
FASTEIGNIR

BERGÞÓRA GUÐNADÓTT IR Í FARMERS MARKET

SJÁLFBÆRNI
Í BRENNIDEPLI



2 MORGUNBLAÐIÐ FÖSTUDAGUR 7. JÚNÍ 2019

Útgefandi Árvakur Umsjón Marta María Jónasdóttir Blaðamenn Ásgeir Ingvarsson ai@mbl.is, Elínrós Líndal elinros@mbl.is,
Snæfríður Ingadóttir snaeja@gmail.com, Auglýsingar Berglind Guðrún Bergmann berglindb@mbl.is Prentun Landsprent ehf.

Forsíðumyndina
tók RAX

Þ
egar ég var að alast upp þótti mikið stöðutákn að eiga stórt
hús, stóran bíl, stórt vídeótæki og Soda Stream með mörgum
bragðtegundum. Stórlaxar voru líka í tísku en til þess að sýna
hvað þeir væru flottir kepptust þeir við að byggja risahús hvort
sem þeir höfðu efni á þeim eða ekki. Ef þeir höfðu ekki alveg

efni á risahúsunum unnu þeir jafnvel tvær aukavinnur til að lifa drauminn.
Það þótti fínt í þá daga að hafa brjálað að gera og enn í dag erum við
nútímafólkið að ströggla við þessar úreltu hugmyndir um lífið. 

Stórlaxarnir í risahúsunum spöruðu á öðrum sviðum til að eiga fyrir
salti í grautinn. Þeir borðuðu til dæmis ógrynni af unnum kjötvörum,
helst oft í viku, eins og kjötbollum í brúnni sósu, bjúgum með uppstúfi
og grænum baunum, brauði með kjötfarsi sem var steikt upp úr smjörlíki
á pönnu og á tyllidögum var svikinn héri með kartöflumús og sósu með
miklum matarlit. Þess á milli sjússuðu þeir sig á Naustinu og þá voru
engar búbblur í boði eins og hjá fína fólki dagsins í dag heldur heiðar-
legur vodki í kók. 

En ekkert varir að eilífu og hægt og rólega dó draumurinn um risa-
húsið út, eða allavega hjá stærsta hópnum. Mögulega eru nokkrar eftir-
legukindur í eftirpartíinu en þeim fer fækkandi enda er partíið orðið dálít-
ið þunnt og ólekkert. 

Í dag vill fólk minna húsnæði og meiri upplifun og þess vegna má
gleðjast yfir því að þétting byggðar sé að aukast í Reykjavík og á höfuð-
borgarsvæðinu sé hægt er að kaupa litlar splunkunýjar íbúðir sem fylgja
öllum nútímastöðlum þar sem pláss er vel skipulagt. 

Í vikunni var ég stödd á Democratic Design Days IKEA sem haldnir
voru í Almhult í Svíþjóð. Þar voru samankomnir samstarfsaðilar IKEA og
sérfræðingar til að ræða framtíðarsýn í heimilisgeiranum. Framtíðarheim-
ilið er allt öðruvísi en fortíðarheimilið. Risahúsið víkur fyrir minni íbúð og
inn á heimilið fer helst ekki neitt nema vera umhverfisvænt og lífrænt.

Svona í stuttu máli þá er framtíðarheimilið ekki villa á Arnarnesi heldur
kannski bara 50 fm íbúð sem er breytileg. Aðalmubla rýmisins er fær-
anleg en í henni er eldhús, rúm, skápar og allt sem venjuleg nútíma
manneskja þarf til að geta dregið andann og verið til. Minna húsnæði
kallar á minna dót og því þarf að velja dótið sem fer inn á heimilið mun
betur.

Fyrir safnara sem kann best að meta glansandi hluti virðist þetta í
fyrstu vera mjög flókið og kannski óyfirstíganlegt. En svo kom í ljós að
það er alveg hægt að vera lífrænn stórlax eða glanspía en um leið um-
hverfisvænn. Þessi nýju efni sem eru búin til úr endurunnu plasti til
dæmis eru ekki eins og óbleikt bómull. Tæknin er orðin svo mikil að það
er í raun hægt að gera hvað sem er þótt varan sé
umhverfisvæn og unnin úr lífrænum efnum. Útlitið
geldur ekki fyrir betri framleiðsluhætti.

Svo þýðir ekkert fyrir okkur að hundsa þetta
umhverfisástand og taka ekki þátt því við erum
öll á sama báti. Ef við tökum ekki höndum sam-
an mun báturinn sökkva. Þegar eitthvað nýtt er á
dagskrá segja gamlir hundar að þeir geti ekki
tekið þátt en það á ekki við núna. Við getum
ekki ætlast til þess að hinir séu bara um-
hverfisvænir og smart heldur þurfum við að
leggja okkar af mörkum líka. Alveg sama
hvort þú ert stórlax sem ferð á milli staða í
þyrlu (sem er mjög óumhverfisvænt) eða
bara venjuleg Dúdda majónes. 

Stórlaxinn og 
Dúdda majónes

Marta María
Jónasdóttir

H
vað gerir þú til að dekra við þig?

„Ég vakna snemma, þurrbursta á mér
húðina, ber á hana olíu og fer svo í langa
sturtu. Svo er lokahnykkurinn að hugleiða í
algjörri kyrrð áður en strákarnir vakna. Að

ná að gera þetta er samt alltof sjaldgæft.“
Hvert er upáhalds fatamerkið þitt?

„Íslenska merkið USEE STUDIO og að sjálfsögðu
AD.“
Hvaða hönnuð heldur þú upp á?

„Þá sem hugsa frá A-Ö en ekki bara A-B.“
Hvað þýðir tíska fyrir þig?

„Verandi fatahönnuður þá mundi maður halda að ég
hefði sterkar skoðanir á tísku og hvað það þýðir en satt
best að segja þá tengi ég voðalega lítið við það orð og hef
eiginlega aldrei gert. Eða jú, ég tengi það kannski helst
við ofneyslu. Auðvitað litast allir af tíðarandanum og ég
er ekki undanskilin því en mér finnst meira heillandi að
vera sáttur í sínu hvað svo sem það kann að vera. Að
vera í tísku er einhvernveginn andstæðan við það… er
það ekki?“
Hver er uppáhalds liturinn þinn?

„Hvítur á sér stóran sess hjá mér, en hvítur stækkar
áruna okkar. Svo finnst mér dökkblár í mörgum tónum
alltaf flottur.“ 
Hvaða óþarfa keyptirðu þér síðast?

„Ég kaupi mjög sjaldan óþarfa, ég reyni að hugsa öll
kaup fram og tilbaka. Hvort ég þurfi þetta nú alveg
örugglega o.s.frv. Stundum hugsa ég of mikið, ég til
dæmis ofhugsaði stofuborðskaup svo mikið að við vorum
ekki með neitt borð á heimilinu að ég held í heilt ár.“ 
Hver er uppáhalds íþróttafatnaðurinn þinn?

„Ef það er fyrir jóga, þá eru það hvít föt frá toppi til
táar og túrban á höfuðið. Annars bara föt sem þægilegt
er að hreyfa sig í.“ 
Hvaða hlutur er ómissandi?

„Tannbursti.“
Hver er mest notaða snyrtivaran í snyrtitöskunni?

„Ég var að eignast krem frá alkemistanum og jóga-
kennaranum Evu Dögg Rúnarsdóttir. Kremið heitir
Allra meina bót og stendur svo sannarlega undir nafni.

Þetta krem er eins og himnasending fyrir svefnlausa
tætta móður. Ég er búin að vera að nota það á andlitið
og fæturna, það er lífræn eiturefnalaus B.O.B.A. sem
ilmar dásamlega vel af kjarnaolíum. Ég mæli heilshugar
með því.“
Hver er uppáhalds verslunin þín?

„Allar búðir sem selja gott súkkulaði.“
Hver er uppáhalds borgin til að versla í?

„Ég reyni að hugsa sem minnst um að versla þegar ég
ferðast, nema þá góðan mat.“
Áttu þér uppáhalds flík?

„Síður prjónakjóll frá merkinu mínu AD. Hann er
ávanabindandi í íslenskum vetri.“
Hver er besti veitingastaðurinn á Íslandi að þínu
mati?

„Norð Austur á Seyðisfirði og
Austur-Indíafélagið á höfuðborgarsvæðinu.“ 

Uppáhalds morgunmaturinn?
„Súkkulaði-croissant og te.“

Uppáhalds smáforrit?
„Instagram.“

Hvað er á óskalistanum?
„Ég læt mig dreyma um rúm frá Coco mat en það ku

vera jafn dásamlegt að sofa í því rúmi eins og að leggja
sig í guðsgrænni náttúrunni.“

Fagurkeri sem
elskar súkkulaði

Sigrún Halla Unnarsdóttir er fatahönnuður og mikill fagurkeri. Hún
hannar undir merkinu AD og gerir fallegar prjónaflíkur í alls konar litum.
Hún er mikið náttúrubarn og lætur sig dreyma um rúm frá Coco mat. 

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Sigrún Halla er einstak-
lega smart kona sem er
mikið í ljósum fatnaði. Hér
er hún í fatnaði sem hún
hannaði sjálf.

Sigrún Halla er einnig
kundalini-jógakennari. 



Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta

699 5008
hannes@fastlind.is

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

Heyrumst

Fasteignasala er skemmtilegasta starf í heimi.

Síðastliðin 14 ár sem fasteignasali hef ég:

- haldið yfir 700 opin hús

- skoðað yfir 2500 heimili

- haft þá ánægju að hitta yfir 6000 viðskiptavini

- selt heimili allt frá 19 fm íbúðum og upp í 500 fm hús

- selt fólki á öllum aldri, allt frá 19 ára pari upp í 90 ára einstaklingi

Ég vil vinna fyrir þig.

REYNSLA OG ÞEKKING

www.frittverdmat.is



Ö
ll höfum við komið inn á heimili
þar sem virðist eins og ský hafi
hrannast upp yfir einu herberg-
inu. Þar inni býr undarleg vera,
sem hefur gert sér einhvers kon-

ar helli og vill helst engum hleypa inn nema
sínum líkum. Undarlegt skraut er uppi á
veggjum, eini birtugjafinn ljóminn frá sjón-
varpi eða tölvuskjá, óhrein föt liggja á víð og
dreif um gólfið og virðist eins og slikja af
hormónum sé yfir öllu.

