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Fatahönnuðurinn 
Jóhanna Ey hefur hannar 
bindi úr laxaleðri sem 
eru fóðruð með hrásilki. 
Bindin sýndi hún á Hand-
verki og hönnun.
Tíska  ➛4

Ertu með ofnæmi?
Prevalin allergy er nefúði við frjókorna-, gæludýra- og ryk-
mauraofnæmi. Prevalin allergy nefúðinn kemur í veg fyrir 
ofnæmiseinkenni með því að mynda örþunna himnu í 
nefi sem ofnæmisvakar komast ekki í gegn um.  ➛2

SMÁRALIND

Fallegt, fágað og töff

20% afsláttur af 
öllum yfirhöfnum

 



Það er komið sumar, sólin 
skín og náttúran vaknar. 
Um leið finna margir fyrir 

ofnæmi, sér í lagi frjókornaofnæmi 
sem er eitt það algengasta. Frjó-
kornaofnæmið kemur fram í nefi 
og augum, helstu einkennin eru 
kláði í augum, hnerri, stíflað nef 
eða nefrennsli. Þessi einkenni geta 
valdið töluverðum óþægindum. 
Því er gott að geta gripið til ein-
hverra ráða þegar dvelja á undir 
berum himni í sumar. „Prevalin 
dregur úr ofnæmisviðbrögðum 
með því að gera ofnæmisvaka 
í nefinu óvirka, það örvar 
úthreinsun og myndar 
örþunna hlauphimnu 
sem ofnæmisvakar 
komast ekki í gegn 
um,“ segir Þórhildur 
Edda Ólafsdóttir, 
sölufulltrúi lausasölu-
lyfja hjá Artasan. Hún 
bendir á að Prevalin All-
ergy megi nota við ofnæmi 
fyrir frjókornum, gælu-
dýrum og rykmaurum. 
Þórhildur tekur fram að 
Prevalin Allergy sé ekki 
lyf, það innihaldi ekki 
andhistamín eða stera 
og sé þar af leiðandi 
ekki slævandi. „Prevalin 
Allergy inniheldur engin 
rotvarnarefni, alkóhól 
eða ilmefni. Prevalin Allergy 
er hlaup sem verður að vökva 
þegar það er hrist og því er mikil-
vægt að hrista flöskuna vel fyrir 
notkun,“ útskýrir Þórhildur. Hún 
segir að bæði megi nota Prevalin 
Allergy sem fyrirbyggjandi lausn 
en einnig við upphaf ofnæmisein-

Uma Thurman  
í Cannes þetta 
árið. Hér er hún 
í kjól frá Atelier 
Versace.

Þórhildur Edda 
Ólafsdóttir, 
sölufulltrúi 

lausasölulyfja 
hjá Artasan.

Deepika Padukone.

Bella Hadid í kjól frá Vauthier. Susan Sarandon í flauelskjól.

Emily Ratajkowski.

Klaufin á Cannes

Kostir
l Hámarksvirkni á þremur 

mínútum
l Ekki slævandi
l Ekki lyf, er andhistamín- og 

sterafrítt
l Fyrir 12 ára og eldri, hentar einnig 

þunguðum konum og konum 
með barn á brjósti

Staðfest  
virkni gegn
l Hnerra
l Stífluðu nefi
l Nefrennsli
l Ertingu í augum

HÁMARKS-
VIRKNI Á  

3 
MÍNÚTUM

1-2  
ÚÐAR Í  

HVORA NÖS 

2-3  
SVAR Á DAG

Bella Hadid vakti nokkra athygli á 
kvikmyndahátíðinni í Cannes í fyrra 
fyrir að klæðast þokkafullum kjól 
með hárri klauf. Klaufin virðist hafa 
orðið að tískusveiflu þetta árið.

Framhald af forsíðu ➛

kenna. Notkun: 
1-2 úðar í hvora 
nös 2-3 sinnum 

á dag. Prevalin 
Allergy virkar hratt 

en hámarksvirkni 
er náð strax eftir þrjár 

mínútur. Síðan getur það 
virkað í allt að sex tíma.

Prevalin fæst í apótekum um 
land allt.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott sumarföt, fyrir flottar konur
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 THE L IMITED EDITION WATCH BY GIGI HADID FOR TOMMY HILFIGER
#TOMMYXGIGI   TOMMY.COM

 FOR TOMMY HILFIGER FOR TOMMY HILFIGER
GiGi úrin koma í takmörkuðu upplagi!

