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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Gná Jónsdóttir er með mikilli alúð og eljusemi búin að skapa draumkennt heimili fyrir sig og son sinn á Stúdentagörðunum. MYND/GNÁ JÓNSDOTTIR

Stúlkan í skóginum

Heimili Gnár Jónsdóttur iðar af lífi og litum en hún býr á Stúdentagörðunum
ásamt tveggja ára syni sínum, nokkrum fiskum og 93 plöntum. Gná vill að
heimili hennar sé hlýlegt og tilfinningin eins og að stíga inn í annan heim. ➛2
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Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir

Gná ásamt syni
sínum Jóni
Fenri en þau
mæðgin eru
bæði mikið
áhugafólk um
íslenska steina.

hjordiserna@frettabladid.is

Þ

að er nóg um að vera hjá Gná.
„Ég er 26 ára og stunda kennaranám við HÍ með áherslu
á stærðfræði fyrir unglingastig
ásamt því að vera mamma tveggja
ára vargs og rúmlega níutíu
plantna.“
Það eru ekki bara plöntur sem
heilla. „Ég er einnig áhugamaður
um steina sem finnast í íslenskri
náttúru, en það var reyndar sonur
minn sem kveikti á þeim áhuga
aftur. Hann var farinn að tína að
meðaltali fimm steina í öllum
ferðum út úr húsi svo við ákváðum
að reyna að taka bara með einn
heim, þann flottasta,“ segir Gná.
„Auðvitað byrjaði ég líka að meta
fegurðina aftur og fór að vilja bæta
við mitt safn þegar ég sá alla steinana sem hann valdi sér. Einn af
hápunktum sumarsins var líklega
þegar ég fór með pabba mínum
á leynistað á Austfjörðunum,
upp með ákveðinni á og fundum
brjálæðislega mikið magn af risa
holufyllingum ásamt skærrauðum
og gulum jaspis.“

FRÉTTABLAÐIÐ/

SIGTRYGGUR ARI

Ævintýralegt rými

Þegar Gná er beðin um að lýsa
andrúmsloftinu á heimilinu segist
hún fyrst og fremst velja inn hluti
út frá þeirri tilfinningu og skynjun
sem þeir vekja. „Ég er mjög hrifin
af „mid-century modern“ stílnum
og reyni síðan að blanda honum
saman við frumskógarplönturnar,
steinana og barnadótið. Annars
held ég að það sem ég kýs að hafa
inni hjá mér byggist mikið á tilfinningunni sem vaknar í rýminu.
Mér finnst svo gaman þegar það
eru hlutir í kringum mig sem fanga
augað og fá mig til að vilja skoða og
koma við.“
Það er óneitanlega framandi að
vera umkringdur svona mörgum
plöntum og hefur Gná þannig
tekist að skapa rými sem minnir
helst á seiðmagnaða undraveröld
í annarri vídd. „Mig langar að
heimilið mitt sé hlýlegt en einnig
að þegar maður stígur inn í það sé
það dálítið eins og að stíga inn í
annan heim. Ég er farin að hlakka
til vetrarins þegar ég get komið
inn úr einhverjum snjóstormi og
haft það notalegt í frumskóginum
mínum. Auðvitað er rýmið að
einhverju leyti takmarkað, því að
það er jú stúdentaíbúð og ég veit
að ég þarf að flytja út eftir örfá
ár en samt finnst mér mikilvægt
að skapa rými sem mig langar að
vera í og er smá ævintýralegt fyrir
strákinn minn.“
Á milli plantnanna leynist svo
fiskabúr sem setur enn líflegri blæ
á heimilið. „Fiskarnir komu inn
fyrir rúmlega ári síðan, þetta eru
nokkrar tetrur og tveir skalar sem
prýða heimilið með tilveru sinni.“

