestir hér í kring og 
þannig fengum við þá hugmynd að 
hafa þá á myndunum.“

Jóhann og Ragnhildur eru mjög 
ánægð með viðtökur sem verslunin 
hefur fengið og veruna í miðbæn-

um. „Hér er svo mikið úrval af veit-
ingastöðum og verslunum og mikið 
líf. Við vonum bara að sem flestir 
leggi leið sína hingað niður í bæ og 
kíki í búðina til okkar. Svo erum við 
með vefverslun fyrir þá sem eiga 
ekki heimangengt: hjartareykja-
vikur.is,“ segja þau að lokum.

Skapandi verslun í Hjarta borgarinnar
Verslunin Hjarta Reykjavíkur var opnuð fyrir sex mánuðum á Hjartatorgi í Reykjavík en flutti ný-
lega á Laugaveg 30 og hefur því bæst í flóru fjölbreyttrar verslunar við þessa lifandi verslunargötu.

Ragnhildur Jóhanns og Jóhann Ludwig Torfason búa vörurnar til á staðnum. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Rigningarbollinn var búinn til á rign-
ingardegi. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR

Olga Ingrid Heiðarsdóttir 
hjá Ullarkistunni segir 
að verslunin hafi í fyrstu 

heitið Janusbúðin en nafninu var 
breytt árið 2015. „Við vildum hafa 
okkar eigin nafn og lógó í stað þess 
að kenna okkur bara við merkja-
vöruna sem við seljum,“ útskýrir 
Olga Ingrid en mjög margir þekkja 
Janus merkið og hafa af því góða 
reynslu. Ullarkistan hefur verið í 
miðbænum í 14 ár. „Það er einhver 
sjarmi yfir miðbænum. Mikið líf 
og fjör og okkur finnst virkilega 
gaman að vera hér,“ segir Olga.

Ullarfatnaðurinn er mjúkur og 
hlýr. Olga segir að vöruúrvalið 
sé alltaf að aukast og margvís-
legir nýir litir og gerðir hafi komið 
með vetrarlínunni. „Við fengum 
stóra sendingu um daginn með 
alls konar fallegu fyrir veturinn. 
Þetta eru bæði þægileg heimaföt 
og ullarföt fyrir útivistarfólk. Svo 
eru ullarfötin á börnin nauðsynleg 
fyrir leikskólann en margir leik-
skólakennarar benda foreldrum 
á að kíkja til okkar til að græja 
börnin fyrir haustið og veturinn. 
Það er svo gott fyrir krakkana að 
klæðast ullarbolum, sokkabuxum 
og gammósíum þegar kólnar í 
veðri. Þá getur maður treyst því að 
þeim líði vel hvernig sem veðrið 
er. Í rauninni er hægt að nota 
þennan fatnað allan ársins hring, 
bæði inni og úti, þar sem hann 
heldur vel hita í kulda en stýrir 
síðan líkamshitanum þegar hlýtt 

er þannig að manni verður ekkert 
of heitt,“ segir Olga og bætir við að 
þegar fólk hefur prófað að klæðast 
þessum fötum sé ekki aftur snúið. 
„Þau eru nánast ávanabindandi,“ 
segir hún.

Nú er Ullarkistan líka í Skeif-
unni 3b og á Glerártorgi á Akur-
eyri þar sem hún hefur verið síðan 
2007. „Við seljum þunnan, mjúkan 
og þægilegan ullarfatnað, sem 
klæjar ekki undan. Fötin anda vel 
og þess vegna er gott að nota þau 
hvort sem er heima, í vinnuna eða í 
útivistina. Ullarfötin í dag eru í svo 
mörgum gerðum og litum að allir 
geta fundið eitthvað sem hentar 
þeirra notkun. Þau henta vel til 
daglegra nota í vinnu eða skóla en 
jafnframt er þetta frábær fatnaður 

Hágæða ullarföt í miðbænum 
Ullarkistan er gamalgróin verslun á Laugaveginum sem selur hágæða ullarfatnað fyrir alla 
fjölskylduna. Fötin eru úr vandaðri Merino ull og frá norsku vörumerkjunum Janus og Safa. 

Olga Ingrid 
og Lillian 
Rading standa 
hér í verslun 
Ullarkistunnar 
á Laugavegi. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

fyrir allt útivistarfólk, hvort sem 
það stundar skíði eða hjólar,“ segir 
Olga. „Við getum mælt 100% með 
ullarfötunum við alla sem stunda 
útivist eða vilja láta sér líða vel 
dagsdaglega. Við bjóðum mjög 
þunn ullarföt en erum líka með 
þau þykkari, bæði kósí fatnað og 
millilag. Janus ullarfötin má þvo á 
ullarprógrammi í vél og þau halda 
sér vel eftir þvott,“ segir Olga.

„Ullarfatnaðurinn er líka 

umhverfisvænn. Þetta eru gæðaföt 
úr náttúrulegum efnum sem 
endast mjög vel. Framleiðslan er 
sömuleiðis umhverfisvæn og hefur 
margvíslegar vottanir þess efnis. 
Bæði Janus og Safa hafa líka sýnt 
það í verki að margt smátt gerir eitt 
stórt með því að til dæmis minnka 
til muna plastnotkun í umbúðum 
og hætta að senda herðatré með 
hverri einustu flík. Við sjáum 
gífurlegan mun fyrir vikið. Fólk 

er einnig farið að huga mikið að 
því að kaupa gæðavörur, sem eru 
náttúrulegar og endast vel, og þá er 
ullin frábær kostur.“

Ullarkistan er einnig starfrækt 
sem netverslun og sendir um 
allt land og til útlanda. Þeir sem 
vilja skoða úrvalið geta kíkt inn 
á ullarkistan.is. Svo er auðvitað 
alltaf gaman að koma í miðborgina 
og kíkja á vöruúrvalið hjá Ullar-
kistunni á Laugaveginum.

Þetta eru þægileg 
heimaföt og ullar-

föt fyrir útivistarfólk. 
Svo eru ullarfötin á 
börnin nauðsynleg fyrir 
leikskólann en margir 
leikskólakennarar 
benda foreldrum á að 
kíkja til okkar til að 
græja börnin fyrir vetur-
inn. 
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