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Dökk klúbbastemning. Svona klæðist Krbear oft í vinnunni sem plötusnúður eða bara þegar hann kíkir út á lífið. MYNDIR/ERNIR

Tískuáhugi 
plötusnúðar-
ins Krbear 
hófst þegar 
hann mætti 
sjö ára með 
gelgreiðslu í 
skólann. Hann 
kemur fram á 
Secret Solstice 
tónlistarhátíð-
inni á morgun. 
➛2

SMÁRALIND

Buxnadagar

20% afsláttur af 
öllum buxum

 

Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi:
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Plötusnúðurinn Krbear er einn 
þeirra sem kemur fram á tón-
listarhátíðinni Secret Solstice 

sem fer fram í Laugardalnum um 
helgina. Krbear heitir réttu nafni 
Haraldur Ragnarsson en nafnið er 
komið frá enska heitinu „care bear“ 
enda er Haraldur oft kallaður kær-
leiks, því hann heilsar oft með góðu 
knúsi að eigin sögn. „Mér fannst 
nafnið koma svo skemmtilega út 
svona vitlaust skrifað auk þess sem 
það er rosalega þægilegt að leita að 
nafninu á vefnum.“

Hann hóf feril sinn sem plötu-
snúður fyrir einungis fjórum árum 
en segist hafa mótast mikið af 
hljóðfæraleik og rokktónlist frá 
unglingsárum í kringum æsku-
vini sína sem margir eru hágæða 
tónlistarmenn. „Svo skemmir nú 
ekki fyrir að ég held ég hafi fæðst 
með dansspor og léttan tölvunörd 
í kerfinu.“

Seiðandi danshússett
Krbear kemur fram á sviðinu Aski 

á morgun föstudag. „Ég ætla að 
smella í seiðandi danshússett ásamt 
reynsluboltanum og vini mínum 
RIX. Við spiluðum tveir saman á 
Palomabar á síðasta ári við frábærar 
undirtektir og erum við þvílíkt 
„peppaðir“ í þessa endurkomu. 
Fjörið hefst kl. 15 og stendur yfir til 
kl. 16.30.“

Hann er sjálfur mest spenntur 
fyrir þeim listamönnum sem koma 
fram á sviðunum Aski og Hel. „Sú 
tónlist er svolítið mín deild í dag. 
En annars verður geggjað að sjá 
Prodigy og Foo Fighters ásamt því 
að henda í einn diskósnúning eða 
svo með Chaka Khan.“

Levi’s buxur, bolur úr H&M Berlin og byssuvestið sem hann heldur mikið upp 
á frá Bóasi Kristjánssyni.

Haraldur 
Ragnarsson, eða 
Krbear, klæðist 
hér til vinstri bol 
frá New Yorker 
og buxum frá 
Forever21. 
Lacoste skórnir 
voru keyptir í 
Mílanó.

Brot úr skósafninu. Svörtu skórnir frá Maians eru handgerðir og eru  í uppá-
haldi hjá honum.

Starri Freyr 
Jónsson
starri@365.is 

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, fyrir smart konur

Létt rokkívaf
Fram undan á árinu eru frekari 
ferðalög og spilamennska segir 
hann.

Krbear lýsir fatastíl sínum sem 
nokkuð vel „týpuðum“ með léttu 
rokkaraívafi. Hversdagslega sé því í 
lagi að klæðast „dularfullum hver-
dagslegum notalegheitum“ eins og 
hann orðar það sjálfur. Hann segist 
hafa fengið áhuga á tísku þegar 
hann ákvað að skella í sig gel-
greiðslu og mæta nettur í skólann 
sjö ára gamall. „Svo sá rokkið á 
unglingsárunum um restina.“

Hvernig fylgist þú með 
tískunni? Bara með því að máta 
eitthvað nýtt, mæla, pæla og 
búmm – það er komin „týpa“.

Áttu þér uppáhaldsverslanir? 
Dr. Denim á Laugavegi er nánast 
eina verslunin sem ég fer í hérna 
heima. Erlendis eru það engar sér-
stakar.

Áttu uppáhalds hönnuði? Áttu uppáhalds hönnuði? Á Ég 
vil helst nefna þá vini mína og 
vinkonur sem eru hönnuðir, þau 
eru með þetta. Þið vitið hverjir þið 
eruð.

Áttu þér uppáhaldsflík? Ætli ég 
verði ekki að segja leður „holst-
erinn“ minn sem er hannaður af 
Bóasi Kristjáns og er hönnunin 
byggð á gömlum byssuvestum. ( sjá 
á mynd )

Bestu og verstu kaup þín? 
Byssuvestið góða eru ein þau bestu 
en ég hef ekki hugmynd um þau 
verstu.