Tommy Hilfiger úrin fást hjá: GÞ,Bankastræti. Jón&Óskar, Laugavegi,Kringlunni og Smáralind. Meba, Kringlunni 
og Smáralind. Klukkan, Hamraborg Kópavogi. Halldór Ólafsson, Glerártorgi Akureyri. Karl R. Guðmundsson, Selfossi. 
GÞ,Bankastræti.



Það tók smá tíma 
að útfæra þau þar 

til ég varð sátt við útkom-
una enda hafði ég gengið 
með þessa hugmynd í 
maganum lengi.
Jóhanna Ey Harðardóttir

Starri Freyr 
Jónsson
starri@365.is 

Litfögur bindi úr fiskileðri voru 
meðal þeirra hönnunarvara 
sem voru til sýnis á Handverki 

og hönnun sem haldin var í Ráð-
húsi Reykjavíkur í upphafi þessa 
mánaðar. Bindin eru 
hugarfóstur fatahönn-
uðarins Jóhönnu 
Eyjar Harðardóttur 
sem útskrifaðist 
frá Köbenhavns 
mode- og design-
skole árið 2009. 
Undanfarin ár hefur 
hún hannað ýmsar 
flíkur á borð við 
kjóla og kápur en 
fyrir þremur árum hóf 
hún að prófa sig áfram með 
nýtingu á fiskileðri. „Ég hef alltaf 
verið að vinna með fiskileður inn 
á milli en á þessum tímapunkti 
fór ég að skoða hvaða möguleikar 
væru í stöðunni varðandi leðrið. 
Síðasta haust fór ég að vinna að 
sniði á bindi og prófa mig áfram 
með mismunandi týpur af leðri. 
Öll bindin eru úr laxaleðri, fóðruð 
með hrásilki. Það tók smá tíma að 
útfæra þau þar til ég varð sátt við 
útkomuna enda hafði ég gengið 
með þessa hugmynd í maganum 
lengi.“

Góðar 
móttökur
Í febrúar árið 
2010 tók Jóhanna Ey 
þátt í Bridge to Innov-
ation sem var liður í tískuviku 
Kaupamannahafnar fyrir unga og 
upprennandi hönnuði. „Þar sýndi 
ég fyrstu línuna sem ég hannaði og 
kynnti hana einnig á Handverki 
og hönnun í nóvember sama ár. Sú 

lína fékk góðar móttökur og voru 
kápurnar í þeirri línu sérstaklega 
vinsælar. Vorið 2011 tóku barn-
eignir við og þá tók ég aðeins að 
mér sérverkefni eins og útskriftar- 
og brúðarkjóla. Veturinn 2015 til 
2016 byrjaði ég svo af fullum krafti 
að vinna meira að fatahönnun 
aftur.“

Full af hugmyndum
Jóhanna Ey segist alltaf hafa haft 
þörf fyrir að skapa og kanna nýjar 
slóðir. Nú stundar hún nám í hús-
gagnasmíði og líkar afar vel við 
námið. „Þegar ég sótti um fata-
hönnunarnámið datt mér ekki í 
hug að þetta væri eitthvað sem ég 
gæti svo unnið við í framtíðinni. 
Frekar tengdi ég námið við áhuga 
minn á því að sauma, teikna og 
skapa nýja hluti. Þegar ég byrjaði 
í skólanum áttaði ég mig á því að 
námið var mikið meira en bara 
það, mér finnst þetta svo ótrúlega 
gaman að ég hef ekki viljað gera 
annað síðan.“

Hún stefnir á að koma með 
fleiri vörur á markað úr fiskileðri 
á næstunni. „Svo er kollurinn upp-
fullur af spennandi hugmyndum 
og munu einhverjar þeirra líta 
dagsins ljós á næstunni.“

Hönnun Jóhönnu má 
skoða á www.jey.is.