Þetta er herbergi unglingsins, og einhver
mesta áskorun sem innanhússarkitektar geta
tekið sér fyrir hendur að reyna að koma þessu
rými í lag. Blessaður unglingurinn er jú orðinn
nógu gamall til að hafa skoðun á því hvernig
hann vill hafa umhverfi sitt en hefur ekki endi-
lega náð að þroska með sér góðan smekk eða
mikla snyrtimennsku. Kannski langar hann að
líma tónleikamiða upp um alla veggi, eða mála
hátt og lágt í furðulegum litum. Hann vill líka
fá sitt næði og verður að hafa gott pláss fyrir
skólabækurnar, gítarmagnarann og leikjatölv-
una.

Hvað er hægt að gera svo að herbergi ung-
lingsins líti vel út og stingi ekki í stúf? Er
hægt að beina unglingnum inn á
rétta braut, og jafnvel beita
hugvitssamlegri hönnun
til að slá á suma verstu
fylgifiska unglings-
áranna?

Íbúinn er í stöðugri
mótun

Rut Káradóttir
innanhússarkitekt
segir það rétt að ung-
lingaherbergi séu iðulega
erfiðustu rýmin á heimilum.
„Það er eins og þetta herbergi
sé alltaf óklárað, því unglingurinn sjálfur
breytist svo mikið frá ári til árs: ný áhugamál
koma og fara, vinahópurinn er í stöðugri mót-
un og smekkur unglingsins í dag ekki sá sami
og á morgun. Er enda himinn og haf á milli
tólf ára og sautján ára tánings í þroska og lífs-
stíl.“

Meðal þeirra lausna sem Rut lumar á er að

veita unglingnum visst frelsi í lita-
vali, þó innan ákveðins heildarramma

sem nær yfir allt heimilið. Þannig stingur
herbergið ekki eins mikið í stúf. „Það er fal-
legt þegar unglingaherbergið tónar við önnur
rými hússins og hægt að gera tillögur að lita-
pallettum sem falla bæði að húsgögnunum í
herberginu og litum í öðrum aðliggjandi rým-
um og eru ekki í mótsögn við allt annað á
heimilinu.“

Rut vill gjarnan leyfa hlýju og mjúku lit-

unum í uppáhaldslitapallettu unglingsins að
njóta sín, en mjúkir litatónar falla vel að tölv-
um og tæknidóti, og snúrunum sem þeim
fylgja. „Í herbergjum sem eru full af raftækj-
um auka skærir litir bara á óróann og hægt að
skapa rólegra og afslappaðra umhverfi með
ljúfum litum.“

Rétt lýsing hjálpar líka mikið til við að gera
herbergi unglinsins notalegt og minnir Rut á
að táningarnir þurfi jafnframt góða vinnulýs-
ingu til að sinna heimanáminu. „Til að geta

breytt birtustemningunni ætti að velja ljós
með birtustilli og gæta þess að hafa lýsinguna
margþætta: grunnljós, þ.e. loftljós sem veita
alhliða lýsingu; vinnulýsingu, s.s. frá borð-
lampa; og stemningslýsingu, s.s. frá stand-
lampa.“

Gluggatjöldin leika stórt hlutverk í lýsing-
arhönnun herbergisins og á unglingurinn eftir
að vilja getað lokað nær alla birtu úti til að fá
næði og geta horft ótruflað á skjáina sína.
„Fyrir gluggana má setja tvískipt gluggatjöld,
þar sem annars vegar eru t.d. rúllutjöld sem
dimma vel og fljótlegt er að draga fyrir eða
frá, og hins vegar gluggatjaldavængir sem
gefa þægilega og „rómantíska“ birtu sem veit-
ir hlýlegt yfirbragð.“

Vel grisjað en ekki kuldalegt

Rut mælir með að beina unglingnum inn á
mínimalíska braut og upplagt að grisja her-
bergið reglulega í takt við breyttan smekk,
þarfir og áhugamál. „Verður bara að passa
upp á að herbergið verði þá ekki um leið
kuldalegt, og hægt að komast hjá því með
réttu litavali og lýsingu.“

Grisjunin hjálpar til við að halda herberg-
inu snyrtilegu og má síðan ganga skrefinu
lengra með hönnun sem auðveldar unglingn-
um að taka til: Segir Rut t.d. ekki hægt að
reikna með að oft verði búið um rúm unglings-
ins ef hann þarf að breiða á það flókið kerfi af
rúmteppum, sængum og púðum. „Það tekur
langan tíma og er bara vesen í huga tánings-
ins. Betra er að velja einfalt vatterað rúm-
teppi sem þjónar um leið hlutverki sængur og
má henda í heilu lagi í þvottavél. IKEA er t.d.
með þannig teppi fáanleg í ýmsum fallegum
litum og gerir unglingnum auðvelt að búa
um.“

Fataskápurinn fer síðan síður í rúst ef þar
er meira af slám en minna af skúffum: „Það er
fljótlegra að ganga um skápinn ef fatnaðurinn
er hengdur upp og auðveldara en ef þyrfti að
brjóta allt fallega saman og leggja snyrtilega
ofan í skúffu. Skápurinn getur líka hjálpað til
við að gera herbergið snyrtilegra ef hann
rúmar alls konar dót og smámuni sem ekki
þarf að hafa uppi við öllum stundum. Svo er
bara að muna að grisja úr skápnum af og til.“

Vilji unglingurinn raða einhverju upp, til að
sýna afrek sín eða áhugamál, er hægt að búa
þannig um smámunina og unglingadótið að
það haldist áfram snyrtilegt og dreifist ekki
um allt rýmið. Þetta geta verið verðlaunapen-
ingar og -bikarar, myndir af vinum eða
átrúnaðargoðum, tölvuleikjasafnið eða eitt-
hvað krúttlegt sem er í tísku að safna þá
stundina: „Það má raða smáhlutunum upp á
tiltekna hillu eða hillur, jafnvel setja inn í lok-
aðan glerskáp þannig að allt hafi sinn stað.“

Lýsingin hefur mikil áhrif á yfirbragð herbergisins. Ef grisjað er reglulega safnast ekki upp alls kyns munir.

Herbergi unglingsins gert vistlegra
Regluleg grisjun, úthugsað
litaval og notaleg lýsing
geta, að sögn Rutar
Káradóttur, hjálpað til við að
halda vistarverum unglings-
ins á heimilinu fallegum.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Unglingurinn þarf rými fyrir áhugamálin.

Unglingar kunna að
meta gluggatjöld
sem skyggja vel.
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bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 35 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Naustavör 28-34
Bryggjuhverfinu í Kópavogi
Glæsilegar íbúðir í 3-4 hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 28-34.
Íbúðirnar eru 76-244 fm, 2-4 herbergja.
Íbúðirnar eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás
og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílskýli fylgja
flestum íbúðum. Útsýni til sjávar er úr flestum íbúðum.

Skoðið

teikningar

á bygg.is

NÝTT Í SÖLU

bygg.is

Afhending maí - sept. 2019

Sjáland í Garðabæ
Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja til 5 hæða fjölbýlishúsi við
Strikið 1 í Sjálandi í Garðabæ, ætlaðar íbúum 60 ára og eldri.
Íbúðirnar eru 2-3 herbergja og 84-174,2 fm.
Íbúðirnar verða með vönduðum innréttingum frá Axis og
vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri
timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Skoðið

teikningar

á bygg.is

Strikið1ABC

NÝTT Í SÖLU

bygg.is

Afhending maí - júlí 2019

Íbúðir fyrir 60 ára og eldri

Hlíðarhverfi
Nýjar íbúðir í Reykjanesbæ

Skoðiðteikningará bygg.is

NÝTT Í SÖLU

Fyrsti áfangi Hlíðarhverfis sem nú er kominn í sölu liggur á milli
Þjóðbrautar og Skólabrautar. Þarna er um að ræða blandaða byggð
einbýlishúsa, parhúsa, raðhúsa og lágreistra fjölbýlishúsa. Stutt er í
alla nauðsynlega þjónustu og öruggar göngu- og hjólaleiðir í skóla og
íþróttaaðstöðu sem er í næsta nágrenni.

Íbúðirnar í fjölbýlishúsum Hlíðarhverfis eru 4-5 herb. 112,6 - 148,7 fm
Einbýlishúsin á bilinu 230,1 - 248,5 fm og parhúsin á bilinu 170,9 - 203,9 fm

Afhending við kaupsamning

bygg.is

Fjölbýlishús,
einbýli og parhús
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S
óley Rut nam húsgagnasmíði og
húsasmíði í Byggingatækniskól-
anum í Reykjavík. „Námið nær
auðvitað ekki yfir allt sem snertir
greinarnar en það er virkilega góð-

ur grunnur í því helsta sem varðar umgengni
við vélar, handverkfæri, efnisfræði og sam-
setningar á ýmsu tengdu húsgögnum og hús-
um en svo er námssamningur sem þarf að
klára til að fá að taka sveinspróf. Námið er
blanda af verklegum smíðaæfingum, fríhendis
og tölvuteikningu, fróðleik um uppbyggingu
mannvirkja og framkvæmdir, efnisfræði og
ýmis viðbótarnámskeið til að velja úr. Námið
er ótrúlega hagnýtt og skemmtilegt og ég
mæli með því að kynna sér brautirnar sem eru
í boði og sérstaklega fyrir þá sem eru að klára
grunnskóla því það er hægt að taka stúdents-
próf samtímis.“

Flökkusögur ekki nákvæmar

Nú þykir þetta ekki hefðbundið nám fyrir
stúlkur, hver er ástæða þess að þínu mati að í
greininni eru aðallega karlar?

„Kynningin á greininni og hvernig er talað
um hana og enn frekar hvernig er ekki talað
um hana. Enginn hafði minnst einu orði á iðn-
greinar við mig þegar ég var barn né ungling-
ur, bara alltaf sama tuggan að fá stúdentspróf
til að komast í háskóla og það er tilvikið fyrir
langflesta held ég, nema kannski þá sem eiga
foreldra sem eru iðnaðarmenn. Iðnnám hefur
mikið verið talað niður í gegnum tíðina og sú
hræðilega flökkusaga að aðeins þeir sem geta
ekki lært á bókina fari í iðnnám, sem er bull.
Það krefst mikillar hæfni og æfingar að verða
góður iðnaðarmaður. Ástæður sem ég hef
heyrt því til stuðnings að konur eigi erfiðara

með að vera smiðir eru t.d. að aðbúnaður sé
ekki nógu góður, eins og það sé ekki eitthvað
sem er auðvelt að breyta og það öllum í hag;
að við séum of litlar í okkur og getum ekki
höndlað kaffistofuhúmor, að við séum ekki
nógu sterkar og aðrar misgáfulegar ástæður
sem halda ekki vatni. Húsgagna- og húsasmíði
eru mjög fjölbreyttar og margþátta greinar
svo möguleikinn að finna ekkert innan þeirra
sem kona getur gert eða fengið áhuga á er al-
gjörlega út í hött.“

Hvað hefur þú gaman af því að gera/smíða?
„Mér finnst ekkert eitt skemmtilegra en

annað í því sem ég geri í dag en það er
skemmtilegt að sjá eitthvað eftir mig, eins og
t.d. gólfefni, innréttingar, þök og fleira. Mér
finnst líklega skemmtilegast að sjá bætingar
bæði í framkvæmdarhraða og við frágang.“

Heiðarleiki skiptir miklu máli

Hver ertu utan vinnu?
„Ég er bara alls konar utan vinnu, t.d. sam-

býliskona, hundamamma, dóttir, systir, vinur,
félagi, reddari, þreytuskrímsli og hamingju-
hrúga allt í bland og á víxl. Mér finnst oft erf-
itt að fara úr einu hlutverki í annað og það
getur orðið pínu brosleg útkoma því ég vil
gera allt en samt ekkert og vera með öllum en
samt vera ein. Getið ímyndað ykkur hvað það
er spennandi fyrir Stefán kærastann minn að
koma heim og vita aldrei hver er heima,“ segir
hún og hlær. 

