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Anjali.is er ný íslensk 
vefverslun sem selur 
náttúruvæn jógaföt eftir  
Kristin Sigríðarson.
helgin  ➛4

Buxurnar fann Dúfa í Kolaportinu en samfellan er úr Maniu. Taupokinn ómissandi er eftir Ragnar Kjartansson og sólgleraugun auðvitað úr Stellu, Bankastræti. 
FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Hvítur pels  
og hamingju- 
sólgleraugu
Maríanna Eva Dúfa Sævarsdóttir, eða einfaldlega Dúfa,  
er 25 ára nemi við sjónlistadeild Myndlistaskólans í 
Reykjavík og vinnur samhliða á Listasafni Reykjavíkur.  ➛2

SMÁRALIND

 

ÚTSALAN ENN Í FULLUM GANGI
50-70% afsláttur

HAUSTVÖRURNAR
eru komnar!



Dúfa elskar sólgleraugu og kaupir þau aðeins í Stellu í 
Bankastræti þar sem hún segir fást svölustu sixtís „cat 
eye“ sólgleraugu landsins. 

Fléttuhárbönd frá Death Flower og spangir frá Thelma 
Design eru í uppáhaldi.

Bolurinn er frá Acne og buxurnar úr H&M. Páfagaukurinn er í eigu Dúfu og heitir Kirikou. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

Dúfa vann í nokkur ár í versluninni Kron og notaði 
tækifærið og kom sér upp nokkrum kjólum frá Kron by 
KronKron. 

Þessi kjóll er hannaður af hönnunarteyminu Death 
Flower og fékkst í Leynibúðinni. 

Er eitthvert sérstakt tímabil 
sem þú tengir við í tískunni? 
Ég hef gaman af tímalausum 

flíkum, en 60’s til 70’s fatnaður 
heillar mig ávallt. Bridget Bardot, 
Edie Sedgwick og Jane Birkin eru 
í miklu uppáhaldi hjá mér.

Hvar kaupir þú föt? Ég versla 
sjaldan við hefðbundnar búðir 
en fer gjarnan í Kolaportið eða 
á fatamarkaði að gramsa því þar 
leynast oft á tíðum þvílíkar ger-
semar. Þegar ég kaupi mér nýja 
flík þá er það yfirleitt íslensk 
hönnun. Mér finnst skemmtilegt 
að skoða föt og máta og fá nýjar 
hugmyndir um hvernig ég get 
notað flíkurnar sem ég á fyrir.

Hvað er málið í sumar? Ég fíla 
að „layer-a“ fatnað því ef manni 
skyldi verða of heitt eða kalt er 
alltaf hægt að fara í eða úr eftir 
þörfum. Þá er nauðsynlegt að 
hafa fallegan taupoka á öxlinni 

til að geyma fötin í, sem kemur 
sér líka vel ef maður þarf að kíkja 
í matvörubúð. Uppáhalds tau-
pokinn minn þessa stundinna er 
Bitch Please pokinn eftir Ragnar 
Kjartansson. Annars er lykil-
atriðið að pæla ekki í því hvað 
öðrum gæti fundist um það sem 
manni þykir flott að klæðast því 
sjálfsöryggi getur látið hvaða flík 
sem er virka svo lengi sem maður 
ætlar sér að rokka hana.

Finnst þér gaman að klæða þig 
upp á? Ég er nánast alltaf í vinnu, 
skóla eða sundi þannig við hvert 
tækifæri sem ég fæ hef ég unun 
af því að klæða mig upp á og taka 
það alla leið þó ég sé einungis 
að fara í spássitúr niður í bæ á 
frídegi.

Áttu þér uppáhaldshönnuð? 
Death Flower og Kron by 
Kronkron þá allra helst, svo einn-
ig Rakel Blom, Thelma Design, 
hönnuðirnir í Kiosk og Forynja. 
Utan landsteinanna þá er það 
Humanoid, Acne Studios, Henrik 
Vibskov, Marjan Pejoski og Chie 
Mihara.

Hvað kaupirðu þó þú eigir nóg 
af því? Yfirhafnir þá helst vintage 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Framhald af forsíðu ➛

vetrarflíkur sem ég kaupi oftast í 
Gyllta kettinum eða á fatamörk-
uðum, elska að vera í þeim óháð 
árstíð og þær verða helst að vera 
nokkrum númerum of stórar. 
„Shout out“ til Vigdísar Völu sem 
er mín besta vinkona, við deilum 
þessum smekk og yfirhafnaþrá-

hyggju. Í haust verða stórar kápur 
málið, helst herrakápur með 
uppháum stígvélum með grodda-
legum botni svo maður renni 
ekki á rassinn þegar laumuhálkan 
mætir og hamingjusólgleraugu 
með skærlituðu gleri þegar grá-
myglan leggst yfir landið.