Kannar nýjar og 
spennandi slóðir

Bindin, sem eru unnin úr laxaleðri og fóðruð með hrásilki, eru falleg og litrík. MYND/AUÐUNN NÍELSSON 

Jóhanna Ey Harðardóttir fatahönn-
uður. MYND/GUNNHILDUR GÍSLADÓTTIR

Fatahönnuðurinn 
Jóhanna Ey hefur 
lengi unnið með 
fiskileður. Síðasta 
haust hóf hún að 
hanna bindi úr 
laxaleðri sem eru 
fóðruð með hrá-
silki. Bindin sýndi 
hún á Handverki 
og hönnun.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Sumar Buxur :-)

Kvartbuxur
kr. 6.900.-
Str. 36-52

2 litir

Síðar buxur
Kr. 7.900.-
Str. 36-52

7 litir

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Þú getur lesið 
Fréttablaðið í heild 
sinni á Vísi og í 
Fréttablaðs-appinu

ALLTAF VIÐ HÖNDINA
Fréttablaðið í heild 

Fréttablaðs-appinu

... allt sem þú þarft

Þú færð appið á visir.is/fbl eða beint í gegnum
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CANDICE SWANEPOEL

EXPERIENCE
THE STRONGEST REBIRTH

NÝR MASKI
ÓMISSANDI ENDURNÝJANDI MEÐFERÐ

KRAFTAVERK 
AÐ NÓTTU
RÓAR, KÆLIR, DREGUR ÚR ROÐA  
OG ERTINGU. HÚÐIN VERÐUR  
ÞÉTTARI, MÝKRI, MEÐ AUKIÐ  
FJAÐURMAGN OG LJÓMA.

NÝR

LIFE PLANKTONTM

MASKI
Hentar öllum aldri og húðgerðum. Án Parabena. 
Maskinn er borinn á hreina húðina á kvöldin. 
Fullkomið að nota LIFE PLANKTON™ ESSENCE  
á undan.

BIOTHERM  
MASKA 

SPA-BURSTI  
MEÐ EINKALEYFI

BIOTHERM KYNNING
Í LYFJUM & HEILSU KRINGLUNNI
MIÐVIKUDAG TIL SUNNUDAGS

20% A F S L Á T T U R  A F
ÖLLUM BIOTHERM DÖMU OG HERRAVÖRUM

Purifying & Cleansing body foam er þétt og rík hreinsifroða sem gefur húðinni 
mýkt. Froðan slípar húðina, fjarlægir dauðar húðfrumur, frískar og jafnar áferð 
húðarinnar.  

Instant smoothing & moisturizing body treatment er létt líkamsgel sem gefur 
samtundis raka. Það er einstaklega frískandi, mýkir, róar og rakanærir húðina.  

Firming & recovery body emulsion kremið er kælandi, styrkjandi og þéttir húðina. 
Gefur frískandi og góðan raka. Inniheldur kamforu sem hjálpar þreyttum og stífum 
vöðvum með verkjastillandi og bólgueyðandi eiginleikum.

Fullkomnaðu líkamsræktina með stinnari og fallegri húð.

SKIN FITNESS LÍNAN ER HÖNNUÐ AF SÉRHÆFÐUM ÍÞRÓTTALÆKNUM.
Vörurnar eru með fríska og létta áferð sem hentar sportlegum lífsstíl.

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur
fyrir 7.800 krónur eða meira, á meðan birgðir endast.



 Ef mér finnst 
einhver flík flott og 

hún klæðir mig vel, þá er 
það tískan mín.

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Þórhildur stendur vaktina 
einu sinni í viku í búð Rauða 
krossins við Skólavörðustíg 

og finnst það svo gaman að hún 
tekur allar aukavaktir sem bjóðast. 
„Ég var fyrir löngu síðan búin að 
ákveða að verða sjálfboðaliði ef ég 
fengi tækifæri til þess. Ég skráði mig 
hjá Rauða krossinum í janúar og 
fljótlega var haft samband við mig, 
enda vantar alltaf fólk til sjálfboða-
liðastarfa, bæði í búðirnar og til að 
flokka fatnað, auk heimsóknarvina. 
Þetta er svo skemmtilegt og gefandi 
og ég hitti alls konar fólk gegnum 
starfið.“

Spáir þú mikið í tísku? „Já, ég 
geri það en ég verð að viðurkenna 
að fatasmekkur minn hefur breyst 
töluvert frá því að ég fór að vinna 
í Rauðakrossbúðinni. Ég er orðin 
algjört kameljón þegar kemur að 
tísku og er farin að blanda meira 
saman ólíkum stílum, sem ég gerði 
ekki áður. Ég er komin inn á það að 
maður skapar sér sína eigin tísku 
og þarf ekkert að fara eftir því sem 
einhver segir manni að vera í. Ef 
mér finnst einhver flík flott og hún 
klæðir mig vel, þá er það tískan 
mín. Mér er alveg sama þótt öðrum 
finnst það ekkert flott.“