-Hver eru þau gildi sem þú ert alin upp við?
„Heiðarleiki kemur fyrst upp í hugann en

ég var svo heppin að eiga heimsins bestu
mömmu sem ég get sagt frá öllu. Frá því ég
man eftir mér hefur hún alltaf sagt að hún
treysti mér og hún hefur aldrei gert neitt til
að ég haldi annað. Það fylgir því ákveðin
ábyrgð að vera treyst og alls ekki sjálfgefið
þegar maður er unglingur að byrja lífið. Ég
hafði engan áhuga á að skemma sambandið
okkar eða bregðast traustinu og það hefur
verið gott veganesti í gegnum lífið að vera
ekki að pukrast með neitt eða vera í ein-
hverjum feluleikjum. Ef þú vilt ekki segja
neinum frá því sem þú ert að gera, ættirðu lík-
lega ekki að vera að gera það. Alveg sama
hvað þú ert ungur eða gamall.“

Lá alltaf fyrir að verða smiður

-Áttu skemmtilega sögu að segja frá því þú
varst að alast upp?

„Ég og frænka mín erum jafn gamlar en
mjög ólíkar, sem barn var ég uppi um alla
veggi og inni í öllum skápum á meðan hún var
mjög yfirveguð og róleg. Við vorum ósjaldan
saman uppi í sveit hjá ömmu og afa á sumrin
og eitt skiptið var ég að brasa við að saga spýt-
ur af miklum eldmóð til að smíða fuglakofa.
Hún fylgist með í hæfilegri fjarlægð þegar ég
saga í löppina á mér í öllum æsingnum. „Sól-
eee-ey þó!“ Hún hleypur og nær í ömmu sem
bannar mér að halda áfram en ég fann ekkert
til þó að það liti illa út svo ég fékk bara plástur
og kláraði að smíða kofann. Þetta upphróp
frænku minnar er oft ennþá grínast með í dag
og ég er með skemmtilegt ör eftir tennurnar á
fótleggnum. Þegar ég hugsa til baka held ég
að það hafi alltaf legið fyrir að ég yrði smiður
af einhverju tagi því ég var alltaf eitthvað að
negla, saga, klippa eða líma.“

-Hver eru tækifærin fyrir konu í þínu fagi?
„Eins og staðan er í dag eru óteljandi tæki-

færi. Það vantar fólk alls staðar og ég gæti ef-
laust unnið allan sólarhringinn ef mér sýndist
svo. Smiðir geta unnið í nýbyggingum ýmist
við að steypa, klæða, smíða eða setja upp inn-
réttingar, það þarf að smíða allavega sérpant-
anir og hönnunarvörur, hægt að vinna bæði
inni á verkstæði og úti í öllu mögulegu, vinna í
hönnunar-, húsgnagna- og/eða byggingavöru-
verslunum, reka eigið fyrirtæki, vera verk-
efnastjórar, teymisstjórar, verkstjórar, bygg-
ingastjórar, það er eftirspurn eftir smíða-
kennurum bæði á grunnskóla- og mennta-
skólastigi um allt land, húsverðir eru oft
þúsundþjalasmiðir, það er hægt að bæta við
smíðanámið alls konar háskólaprófum. Það
eru allir vegir færir og iðnnám nýtist ótrúlega
vel heima hjá okkur líka því allir vita að það er
ekki á allra færi að fá iðnaðarmann eða -konu
þegar manni hentar eða bráðvantar strax í
gær.“

Finnur sjálfstraustið aukast með hverju verki

-Hvað grípur þig í enda dagsins?
„Í enda dagsins er ég bara ótrúlega þakklát

fyrir að hafa heilsu og burði til að vinna við

það sem ég elska. Ég finn sjálfstraustið aukast
með hverju verkinu og að gleðja fólk með
vinnunni er ótrúlega góð tilfinning.“

-Hver eru áhugmál þín?
„Ég er nýbúin að kaupa mér drauma 62 m2

endaraðhús með kærastanum mínum svo
helsta áhugamálið mitt í dag er allt sem kemur
að því, hvort sem það er tengt innanhúss-
hönnun, viðhaldi sem ég hef aldrei þurft að
spá í fyrir sjálfa mig eða núna nýjast garð-
rækt.“ 

-Hvað skiptir þig mestu máli?
„Heilsan, fólkið mitt og hundurinn minn.“

Félag í kringum fagkonur

-Hvað er Félag fagkvenna og hvað geturðu
sagt mér um það?

„Félag fagkvenna var stofnað fyrir um 2 ár-
um og er fyrir allar konur sem eru að læra eða
vinna í karllægum iðngreinum. Við erum hér
til að vera góðar fyrirmyndir og höfum verið í
kynningarstarfi um iðngreinar fyrir börn á
grunnskólastigi víðs vegar um landið. Við höf-
um einnig tekið þátt í Háskóladeginum í HR,
Framadögum, Stelpur og tækni-deginum, Ís-
landsmótinu í iðngreinum, ýmsum starfamess-
um um landið og viljum gera iðnmenntaðar
konur sýnilegri. Við erum líka í þessu til að
mynda tengslanet okkar á milli og vera stuðn-
ingur hver fyrir aðra, þetta er fjölbreyttur
hópur kvenna í mörgum greinum og virkilega
góður félagsskapur. Við hittumst á nokkurra
mánaða fresti og gerum eitthvað skemmtilegt
og einu sinni á ári höldum við Nýsveinahátíð
til heiðurs þeim konum sem luku sveinsprófi á
árinu sem leið. Við erum á Facebook undir Fé-
lag fagkvenna, instagram Fagkonur og e-mail
fagkonur@gmail.com.“

-Hvað er fram undan?
„Ég var að standast skriflegt sveinspróf í

húsgagnasmíði svo næst á dagskrá er að klára
verklega hlutann 3. júní nk. og fá vonandi loks-
ins sveinsbréfið. Ég er stúdent bæði af nátt-
úrufræði- og málabraut svo ég vil endilega
hafa tvö sveinsbréf líka fyrst ég hef tækifæri
til þess. Við erum svo nokkur í vinnunni sem
skráðum okkur í meistaraskólann í haust svo
það verður nóg að gera þegar ég er búin að
standsetja garðinn minn í sumar.“

Sóley Rut Jóhannsdóttir er
26 ára húsgagna- og húsa-
smiður. Hún segir iðngreinina
henta konum vel en segir
ákveðna vanþekkingu um
iðnaðinn ríkja í samfélaginu.

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/Kristinn Magnússon

„Við erum ekki of litlar í okkur“

Sóley Rut hefur alla ævi haft
áhuga á að negla, saga,
klippa og líma. 
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ÞÚ FÆRÐ..
...Frítt verðmat.
...Fría fagljósmyndun.
...Sanngjarna söluprósentu.

Framsækin fjölskyldurekin fasteignasala
með sanngirni að leiðarljósi

Remax/Fjörður leggur mikla áherslu á vandaða og
persónulega þjónustu til viðskiptavina sinna.
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Þ
að fylgir Kristínu Sólveigu áhuga-
verð orka sem erfitt er að festa fing-
ur á hvaðan kemur. Þegar maður
kynnist sögu hennar hins vegar
skýrist myndin. Kristín var eitt

sinn skátastelpa og seinna fjallaleið-
sögukona. Hún er hjúkrunarfræð-
ingur og líka læknir. Hún er
frjáls, flínk í samskiptum, svolít-
ill pönkari en mest af öllu þá
fer hún sýnar eigin leiðir í líf-
inu. 

Elti drauminn og 
fór í læknanám

Fyrir sjö árum var hún
hjúkrunarfræðingur á slysavarðstofu
en ákvað að venda kvæði sínu í kross og
fara í læknanám til Danmerkur þar sem hún
býr ennþá.

Hvar lærðirðu? 
„Ég lærði í Óðinsvéum við Syd-

dansk-háskólann. Ég get mælt með því námi við
alla, þar sem mikið skipulag er í náminu og
áherslan er á samskiptafærni og þverfaglega
samvinnu ofar öllu hinu fræðilega.“ 

Hvað kom til að þú ákvaðst að verða læknir?
„Mig langaði bara að læra meira og fá þennan

möguleika á að velja sérgrein og að starfa
kannsi sjálfstætt sem mér þykir heillandi.“

Fólkið skiptir meira 
máli en staðurinn

Hvernig er að búa á erlendri grundu?
„Það er frábært, annars væri ég ekki hér. Ég

hef búið víða, í Bandaríkjunum, Hollandi, Sviss
og Noregi. Mín skoðun er sú að það er ekki
landið sem skiptir höfuðmáli heldur sú stað-
reynd að ég hef verið svo lánsöm að hitta gott
fólk sama hvar í veröldinni ég er. 

Svo finn ég hamingju við að læra eða vinna í
verkefnum sem mér finnst skipta máli.“ 

Kristín trúir af öllu hjarta á að ferðast létt. 
„Ef ég er að fara á milli landa þá finnst mér

allar ferðir undir 10 dögum þýða að ég tek bara
lítinn bakpoka með mér. 