Notar þú fylgihluti? Ég er alltaf 
með hálsmen með „peace“ merki 
ásamt keðjunni sem er föst við 
veskið mitt en hana hef ég notað í 
12-13 ár.

Mér fannst nafnið 
koma svo skemmti-

lega út svona vitlaust 
skrifað auk þess sem það 
er rosalega þægilegt að 
leita að nafninu á vefn-
um.

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 5 .  J Ú N Í  2 0 1 7  F I M MT U DAG U R



·V·S·O·P·
KONÍAKSKRYDDLEGIÐ

LAMBAKJÖT

Nýtt í

Koníakskryddaða lambakjötið 
úr sérvöldu VSOP línunni er komið í Hagkaup.

Úrvalskjöt úr íslenskri sveit
tilvalið í ofninn eða á grillið.



Uppáhalds-
flík Hildar er 
þessi doppótta 
yfirhöfn sem 
hún keypti á 
fatamarkaði í 
Spúútnik.

 Einstakt tækifæri 
til að dusta rykið af 

80’s og 90’s múndering-
unni, skella vöfflum í 
hárið og skemmta sér 
með okkur, við lofum 
brjáluðu stuði, gleði og 
glimmeri!

Sólveig 
Gísladóttir
solveig@365.is 

Hildur á von á sínu öðru barni og þá kemur sér vel að eiga flottan kjól eins og 
þennan frá Ilse Jacobsen sem hún keypti notaðan á netinu. MYNDIR/EYÞÓR

Hildur er leikkona og kennari 
að mennt en starfar á sviði 
People and Culture í Bláa 

lóninu. Auk þess leikur hún með 
leikhópnum sínum RaTaTam sem 
er nýkominn heim frá Kaup-
mannahöfn þar sem hópurinn 
setti upp leiksýninguna SUSS.

Spáir þú mikið í tísku? Ég er 
ekkert að sökkva mér í tískutíma-
ritin og bloggin, en ætli ég fái ekki 
bara mestan innblástur og finnst 
skemmtilegast þegar ég gef mér 
tíma í að tylla mér niður á spenn-
andi kaffihúsi, bar, garði, torgi…
og fylgjast með fólki af öllum 
stærðum og gerðum ganga fram 
hjá í alls konar fötum með sína 
mismunandi stíla.

Hvernig myndir þú lýsa þínum 
stíl? Ég elska liti og skemmtileg 
munstur og ekki skemmir fyrir 
þegar pallíettur , kögur og dass af 
glimmeri bætist í hópinn.

Hvar kaupir þú fötin þín? Ég 
versla mikið erlendis og á ég þá 
til að þræða Rauðakrossbúðirnar, 
markaði og vintage búðir því þar 
finn ég oftast gersemar. Á Íslandi 
fer ég yfirleitt til hennar Dísu í 
Gyllta kettinum því hún kann sko 
heldur betur að dressa dömuna 
upp og ekki má gleyma inter-
netinu sem er stórhættulegt þegar 
kemur að fatakaupum.

Eyðir þú miklu í föt? Ég held að 
ég komi mér í vandræði ef ég svara 
þessari spurningu.

Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Það mun vera þessi stórskemmti-
lega doppótta yfirhöfn sem ég fann 
á fatamarkaði Spúútnik síðastliðið 
haust. Mér finnst ég alltaf voða fín 
í henni og kemur hún mér alltaf í 
gott skap.

Hver er helsti veikleiki þinn 
þegar kemur að tísku og útliti?
80’s tímabilið! Ég elska allt við 
eitís, fötin, hárið, litina og sérstak-eitís, fötin, hárið, litina og sérstak-eitís, fötin, hárið, litina og sérstak
lega samfestingana og kjólana. 
Love it! Þeir eru ófáir kjólarnir 
sem ég hef safnað til mín síðustu 
árin sem ég fæ mig bara ekki til að 
henda, þannig að ég er alltaf jafn 
spennt þegar ég fæ tækifæri til að 
nota þá.

Notar þú fylgihluti? Kannski 
aðallega töskur og sólgleraugu og 
einstaka sinnum belti og eyrna-
lokka – já, og svo auðvitað hár-
bönd og legghlífar þegar ég fer í 
ræktina.

Áttu þér tískufyrirmynd?
Debbie Harry eða Blondie.

Veik fyrir eitís
Hildur Magnús-
dóttir, önnur 
HARA systra, 
syngur með 
systrum sínum 
og hljómsveitinni 
RIFF helstu slagara 
Roxette á Hard 
Rock Café í kvöld. 
Hún lofar gleði og 
glimmeri líkt og 
einkenndi níunda 
og tíunda ára-
tuginn sem hún 
heldur afar mikið 
upp á.

