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Klósettþrif er sennilega það húsverk 
sem fæstum líkar, en kók hjálpar til.

thordisg@frettabladid.is

Getur Coca Cola hreinsað klósett? 
Svarið er já, svo sannarlega, og 
gamalreynt húsráð að nota kók 
til að losa um þrálát óhreinindi 
og kalkhringi sem gjarnan setjast 
niðri við vatnsbrúnina.

Það eru mildar kolsýrur og 
fosfórsýrur frá kolsýrumettun 
gosdrykkjarins sem vinna smám 
saman á hringjunum, og sykur-
laust kók virkar alveg jafn vel og 
sykrað kók.

Hitað kók enn betra
Það þarf ekki mikið til, sirka einn 
til tvo bolla. Gott er að byrja á að 
bursta klósettskálina að innan 
með klósettbursta og hella svo 
kóki ofan í hana alla, og þannig 
að fljóti yfir óhreinindahringinn. 
Hægt er að nota spreybrúsa til að 
sprauta kóki á staði sem erfitt er að 
ná til, eins og undir kantinn efst. 
Látið kókið vinna sitt verk í tvær 
klukkustundir, eða yfir nótt, til að 
sýrurnar hafi tíma til að vinna á 
óhreinindunum.

Sturtið nú kókinu niður úr kló-
settinu. Þá ætti að sjást hversu vel 
tókst að fjarlægja blettina. Gott er 
að nota klósettbursta til að bursta 
yfir bletti sem losnuðu ekki við að 
sturta niður.

Endurtakið eftir þörfum, og 
fyrir erfiða bletti er ráð að auka 
áhrif kóksins með því að hita það 
fyrst í potti eða örbylgjuofni, í þar 
til gerðu íláti, en látið ekki sjóða. n

Kók í klósettið

Vilhelm Einarsson og Vigdís Hind Gísladóttir eru spennt fyrir að taka á móti hópum í Minigarðinum. Staðurinn er tilvalinn fyrir hópefli fyrirtækja þar sem 
flestir geta spilað minigolf.  Þar er einnig úrval af mat og drykk en mikill metnaður er lagður í matinn í Minigarðinum. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Minigarðurinn er fullkominn 
fyrir hópefli með vinnufélögum
Minigarðurinn er 1900 m2, 18 holu innanhúss minigolfvöllur, mathöll og sportbar. Innan 
skamms opnar þar einnig pílustaður með gagnvirkum píluspjöldum. Staðurinn er kjörinn 
fyrir hópefli fyrirtækja þar sem allir geta skemmt sér saman og notið matar og drykkjar. 2
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„Það sem gerir Minigarðinn svo 
frábæran fyrir hópefli fyrirtækja 
er að hér er allt á einum stað. 
Keppni, matur og drykkir. Sam-
starfsfólk mætir á einn stað og fær 
að keppa sín á milli í minigolfi þar 
sem allir geta verið með. Algengt 
er að fyrirtæki komi sjálf með 
verðlaun og eftir keppni er verð-
launaafhending og myndataka 
af sigurliðinu. En við erum með 
stóran verðlaunapall fyrir þá sem 
vinna og myndavél á staðnum sem 
sendir myndina beint í tölvupósti 
og á sms-i svo að sigurliðið geti 
montað sig í vinnunni,“ segir Vig-
dís Hind Gísladóttir, bókunarstjóri 
Minigarðsins.

Snertilaus mathöll
„Við leggjum mikinn metnað í 
matinn okkar í Minigarðinum. Við 
erum að bjóða upp á fingramat 
í formi smáréttahlaðborðs. 
Við bjóðum fjölbreyttan mat, 
til dæmis margar gerðir af soft 
taco, fjölbreytta miniborgara, 
kjúklingavængi, edamame og 
fjölbreytta vegan valkosti. Innan 
skamms munum við síðan breyta 
veitingasalnum okkar í snertilausa 
mathöll þar sem við bætist 
pizzastaður, hamborgarastaður, 
frönskustaður, vegan staður og 
kjúklingastaður. Það er spennandi 
verkefni sem við munum opna í 
september. Hópar munu því geta 
valið um fjölbreyttar veitingar 
á viðráðanlegu verði,“ segir 
Vilhelm Einarsson, veitinga- og 
rekstrarstjóri Minigarðsins.

Vilhelm útskýrir að í snerti-
lausri mathöll pantir þú matinn frá 
öllum stöðunum í einni pöntun í 
gegnum símann. Allt er svo borgað 
í einni greiðslu á einum stað.