Hvar kaupir þú helst fötin þín? 
„Ég kaupi langmest af mínum 
fatnaði í Rauðakrossbúðinni. Í 
gegnum tíðina hef ég keypt mest 
á netinu, annaðhvort á erlendum 
síðum eða sölusíðum á Facebook 
eða bland.is.“

Hver er þinn helsti veikleiki 
þegar kemur að tísku? „Ég er pínu 
skósjúk. Núna er ég með æði fyrir 
skóm frá Irregular Choice en ég 
kaupi þá á erlendum netsíðum.“

Hvaða flík er í mestu uppáhaldi 
hjá þér? „Nýi, fjólublái loðjakkinn 
minn sem ég keypti mér á fyrstu 
vaktinni minni í Rauðakrossbúð-
inni. Hann er í miklu uppáhaldi. 
Fyrst þegar ég byrjaði að vinna 
í búðinni freistaðist ég oft til að 
kaupa eitthvað sem mér fannst fal-
legt en með tímanum verðum við 

sjálfboðaliðarnir sjóaðir og pössum 
okkur á að kaupa ekkert nema það 
sem okkur bráðvantar. Þarna fær 
maður náttúrlega miklu meira fyrir 
peninginn en víða annars staðar.“

Hvernig föt eru vinsælust í 
Rauða kross búðinni? „Það er í 
raun mismunandi eftir búðum. 
Búðin við Skólavörðustíg er aðeins 
dýrari en hinar en þar eru til sölu 
merkjavörur og fínni föt. Merkja-
vörurnar seljast mjög vel, svo sem 
kjólar, buxur og íþróttaskór. Þetta 
flýgur allt út, enda er þetta fatnaður 
sem er eins og nýr. Þarna er mikið 
af gulli og gersemum.“

Veik fyrir skóm
Þórhildur Gísladóttir er kameljón þegar 
kemur að tísku. Hún blandar saman ólíkum 
flíkum og skapar sér sína eigin tísku.

Hér er Þórhildur í jakka frá Basler og svartri blússu frá Devernois. MYND/ANTON BRINK

Fjólublái jakk-
inn er í miklu 
uppáhaldi. Hann 
er frá ROSE surk 
young co. MYND/
ANTON BRINK

Toppur frá J.Crew, SAND pils, skór frá 
Irregular Choice. MYND/ANTON 
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Tryggðu þér 
áskrift á aðeins 

399 kr. á dag
11.990 kr. á mánuði

*

ÁSKRIFENDUR SPORTPAKKANS 
EIGA NÚ MÖGULEIKA Á ÞVÍ AÐ 

FARA FRÍTT Á VÖLLINN!

VINNUR ÞÚ MIÐA Á LEIKINN?

Í ALLT SUMAR MUNUM VIÐ 
DRAGA ÚT HEPPNA

ÁSKRIFENDUR SEM FÁ MIÐA
Á LEIK Í PEPSI DEILD KARLA.  
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Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:
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Ég var áður lítt 
gefin fyrir gult en 

nú er ég komin með gult 
hár sem var absólút ekki 
meiningin.

Pop up-markaður 
Áslaugar verður í 

Mengi, Óðinsgötu 2, frá 
klukkan 13 til 15 á laugar-
dag. Allir velkomnir!

Við Hulda höfum alltaf verið 
hrifnar af senegalskri tónlist, 
eftir að hafa kynnst henni 

hjá Árna Matt, tónlistarsnillingi á 
Mogganum fyrir akkúrat þrjátíu 
árum,“ segir Áslaug sem fór til Sene-
gal með Huldu Ágústsdóttur skart-
gripahönnuði. „Við Hulda höfum 
árvisst farið til Ítalíu en ákváðum 
að breyta til á fimmtugsárinu mínu 
og skella okkur til Senegal. Ég hef 
lítið kynnst Afríku en sá heimildar-
mynd um hönnun í höfuðborginni 
Dakar og kolféll fyrir því sem fyrir 
augu bar.“

Þær Áslaug og Hulda voru þrjár 
vikur á ferðalaginu með stuttu 
stoppi í París. 