Hvað er fram undan? Það er sko 
gaman að segja frá því að í kvöld 
klukkan 22.00 á Hard Rock Café 
ætlum við HARA systur ásamt 
hljómsveitinni RIFF og leyni-
vopninu okkar henni Regínu 
systur og stórsöngkonu að bregða 
okkur í líki Roxette og taka þeirra 
helstu slagara. Einstakt tækifæri 
til að dusta rykið af 80’s og 90’s 
múnderingunni, skella vöfflum í 
hárið og skemmta sér með okkur, 
við lofum brjáluðu stuði, gleði og 
glimmeri!

Svo tekur við mjög svo skemmti-
legur tími hjá okkur í leikhópnum 
RaTaTam þar sem við erum að fara RaTaTam þar sem við erum að fara RaT
að rannsaka ástina í öllu sínu veldi 
sem verður svo að leiksýningu sem 
við munum frumsýna eftir jól.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Síðir sumarkjólar
Str. S-XXL

Kjóll
Kr. 5.990.-

Litir, svart og blátt

Kjóll
Kr. 6.990.-

Str. S-XXL

Kjóll

Str. S-XXL

Kjóll

Amínósýrur, Rósepli, Cactus extract, 
öflug blanda af B-vítamínum og Magnesíum.  

Virkar vel gegn þynnku

2 töflur fyrir fyrsta drykk
2 töflur fyrir svefn 

Fæst í apótekum og heilsuhillum verslana

www.icecare.is

Morgundagurinn 
verður betri með 
After Party 

Náttúruleg lausn við timburmönnum 
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SÍÐUMÚLA 8
108 REYKJAVÍK
SÍMI 568 8410

VEIDIHORNID.IS

TRAUST 
FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI 
FRÁ 1998

TÍMAMÓTA FLUGUSTÖNG



Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Það er hinn eftirsótti fata-
hönnuður Sarah Burton sem 
á heiðurinn af þessari nýju 

tískulínu McQueen fyrir haust og 
vetur 2017-2018. Eins og flestir vita 
féll Alexander McQueen frá árið 
2010 en Sarah hefur verið leiðandi 
hönnuður fyrirtækisins síðan. 
Hún fékk innblástur frá hinum 
fallega stað, Cornwall á Englandi, 
í hönnun sinni, fornum hefðum, 
strandlengjunni, bláum himni og 

grænu landslagi. Sarah hafði verið á 
ferðalagi um Cornwall og heillaðist 
af staðnum. Meðal annars varð hún 
hugfangin af svokölluðu Clautie-
tré en ferðamenn hengja alls kyns 
bönd á tréð og óska sér um leið. 
Alexander sjálfur leitaði hins vegar 
hugmynda í dökkum skuggum 
miðalda. Sarah velur bjarta liti.

Í hausttískunni má sjá hvíta, síða 
silkikjóla með fallegum litamynstr-
um. Á sumum kjólum og jökkum 
héngu bönd en þau eru áhrif frá 
óskatrénu í Cornwall.

Sarah var aðstoðarmaður 
McQueens frá því hann hóf að 

hanna kvenfatnað árið 2000. Hún 
hefur hannað kjóla fyrir Michelle 
Obama, Cate Blanchett, Lady Gaga 
og Gwyneth Paltrow. Líklegast er 
hún frægust fyrir brúðarkjólinn 
sem hún hannaði á Katrínu her-
togaynju, eiginkonu Vilhjálms 
prins, þegar þau gengu í hjónaband 
árið 2011. Einnig hannaði hún 
brúðarmeyjarkjól á systur Katrínar, 
Pippu Middleton, sem vakti gríðar-
lega athygli.

Sarah hefur hlotið margvíslegar 
viðurkenningar fyrir hönnun sína. 
Hún er ein af hundrað á lista Time 
yfir áhrifamesta fólk í heimi.

Bjartir haustlitir 
frá McQueen
Þegar haust- og vetrartíska frá hinum eftirsótta 
Alexander McQueen var sýnd í París vakti at-
hygli að innblásturinn kom frá Cornwall á Eng-
landi, bjartir litir náttúrunnar voru allsráðandi. 

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott sumarföt, fyrir flottar konur

Leiðbeinendur eru:     Halla Birgisdóttir fararstjóri, Pétur Björnsson konsúll Ítalíu á Íslandi, 
Jónas Þór fararstjóri, Höskuldur Frímannsson viðskiptafræðingur, Ómar Valdimarsson blaðamaður, 
Magnús Björnsson fararstjóri í Kína, Pétur Óli Pétursson fararstjóri í Rússlandi, Bjarni Randver  
Sigurvinsson kennari við Guðfræðideild H.Í., Sr. Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur.
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Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Opið: Mán. - föst. kl. 09-18  
 

innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

be
tr

i s
to

Fa
n

Lokað á laugardögum í sumar



Bandaríska leikkonan Courte-
ney Bass Cox fagnar fimmtíu 
og þriggja ára afmæli í dag. 