Hvað er á döfinni hjá þér núna? 
Þessa dagana er ég að taka þátt í 
gjörningi Ragnars Kjartanssonar 
og kem fram sem Kona í E-moll í 
bland við hefðbundin störf mín 
á Listasafni Reykjavíkur, þar fyrir 
utan legg ég stund á myndlist og 
ljóðaskrif.
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TOPPUR
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott föt, fyrir flottar konur
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ÚTSALA &  
LAGERSALA

50% 
af öllum fatnaði  

og skóm!



Fötin hafa verið fáanleg víða um heim og nú loks á Íslandi. 

Mikil áhersla er lögð á náttúrvæn efni.

Fötin eru fram-
leidd fyrir bæði 
karla og konur.

Anjali jógafötin komu fyrst á markað árið 2006.

Þægindin eru í fyrirrúmi.

Anjali jógafötin komu fyrst 
á markað árið 2006. Á bak 
við þau standa Kristinn 

Sigríðarson og kona hans Julissa 
Carranza en þau störfuðu bæði 
sem fatahönnuðir hjá stórum 
fyrirtækjum á Manhattan í New 
York þegar sú hugmynd kom upp 
að stofna eigið fyrirtæki og hanna 
jógaföt. Þau höfðu bæði iðkað og 

kennt jóga um langt skeið og þótti 
þetta náttúrulegt framhald,“ segir 
María Dalberg sem hitti Kristin í 
fjölskylduboði fyrir rúmu ári. Þau 
tóku tal saman og úr varð að hún 
tók að sér að selja fötin hér á landi 
en hún hefur sjálf stundað jóga frá 
unga aldri og kennir bæði í Sólum 
og Jógasetrinu ásamt því að reka 
fyrirtækið Yogastund sem býður 
upp á jóga í fyrirtækjum. Kristinn 
hafði lengi haft hug á að koma 
fötunum í sölu hér á landi en þau 
eru fáanleg á öllum hinum Norður-

Jógaföt úr endurunnu plasti
Leikkonan og jógakennarinn María Dalberg opnaði nýverið vefverslunina anjali.is en þar fást 
meðal annars jógaföt úr endurunnu plasti. Fötin, sem eru framleidd í New York og seld út um 
allan heim, eru eftir fatahönnuðina Kristin Sigríðarson og konu hans Julissu Carranza.
Vera 
Einarsdóttir
vera@365.is 

löndunum. „Ísland var því síðasta 
vígið,“ segir María.

Kristni og Julissu var frá upp-
hafi mikið í mun að fötin væru 
náttúruvæn og framleidd í New 
York þar sem þau gætu fylgst með 
framleiðslunni og hugsað vel um 
vinnuaflið. „Þetta er fjölskyldu-
fyrirtæki þar sem allt er gegnsætt. 
Hugmyndin er að starfsfólkið kjósi 
að vinna með fólki sem er á sömu 
bylgjulengd og það sjálft. Þrátt fyrir 
að hjónin hafi fært út kvíarnar, frá 
því að vera með sölubás í jóga-
stúdíói í New Jersey yfir í að vera 
með hundruð verslana um allan 
heim, reka þau fyrirtækið enn á 
sömu forsendum,“ segir María.

Þau Kristinn og Julissa eru bæði 
jógaiðkendur og jógakennarar og 
hafa því góða tilfinningu fyrir því 
hvernig jógaföt skulu vera. Þau 
segjast hanna föt sem þau hafi áður 
leitað að og leggja mikla áherslu á 
snið og efnisval. „Hugmyndin er líka 
að notkunin einskorðist ekki við 
jógaiðkun heldur að það sé hægt að 
fara í fötunum í hádegismat eða kaffi 
fyrir og eftir jógatímann. Þá eiga 
þau að henta í alla aðra líkamsrækt 
sem og heimavið. Efnin eru mjúk og 
þægileg, í takt við þann lífsstíl sem 
hjónin standa fyrir, og mynstrin 
einstök en þau eiga að minna á 
fegurðina og allt hið góða sem er 
innra með öllum,“ útskýrir María.