„Þannig þarftu ekki að labba á 
milli mismunandi bása og panta 
eitt hér og annað þar og fá matinn 
á mismunandi tíma. Maturinn 
kemur allur á sama tíma. Þetta er 
mathöll að því leyti að þetta eru 
nokkrir staðir með mismunandi 
matseðli en samt ólíkt venjulegri 
mathöll. Það mætti kannski kalla 
þetta matgarð,“ segir hann.

Allt á einum stað
„Kostirnir við Minigarðinn sem 
hópeflisstaður fyrirtækja er að 

allir geta tekið þátt í minigolfi. Það 
eru engin átök og því getur fólk 
keppt sín á milli í sínu fínasta pússi 
án þess að þurfa fara í sturtu eða 
farða sig upp á nýtt. Starfsmenn 
mæta á einn stað, ekki þarf að 
ferja fólk á milli staða því að 
maturinn og drykkirnir eru einnig 
á staðnum. Stemningin skemmir 
síðan ekki fyrir með lifandi DJ 
tónlist og eftir að dagskrá lýkur 
hjá fyrirtækinu þá eru starfsmenn 
á sínum eigin vegum miðsvæðis á 
höfuðborgarsvæðinu,“ segir Vigdís 
Hind. Að hennar sögn eru bókanir 
farnar að streyma inn fyrir haustið 
og veturinn.

„Staðurinn okkar tekur 500 
manns og þegar margir hópar 
koma saman þá myndast mjög 

Veitinga-
staðnum verður 
fljótlega breytt 
í snertilausa 
mathöll. Þá geta 
gestir pantað 
matinn með 
símanum sínum 
frá öllum stöð-
unum í einu.

Í Minigarðinum er boðið upp á fingramat í formi smáréttahlaðborðs. Þar má 
til dæmis fá miniborgara, kjúklingavængi og fjölbreytta vegan valkosti.

Boðið er upp á 
margar gerðir af 
soft taco.

skemmtileg stemning. Við erum 
með þrjá stóra sali sem eru 
stúkaðir af, þannig að stórir hópar 
geta verið með afmarkað rými 
fyrir sig í mat og drykk. Einnig 
getum við boðið upp á rútuferðir 
fyrir hópinn niður í miðbæ að 
hópefli loknu,“ bætir hún við.

„Það er gaman að geta loksins 
tekið á móti fyrirtækjahópum 
hingað í Minigarðinn, en við 
opnuðum staðinn í júlí 2020, 
þegar allir héldu að Covid væri 
búið. Loksins núna, haustið 2022, 
fáum við tækifæri til að sýna fólki 
hvað þessi staður hefur upp á 
að bjóða. Þetta eru í raun fyrstu 
vikurnar sem við sjáum staðinn 
án takmarkana,“ segir Vilhelm 
Einarsson.

„Móttökurnar hafa verið mjög 
góðar og við erum oft fullbókuð. 
Lífið er að detta í sinn vanagang,“ 
bætir hann við.

Allt sem snýr að stærri hópum
Í Minigarðinum er margt fleira 
í boði en hópefli fyrir fyrirtæki. 
Það er til dæmis hægt að halda 
barnaafmæli og einnig má bóka 
staðinn fyrir gæsanir, steggjanir og 
svo framvegis.

„Það er hægt að bóka 
Minigarðinn fyrir barnaafmæli 
en þá fær afmælishópurinn sinn 
stað í Minigarðinum. Við sjáum 
um veitingar og krakkarnir geta 
spilað minigolf. Við tökum líka á 
móti íþrótta- og skólahópum og 
höfum verið með sértilboð fyrir 
slíka hópa,“ segir Vigdís Hind.

„Allt sem snýr að stærri hópum 
rúmum við vel. En svo að sjálf-
sögðu tökum við líka á móti 
gestum á eigin vegum, vina-
hópum og fjölskyldum. Djammið 
er líka stórt hérna á föstudögum 
og laugardögum en þá byrjum 
við snemma með happy hour. 
Við hlökkum til að taka á móti 
ykkur!“

Eins og áður segir er 
Minigarðurinn mjög miðsvæðis 
á höfuðborgarsvæðinu, eða 
í Skútuvogi 2. Þangað er átta 
mínútna akstursfjarlægð frá 
miðborginni og næg bílastæði. n

Áhugasöm fyrirtæki geta sent 
fyrirspurn á hopar@minigar-
durinn.is en allar upplýsingar um 
hópatilboð er að finna á www.
minigardurinn.is/hopar

Kostirnir við 
Minigarðinn sem 

hópeflisstaður fyrir-
tækja er að allir geta 
tekið þátt í minigolfi. 
Það eru engin átök og því 
getur fólk keppt sín á 
milli í sínu fínasta pússi.
Vigdís Hind Gísladóttir
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Þessi gróðurhús henta vel íslenskum 
aðstæðum. Gerð úr sterkum ál prófílum 
og með 4mm holplasti.
Tvær stærðir:

3,10 x 2,38 m:

4,30 x 2,38 m:

Álgrind 4m á breidd og 3m út 
með 8mm holplasti í þaki.
Tilvalið á pallinn eða yfir heita 
pottinn.