Þekktust er hún fyrir hlutverk sitt 
sem Monica Geller úr þáttaröðinni 
Friends sem naut mikilla vinsælda 
á tíunda áratugnum. Alls urðu 
Friends seríurnar tíu og gengu frá 
árunum 1994 til 2004. Courteney 
fékk eina milljón dala fyrir hvern 
þátt í síðustu tveimur seríunum 
og varð þar með hæst launaða 
sjónvarpsþáttaleikkona allra tíma í 
Hollywood, ásamt meðleikkonum 
sínum í þáttunum.

Eftir að síðasti þáttur Friends 

fór í loftið tóku við ýmis verkefni 
hjá Courteney en fæst náðu miklu 
flugi og komust ekki í hálfkvisti við 
vinsældir Friends. Meðal annars 
lék hún í myndinni November 
árið 2005 og lék ásamt Tim Allen 
í myndinni Zoom árið eftir. Þá 
lék hún með Adam Sandler í 
myndinni The Longest Yard 2005. 
Courteney lék í sjónvarpsþáttun-
um Dirt árið 2007 en framleiðslu 
þáttanna var hætt eftir tvær seríur. 
Leikkonan náði loks flugi aftur í 
hlutverki sínu sem fertug móðir á 
lausu í leit að ævintýrum í gaman-
þáttunum Cougar Town árið 2009. 
Seríurnar urðu fjórar.

Milli hlutverka rak Courteney 
kvikmyndaframleiðslufyrir-
tækið Coquette Production ásamt 
þáverandi manni sínum David 
Arquette. Þau skildu árið 2013 eftir 
14 ára hjónaband en halda rekstri 
fyrirtækisins áfram.

Áður en Courteney sló í gegn í 
Friends hafði hún leikið í nokkrum 
kvikmyndum, svo sem Ace 
Ventura: Pet detective á móti Jim 
Carrey. Fyrst sást hún á skjánum 
árið 1984 í tónlistarmyndbandi 
Bruce Springsteen við lagið Danc-
ing in the Dark. Í myndbandinu er 
henni svipt upp á svið þar sem hún 
dansar við Bruce.

Courteney þykir hafa látlausan 
fatastíl og sést iðulega í galla-
buxum og bol. Á rauða dreglinum 
bregður hún sér þó í sparidress. 

Hóf ferilinn með Springsteen

Courteney Cox fagnar fimmtíu og þremur árum í dag.  
Hún sló í gegn sem Monica í hinum vinsælu sjónvarps-
þáttum Friends. NORDICPHOTOS/GETTY

Leikkonan þykir hafa látlausan fatasmekk og sést iðulega 
í gallabuxum og bol á götum New York borgar. Látlausi 
stíllinn á einnig við á tyllidögum.

Courteney Cox 
á afmæli í dag. 
Hún hóf feril sinn 
í tónlistarmynd-
bandi fyrir Bruce 
Springsteen og 
sló í gegn sem 
hin stjórnsama 
 Monica í þátt-
unum Friends.

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

Tryggðu þér áskrift á aðeins 333 kr. á dag*9.990 kr. á mánuði

*9.990.- á mánuði.
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MÖRKIN 4 
REYKJAVÍK 

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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NR. 116-5 

VERÐ KR. 209.000

NR. 104 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 325.900

NR. 118 PARADISO 

VERÐ KR. 305.900

NR. 2042 

VERÐ KR. 178.900

NR. 113 PARADISO 

VERÐ KR. 285.900

NR. 2046 

VERÐ KR. 251.900

NR. 2021 

VERÐ KR. 294.900

NR. 2006 AURORA 

VERÐ KR. 245.900

NR. GS 1002 

VERÐ KR. 589.000

ALLT INNIFALIÐ

fylgihlutir fylgja ekki með
*Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Áletrun og uppsetning eru innifalin í verðum*

NR. 129-3 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 395.900

ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

MIKIÐ ÚRVAL

LEGSTEINA Á MJÖG

GÓÐU VERÐI



Bílar 
Farartæki

FORD Transit 2.0 tdci 7 manna 
pallbíll. Árgerð 2016, ekinn 1 Þ.KM,  
dísel, 6 gírar. Verð 4.490.000. 
Rnr.103968.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir 
slöngubátar með álgólfi og mikla 
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m - 
4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

FLOTTUR 150 LANDCRUISE
TOYOTA Land cruiser 150 gx. 
Árgerð 2012, ekinn 124 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.35” BREYTTUR, nýleg 
dekk. Verð 7.790.000. Rnr.325286. 
uppl. síma 567-4000 eða 660-7575

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

 Bílar til sölu

GRILLBÍLL !!!
Þessi er hlaðinn græjum. LÆKKAÐ 
VERÐ 3.850.000.- uppl. 820-5181

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

 Bátar

Til sölu, Víksund 340 ST-CRUS, 
árgerð 2006, Verð 15.000.000. 
Upplýsingar í síma 893-9857.