„Íbúar Senegal eru algjört æði; 
ljúfir, glaðir og veisla út í eitt fyrir 
augun, svo ég tali nú ekki um 
eyrun. Bílstjórar eru með allt í 
botni þannig að það er stuð að sitja 
í bíl. Við dvöldum nokkra daga í 
medínunni í Saly en þar sofnuðum 
við við glaðan söng og vöknuðum 
við hann aftur að klukkan fimm að 
morgni. Söngvararnir voru glöðu 
börnin á munaðarleysingjahælinu 
við hliðina og ein af ástæðum þess 
að ég slæ upp pop up-markaði að 
ég vil safna í sjóð til þeirra,“ útskýrir 
Áslaug.

Hin ástæðan er Sigríður Sigur-
jónsdóttir í Gallerí Spark og safn-
stjóri hjá Hönnunarsafninu. Hún 
stakk upp á pop up-markaði við 
Áslaugu fyrir margt löngu og 
minnti hana á hugmyndina áður en 
hún fór út.

„Ég elska dót en gæti aldrei rekið 
búð. Eins og í Perú þar sem Maríu-
kertin voru svo falleg en ég rolaðist 
bara til að kaupa nokkur sem 
seldust strax. Ég ákvað því núna að 
fylla nokkrar risa arabatöskur enda 
lauflétt,“ segir Áslaug kát og tilefni 
kátínunnar mýmörg.

„Um þessar mundir er ég líka að 
fagna tíu ára afmæli bókarinnar 
Iceland Picnic. Við Sigrún Sigvalda-
dóttir hönnuður létum prenta 
brjálæðislegt magn af bókinni á 
sínum tíma, og sem betur fer því 
annars væri ég búin að gleyma 

henni. Bókin vekur sífellt meiri 
athygli og var nýverið margsinnis 
vitnað í hana í stórri ferðagrein 
Condé Nast-tímaritsins. Þá eru 
lautarferðir beinlínis í tísku, eins 
og sást í Merci, uppáhaldsbúðinni 
minni í París. Þess vegna blanda ég 
þessu saman ásamt góssi frá Balí 
sem ég keypti í janúar, en það var 
einmitt líka eitt af trendum Parísar-
borgar nú.“

Á ferðum sínum um Senegal báru 
Áslaug og Hulda litríka og einstaka 
skartgripi Huldu og vöktu verð-
skuldaða athygli.

„Senegalirnir urðu spinnegal 
þegar þeir sáu festarnar og svo 
dressuðum við okkur hressilega 
upp. Nú á ég eitt mynstur fyrir 
hvern dag vikunnar. Guli liturinn 
kom sterkur inn í sólgulu Senegal 
en ég var áður lítt gefin fyrir gult. 
Nú er ég meira að segja komin 
með gult hár, sem var absólút ekki 
meiningin,“ segir Áslaug og hlær.

Næsta ferð Áslaugar út fyrir land-
steinana verður með Maríu Rán 
Guðjónsdóttir útgefanda til Malí.

„Við María erum gott sett sem 
fer í lautarferðir með ferðamenn 
í sumar. Nú er uppáhaldstíminn 
minn, þegar gróðurinn vaknar og 
sumarið er fram undan. Vorum 
síðast í rokferð um Reykjanesið þar 
sem allir skemmtu sér vel og grillað 
var entrécote með truffluðu trufflu-
sinnepi úr Matarbúrinu.“

Á markaðinum verða meðal ann-
ars til sölu körfur, bakkar, sloppar 
og farartæki frá Senegal.

„Ég ætla að skella í eina stóra 
poulet yassa sem Senegalar borða 
nánast í öll mál og ég eldaði marg-
oft á dag fyrir okkur Huldu. Það má 
segja létt sjokk að koma heim eftir 
dvöl í landi sem er með jafn geggjað 
hráefni. Og af því að samkoman 
er í Mengi smellpassar að blasta 
fjörugri Senegal-tónlist!“

Safnar fyrir börn í Senegal
Fagurkerinn, ljósmyndarinn, matargúrúinn og heimskonan Áslaug 
Snorradóttir verður með freistandi pinkla og pakka frá seiðandi fagra 
Senegal á pop up-markaði fyrir munaðarleysingja í Mengi á laugardag.

Litrík Senegal-klæði sem gleðja og 
kæta bæði augu og anda.