Þegar ég flutti hingað tók ég bara lítinn bak-
poka og eina ferðatösku. Síðan pökkuðum við,
ég og börnin mín tvö, á eitt bretti sem var sett í
skip. Á þessum tíma vissi ég ekki hvar ég myndi
búa eða hversu mikið pláss væri á staðnum. Svo
að á brettið fór: Minn heittelskaði „Stokke“
stóll. Sonur minn sem var þá 10 ára vildi fá sinn
skrifborðsstól með líka. Ég tók stóran Verner
Panton stól, Kitchen Aid-hrærivélina og kistil
sem var með útvöldum leikföngum. Ég pakkaði
almennilegum hnífum fyrir eldhúsið. Bara það
allra mikilvægasta fékk að fara með sem
tveggja barna móðir á námslánum myndi aldrei
kaupa sér úti. Þegar við fluttum til Danmerkur
fór 17 ára dóttir mín beint í íþróttaskólann í
Ollerup þar sem dans og fimleikar eru á hæsta
plani. Hún var þar í eitt ár og fór að heiman með
tvær töskur. Kistillinn hefur verið í ýmsum hlut-
verkum. Sem stofuborð, bekkur á gangi, hirsla á
baðinu. Hann er frábært fjölnota húsgagn sem
ég held mikið upp á.“

Minna drasl þýðir minna vesen

Mottó Kristínar Sólveigar er minna drasl og

minna vesen. „Það hefur margborgað sig fyrir
mig.“ 

Er öðruvísi að standsetja íbúð í Danmörku?
„Síðastliðin sjö ár hef ég búið í þremur íbúð-

um. Húsnæðið þar sem ég er, er um margt
öðruvísi en við þekkjum til á Íslandi. Húsin eru
gömul, sem dæmi, 120 ára hús með trégólfum
og múrsteinum, sem mér finnst hlýlegt.“

Kristín segir hins vegar kalt í rakanum á vet-
urna í Danmörku. „Þá fer kona á flóamarkað og
kaupir stór persnesk teppi, óskar sér Álafoss-
teppis í afmælisgjöf og finnur þykkar gardínur. 

Hér áður hélt ég alltaf að Danir væru svo
mikið að hafa það huggulegt, þegar maður las
dönsku hönnunarblöðin þar sem algengt er að
sjá fólk með kerti, tebolla, vafið inn í smart
teppi. 

Núna veit ég að það er vegna þess að þeim er
svo kalt. 

Rafmagn og hiti hér er svo brjálæðislega
dýrt. Svo það er mikil hagsýni fólgin í að eiga

„Hún er fullkomin fyrir hjón með tvö börn en
er of stór fyrir mig og köttinn minn. 

Dóttir mín býr núna í Kaupmannahöfn með
sinni fjölskyldu og yngra barnið mitt er að klára
stúdentspróf um þessar mundir og stefnir á há-
skólanám í Danmörku. Það hefur verið heil-
mikið verk að taka íbúðina í Mosfellsbænum í
gegn, en nú er hún eins og ný og býður eftir
fólki sem langar í fallegt útsýni og gott hverfi. “

Heimili ekki hlutir og pjatt

Hvað er það við Ísland sem heillar? 
„Ísland er aðlaðandi í mínum huga þar sem

ég á dásamlega fjölskyldu og vini í landinu sem
ég sakna. 

Eins finnst mér sundlaugarnar aðlaðandi,
vatnið gott og fjöllin eru einnig eitthvað sem ég
sakna frá Íslandi og mér finnst Dana sárvanta.“ 

Hvað er gott heimili að þínu mati?
„Mér finnst gott heimili sá staður sem er op-

inn og afslappaður á þann hátt að fólk dettur inn
um dyrnar – eins og hjá mömmu og pabba – þar
sem er endalaust hjartarúm og húsrúm með ást
og góðum mat. 

Heimili fyrir mér er ekki hlutir og pjatt. Það
er andrúmsloftið og ástúðin. Ég gæti búið í snjó-
húsi uppi á jökli með rétta fólkinu. 

Gott heimili er því þegar allt kemur til alls
griðastaður með þínu fólki sama hvort það er
blóðskylt þér eða ekki.“

Farðu út að leika!

Hverju mælir þú með fyrir fólk til að halda í
heilsuna?

„Farðu út að leika þér og svo mæli ég með
tengslum og tilgangi í lífinu. Að vera úti er best.
Að synda í hagléli, að þvælast í fjöruferð, að
vera með öndina í hálsinum á fjallaskíðum, að
fetta sig í jóga með kettinum. Ég mæli með að

fólk finni bara það sem er gaman og hluti af
hversdagsleikanum. Minna vesen –

minna stress.“
Hvað tengsl varðar segir

Kristín Sólveig mikilvægt að
forgangsraða félagsskap og
því sem maður tekur sér
fyrir hendur. 

„Einmanaleiki er eitt af
stóru heilbrigðisvandamál-

unum í Danmörku um þess-
ar mundir. 
Afleiðingar einmanaleika eru

hrikalegar, bæði fyrir líkama og
sál. 

Hamingja að mínu mati er ekki
hlutbundin og það að vera vansæll
er hreint út sagt óhollt. 

Að sinna einhverju af alúð er
hollt fyrir alla. Langamma Lóa sagði alltaf að
það væri gott að geta glaðst yfir litlu. 

Ég er að verða meira og meira sammála
henni. Lífið er einfaldlega skemmtilegra með
þeirri hugsun.“

Útsýnið getur verið lúxus líka

Hvernig er draumaeignin þín?
„Íbúðin hennar Dóru Sifjar Tynes vinkonu

minnar er algjör draumur en hún vill endilega
búa þar sjálf. Hún á yndislegt heimili með pláss
fyrir gleði og gesti. 

Það er auka herbergi fyrir farfugla og svalir
sem passa jafnt fyrir morgunkaffi og kampa-
vínsglas í góðum selskap. 

Það að sjá hafið og fjöllin er klárlega lúxuslíf.“

„Gott heimili þar sem fólk
dettur inn um dyrnar“

Kristín Sólveig Kristjánsdóttir er
læknir að mennt. Hún er ákaf-
lega fær í samskiptum og segir
að gott heimili sé sá staður þar
sem fólk dettur inn um dyrnar og
þar sem er gott hjartarúm. Hún
hefur búið erlendis í nokkur ár en
stefnir á sérnám í bráðalækn-
ingum, jafnvel á Íslandi. 

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Kristín með vinkonum sínum
Ingu Dagmar hér til vinstri og
Katrínu Maríu Káradóttur til
hægri á myndinni. 

stóra tebolla og að slökkva ljósin,“
segir Kristín Sólveig og brosir. 

„Heima á Íslandi eru hús mun
betur einangruð og síðan er frá-
gangur allur betri að mínu mati í
húsum. 

Mér finnst persónulega betra að biðja pabba
að koma frá Íslandi en að bíða eftir iðn-
aðarmanni hér í sex mánuði. 

En ég á nú örugglega heimsins handlagnasta
og besta pabba.“

Sérnám í bráðalækningum

Hvað er á döfinni?
„Ég er að velta fyrir mér sérnámi og kem

kannski heim þar sem bráðalækningar á Íslandi
eru á heimsmælikvarða. Eins sakna ég þess
dásamlega fólks sem vinnur á bráðadeild Há-
skólasjúkrahúss.“

Kristín á íbúð í Mosfellsbænum sem hún hef-
ur ákveðið að setja á sölu. 

Kristín Sólveig er á því að lúxus sé í
smáatriðunum. Falleg blóm, góð
rúm og sniðugt útsýni er sem dæmi
lúxus að hennar mati. 

Kristín Sólveig segir gjörólíkt
að innrétta í dönskum hús-
næðum þar sem húsin eru
mörg hver upprunaleg. 

Hönnuðurinn Verner
Panton er í uppáhaldi
hjá Kristínu Sólveigu. 

Fyrir sjö árum var hún
hjúkrunarfræðingur á
slysavarðstofu en ákvað að
venda kvæði sínu í kross og
fara í læknanám til Dan-
merkur þar sem hún býr
ennþá.
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Fagleg og persónuleg
húsfélagaþjónusta

Eignarekstur leggur áherslu á að einfalda og hagræða
málum og leita hagstæðustu lausna fyrir húsfélög

Traust - Samstaða - Hagkvæmni

eignarekstur@eignarekstur.is • www.eignarekstur.is • Sími 566 5005

Ráðgjöf
Veitum faglega ráðgjöf

til húsfélaga

Bókhald
Höfum umsjón með
bókhaldi fyrir húsfélög

Þjónusta
Veitum persónulega þjónustu
sem er sérsniðin að hverju

og einu húsfélagi

Vantar húsfélagið þitt
aðstoð við aðalfund og
gerð ársreikninga?

Fáðu tilboð í húsfélagaþjónustu.

Hafðu samband
- það er ódýrara en þig grunar.
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Þ
eir sem eiga hund eða
kött kannast við vand-
ann. Einn daginn er voffi
skilinn eftir einn heima
og notar tækifærið til að

naga fæturna á fínu stólunum í
borðstofunni eða grafa djúpa holu í
sófann. Hundarnir eru þó yfirleitt
nógu snjallir til að geta hamið sig á
meðan þeir eru ekki einir, en kött-
unum stendur alveg á sama um
hvað má og má ekki og eru vísir til
að reyna að brýna klærnar á silki-
sessum og leiðurhægindastólum
þótt eigandinn góli: „Nei kisi!
Skamm!“ 

Hvað er til ráða fyrir gæludýra-
eigendur? Stendur valið á milli þess
að eiga annaðhvort falleg bólstruð
húsgögn eða hund og kött? Ef lítið
loðbarn er á heimilinu, þarf þá alltaf
að hafa fína sófann vandlega pakk-
aðan inn í slitsterkt lak? Verður að
segja bless við hönnunarvöruna og
breiða út faðminn á móti IKEA og
öðrum tiltölulega praktískum fram-
leiðendum og einfaldlega endurnýja
nagaða borðfætur og sundurtætta
stóla með reglulegu millibili?

Örtrefjaáklæði þolir mikið

Ásgeir Freyr Ásgeirsson, fram-
kvæmdastjóri Zenus á Smiðjuvegi,
segir ekkert til sem heitir gælu-
dýrahelt áklæði á húsgögn en sum
efni henti samt betur en önnur fyrir
heimili með gæludýr. „Gróft ofið
efni er sennilega versti kosturinn
enda auðvelt fyrir kettina að kroppa
í það með klónum, en skynsamleg-
ast væri að velja húsgögn með
áklæði úr slitsterku örtrefjaefni.“

Ásgeir segir örtrefjaefnið hafa
undirlag sem er eins og dúkur og
þurfi gæludýrin því að hafa meira
fyrir að komast í gegnum yfirborðið.
„Þessi efni hafa yfirborð sem minnir

á rúskinn og eru auðveld í þrifum,
en því miður er örtrefjaáklæði ekki í
tísku og hefur ekki verið um nokk-
urt skeið.“

Zenus var stofnað fyrir ellefu ár-
um og fæst bæði við bólstrun og
sérsmíði húsgagna. Þar má einnig
kaupa gluggatjöld og finna úrval af
efnum og áklæðum. Samtals starfa
ellefu manns hjá fyrirtækinu og er
það faðir Ásgeirs Freys, Ásgeir
Ólafsson, sem stýrir húsgagnaverk-
stæðinu en hann starfaði í rösklega
fjóra áratugi sem bólstrari hjá Kaj
Pind bólstrun.