Þjónusta

 Garðyrkja

Almenn garðvinna, sláttur og úðun 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 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

Avensis Wagon Sol
Nýskráður 7/2007, ekinn 188 þús.km., 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 990.000

208 Allure
Nýskráður 11/2012, ekinn 60 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.560.000

CR-V Panorama
Nýskráður 5/2007, ekinn 145 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.790.000

308SW Style
Nýskráður 5/2016, ekinn 14 þús.km., 

dísil, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

Legend SH-AWD
Nýskráður 6/2008, ekinn 82 þús.km., 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

CR-V ES
Nýskráður 10/2005, ekinn 154 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 890.000

Sorento dísil
Nýskráður 4/2013, ekinn 80 þús.km.,  

dísil, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.690.000

Golf Trendline
Nýskráður 4/2008, ekinn 134 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 990.000

TOYOTA

PEUGEOT

HONDA

PEUGEOT

HONDA

HONDA

KIA

VOLKSWAGEN

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00 

Lokað laugardaga í sumar.

BÍLL DAGSINS Tilboð dagsins kr. 

3.990.000CR-V Elegance Navi 2WD dísil
Nýskráður 1/2016, ekinn 11 þús.km.,  

dísil, 6 gírar, 90% lán í boði.

Ti
lbo

ð

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

Til leigu góð 2ja herb, íbúð í 
efra Breiðholti, ca. 70fm, með 
yfirbyggðum svölum. Laus 1. 
júlí. Reglusemi skilyrði. Uppl. á: 
antonben@simnet.is

NÁLÆGT HÍ
2 herb. íbúð til leigu hjá Háskóla 
Íslands. Sérinng., 2hæð. Verð 200 
þús,pr.mán. Skammtímaleiga. 1-6 
mán. S. 899 6221

3-4ja herb, íbúð til leigu í Garðabæ. 
Uppl. í s. 55 45170 eftir kl. 17:00

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Atvinna

 Atvinna í boði

GINGER Í REYKJAVÍK
Ginger í Reykjavík óskar eftir 
hressu starfsfólki í kvöld og 

helgarvinnu. Ef þú ert orðinn 
18 ára, reyklaus og vilt vinna á 

góðum og skemmtilegum stað 
sendu þá ferilskrá á brynja@

ginger.is 

EVENING AND WEEKEND SHIFTS: 

Ginger restaurant in Reykjavik 
seeks employees to work in the 
evening and on weekends. If you 
are 18 or older and a non-smoker 

please send your CV to brynja@
ginger.is

BÍLSTJÓRI ÓSKAST Í 
HLUTASTARF

3-tímar á dag við útkeyrslu 
ca.6:30-9:30. Farið á selfoss 

suma daga og innanbæjar aðra. 
Má vera eldri bílstrjóri eða yngri 

maður svo framarlega sem 
hann er snyrtilegur og jákvæður. 

Meirapróf ekki nauðsynlegt. 
Möguleiki á fullri vinnu ef áhugi 
er á því. 892-6363 eða skutlari@

gmail.com

KJÖTSMIÐJAN EHF.
óskar eftir að ráða starfskraft 
í vörumóttöku góð íslensku 

kunnátta skilyrði.
Áhugasamir vinsamlega sendið 

póst á netfangið birgir@
kjotsmidjan.is

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir sumarstarfsfólki í vinnu. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf 
sem fyrst. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

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

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur
s. 864 2627•bernhoft@gmail.com

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

Verkið felst í lagningu DN350/500, DN300/450  
og DN250/400 niðurrennslislagna frá dælustöð 
2 að niðurrennslisholum NN-1, NN-2 og NN-9 við 
Nesjavallavirkjun. Um er að ræða bráðabirgðalagnir úr 
foreinangruðu pípuefni (hitaveitupípur), sem að mestu eru 
lagðar ofanjarðar.