Útdraganlegt þak

Það er komið sumar!Það er komið sumar!

Gróðurhús

Kr. 295.000

Kr. 225.000

Kr. 7.000

50% Afsláttur

Kr. 180.000

    Upplýsingar fást hjá SMH Gróðurhús ehf. 

     Í Síma:  866-9693
     Á Facebook: Gróðurhús SMH ehf

Jarðarberjapottar í gróðurhúsið

7 Pottar 
saman ásamt botni 
mynda potta turn.
Fínt til að rækta jarðar-
ber. Samtals hægt að 
rækta 28 plöntur í  
einum turni.
(Plöntur fylgja ekki með)

LED perur fyrir Flúrlampa
Sparaðu rafmagn með því að skipta yfir í LED perur
- Gott í vörugeymslur og bílageymslur

- 60 CM LED pera    9w  -  4000K hvít: Verð kr. 700
- 120 CM LED pera 18w - 4000K hvít:  Verð kr. 900
- 150 CM LED pera 22w - 4000K hvít:  Verð kr. 1.000

Þægilegur úti stóll

Kr. 45.000
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Bílar 
Farartæki

 Bátar

Þjónusta

 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

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Getum bætt við okkur utan- og 
innanhúss málningarvinnu. 
runarmurari.is S. 7743800

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð 
verð. Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Til bygginga

NÝKOMIÐ BANKIRAI 
HARÐVIÐARPALLAEFNI 

21X145MM VERÐ 1.950 KR 
METRINN

slétt beggja megin, ofnþurrkað. 
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar. 
Harðviður til húsbygginga. Sjá 
nánar á vidur.is Vatnsklæðning 
21x125mm, panill 10x85 mm, 
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100) 
Eurotec skrúfur, Penofin og 
Armstrong Clark harðviðarolíur. 
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230, 
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á 
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir yfirvélstjóra á 200 tonna 
netabát sem gerður er út frá 
Suðurnesjum. Sem getur byrjað í 
september. Uppl. í s. 892-5522.

 

 

Umhverfismat framkvæmda 
Umhverfismatsskýrsla í kynningu 

Eldisstöð laxfiska á landi í 
Vestmannaeyjum 

Icelandic Land Farmed Salmon hefur lagt fram umhverfismatsskýrslu 
vegna umhverfismats eldisstöðvar laxfiska á landi í Vestmannaeyjum. 

Kynning á umhverfismatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd 
og umhverfismatsskýrsla liggur frammi til kynningar í Ráðhúsinu Kirkju-
vegi 50 í Vestmannaeyjabæ frá 23. ágúst til 4. október 2022. 
Umhverfismatsskýrslan er aðgengileg á vefsíðu stofnunarinnar 
www.skipulag.is 

Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér umhverfismatsskýrsluna og lagt 
fram umsögn. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 4. 
október 2022 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík  eða 
með tölvupósti á skipulag@skipulag.is 

Kynningarfundur: Vakin er athygli á að niðurstöður umhverfismatsins 
verði kynntar af hálfu framkvæmdaraðila á kynningatímabilinu. Fundur-
inn verður auglýstur síðar. 

Töframenn hjá Sparibíl

Hátún 6a - sími 577 3344
sparibill.is

Það mætti kannski kalla okkur 
töframenn því að okkur tókst 
að töfra til landsins nýja  
Ford, Renault og Peugeot 
sendibíla, til afhendingar
strax.

P
Til á  
lager

Sumarhús og stórt land 
55 min. úr bænum!

Verð 22,9m. Uppl. 820-5181

• Geggjað svæði rétt við Þykkvabæ! 
• 360 útsýni.
• Hentar vel fyrir hestamenn.  
• Gott ræktunarland. 
• Má byggja 2200 fm á landinu.  
• Skipulag.

Erum við 
að leita að þér?

Lifandi þáttur um matargerð í 

bland við innanhússarkitektúr, 

hönnun og fjölbreyttan lífsstíl. 

Þriðjudaga kl. 19.00 og 21.00

MATUR OG HEIMILI
MEÐ SJÖFN ÞÓRÐAR

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