Öll efnin eru að sögn Maríu svo-
kölluð „technical fabrics“. „Það er 

gert ráð fyrir að iðkendur svitni í 
þeim og þau eru fljót að þorna. Í 
þeim er líka svokallað „anti micro-
bial finish“ sem vinnur gegn svita-
lykt. Hluti efnanna er svo unninn 
úr endurunnum plastflöskum. Þau 
kallast recycled polyester og eru 
mjög vinsæl. Hugmyndin er að 
nýta plastið og endurvinna það í 
stað þess að það safnist upp í nátt-stað þess að það safnist upp í nátt-stað þess að það safnist upp í nátt
úrunni. Flöskurnar eru þá þvegnar 
og spændar upp í þræði sem síðan 
eru notaðir í vefnaðinn.“

Vefverslunin Anjali.is var opnuð 
í júní síðastliðnum en þar er nú 
að finna glænýja sumarlínu fyrir 
bæði karla og konur. Fötin eru líka 
fáanleg í Jógasetrinu í Skipholti og 
eru fleiri útsölustaðir væntanlegir.

Kristinn Sigríðarson flutti til New 
York árið 1987 til að stunda nám í 
fatahönnun við Parsons School of 
Design. Hann útskrifaðist árið 1990 
og hóf störf hjá Kay Unger sem er 
vel þekktur ytra. Þar kynntust hann 
og eiginkonu sinni Julissu. Kristinn 
starfaði þar í fimm ár og endaði 
sem yfirhönnuður. Hann var um 
tíma ráðgjafi hjá fyrirtækjum á borð 
við Luxottica og Max Mara. Hann 
starfaði síðar hjá Jones Group og 
hannaði Anne Klein og Jones NY 
línurnar. Um tíma kenndi hann líka 
BFA prógrammið hjá Marist College 
í New York og hafði umsjón með 
útskriftarnemum í fatahönnun við 
skólann. Síðastliðin átta ár hefur 
hann verið í fullu starfi hjá Anjali.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Ný sending 
Gallabuxna-leggings

Kr. 6.900.-
Str. S-XXL
2 litir

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart föt, fyrir smart konur 
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LANGVIRK
SÓLARVÖRN
ÞOLIR SJÓ, SUND
OG LEIK

SÓLARVÖRNIN SEM HÚÐLÆKNAR MÆLA MEÐ

Grunnformúlan er 
læknisfræðilega skráð 

Viðbætt kollagen, silkiextrakt, C- og E-vítamín til að fyrirbyggja  
húðöldrun og lagfæra sólskaða. 

• Verndar húðina sem verður fallega brún, mjúk og rakafyllt.

• Ofnæmisprófað, reynist vel gegn sólarexemi og sólarofnæmi.

• Vörn gegn UVB geislum sem brenna og UVA geislum sem valda húðskemmdum.

• Ekkert klístur og smitar ekki í fatnað, gott í hársvörðinn, bakteríuheldar umbúðir.

• Engin umhverfis- eða hormónatruflandi efni, engar nanóeindir, ilm- eða litarefni.

Yfir 90%  UVA vörn.

E v y  f æ s t  í  A p ó t e k u m ,  H a g k a u p ,  N e t t ó ,  F j a r ð a r k a u p ,  M e l a b ú ð i n n i ,  G r æ n  h e i l s a ,  F r í h ö f n i n n i  o g  v í ð a r   |   n á n a r  á  e v y . i s
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Hér má sjá hönn-
un Guo Pei frá 
hátískuvikunni í 
París í byrjun júlí, 
skínandi bjartur 
og málmkenndur 
kjóll. 

Það er ekki bara silfurmálmáferð sem verður í tísku. Hér má sjá haustið endur-
speglast að hætti hönnuðarins Alexandre Vauthier á tískuvikunni í París.

Valentino sá grængullinn bjarma yfir 
haustinu og deildi þeirri sýn með 
gestum á tískusýningu sinni. 

Áláferðin heillar flesta tískuhönnuði 
nú um stundir og Valentino er þar 
engin undantekning. 

Gestir tískuvik-
unnar í París voru 
fljótir að taka við 
sér og hér er einn 
þeirra kominn í 
silfurdressið sitt 
og sólgleraugun. 

Á nýafstaðinni tísku-
viku í París kenndi 
ýmissa grasa að vanda 

enda telst hún til hápunkta 
tískuársins og gefa vafalitlar 
vísbendingar um hvað verður 
heitast og eftirsóknarverðast 
í fataskápinn á næstunni. 
Málmáferð á fatnaði er málið, 
um það eru flestir hönnuðirn-
ir sammála, eins konar kvika-
silfurs- eða álpappírsáferð 
sem minnir á geimverumyndir 
frá áttunda áratugnum, í 
öllum litum og bæði hvers-
dags og spari og fyrir öll kyn.