Verkefninu er nánar lýst í útboðsgögnum „ONVK-2017-012 
NIÐURRENNSLI Í NN-1, NN-2 og NN-9“

Útboðsgögn er hægt að sækja án greiðslu á vefsíðu OR 
https://www.or.is/fjarmal/utbod   

Tilboð verða opnuð hjá Orku náttúrunnar ohf. Bæjarhálsi 1, 
110 Reykjavík, fimmtudaginn 29.06.2017 kl. 11:00.

Orka náttúrunnar ohf. óskar eftir tilboðum í: 

Lagning niðurrennslislagna við 

Nesjavallavirkjun

ORKA NÁTTÚRUNNAR
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@or.is

Útboð

ORKA NÁTTÚRUNNAR 
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík · Sími 591 2700 · www.on.is 
Allar fyrirspurnir vegna útboðs skal senda á utbod@on.is

S.773-4700 og 520-3500                                                      

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Til sölu vinsæl tískuverslun með dömufatnað, 
skó og fylgihluti, í góðu plássi í einni þekktustu 
verslunarmistöð landsins. Mjög hagstæð leiga. 

Allt eigin innflutningur. Vefverslun fylgir.  
Uppl gefur Óskar á  

oskar@atv.is  og í síma 773-4700

                         

Tískuverslun með dömufatnað.  

Tilkynningar Til sölu

Útboð

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 

Tilkynning
Ég undirritaður vil þakka Mike og Sheilu Fitzgerald fyrir að 
stofna og leiða Útvarpsstöðina Lindina í 20 ár.   
Drottinn blessi ykkur.

Eitt árið kom Sheila með þá hugmynd að biðja fólk um að biðja 
á fimmtudögum fyrir götunum þar sem það býr. Ég undirritaður 
tók það bókastaflega. Ég bý á Hverfisgötunnni og þar sem mikið 
er um atvinnurekstur, auk heimila og opinberra stofnana þá 
gekk ég oft götuna og bað fyrir húsunum og allri starfsemi þar. 
Einnig var gerð heimildarmynd um mig og Hverfisgötuna.

Fyrir ári síðan hættu Mike og Sheila að vera útvarpstjórar á 
Lindinni og Hafsteinn G. Einarsson tók við. Ég hafði þá nokkrum 
mánuðum áður hætt að ganga Hverfisgötuna og biðja fyrir 
húsunum. Fólk hefur kallað mig Erkibiskup og söngvara í háð- 
ungarskyni út af þessu starfi mínu. Mér hefur þótt vænt um 
þessa titla. Pastor Jim Barr kallaði mig þetta fyrst.

Þar sem ég er hættur að biðja fyrir húsunum á Hverfisgötunni 
reglulega og Mike og Sheila hætt að starfa á Lindinni langar 
mig að hætta þessari bænagötu formlega og mun í dag,  
fimmtudaginn 15. júní, ganga hana formlega í síðasta skipti.

Ég legg af stað frá húsi mínu klukkan 17 síðdegis og mun ganga 
næstu 3 klst. Hverfisgötuna og vera í bæn.

Helgi Borgfjord Kárason
Erkibiskup af Hverfisgötu og söngvari.

Hverfisgötu 43.
Kt. 141158-2879
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Vísir hf óskar eftir að ráða 
vanan háseta á Kristínu Gk 
457. Kristín er línuveiðiskip 

með beitningarvél. 
Nánari upplýsingar gefur skipstjóri í 
síma 856-5730 eða á heimasíðu Vísis 

www.visirhf.is

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027. Heildarendurskoðun.

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar hefur samþykkt að auglýsa tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Bláskógabyggðar  
skv. 31. gr. laga nr. 123/2010 ásamt umhverfisskýrslu sbr. 7. gr. laga nr. 105/2006. 

Í dag eru í gildi þrjár aðalskipulagsáætlanir sem hver og ein nær yfir eitt af þeim þremur sveitarfélögum sem sameinuðust í 
Bláskógabyggð árið 2002, þ.e. Laugardalshrepp, Biskupstungnahrepp og Þingvallasveit. Með nýju aðalskipulagi verða svæðin 
sameinuð í eitt skipulag sem nær yfir allt land sveitarfélagsins og tekur til tímabilsins 2015-2027.

Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Bláskógabyggðar í Aratungu, Reykholti, hjá embætti skipulags- og byggingarfulltrúa  
Dalbraut 12 á Laugarvatni og hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b í Reykjavík. Þá eru öll gögn aðalskipulagsins aðgengileg 
rafrænt á heimasíðu Bláskógabyggðar www.blaskogabyggd.is og á heimasíðu skipulags- og byggingarfulltrúa www.sbf.is. 
Athugasemdir sem fram koma í bréfi Skipulagsstofnunar dags. 25. apríl 2017 liggja frammi með aðalskipulagsgögnum.  