Ásgeir Freyr segir skemmdir
vegna gæludýra algenga ástæðu
þess að viðskiptavinir koma með
húsgögn í bólstrun. Eru það þá nær
einungis dýrari húsgögnin, eða þau
sem hafa sérstakt tilfinningalegt
gildi, sem eru send til bólstrara í
viðgerð enda kostar bólstrunin sitt.
Gæti verið ódýrara, ef um ósköp
venjulegt fjöldaframleitt húsgagn er
að ræða, að endurnýja frekar en
laga skemmdirnar.

Hægt að fela skemmdir í leðri

Sumt getur fólk þó gert sjálft, og
selur Zenus t.d. efni til viðgerðar á
leðri. Segir Ásgeir að margir haldi
ranglega að leður sé tilvalið hús-
gagnaáklæði fyrir heimili með gælu-
dýr, enda slitsterkt efni sem auðvelt
er að þrífa, en beitt kló getur skilið
eftir sig ljóta rispu og kettir með
einbeittan brotavilja eru ekki lengi
að gata arminn á sínum uppáhalds-
leðurstól. „Þeir sem vilja leður ættu
þá að reyna að hafa það í svörtu, því
þegar kemur að viðgerðum með lit-
um og fyllingarefnum er auðveldast
að láta litinn passa ef leðrið er svart.

Skemmdir á viðarhúsgögnum má
líka oft laga, að því gefnu að skaðinn
sé ekki of mikill. „Ef hvolpur hefur

nagað fót á stóli eða borði kemur
mögulega til greina að pússa viðinn
upp og þannig fjarlægja skemmd-
ina,“ útskýrir Ásgeir.

Hann segir það líklega ekki borga
sig að t.d. láta sauma eftir máli
áklæði til að leggja yfir stól eða
sófa, en mögulega geti það komið
vel út að breiða stórt lak snyrtilega
yfir. Þarf þá samt væntanlega að
sauma tvo efnisstranga saman til að
hylja t.d. heilan sófa, því rúllurnar
eru yfirleitt ekki meira en 1,4 til 1,5
metrar á breidd. „Algengt metra-
verð á áklæði er frá 5.000 upp í
20.000, til að gefa einhverja hug-
mynd um kostnaðinn við það að
breiða yfir húsgögnin með þessum
hætti.“

Sama hvaða lausn verður fyrir
valinu ráðleggur Ásgeir að draga
það ekki að verja húsgögnin á heim-
ilinu eða skipta þeim út fyrir mublur
sem mega skemmast. „Fólki hættir
til að vera bjartsýnt og vona að
hundurinn eða kötturinn á heimilinu
sjái húsgögnin í friði en veit svo ekki
fyrri til en komið er gat eða rispa.“

Litlu loðbörnin eiga það til að tæta upp arma á stól-
um og jafnvel naga sig djúpt ofan í sessur og púða.
Að ekki sé talað um hárin sem dreifast um alla íbúð.
Ásgeir Freyr segir samt ekki alla von úti og fleiri
möguleikar í stöðunni en að breiða lak yfir búslóðina.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Morgunblaðið/Hari

Ásgeir hjá Zenus segir örtrefjaefni eina áklæðið sem komist nálægt því að vera gæludýrahelt enda sterkt og 
auðvelt að þrífa. Allt má þó skemma á endanum ef kisi eða voffi hefur einbeittan brotavilja. 

Morgunblaðið/Ómar

Dýrin vilja yfirleitt vera uppi á húsgögnum, með eigendum sínum.
Morgunblaðið/Ómar

Kettlingar á gulum sófa. Sumir litir og mynstur fela hár og bletti og ættu t.d. gulur og hvítur að vera út úr myndinni.

Geta gæludýraeigendur
ekki átt falleg húsgögn?

Morgunblaðið/ÞÖK

Hvolpar geta verið skæðir en dregur úr skemmdarfýsn hunda með aldr-
inum. Kettir þreytast hins vegar aldrei á að brýna klærnar á húsgögnum.



Suðurlandsbraut 26 Sími: 587 2700

Opið 11-18 virka daga www.alno.is

Verið velkomin í sýningarsalinn að Suðurlandsbraut 26

margverðlaunaðar þýskar innréttingar
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H
úseigendur sem eru að leita að
ódýru gólfefni en hugnast ekki
hefðbundið plastparket ættu að
íhuga að líma OSB-plötur á gólf-
ið og endurvekja þannig gömlu

góðu spónaparketsstemminguna. Margir
muna vel eftir íslenska spónaparketinu sem
framleitt var hér á landi á níunda og tíunda
áratug síðustu aldar en víða í eldri sum-
arhúsum má enn sjá það á gólfum. Spónap-
arketið hafði skemmtilegan karakter því útlit
þess var mjög lifandi og óhreinindi og
skemmdist sáust ekki vel á því. Með því að
nota lakkaðar OSB-plötur á gólfið má ná
fram svipuðum áhrifum. 

Samanborið við plastparket þá er kostn-
aðurinn líklega svipaður þegar allt er talið
með. OSB-plöturnar hafa þó ýmsa kosti fram
yfir fljótandi parket. Vinnan við undirlagið er
til að mynda minni, það er hægt að leggja
efnið á gólf sem ekki er rétt af, gólflistar eru
ekki nauðsynlegir og auðvelt er að fella efnið
að óreglulegum línum. Fyrir hóflega upphæð
er útkoman heiðarlegt gólfefni sem ekki er
að þykjast vera neitt annað en það er. Gólf-
efni með karakter úr hlýlegum ekta við sem
hægt er að pússa upp þegar það er orðið
tuskulegt. 

Hvað er OSB?

OSB (Oriented Strand Board) er bygg-
ingarefni sem minnir á eitthvað á milli spóna-

plötu og krossviðar. Það er búið til úr grófum
tréspæni sem pressaður er saman í plötur.
Oftast eru mismunandi gerðir af spæni not-
aðar í plöturnar sem gefur skemmtilegt útlit
því spónræmur í mismunandi litatónum

liggja þvers og kruss í efninu. Plöturnar eru
til í mismunandi þykktum en 9 og 12 milli-
metra plötur eru algengastar og algengasta
plötustærðin er 120x250 eða þar um kring.
Efnið er til að mynda notað í klæðningar,
sem innra lag í tvöfaldri klæðningu á milli-
vegg eða í burðarvirki gólfs og þaks. Fyrir
áhugasama má benda á að á vef Nýsköp-
unarmiðstöðvar Íslands er að finna ágætis
upplýsingarrit um efnið skrifað af Jóni Sig-
urjónssyni en hægt er að hlaða því rafrænt
niður gegn greiðslu. 

OSB-gólf í þremur skrefum

Það fer eftir því hversu stórt rýmið er og
hvernig undirlagið er hvort hægt er að leggja
plötunar niður í heilu lagi eða hvort hentugra
er að búta þær niður í smærri einingar. Und-
irlagið í stóru rými þarf að vera tiltölulega
slétt ef leggja á plöturnar niður heilar, ann-

ars er hætta á því að þær séu á lofti. Ef gólf-
ið er ekki alveg jafnt er betra að skera plöt-
urnar niður í renninga í nokkrum stærðum,
til dæmis í 60 og 40 cm breiddir. 

Hreinsa þarf gólfið áður en hafist er handa
og gott er að rykbinda með umferð af akrýl-
grunni. Dregin er lína í rýminu og unnið út
frá henni. Hægt er að byrja að leggja hvar
sem er út frá línunni. Parketlím er dregið á
lítinn flöt í einu með tenntum spaða og renn-
ingarnir lagðir niður. Notið flísaklossa til að
mynda fallega fúgurönd á milli renninga. Ef
sleppa á við gólflista þarf að fella efnið alveg
að veggjum. 

Þar sem gólfið hallar sitt á hvað er nauð-
synlegt að setja eitthvað þungt ofan á renn-
ingana til þess að þeir límist örugglega niður.
Betra er að nota 9mm þykkar plötur heldur
en 12 mm ef gólfið er ójafnt því það er auð-
veldara að móta þynnra efni. Ef undirlagið er
gróft þá fer meira af lími. Þegar plöturnar
eru komnar á allt gólfið er fúgað með akrýl-
kítti. Gott er að nota málningarlímband til
þess að fá góðar línur, ekki nema viðkomandi
sé þeim mun vanari með kíttissprautuna.
Þegar kíttið er þornað er endað á að lakka
yfir. Pólíúritan-lakk er slitsterkara en akrýl-
lakk en það er líka dýrara. Þar sem yfirborðð
er gljúpt þarf gott magn af lakki í fyrstu um-
ferð en minna í þá seinni. Áður en byrjað er
að lakka þarf að strjúka létt yfir með sand-
pappír nr. 120 til að tryggja viðloðun. 

Ódýrar OSB-
plötur með
karakter

Spónaparket var vinsælt gólfefni á níunda og tíunda áratug
síðustu aldar en með tilkomu plastparketsins hvarf það úr ís-
lenskum verslunum. OSB-plötur, sem unnar eru á svipaðan
hátt, eru þó enn fáanlegar hér á landi og með góðum vilja og
vinnu má vel nýta þær sem gólfefni, á veggi og fleira. 

Snæfríður Ingadóttir | snaeja@gmail.com

OSB-efnið þykir einstaklega fallegt og minnir á tíunda áratug síðustu aldar. 

Það fer eftir því hversu
stórt rýmið er og hvernig
undirlagið er hvort hægt
er að leggja plötunar nið-
ur í heilu lagi eða hvort
hentugra er að búta þær
niður í smærri einingar.
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U
ndanfarin ár hefur mátt greina
vaxandi áhuga meðal hönnuða
og húsbyggenda á því að ekki
aðeins sameina íverurýmin
stofu, borðstofu og eldhús í eitt

opið rými, heldur einnig opna þau upp með
stórum glerflötum og rennihurðum og sam-
tengja þannig við garðinn og aðliggjandi
umhverfi þegar veður leyfir. Útkoman getur
verið mjög skemmtileg þegar vel tekst til og
t.d. hægt að breyta stofunni í eitt galopið
rými sem teygir sig út á verönd, eða láta
eldhúsið renna saman við garðinn svo
heimilismeðlimir geta nánast snætt morgun-
matinn al fresco þó þeir sitji við eldhús-
borðið. Skemmir heldur ekki fyrir að stórir
gluggarnir hleypa mikilli birtu inn og ekki
vantar ferska loftið þegar opnað er út.