Fyrr á tímum var málmfatn-
aður eingöngu á færi konung-
borinna og var þá spunnið eða 
saumað í með raunverulegu 
gulli eða silfri. 

Algengustu aðferðirnar til 
að búa til þessi eftirsóttu efni í 
dag eru annars vegar að pressa 
eitt örþunnt lag af áli á milli 
tveggja laga af pólíester og búa 
þannig til þráð sem síðan er 
ofið úr. Hin aðferðin er að hita 
ál svo mikið að það verður að 
gufu og gufunni er síðan þrýst 
inn í pólíesterefni af miklum 
krafti. Þannig verður til léttara 
og meðfærilegra málmefni 
sem er auðvelt að nota í, til 
dæmis í einangrun, hlífðarföt 
(til dæmis geimbúninga) og 
tískufatnað. 

Málmáferðin er eins og áður 
sagði vinsæl á skóm, töskum 
og fatnaði og síðari ár hefur 
hún færst frá sparifatnaði og 
yfir í alls konar hversdagsföt 
eins og strigaskó. 

Á tískuvikunni var þó mest 
að sjá af glæsikjólum úr málm-
efnum og þar sem málmefni 
hafa löngum þótt í stífara 
lagi virðist ný tækni hafa gert 
kleift að láta pilsin falla á sem 
náttúrulegastan hátt svo fyrir-
sæturnar hreinlega fossuðu 
eftir tískusýningarpöllunum.

Framtíðin er björt 
og málmkennd
Hönnuðir á tískuvikunni í París sem fór 
fram í byrjun júlí voru sammála um að 
málmáferð væri málið í haust.

Vertu vinur á 
Facebook

Vertu vinur á 
Facebook

ÚTSÖLUFJÖR
50%-60%  Skipholti
50%-70%  Laugavegi 

STÓRÚTSALA  MEIRI  AFSLÁTTUR

Skoðið laxdal.is

Vertu vinur  
á Facebook Laugavegi 63 • Skipholt 29b • S: 551 4422
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20% AFSLÁTTUR AF DIESEL Á KYNNINGUNNI

KAUPAUKI FYLGIR ÖLLUM 
KEYPTUM DIESEL ILMUM 

LIAM HEMSWORTH

         DIESEL KYNNING 
Í LYFJUM & HEILSU KRINGLUNNI OG GLERÁRTORGI 

FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS



Sean O’Pry er 
hæst launaðasta 
karlfyrirsæta í 
heimi og hefur 
prýtt auglýs-
ingaherferðir og 
gengið tískupall-
ana fyrir mikils 
metnustu tísku-
risa veraldar.
NORDIC PHOTOS/
GETTY

Sean hefur undanfarið átt í ástarsambandi við módelið Samönthu Gradoville.

Sean O’Pry er kominn af Írum og Indjánum sem þykir einkar töff genablanda.

Sean O’Pry er sannkallað 
augnakonfekt. Minnir sterk-
lega á James Dean, Elvis 

Presley og tælandi vampíru. Ómót-
stæðilegur kynþokkinn tvinnar 
saman karlmannlega hörku og 
tilfinningaþrungna dýpt. Í æðum 
Seans rennur blóð Íra og Indíána 
og þykja augu hans dreymin og 
dáleiðandi.

Það var Nolé Martin, fyrrverandi 
dómari í America’s Next Top 
Model, sem uppgötvaði Sean á 
MySpace 2006. Þá var Sean sautján 
ára smábæjarstrákur sem stundaði 
körfubolta og frjálsar íþróttir í 
heimabænum Kennesaw í Georgíu-
fylki. Sean segist hafa reiknað með 
að vera bóla sem entist hálft ár í 
fyrirsætubransanum.

„Í fyrstu hafði ég ekki hugmynd 
um hvernig ég ætti að höndla 
velgengnina og var örugglega 
spilltur um tíma, enda ekki nema 
sautján ára. Sem betur fer varð ég 
svo fyrir því láni að kynnast fólki 
sem kenndi mér á bransann sem 
þróaðist hraðar en þroski minn á 
þessum árum,“ sagði Sean eitt sinn 
í viðtali.