Tillagan er í kynningu frá 15. júní til 28. júlí 2017. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillöguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til 28. júlí  2017. Skila skal inn skriflegum athugasemdum 
til skipulagsfulltrúa á skrifstofu hans að Dalbraut 12, 840 Laugarvatni eða á netfangið petur@utu.is. 

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

petur@utu.is

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  
1. Breyting á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 innan þéttbýlisins Árnes. 
Kynnt er tillaga að breytingu á aðalskipulagi innan þéttbýlisins Árnes í Skeiða- og Gnúpverjahreppi þar sem fyrirhugað er að stækka 
íbúðarsvæði við enda Bugðugerðis, fella út leikskólalóð norðan Skólabrautar, stækka svæði fyrir verslun- og þjónustu (lóð Nónsteins) 
auk þess sem opið svæði til sérstakra nota minnkar. Drög að deiliskipulagsbreytingu svæðisins er hluti af skipulagsgögnum.

Samkvæmt 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórnar varðandi eftirfarandi aðalskipulagsmál:  
2. Endurskoðun Aðalskipulags Hrunamannahrepps 2016-2032
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi 11. maí 2017 tillögu að aðalskipulagi Hrunamannahrepps fyrir tímabilið 2016-2032. 
Tillagan var auglýst þann 26. janúar 2017 með athugasemdafrestil til 10. mars, sem síðan var lengdur til 21. apríl. Athugasemdir bárust 
auk nokkurra nýrra umsagna og var tillagan samþykkt með nokkrum minniháttar breytingum til að koma til móts við athugasemdir 
og ábendingar. Aðalskipulagið hefur nú verið sent Skipulagsstofnun til staðfestingar í samræmi við 1. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. 

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  
3. Deiliskipulag fyrir jörðina Skálholt í Bláskógabyggð. Skipulags- og matslýsing. 
Lögð fram til kynningar endurskoðuð skipulags- og matslýsing vegna deiliskipulags fyrir Skálholt. Árið 2013 fór af stað vinna við gerð 
deiliskipulags fyrir Skálholtsstað og var þá lýsing m.a. kynnt með auglýsingu sem birtist 17. október það ár auk þess sem leitað var 
umsagnar Skipulagsstofnunar og fleiri aðila. Deiliskipulagsvinnan hélt þó ekki áfram og fór málið í bið fljótlega á eftir. Nú hefur verið 
ákveðið að fara af stað að nýju með að endurskoða deiliskipulag fyrir Skálholtsstað og er endurskoðuð lýsing fyrsta skrefið í þeirri 
vinnu.

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:  
4. Deiliskipulag fyrir frístundahúsalóð í landi Jaðars í Hrunamannahreppi. 
Lögð fram til kynningar tillaga að deiliskipulagi fyrir 3,2 ha lóð í landi Jaðars í Hrunamannahreppi þar sem fyrirhugað er að reisa 
frístundahús sem getur verið allt að 70 fm að grunnfleti ásamt allt að 25 fm gestahúsi gestahúsi og 10 fm geymslu. Skipulagssvæðið  
er um 1,5 km austan við Gullfoss, framan við Hádegishæðir. Aðkoma að lóðinni verður um afréttarveg sem tekur við af Tungufellsvegi 
nr. 349.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 
9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.sbf.is.
Skipulagstillögur nr. 1, 3 og 4 er í kynningu frá 15. til 21. júní 2017 og er hægt að skila inn ábendingum oa athugasemdum til skipulags-
fulltrúa til lok dags þann 21. júní. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.  

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

petur@sudurland.is

AUGLÝSING
Um skipulag í Sveitarfélaginu Vogum.
Tillögur að breytingu á deiliskipulagi 

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 29. maí 2017 
að auglýsa eftirfarandi tillögur að breytingu á deiliskipulagi, skv. 
1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010:

Miðsvæði. Breytingin felst í eftirfarandi: Bætt er við götunöfnum 
og húsnúmerum innan skipulagssvæðisins. Í stað fjögurra ein-
býlishúsalóða og tveggja parhúsalóða sunnan Lyngholts er gert 
ráð fyrir fimm parhúsalóðum. Í stað tveggja einbýlishúsalóða 
og einnar parhúsalóðar sunnan Breiðuholts er gert ráð fyrir 
þremur parhúsalóðum. Bætt er við 38 m2 lóð og byggingarreit 
fyrir dreifistöð rafveitu við Skyggnisholt 3 ásamt því að skilmálar 
eru settir fyrir bygginguna. Vegna nýrrar lóðar minnkar lóð við 
Skyggnisholt 1 úr 5.000 m2 í 4.962 m2. Gert er ráð fyrir 6 íbúðum 
innan hvers byggingarreits (B) fyrir fjölbýlishús við Skyggnisholt 
en áður var aðeins gert ráð fyrir 4 íbúðum innan hvers bygg-
ingarreits. Fjölbýlishúsin eru sjö og því fjölgar íbúðum um 14, 
úr 28 í 42. Bætt er við upplýsingum úr deiliskráningu fornminja. 
Þá er bætt við skilmálum vegna framkvæmda í nánd við forn-
minjar og að samráð skuli haft við Minjastofnun Íslands vegna 
framkvæmda. Uppfærðar eru upplýsingar og tilvísarnir í lög og 
reglugerðir og upplýsingar og tilvísanir í gildandi aðalskipulag.