Baldur Ó. Svavarsson arkitekt segir þessa
tísku ekki vera að birtast í fyrsta skipti.
„Strax í upphafi módernismans fóru arki-
tektar að huga að heilbrigðara umhverfi al-
mennt með aukinni áherslu á birtu og loft-
gæði í híbýlum og tengingu við græn svæði
og garða. Þetta átti jafnt við um sérbýli sem
fjölbýli,“ segir Baldur og nefnir sem dæmi
Villa Savoye sem Le Corbusier hannaði á
þriðja áratugnum. Þar er t.a.m. útiverönd á
efri hæð hönnuð útlitslega eins og hluti inni-
rýma hússins og þakið auk þess nýtt til úti-
veru.

Lengur á leiðinni til Íslands

Þessi þróun hefur haldið áfram allar götur
síðan og fylgt framþróun í byggingatækni og
byggingariðnaði. Birtist samtenging innri og
ytri rýma í mörgum síðari tíma byggingum
víða um heim. Þar má nefna tímamótabygg-
ingar eins og glerhúsið Farnsworth House
eftir Ludwig Mies van der Rohe, og The
Glass House eftir Philip Johnson sem e.t.v.
eru ýktustu dæmin um þessi tengsl innri og
ytri rýma. Báðar þessar byggingar voru
hannaðar og byggðar á 5. áratugnum og þar
eru allir útveggir hússanna glerveggir, frá
gólfi til lofts, hringinn í kringum húsið.
Flæða því innirýmin út og allt umlykjandi
umhverfið flæðir inn í húsin „Við sjáum

þessa strauma m.a. einnig birtast í dönskum
arkitektúr, sem svo aftur sótti innblástur til
japanskrar hefðar. Í japönskum arkitektúr
er mikið lagt upp úr þessum tengslum innri
og ytri rýma,“ segir Baldur.

Áhrif þessara hugmynda birtast nokkru
síðar hérlendis. „Má e.t.v. segja að tíma-
mótahús arkitektanna Manfreðs Vilhjálms-
sonar annars vegar og hús Guðmundar Kr.
Kristinssonar á Álftanesi hins vegar, séu
fyrstu dæmin og boðberi þessara viðhorfa í
hönnun. Þá er hús Högnu Sigurðardóttur að
Bakkaflöt 1 frá 1965 einnig gott dæmi um
þessi tengsl og samhengi ytri og innri
rýma,“ útskýrir Baldur.

Baráttan við veðrið

Á Íslandi þarf þó að gæta mjög vandlega
að því hvernig húsakynni eru opnuð út, enda
veðurálagið allt annað og harðara en það
logn og blíða sem fólk á að venjast í Banda-
ríkjunum og Evrópu. Stórir glerfletir krefj-
ast glerþykktar langt umfram hefðbundið
gler, og ramma sem geta borið álagið. Þá
þarf að vanda ísetningu og frágang sér-
staklega m.t.t. þessa veðurfars svo að ekki
komi til stöðugs viðhalds og endurbóta.

„Þá má geta þess að um tíma, fyrir ca. 20-
30 árum síðan, þótti enginn maður með
mönnum nema að sólstofa í formi glerhýsis
fylgdi hverju einbýlishúsi. Sú árátta hefur
að mestu aflagst enda ekki sérlega hentug
lausn fyrir íslenskar aðstæður. Þá má einnig
nefna að í fjölbýli hefur rutt sér til rúms að

skjól-loka svölum með gleri og er það e.t.v.
tilhneiging í sömu átt, þ.e. að tengja innri og
ytri rými íbúða í fjölbýli á sama hátt,“ segir
Baldur.

Opna út og girða sig af

Það að stóru opnanlegu glerfletirnir eru
komnir aftur segir Baldur að megi rekja
bæði til betri efnahags, en þó aðallega til
enn bættrar byggingatækni „Framleiðendur
ráða betur við smíði á sífellt stærri og sterk-
byggðari glugga- og hurðaeiningum sem
henta íslenskum stöðlum og álagskröfum.“

Baldur bendir á að í sumum tilvikum hafi
þessir stóru glerfletir og opnanir haft þann
óheppilega fylgifisk að íbúar girði húsin sín
af svo þeir nánast víggirði lóðirnar. „Íslend-
ingar vilja greinilega geta séð vel út í garð-
inn og til allra átta, en síður að nágrann-
arnir sjái inn í stofu. Gerist það því oft í
kringum hús með þessari lausn að veggir og
girðingar rísa allt í kring og útkoman ekki
alltaf falleg. Það er því vandasamt að ætla
bæði að hafa stóra glerfleti og tengingu á
milli úti- og innirýma með góðu útsýni, en
vilja um leið nógu mikið næði til að geta
áhyggjulaus trítlað inn í eldhús á nærbux-
unum einum fata. Akrahverfið í Garðbæ er
sennilega ýktasta afleiðingin.“

Að ýmsu þarf að huga í umhverfishönnun
svo að þessir stóru gluggafletir gagnist íbú-
um. Baldur segir t.d. þurfa að gæta þess að
garðurinn sé vel hannaður og fallega lýstur
þannig að njóta megi þessar tengingar inni-

og útirýma einnig
yfir vetrarmán-

uðina og upplifa
þannig allan ársins

hring. Jafnframt þarf
að huga að gólfefnavali

innan- og utandyra þannig
að myndi eina heild. „Flísar eru eini

raunhæfi kosturinn ef á að nota bókstaflega
sama gólfefnið inni og úti, en það er varla
hægt að flísaleggja utandyra á Íslandi. Í
staðinn er t.d. hægt að reyna að samræma
parketið inni og timburpallinn úti eða jafn-
vel bara steypuna.“ Eins þarf að vanda valið
á húsgögnum þannig að t.d. stofuhúsgögnin
og garðhúsgögnin nái að mynda eina heild
þegar opnað er út. „Í dag eru komin á
markaðinn garðhúsgögn sem eru ekki dæmi-
gerðar garðmublur af gamla skólanum, held-
ur meira í ætt við stofuhúsögn.“

Gæti að hita og birtu

Þá þarf hönnuður hússins að gæta vand-
lega að því hvar hinir opnanlegu glerfletir
eru staðsettir á byggingunni. Nefnir Baldur
að vindáttin og vindálag komi þar við sögu
og eðlilega óheppilegt ef t.d. ríkjandi vindátt
er beint á þann vegg sem ætlunin er að
opna upp á gátt. „Þá verður líka að hafa í
huga hvaða áhrif stórir skjólveggir geta haft
á það hvert vindurinn stefnir og hvort
hvirflar myndast.“

Íslensk veðrátta býður einnig upp á yf-
irbyggð þakskyggni eða skjól yfir hluta
þessa opna útirýmis og verandar. „Með yf-
irbyggðri verönd er vel hægt að vera úti á
hlýjum sumardögum þó að rigni,“ segir
Baldur og bætir við að stórir glerfletir kalli
líka á úthugsaðar lausnir til að stjórna hita-
stiginu innandyra. „Ofnar innan við gólfsíða
glugga þykja ekki mikil prýði og gólfhiti
hentar yfirleitt best og þá nóg að setja fleiri
slaufur í hitalögnina næst glugganum ef þörf
er á auknu hitaflæði. Í dag má líka fá mjög
fyrirferðarlitla ofna sem rúmast ofan í
grunnri gryfju undir glugganum.“

Stórum glerfleti fylgir einnig sá vandi að
stjórna þarf birtu- og hitastigi innadyra.
„Það getur þýtt að of mikill hiti verður
vandamál og húsgögn taki jafnvel að upplit-
ast í sólinni. Er þess vegna áríðandi að velja
gler sem kastar geislunum frá, og kostar
það ekki svo mikið aukalega. Kosturinn við
hita- og sólarverjandi glerið er líka að það
myndast á því speglun yfir daginn svo ekki
er jafn auðvelt að sjá inn í húsið og þannig
hægt að minnka þörfina á skjólveggjavæð-
ingunni umhverfis þessi hús.“

Villa Savoye e. Le Corbusier sneri hefðbundnum hugmyndum um innra og ytra rými á haus.
Léttleiki einkennir bygginguna, gluggar allan hringinn og þakið er notað sem staður til útiveru.

Hannes Kr. Davíðsson hannaði Kjarvalsstaði í anda norræns módernisma sem þá var undir
japönskum áhrifum. Stórir gluggar hleypa fallegu umhverfinu inn í safnbygginguna. 

Farnsworth House, suðvestur af Chicago. Á Íslandi er óvitlaust að nota einmitt skyggni þar
sem innra rými er opnað út. Laga þarf hönnunina að erfiðum veðurskilyrðum á norðurslóðum. 

Baldur Svavarsson segir það
ekkert nýtt að vilja má út mörk-
in milli húsnæðis og umhverfis.
Framfarir í byggingatækni hafa
opnað nýja möguleika.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Rétta leiðin til að hafa 
galopið út í garð

Ljósmynd/Fred Romero - Flickr (CC)

Ljósmynd/Victor Grigas - Wikipedia (CC)
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B
ergþóra er mikill fagurkeri og hefur
starfað við hönnun lengi. Hún er
annar eigandi hönnunarfyrirtæk-
isins Farmers Market – Iceland.

Þessa dagana er hún að ganga frá
síðustu lausu endunum í tengslum við fram-
leiðslu á þeim vörum sem eiga að líta dagsins ljós
síðar á þessu ári auk þess að vera að hanna nýjar

vörur fyrir sérverkefni sem hún er að vinna að.
„Svo er það auðvitað alls kyns stúss varðandi
daglegan rekstur á tveimur verslunum okkar í
Reykjavík sem við köllum Farmers & Friends.“

Vinnur heima á morgnana

Nú veit ég að þú vinnur stundum heima á
morgnana – hvar þá helst og hvernig nýtist

heimilið til þess? „Þegar maður er atvinnurek-
andi verða skilin milli vinnu og frítíma oft ansi
óljós. Dagurinn minn byrjar því oft snemma og
endar seint. Við Jóel maðurinn minn byrjum
reyndar bæði alla morgna heima. Hann æfir
sig á hljóðfærin sín eða skrifar tónlist í kjall-
aranum því hann starfar sem tónlistarmaður
samhliða því að vera framkvæmdastjóri Far-

Bergþóra Guðnadóttir hönn-
uður vinnur vanalega á morgn-
ana heima þar sem hún er með
góða aðstöðu í fallegu rými. 

Elínrós Líndal | elinros@mbl.is

Morgunblaðið/RAX

Flísarnar í eldhúsinu eru rjómalitaðar og
minna á flísarnar í lestarkefi Parísarborgar.