Sjarmatröllið frá Kennesaw 
komst fljótt á mála hjá helstu tísku-
risum heims og má nefna Calvin 
Klein, Giorgio Armani, Versace, 
Dolce & Gabbana, Ralph Lauren, 
Diesel, Gap og H&M sem dæmi. Þá 
hlaut Sean verðskuldaða athygli 
í tónlistarmyndbandi Madonnu 
við lagið Girl Gone Wild og sem 
elskhugi Taylor Swift í myndbandi 
hennar Blanc Space.

„Ó, Guð! Sjáðu þetta andlit!“ 
syngur Taylor Swift einmitt í laginu 
og heimurinn fór á hliðina yfir goð-
inu sem birtist þeim fyrir augum.

„Ég var nýkominn úr leiklistar-
tíma þegar umboðsmaðurinn 
hringdi og sagði Taylor falast eftir 
mér í myndbandið. Þegar ég svo 
hitti hana fyrst beit hún mig í 
vörina og ég roðnaði upp fyrir haus 
en reyndi hvað ég gat að fela það,“ 
sagði Sean á sínum tíma, spurður út 
í fyrstu kynni hans við poppstjörn-

una. „Taylor er ekki bara augnayndi 
heldur líka einstaklega hæfileikarík. 
Þetta var eitt af þessum verkefnum 
þar sem manni finnst maður ekki 
vera að vinna.“

Sean er nú í leiklistarnámi og 
vonast til að fá bitastæð hlutverk í 
framtíðinni.

„Mig langar að verða viður-
kenndur sem alvöru leikari; ekki 
eingöngu sem leikmunur. Vinnan 
með Taylor var örugglega skref í 
rétta átt og kynti enn undir leik-
listarbakteríunni. Ég vonast eftir 
löngum og farsælum ferli sem 
leikari,“ sagði hann í viðtali.

Sean O’Pry var nefndur áttunda 
vinsælasta karlfyrirsæta veraldar 
í tímaritinu Forbes árið 2008. Ári 
síðar var hann kominn upp í fyrsta 
sætið og hefur allar götur síðan 
vermt topplistana hjá mikils-
metnum aðilum í tískuheiminum 
sem vinsælasta og best launaða 

karlfyrirsætan, og sú allra kyn-
þokkafyllsta. Þá skipaði tískubiblí-
an Vogue Sean í fimmta sæti yfir tíu 
vinsælustu karlmódel allra tíma.

„Ég er þakklátur fyrir að vera á 
þessum stað og nýt starfsins í botn. 
Það gefur mér mikið, en útheimtir 
á sama tíma mikla fjarveru frá 
mínum nánustu. Mér finnst ekkert 
indælla en að krúttast með ömmu 
og afa, vera samvistum við for-
eldra mína og systkini, eða fara á 
sjóbretti með hópi æskuvinanna 
sem ég eignaðist fimm ára. Ég nýt 
þess að gera við bílinn minn, fara 
í golf, eða sitja á árabáti tímunum 
saman og renna fyrir fisk. Þessi náni 
vinahópur og samheldna fjölskylda 
hefur haldið mér á jörðinni og ég 
vildi að ég gæti hitt þau oftar. Allir 
hafa eitthvað til að kvarta yfir og 
mitt er að vera fjarri fólkinu mínu. 
Ég er enn sami smábæjarstrákurinn 
frá Georgíu.“

Hörkuleg karlmennska og 
heillandi tilfinningadýpt
Sykurpúðinn og Suðurríkjadrengurinn Sean O’Pry er heitasta og hæst 
launaða karlfyrirsæta veraldar. Hann dreymir um að verða alvöru leikari 
og segir æskuvini og samheldna fjölskyldu sína halda sér niðri á jörðinni.

S k e i f a n  3 j  |  S í m i  5 5 3  8 2 8 2  |  w w w . h e i l s u d r e k i n n . i s

Útsala Útsala

Vasar · Diskar · Lampar · Pottar · Tesett · Myndir · o.m.fl.

30-60%
afsláttur

Þú finnur okkur á Facebook

Kínverskar gjafavörur

Opið virka daga kl.  10 til  18 • Laugardag kl. 11 til  16
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ÚTSÖLULOK

25-40%
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM CINTAMANI VÖRUM



Fyrirsætan 
Winnie Harlow 
fagnar 23 ára 
afmæli í dag.  
NORDICPHOTOS/
GETTY

Vill að öllum líði vel í eigin skinni.

Uppgötvuð af Tyru Banks.

Rísandi stjarna í tískuheiminum.

Glæsileg á tískupöllunum.