Ættgeng plöntuviska

Gná segir að þrátt fyrir að plöntuáhuginn hafi kviknað fyrir tiltölulega stuttu hafi hann raunar
fylgt henni lengur, ef ekki alla tíð.
„Það eru nú bara nokkur ár síðan,
þegar ég loksins flutti úr kjallara í
íbúð sem var með almennilegum
gluggum. Það eru nokkrir með
græna fingur í ættinni sem hafa
blásið inn einhverri plöntuvisku
í gegnum árin því það kom mér
eiginlega á óvart hversu mikil
þekking var til staðar í undirmeðvitundinni þegar áhuginn loksins
kviknaði.“
Hún segir allan gang á því hvenær og hvaðan nýjar plöntur koma
inn á heimilið. „Það er í sveiflum,
yfirleitt oft á vorin og í byrjun
sumars og síðan lítið um haustið
og veturinn. Ég hef pantað nokkrar
frá Asíu en það geri ég bara á
sumrin því þá eru minni líkur á að
plönturnar skemmist vegna kulda
á leiðinni hingað.“
Á meðan sumir eiga í stökustu
erfiðleikum með að halda einni
plöntu á lífi er Gná með tæplega

Heimili Gnár er ákaflega huggulegt. MYND/GNÁ JÓNSDÓTTIR

Ég er farin að
hlakka til vetrarins þegar ég get komið
inn úr einhverjum snjóstormi og haft það notalegt í frumskóginum
mínum.

Eldhúsið hans Jóns Fenris nýtur sín vel innan um plönturnar.

Fiskarnir
una sér vel
í frumskóginum. MYND/GNÁ
JÓNSDÓTTIR

hundrað plöntur sem hún sinnir
af mikilli alúð. Hvernig fer hún að
þessu?
„Auðvitað er mál að eiga
plöntur, en þær gefa svo mikið
til baka ef maður hugsar vel um
þær. Dagskráin er yfirleitt misjöfn
eftir árstíma og álagi en morgunrútínan er yfirleitt alltaf eins, ég
vakna, helli upp á kaffi og geng um
og skoða allar plönturnar. Hverjar
þurfa að drekka, hvort það er ekki
allt í lagi með allar, hvort ég þurfi
að snúa þeim, færa þær til vegna
birtu, hvort það sé einhver óværa
og svo framvegis,“ útskýrir hún.
„Síðan vökva ég þær sem þurfa ef
ég hef tíma eða geri það síðan um
kvöldið þegar guttinn er sofnaður.
Umpottun geri ég yfirleitt bara á
vorin, nema það séu plöntur sem
eru inni í innigarðinum mínum.
Þá á ég bara notalega kvöldstund
og dunda mér við það á meðan ég
hlusta á notalega tónlist.“
Hvaða planta er í uppáhaldi?
„Það eru eiginlega þrjár í uppáhaldi núna. Ein lítil Philodendron
melanochrysum, því að ef ég hugsa
vel um hana mun hún geta framleitt lauf sem taka fram úr barninu
mínu að stærð. Síðan er það Stromanthe triostar, blöðin á henni eru
eins og einhver hafi málað þau,
get horft á hana endalaust. Síðast
en ekki síst er það Homalomena
rubescens því að henni líður svo
svakalega vel sama hvað ég geri,
hefur aldrei verið með neitt vesen