Sjálfbærni og umhverfis-
mál í brennidepli
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mers Market. Ég er yfirleitt á meðan að svara
alls kyns tölvupóstum sem varða framleiðsluna
okkar eða svara hinum ýmsu fyrirspurnum
sem mér berast.“

Að umhverfið 
veiti manni innblástur

Hvaða áhrif hefur það á heimilið fag-
urfræðilega að starfa sem hönnuður?

„Það er lykilatriði að umhverfið veiti manni
innblástur, þannig að heimilið þarf að vera í
takt við það sem býr innra með manni.“

Hvað gerir heimillið að góðum griðastað að
þínu mati? „Fyrir utan það augljósa sem eru
þeir sem manni þykir vænst um þá myndi ég
segja plöntur, myndlist, fallegir hlutir og bæk-
ur. Svo er gott og „funksjónal“ eldhús sem er
hjartað í húsinu auk borðstofuborðsins okkar
þar sem við eyðum líklega mestum tíma okkar
við.“ 

Bergþóra segir að tímabilið sem þau eru á
núna með fyrirtækið sé gott, það sé nú komið á
táningsár og s í hæfilega rólegum vexti sam-
hliða því sem vörulínan stækkar.

„Við erum líkt og undanfarin 14 ár að vinna
að því að hanna fatnað og fylgihluti þar sem að-
aláherslan er á sjálfbærni, náttúruleg og end-
urnýjanleg hráefni. Framleiðsluferlarnir eru
stöðugt að slípast og við erum komin með
býsna öflugan hóp samstarfsaðila þar sem við
leggjum áherslu á að vinna með fólki og fyr-
irtækjum þar sem starfshættir eru eins og best
verður á kosið. 

Það sem er sérstaklega ánægjulegt er sú
mikla vitundarvakning sem nú á sér stað varð-
andi sjálfbærni og umhverfismál og allt í einu
er enginn maður með mönnum nema að hoppa
á þann vagn, sem er auðvitað frábært. Þetta
gerir það líka að verkum að núna er miklu auð-
veldara fyrir okkur að nálgast hráefni sem
uppfylla okkar kröfur en var fyrir örfáum ár-
um.“

Hugar að sjálfbærni heima

Hvernig erum við umhverfisvæn heima?
„Við höfum í mörg ár flokkað það sem hægt

er að flokka, plast, pappír og málma fyrir utan
auðvitað að nota bara fjölnota poka. Þegar ég
byrjaði fyrst að nota fjölnota poka við mat-
arinnkaupin fyrir svona 15-20 árum var maður
nánast litinn hornauga, en sem betur fer hefur
það nú breyst. Það er hins vegar alltof mikið af
plasti sem fellur til hjá okkur þó að við séum
mjög meðvituð um að reyna að sniðganga það.
Mér finnst mjög mikill óþarfi að hver einasta
gúrka þurfi að vera pökkuð í plast sem fer síð-
an beina leið í endurvinnslutunnuna.

Svo er mér afskaplega illa við matarsóun og
er þó áð ég segi sjálf frá ansi lunkin í að búa til
ljómandi fínan mat úr afgöngum fyrir utan að
mér finnst það mjög gaman líka.“ 

Hvernig kemur tískuvitund helst fram
heima?

„Mér finnst óskaplega gaman að raða hlut-
um, bókum og all skonar dóti eftir litum, áferð-
um og stemningu, sem er í raun ekki ólíkt því
hvernig ég vinn þegar ég hanna fatalínu. 

Svo elska ég að hafa listaverka-, hönnunar-
og fallegar matreiðslubækur í kringum mig
þannig að maður geti gripið í þær og fengið sér
smá næringu og innblástur.“ 

Umhverfismál mál málanna

Hvað verður í tísku á næstunni?
„Umhverfismál verða áfram mál málanna og

tískan fylgir með.“
En þegar kemur að heimilinu?
„Ég hef alltaf verið hrifin af því að blanda

saman gömlu og nýju, klassík og krydda svo
með einhverju óvenjulegu.“

Hvað ættu konur aldrei að gera tengt fata-
skápnum sínum?

„Að mínu mati er ekki vænlegt að kaupa
mikið af ódýrum flíkum sem maður fer sjaldan
í eða verður fljótt leiður á.“

Hvað mælir þú með að gera? 
„Ég mæli með því að vanda valið, velja sér

fjölnota flíkur sem hægt er að dressa upp eða
niður þannig að notagildið verði meira.

Svo er gott að eiga smávegis úrval af góðum
og vönduðum skóm og fylgihlutum fyrir ólík til-
efni.“

Stólarnir í borðstofunni heita því skemmti-
lega nafni Jóel. Þeir eru nýlegir en passa
vel við eldri hönnunarvörur.

Bergþóra gaf eiginmanni sínum Jóel
þennan hana í jólagjöf fyrir nokkrum 
árum. Hann er uppstoppaður og er
upphaflega úr Fljótshlíðinni. 

Bergþóra er á því að blómin skapi betra
loft í húsinu og annast hún blómin á
heimilinu af kostgæfni daglega. 
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G
aman verður að fylgjast með upp-
byggingunni á komandi árum, og
ljóst að margir spennandi og
mjög vistlegir kostir eiga eftir að
verða í boði fyrir fasteignakaup-

endur. Þetta segir Gunnar Sverrir Harðarson
fasteignasali hjá RE/MAX. 

„Ef við skoðum áætlanir skipulagsyfirvalda
þá stefnir í að árið 2050 verði búið að fjölga
heimilum á höfuðborgarsvæðinu um 50% frá
því sem nú er, bæði með því að láta byggðina
vaxa og dreifa úr sér, og líka með því að þétta
hana,“ segir Gunnar og bendir t.d. á Heklureit,
Urriðaholt, Hnoðraholt og Vogabyggð.

Bjóða upp á gott mannlíf

Í þessum nýju íbúðahverfum, hvort sem þau
eru stór eða smá, má greina nýjar áherslur í
hönnun og skipulagi sem endurspegla breyttar
óskir almennings. Gunnar segir Vogabyggð
mjög gott dæmi um þessa þróun. Svæðið er
innst við Elliðavog, steinsnar frá smábátahöfn-
inni, og stutt í bæði Sæbraut og Vesturlands-
veg, sem og alls kyns verslun og þjónustu en
byggðin samt þannig staðsett að hún er í miklu
návígi við náttúruna og hentar þeim sem vilja
stunda heilbrigðan lífsstíl. „Hverfið minnir um
margt á Fossvoginn, er í góðu skjóli og með

þægilegt veðurfar fyrir úti-
veru. Grunnskólinn á að
rísa við smábátahöfnina
og munu börnin geta
gengið í skólann yfir
nýja brú, án þess að
fara yfir umferð-
argötu,“ útskýrir
Gunnar. „Hollenska
arkitektastofan Jvant-
spijker, í samvinnu við ís-
lensku stofuna THG, var hlut-
skörpust í hugmyndasamkeppni
um nýtt deiliskipulag svæðisins og sjást
þess greinilega merki í því hvernig heilnæmur
lífsstíll, náttúra og byggð eru fléttuð saman, t.d.
með góðum göngu- og hjólaleiðum í allar áttir.“

Skipulagssvæði Vogabyggðar er um 18,6
hektarar að flatarmáli og gert ráð fyrir 1.100-
1.300 íbúðum sem samtals verða um 155.000
fermetrra að stærð, og að auki að í hverfinu
verða 56.000 fermetrar af atvinnuhúsnæði. 

Gunnar segir Valsreitinn af svipuðum toga.
Hverfið fyllir út í stóran hluta af lóðunum um-
hverfis Valsheimilið, og er bæði skammt frá
miðbæ, Landspítala, háskólum og náttúruperl-
unni Öskjuhlíð. „Ekki er langt fyrir íbúa að
komast út á stofnbraut og er íþróttastarf, s.s.

hjá Val og Mjölni, í göngufæri.“
Bendir Gunnar á að eitt af sérkenn-

um skipulagsins á Valsreit, Hlíðarenda-
byggð, er að húsin liggja þétt saman og mynda
stóra inngarða. „Þar ætti að vera gott skjól og
gaman að njóta útiverunnar þegar veður leyfir.
Er langt síðan byggt hefur verið með þessum
hætti í Reykjavík og sennilega að leita þarf allt
aftur til verkamannabústaðanna við Hring-
braut sem Guðjón Samúelsson teiknaði og voru
reistir á 4. áratugnum.“

Miðbærinn fær á sig annað yfirbragð

Þá er eftir að nefna uppbyggingarsvæði mjög
nálægt miðborginni, s.s. Heklureit, Vesturbugt,
Austurhöfn og Héðinsreit. Á Héðinsreit er t.d.
fyrirhugað að byggja allt að 330 íbúðir og 230

Á þessari teikningu frá Yrki arkitektum má sjá hvernig gæti mögulega orðið umhorfs þar sem hús bílaumboðsins Heklu eru í dag. Gatan er vistleg og stutt í verslun og þjónustu af öllu tagi.

Mikið af áhugaverðu 
húsnæði í pípunum

Reikna má með að þykja muni mjög eftirsóknarvert
að búa í þeim hverfum og byggingarreitum sem eru á
teikniborðinu eða jafnvel komin á framkvæmdastig.
Gunnar Sverrir Harðarson segir að þar verði að
finna húsnæði við allra hæfi.