Íþróttasvæði, tjaldsvæði og Aragerði. Breytingin felst í eftir-
farandi: Breytt er fyrirkomulagi innan tjaldsvæðisins og nánar 
skilgreint hvaða hlutar þess eru fyrir tjöld annarsvegar og 
húsbíla, hjólhýsi, fellihýsi og tjaldvagna hinsvegar. Þá er felldur 
burt göngustígur sem gert var ráð fyrir í gegnum tjaldsvæðið 
frá austri til vesturs. Staðsetning þjónustuhús breytist og færist 
það frá bílastæði og til norðurs um 50 m en með því er það betur 
staðsett miðsvæðis á tjaldsvæðinu. Hámarksstærð hússins er 
óbreytt eða 100 m2. Aðkoma að þjónustuhúsinu verður um þjón-
ustuveg vestan tjaldsvæðis. Gert er ráð fyrir allt að 6 smáhýsum 
innan tjaldsvæðisins, austast á svæðinu. Hvert þeirra er að 
hámarki 25 m2 að flatarmáli og húsin ekki hærri en 3,5 metrar 
(húsgerð C). Aðkoma akandi umferðar að smáhýsunum verður 
um þjónustuveg frá bílastæði tjaldsvæðisins við Hafnargötu.

Hafnarsvæði. Breytingin felst í eftirfarandi: Bætt er við götu-
nöfnum og húsnúmerum innan skipulagssvæðisins. Í samræmi 
við gildandi lóðarblað og þess sem er í raun er legu götunnar 
Jónsvör breytt við gatnamót við Hafnargötu og hliðrast gatan til 
vesturs nær höfninni, jafnfram er breidd götunnar breytt. Með 
þessari breytingu skapast pláss fyrir nýja lóð, Hafnargötu 2. 
Innan þeirrar lóðar er þegar gömul bygging og er skilgreindur 
byggingarreitur umhverfis hana. Lóðarmörk núverandi lóða 
við Hafnargötu 4, 6, 8 og 10 og Jónsvör nr. 1 og 7  eru lagfærð 
til samræmis við gildandi lóðarblað. Húsagerð á lóð nr. 1. við 
Jónsvör er breytt úr „Verbúðir fyrir smábátaeigendur“ (B) í 
„Iðnaðarhúsnæði„ (A). Byggingarreitir á lóðum nr. 3, 5 og 7 við 
Jónsvör stækka úr 450 m2 í 600 m2. Byggingarreitirnir stækka 
til norðurs inn á lóðirnar en bindandi lína byggingarreita með-
fram götu er óbreytt. Nýtingarhlutfall iðnaðarlóða við Jónsvör 
hækkar úr 0,3 í 0,55 og er ástæðan m.a. sú að að þegar hefur 
verið byggt á lóðunum umfram heimild skv. gildandi deiliskipu-
lagi. Bætt er við 1020 m2 lóð fyrir gámasvæði við Jónsvör 9, en 
engin byggingarreitur verður innan lóðarinnar. Bætt er við kvöð 
um legu lagna á lóðunum við Hafnargötu 2 og Jónsvör nr. 1, 5 
og 9. Uppfærðar eru upplýsingar og tilvísarnir í lög og reglu-
gerðir og upplýsingar og tilvísanir í gildandi aðalskipulag.

Tillögurnar verða til sýnis á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, 
Iðndal 2, 190 Vogar frá og með mánudeginum 12. júní 2017 til og 
með mánudagsins 24. júlí 2017. Tillögurnar eru einnig aðgengi-
legar á vef Sveitarfélagsins Voga,  www.vogar.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillögurnar. Skila skal skriflegum 
athugasemdum til skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 190 
Vogar eða á netfangið skrifstofa@vogar.is eigi síðar en mánu-
daginn 24. júlí 2017. 

Vogum, 12. júní 2017
f.h. bæjarstjórnar, 

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR
Erum með vana smiði, verkamenn,  

múrara og pípara sem eru klárir í vinnu.

HANDAFL EHF 
starfsmannaþjónusta

s. 777 2 333