Áslaug Snorra-
dóttir með 
mandarínur á 
augum, háls-
festi eftir Huldu 
Ágústsdóttur 
og tískulitinn í 
Senegal í hárinu. 
MYNDIR/ÁSLAUG 
SNORRADÓTTIR

Skartgripir Huldu Ágústsdóttur 
freistuðu fegurðardísa í Senegal 
enda einstaklega klæðilegir og fagrir.

Tinni og Kolbeinn kafteinn eru dæmi 
um handgerð leikföng frá Senegal.  

Körfur sem láta drauma rætast sönn-
uðu sig svo um munaði í Senegal.

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is 

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, fyrir smart konur
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Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

100% LÁN -
TOYOTA Auris Terra. Árgerð 2013, 
ekinn 63 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
TILBOÐ 1.790.000 staðgreit. 
Rnr.159175

VW Caravelle 9 Manna langur. 
Árgerð 2014, ekinn 129 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 4.790.000. Rnr.158181.

100% LÁN
 SKODA Fabia Combi 1.6 Dísel. 
Árgerð 2011, ekinn 131 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 1.290.000. Rnr.135861

100% LÁN -
KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn 193 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 gírar. Verð 
1.280.000. Rnr.162478.

100% LÁN -
BMW X5 3.0i . Árgerð 2006, ekinn 
206 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.159301.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

BESTA VERÐ !
MMC Pajero Instyle Dísel 7 manna. 
Árgerð 2015, ekinn 58 Þ.KM, Sjálfsk, 
Leður, Sóllúga, ofl. Tilboðsverð 
6.180 þ !! Ásett 6.990þ Rnr.101066. 
Er á staðnum !

TILBOÐ ! EK 530 KM
MERCEDES-BENZ E 220 CDi dísel, 
Avantgarde Árgerð 2015, ekinn 530 
KM !, Sjálfsk, Leður, ofl. Tilboðsverð 
6.190þ. Rnr.100234. Er á staðnum

NÝR VOLVO XC90 T8
VOLVO XC90 T8 INSCRIPTION PLUG 
IN HYBRID. Árgerð 2017, Evrópubíll 
! , Rafmagn / Bensín, Sjálfsk, Leður, 
Glerþak, 20” felgur, 7 manna, ofl 
ofl. Verð 11.800þ Rnr.111548. Er á 
staðnum

Bílagallerí bílasala
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur

Sími: 554 6700
www.bílagalleri.is

 Bílar til sölu

Volvo árg ‘98. Ek. 200 þús. Nýskoðaður, 
í þokkalegu standi. Verðhugmynd 350 
þús. Uppl. í síma 664 7785.

 Fornbílar
Chrysler New port árg 1966 vél 383 
ss þarfnast smá lagfæringar verð 1.5 
Uppl.s. 894 3675

Opel Astra árg “06 4 dyra vél1,8 ss. 
Uppl. s. 894 3675

 Kerrur

Kerra - 1600 kg með bremsubúnaði, 
nefhjól. Teg. Henra. Verð 300 þús. 
Uppl. í síma 664 7785.

 Bátar

Til sölu 30 feta skemmtibátur 
árgerð 1998 báturinn er allur sem 
nýr að innan sem utan. Vél Volvo 
Penta 260hö ekin aðeins ríflega 
800 tíma, nýr vagn fylgir. Uppl. í s. 
893-7900

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Malarhöfða 2

Sími 5773777

www.bill.is

Verð: 9.900.000
Árgerð: 2002
Ekinn: 111þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur.

Rnr.270596.

MMC Outlander. Árgerð 2015

Verð: 4.190.000
Árgerð: 2015
Ekinn: 43þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur.

Rnr.197604.

SUZUKI Grand vitaraPORSCHE  911 turbo 

Verð: 1.490.000
Árgerð: 2008
Ekinn: 185þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur.

Rnr.270631.

KIA Ceed ex 1,6. Árgerð 2014

Verð: 2.190.000
Árgerð: 2014
Ekinn: 65þ.km.

Dísel
6 gírar

Rnr.302060.

HOBBY 495 ul exellant new 2017 

Verð: 3.890.000
Árgerð: 2017
Ekinn: 1þ.km.??

Rnr.280012.

DACIA Duster 4x4. Árgerð 2013

Verð: 1.390.000
Árgerð: 2013
Ekinn: 172þ.km.