Ásgeir Ingvarsson | ai@mbl.is

Gunnar Sverrir
Harðarson

Inngarðar munu einkenna Hlíðar-
endabyggð og skapa gott skjól 

fyrir fólkið sem þar býr.

hótelherbergi, en á
Heklureit stendur til

að reisa fimm fjölbýlishús og
hótel, og íbúðirnar á Austurhafn-

arsvæðinu eru svo nálægt Reykjavíkurhöfn að
lætur nærri að íbúar muni geta dorgað í höfn-
inni út um eldhúsgluggann. „Þegar þessir reitir
eru fullbyggðir og íbúarnir komnir verður enn
líflegra um að litast á hafnarsvæðinu og allt
annað yfirbragð komið á miðbæinn þegar fram-
kvæmdum lýkur,“ segir Gunnar. „Það á líka við
um þessi svæði að íbúðaframboðið verður mjög
fjölbreytt: íbúðirnar af öllum stærðum og gerð-
um, og munu henta breiðum hópi fólks.“

Enn er töluverð uppsöfnuð þörf fyrir hús-
næði á höfuðborgarsvæðinu og framkvæmdir
mislangt á veg komnar á þeim svæðum sem
hafa verið nefnd hér að framan. Sums staðar er
búið að gangsetja vinnuvélarnar en á öðrum
stöðum eru teikningar enn í vinnslu og skipu-
lagsmálin ekki að fullu frágengin. Gunnar segir
innistæðu fyrir kvörtunum þess efnis að stór
byggingaverkefni velkist of lengi um í kerfinu 
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og það sé óheppilegt ef að tekur t.d. tíu ár frá
því stigin eru allrafyrstu skrefin í átt að fram-
kvæmdum og þar til afhenda má fyrstu íbúð-
irnar. „Lausnin er ekki að húsnæði sé byggt í
hvelli og að fá mikið magn húsnæðis á mark-
aðinn á skömmum tíma gæti valdið vandræðum,
enda offramboð ekki af hinu góða. En það er
heldur ekki gott ef byggingaaðilar þurfa að
glíma við mjög íþyngjandi stjórnsýslu- og reglu-
umhverfi. Ef skipulagsvinna og stefnumótun
ákveðinna svæða gengur hratt og vel fyrir sig
verður það markaðarins að ákveða hvenær er
rétti tíminn til uppbyggingar. Getur verið
kostnaðaraukandi fyrir markaðinn að vera með
stórt verkefni lengi í skipulagsferli.“

Vöntun á einfaldara húsnæði

Bendir Gunnar á að víða megi einfalda og
flýta fyrir. „Í dag er svo komið að töluverð skrif-

finnska fylgir öllum húsbyggingaverkefnum og
nýja byggingareglugerðin setur húsbyggj-
endum mjög þröngar skorður. Þannig þýðir t.d.
krafan um algilda hönnun, þ.e. að fólk með

skerta hreyfigetu geti nýtt allar íbúðir í húsi
með sama hætti og aðrir, að erfiðara er að koma
til móts við þann hóp sem myndi vilja einfaldara
og hagkvæmara húsnæði, s.s. 3-4 hæða stigahús

líkt og við þekkjum úr Háaleitinu, Álfheimum
og víðar, þar sameignir eru takmarkaðar, ekki
stórir bílakjallarar undir húsum og bílastæðin
höfð ofanjarðar.“

Hugmynd að götumynd Héðinsreits úr smiðju Jvantspijker og
Teikn arkitektaþjónustu. Þó að byggt sé hátt og þétt virka hús-
in ekki fyrirferðarmikil og hleypa birtu niður að götunni.

Í þessum nýju íbúðahverf-
um, hvort sem þau eru stór
eða smá, má greina nýjar
áherslur í hönnun og skipu-
lagi sem endurspegla
breyttar óskir almennings.
Gunnar segir Vogabyggð 
mjög gott dæmi um þessa
þróun.

Vogabyggð gæti varla ver-
ið meira miðsvæðis. Samt
er hverfið mannvænt og í
mikilli nánd við náttúruna.

Allar nánari upplýsingar veita starfsmenn
Ríkiskaupa í síma 530 1400 eða í gegnum
netfangið fasteignir@rikiskaup.isRÍKISKAUP

Borgartúni 7C, 105 Reykjavík | Sími 530 1400 | www.rikiskaup.is

Nánari upplýsingar um ofangreindar eignir má finna á fasteignavef mbl.is

Steinsteypt þriggja hæða bygging ásamt kjallara undir
hluta hússins. Húsið var byggt árið 1937 og var lengst
af notað sem skólahúsnæði en var síðan tekið undir
læknastofur. Íþróttasalur sem er áfastur húsinu til vest-
urs hefur verið nýttur sem geymsla síðustu ár og hefur
ekki verið upphitaður. Skráð stærð hússins er 885,7
m2. Fyrir utan íþróttasalinn er stærð hússins 645,1 m2.
Vel staðsett eign sem býður uppá mikla möguleika en
þarfnast lagfæringa og endurbóta. Verð 145 millj.

Um er að ræða fimm herbergja 116,3 fm. íbúðarhús í
Grímsey, fyrst byggt árið 1942 en viðbygging var byggð
árið 1971. Húsið stendur á fallegum stað við aðalgötuna
í Grímsey og rétt ofan við Stertuvík. Húsið er á einni
hæð og er selt á sér afmarkaðri 1.500 fm leigulóð.
Verð 5,5 millj. LAUST STRAX.

Jörðin Bakkakot 1, ásamt íbúðarhúsi og fleiri bygging-
um. Stærð hennar er 458 hektarar, þar af er ræktað
land skráð 55,4 hektarar. Um er að ræða bújörð en ekki
hefur verið stundaður þar hefðbundinn búskapur um
árabil. Jörðin er flatlend og talin henta vel til ræktunar
og akuryrkju. Jörðinni fylgja 226,5 ærgildi.
Verð: TILBOÐ.

Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á góðum útsýnisstað
í Ólafsvík. Íbúðin sem er á annarri hæð er skráð alls
119,1 fm með sameign. Húsið er byggt árið 1959, klætt
að utan með steni og stutt er í alla þjónustu.
Verð 8 millj. LÆKKAÐ VERÐ.

Hjarðartún 7, 355 ÓlafsvíkBakkakot, Vestur-SkaftafellsýsluSveintún 2, 611 GrímseySuðurgata 44, 220 Hafnarfirði



Smyrilshlíð 4
ÍBÚÐ STÆRÐ TEGUND VERÐ

101 72 m2 2ja herb. 46,5 m. kr.

102 49,2 m2 2ja herb. 39,9 m. kr.

103 95,1 m2 3ja herb. 59,9 m. kr.

201 79,4 m2 3ja herb. 49,9 m. kr.

202 50,9 m2 2ja herb. 39,5 m. kr.

203 50,1 m2 2ja herb. SELD
204 101,1 m2 4ra herb. 61,0 m. kr.

301 79,4 m2 3ja herb. 49,9 m. kr.

302 48,3 m2 2ja herb. 39,5 m. kr.

303 48,6 m2 2ja herb. SELD
304 101,1 m2 4ra herb. 61,0 m. kr.

401 79,4 m2 3ja herb. 49,9 m. kr.

402 48 m2 2ja herb. SELD
403 48,6 m2 2ja herb. SELD
404 102,5 m2 4ra herb. 61,0 m. kr.

Smyrilshlíð 8
ÍBÚÐ STÆRÐ TEGUND VERÐ

107 105,6 m2 4ra herb. 61,0 m. kr.

108 48,8 m2 2ja herb. 39,5 m. kr.

109 111,4 m2 5 herb. SELD
209 78,1 m2 3ja herb. 49,9 m. kr.

210 47,4 m2 2ja herb. 39,5 m. kr.

211 49,1 m2 2ja herb. SELD
212 117,4 m2 5ja herb. 64,9 m. kr.

309 77 m2 3ja herb. 49,9 m. kr.

310 47,9 m2 2ja herb. SELD
311 48,7 m2 2ja herb. SELD
312 116,1 m2 5 herb. 64,9 m. kr.

409 119 m2 5 herb. SELD

Smyrilshlíð 6
ÍBÚÐ STÆRÐ TEGUND VERÐ

104 105,9 m2 4ra herb. 61,0 m. kr.

105 50,9 m2 2ja herb. 39,5 m. kr.

106 96,1 m2 4ja herb. 59,9 m. kr.

205 78,7 m2 3ja herb. 49,9 m. kr.

206 48,3 m2 2ja herb. 39,5 m. kr.

207 48,2 m2 2ja herb. SELD
208 102,7 m2 4ra herb. 61,0 m. kr.

305 76,8 m2 3ja herb. 49,9 m. kr.

306 49,5 m2 2ja herb. SELD
307 48,4 m2 2ja herb. SELD
308 101,5 m2 4ra herb. 61,0 m. kr.

405 78,7 m2 3ja herb. SELD
406 48,5 m2 2ja herb. SELD
407 48,5 m2 2ja herb. SELD
408 102,9 m2 4ra herb. 61,0 m. kr.

Nánari upplýsingar áhlidin.is

Dæmi um 49m2 tveggja herbergja íbúð.

Dæmi um 79m2 þriggja herbergja íbúð.

Þar sem hlíðin endar taka
lystisemdir miðborgarinnar við
– Vandaðar og vel skipulagðar tveggja til fimm herbergja íbúðir á Hlíðarendareit.
– Stæði í bílahúsi undir byggingunni fylgja öllum íbúðum.
– Suðursvalir inn í stóran og skjólgóðan miðgarð á öllum íbúðum sem nú eru til sölu.

Útborgun: 5.775.000 kr.
Lántaka 85%: 32.725.000 kr.
Lánstími 40 ár / Vextir 3,6% verðtr.
Afborganir pr. mán. frá 132.516 kr.

Vönduð 2ja herbergja 48,6m2

íbúð m/stæði í bílahúsi

Verð: 39,5 m.kr.

Fyrstu íbúðakaup, dæmi:



Vel hefur verið vandað til hönnunar og frágangs húsanna. Ytra byrði
er nánast viðhaldsfrítt, innréttingar vandaðar og loftun góð í öllum rýmum.
Á jarðhæð er gert ráð fyrir léttum þjónustukjarna.

Arkitektúr:
Arkþing

Byggingaraðili:
Reir verk ehf.

Afhending:
Fyrstu íbúðir

í september 2019

Steinar S. Jónsson
Löggiltur fasteignasali

Sími: 898 5254
steinar@gardatorg.is

Garðar Hólm
Fasteignasali
Sími: 899 8811
gh@trausti.is

Sunnudaginn kl. 13:30-15:00

Athugið, gengið er inn á norðurhlið, sýningaríbúðireru í Smárahlíð 4, það er sá stigagangur sem ermeð hvítri klæðningu.

Verið velkomin.

OPIÐ HÚS
Steinar S. Jónsson fasteignasali, Garðatorgi eignamiðlun,sími: 898 5254, steinar@gardatorg.is ogHaraldur Björnsson – Garðatorgi eignamiðlun,Sími: 787 8727, haraldur@gardatorg.is

Dæmi um 103m2 fjögurra herbergja íbúð.

Fögur er hlíðin kvað Gunnar um aðra hlíð við annað tilefni en það á allt

eins vel við um Öskjuhlíðina, perluna í náttúru Reykjavíkur, á góðum degi.

Úr vel útbúnum, nýjum Hlíðaríbúðunum á Hlíðarendareitnum er innan við 5 mínútna

gangur í fallega náttúruna og aðeins lítið eitt lengra að ströndinni í Nauthólsvíkinni.

Í hinni áttinni bíða svo lystisemdir miðborgarinnar, menningin, maturinn, skemmtunin,

kaffihúsin og iðandi mannlífið. Í göngufæri eru svo einnig einhverjir stærstu vinnustaðir

landsins eins og Landsspítalinn og helstu háskólar landsins.

Þótt flest sem hugurinn girnist sé innan göngufæris í Hlíðinni höfum við alls ekki

gleymt einkabílnum. Öllum íbúðum fylgja stæði í glæsilegu bílahúsi og aðgengi

að hverfinu er gott í gegnum öflugar stofnæðar.