og vex eins og enginn sé morgundagurinn.“
Hvernig list er á heimilinu?
„Mest eru þetta bara fjölskyldumyndir teknar á polaroid, verk
eftir vini og print af verkum eftir
til dæmis Erró og M.C. Escher, en
sá síðarnefndi var sá listamaður
sem sýndi mér að stærðfræði og
listsköpun eru ekki tveir aðskildir
hlutir.“
Hver er uppáhaldsstaðurinn á
heimilinu?
„Uppáhaldsstaðurinn er klárlega eldhúsið. Það er mjög lítið en
ég get unnið í plöntunum, eldað og
fengið mér kaffi á meðan ég horfi
yfir stofuna.“
En uppáhaldshluturinn?
„Uppáhaldshluturinn minn er
sennilegast gróðurhúsið sem ég
smíðaði í byrjun sumars. Fyrir
ofan eldhúseyjuna mína var svo
stórt og tilgangslaust rými að ég
hugsaði að það væri góður staður
fyrir innigarð, fyrir utan það fær
það stöku sinnum hita frá því
þegar ég elda og næ ég að halda
háu rakastigi þar með hjálp mosa
og lítillar USB-viftu. Allt sem ég
set inn í gróðurhúsið dafnar vel og
ég kem afleggjurum fljótt af stað í
mosahrúgunni.“
Hvað er næst á dagskrá?
„Það er margt sem ég væri til í
að endurnýja á heimilinu, hillur,
skenka og þess háttar ásamt því að
bæta við nokkrum listaverkum.
Ég hugsa að næsta verkefni verði
að smíða blómahillu sem þekur
stofugluggann til að nýta plássið
enn frekar.“
Iðjusemin virðist Gná í blóði
borin. „Ég held að ég sé sú týpa sem
eigi erfitt með að láta sér leiðast
og þarf yfirleitt að hafa mikið að
gera. Svo þegar ég er loksins búin
að gera allt og finnst eins og ég eigi
skilið að njóta þá geri ég það með
góðri samvisku.“

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Húsnæði

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

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

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

FERÐAVAGNAGEYMSLA

Til leigu vetrargeymsla fyrir felli- og
hjólhýsi á besta stað í Reykjavík.
Uppl. í s. 846 2986.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Aðalfundur GRAFÍU verður haldinn
fimmtudaginn 10. september 2020 kl. 17.00,
á Grand hótel Reykjavík, Sigtúni
Vegna sóttvarnarreglna þarf að skrá sig á
fundinn. Nánar um skráningu á heimasíðu
félagsins, grafia.is
DAGSKRÁ:

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Óskast keypt
STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!

MERCEDES-BENZ SPRINTER

2020

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Bílar til sölu

Fallegur og góður bill, vel umgengin
. Með gott viðhald. Rúmgóður,
fallegur kassi og lyfta. Nýskoðaður í
toppformi. Innfluttur frá Þýskalandi
‘17. Verð aðeins : 2.3 m. Uppl. í Síma
: 868-3144.

AÐALFUNDUR

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

Spádómar

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,
Skipholt 27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800

1. Starfsskýrsla stjórna og nefnda
fyrir liðið starfsár.
2. Reikningar sjóða félagsins.
3. Lagabreytingar.
4. Stjórnarskipti.
5. Kosning tveggja skoðunarmanna
og tveggja til vara.
6. Kosning í fulltrúaráð Birtu lífeyrissjóðs.
7. Kosning fulltrúa á þing ASÍ.
8. Nefndakosningar.
9. Önnur mál.

Tilkynningar

Tilkynningar
WWW.YAAKOVSWELL.NET

Here you will find a series of
studies of the Blessed Torah. All
the material is completely free. you
may download it, copy it and give
it away.

Reikningar, fundargerðir, tillögur um lagabreytingar
og aðrar framkomnar tillögur liggja frammi á skrifstofu
GRAFÍU frá og með 2. september 2020.

Til bygginga

Bílar óskast

Fyrir fundinum liggja lagabreytingar um fjölda í
trúnaðarráði og breytingar á reglugerð í Miðdal
varðandi stærðir bústaða.
Stjórn Grafíu

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Þjónusta

SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Pípulagnir

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Eurotec A4 harðviðarskrúfur.
Penofin og Armstrong Clark
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is
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Önnur þjónusta

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Keypt
Selt

Húsaviðhald
Til sölu
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas,
snitsel og steikur. www.myranaut.is
s. 868 7204

Með því að auglýsa í
Atvinnublaðinu nær
þitt fyrirtæki til 89%
lesenda dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu.

Save
a the Childre
Children
ld n á Ísla
Íslandi
slandi
ndii