Dísel
6 gírar

Rnr.270250

  

KOMDU OG 
PRÓFAÐU!

Góð 
kaup!

19019 ehf • S.  893-3393 • Gunnsteinn • www.19019.is  

Club car golfbílar

Til afgreiðslu strax.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 663 5315

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar

jonogoskar.is s.552-4910

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Húsnæði óskast

ÍBÚÐ ÓSKAST!
Óska eftir snyrtilegri 3-4 herbergja 

íbúð til leigu. Óska staðsetning 
er í póstnúmeri 110, en til greina 

koma hverfi 104,108 og 105. 
Greiðslugeta er um 200.000 kr. 

Reglusemi og skilvísar greiðslur. 

Nánari uppl. í s. 895 5086 
Kristjana

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir að ráða menn í 
málningavinnu. Uppl. sendist á 
smaar@frettabladid.is

Tilkynningar

 Ýmislegt

VORFERÐ HELDRI 
FÁKSMANNA

vorferð heldri Fáksmanna verður 
fari laugardaginn 27. maí og 
hrossaræktabú á Suðurlandi 

skoðuð. 
Skráning í síma 893 1090 ( Birgir)

AÐEINS KR.

ÞÚSUND
2.490

...og margt fleira

Sjálfskiptur
Bakkmyndavél
Akgreinavari

Árekstrarvari
Bluetooth
15” álfelgur
Hiti í sætum

VEL BÚINN BÍLL

Yaris Hybrid
Edition S

AÐEINS KR.

ÞÚSUND
2.490

...og margt fleira

Sjálfskiptur
Bakkmyndavél
Akgreinavari

VEL BÚINN BÍLL

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

opið í dag 10-18
kaffi á könnunni

NÝIR BÍLAR Á  
LÆGRA VERÐI!
KOMDU VIÐ OG PRÓFAÐU

Til afgreiðslu núna - Komdu og prófaðu  - Allt að 90% lán - Skoðum með uppítöku á notuðum bílum

Árgerð 2012, ekinn 98 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur, krókur. 
Verð 3.090.000.  Rnr.182880.

S. 570 5070 • www.toyotakauptuni.is

TOYOTA Rav4 

intellecta.is

RÁÐNINGAR
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HELGARSTARF 
Í SUMAR

Verslunin Leonard leitar að 
sumarstarfsmanni í Kringluna.

Áhugasamir eru beðnir um að senda 
umsókn á leonard@leonard.is

Umsóknafrestur er til og með 4. júní

Atvinna

Í Sunnuhlíð vinnur samhentur hópur 
starfsmanna sem leggur metnað sinn í 
að veita heimilisfólkinu góða þjónustu.

Matreiðslumenn
Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð óskar 
eftir að ráða matreiðslumann

Viðkomandi þarf að geta hafið störf
fljótlega eða eftir samkomulagi

Upplýsingar gefur: Kristín Sigurþórsdóttir, 
mannauðsstjóri í síma 560-4107
Umsókn ásamt ferilskrá sendist á netfangið:
kristinsig@sunnuhlid.is

Kópavogsbraut 1C • 200 Kópavogur • Sími 560 4100 • Fax 560 4175

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

5511309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | www.golflist.is

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

Lágafellsskóli Mosfellsbæ
Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi?

Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem 
vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í  
krefjandi verkefnum.

Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli sem 
vinnur í anda uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi skólans fer 
fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. bekkur er staðsettur 
í útibúi skólans, Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum. 

Deildarstjóri óskast í stjórnendateymi 
skólans, um framtíðarstarf er að ræða
Meginverkefni viðkomandi er þátttaka í þriggja manna 
stjórnunarteymi í Höfðabergi með ábyrgð á faglegu starfi 
grunnskólahlutans. Viðkomandi er jafnframt hluti af stjórn-
endateymi skólans. 

Þroskaþjálfi óskast í 50 – 100% starfshlutfall, um framtíðar-
starf er að ræða

Nánari upplýsingar um störfin er að finna á www.mos.is
 
Laun samkvæmt kjarasamningi SNS og viðkomandi stéttar-
félaga. Upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Magnúsdóttir 
skólastjóra í síma 525 9200 eða 896 8230. Umsóknir með 
upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila 
berist með tölvupósti á netfangið  johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um störfin er til 7. júní 2017.

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Bryndís
GSM: 773 7400
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