Winnie þurfti að þola stríðni í æsku.

Fyrirsætan Winniew Harlow 
fagnar 23 ára afmæli í dag. 
Henni skaut upp á stjörnu-

himininn í tískuheiminum eftir 
að Tyra Banks, stjórnandi þátt-
anna America’s Next Top Model, 
uppgötvaði hana á Instagram fyrir 
þremur árum.

Winnie þykir hrista upp í stöðl-
uðum hugmyndum um fegurð 
innan tískubransans en hún er með 
vitiligo eða skjallabletti og hylur 
þá ekki með farða. Harlow hefur 
talað opinberlega um hvernig er að 
lifa með skjallabletti, meðal annars 
haldið TED fyrirlestur og talað á 
sérstöku málþingi Dove um sjálfs-
traust á Women in the World Sum-
mit. Henni var mikið strítt í æsku 
og skipti oft um skóla. Hún hafi loks 
ákveðið að skammast sín ekki fyrir 
útlit sitt og fela ekki blettina.

Harlow vill þó ekki gagnrýna 

þá sem kjósa að hylja blettina 
á húðinni og birti myndband á 
Instagramsíðu sinni sem sýnir 
fyrirsætu með skjallabletti bera á 
sig farða til að jafna húðlitinn. Hún 
segist ekki vilja pressa á fólk að 
sleppa farðanum þó hún kjósi að 
gera það sjálf. Öllum sé frjálst að 
gera það sem þeir vilja til þess að 
líða vel í eigin skinni.

Harlow fór ekki með sigur af 
hólmi í þáttunum America’s Next 
Top Model en hefur skapað sér 
nafn sem fyrirsæta og meðal ann-
ars sýnt fatnað fyrir Desigual, Ashis 
og Diesel og skart fyrir Swarowski. 
Hún hefur setið fyrir í tímaritum 
eins og I-D, Dazed og Glamour, 
Vogue og Cosmopolitan og þá 
hefur hún leikið í tónlistarmynd-
böndum fyrir JMSN, Eminem, 
Black Eyed Pies og Beyoncé og kom 
fram í auglýsingaherferð Sprite.

Hristir upp í 
tískuheiminum
Kanadíska fyrirsætan Winnie Harlow þykir 
breyta stöðluðum hugmyndum tísku-
heimsins um útlit og fegurð.

Gríptu lyfin á leiðinni heim 
Apótek Garðarbæjar í alfaraleið 

Litlatún 3, Garðarbæ | Sími 577 5010

Komið 
í verslanir
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Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00

Laugardaga kl. 11:00 til 16:00

WWW.TRI.IS
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi 

#cube_your_life!



Fenty Puma.

Marc Jacobs.
Chloe.

Lacoste. Donatella Versace.

Í kósígallann 
í haust
Þeir sem kjósa 
þægindin en 
vilja samt 

tolla í tískunni 
geta tekið gleði 

sína. Þægilega jogg-
inggalla í ýmsum 
útfærslum var að finna 
á tískusýningum sem 

sýndu haust- og vetrar-
tískuna fyrir árið 2017. 

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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Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

HOBBY 545 kmf delux new 2017 - 3 
kojur. Árgerð 2017, vel buið hús. 
Verð 4.390.000. Rnr.280011.

HYUNDAI Tucson premium. 
Árgerð 2016, ekinn 12 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.290.000. 
Rnr.130539.

NISSAN Pulsar. Árgerð 2016, 
ekinn 14 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.490.000. Rnr.260563.

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is

HOBBY 560 UKF PREMIUM - 
ÓNOTAÐ, árgerð 2016, leður, 
kojur, TFT-skjár, 12 volt ofl. ofl. 
TILBOÐSVERÐ AÐEINS 4.790.000 kr. 
Raðnr. 256556 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

FORD MONDEO árg. 6/2011. Bensín. 
1600cc. Ek 140þús. Beinskiptur. 6 
gírar. Tilboð kr 1.290.000. Uppl. í S 
897 3660.

Wv póló árg 04 ek 224 þús 
skoðaður 5 dyra beinsk nýleg dekk 
verð aðeins 235 þús gsm 8927852

Honda CRV árg “05 ek 120 þús 
hvítur 1 eigandi glæsilegur, eins 
og nýr. Verð 1.100 þús. Uppl. S 898 
3015

 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

Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758.

 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

 Til sölu

CR-V Elegance Navi 2WD dísil
Nýskráður 1/2016, ekinn 11 þús.km., dísel, 6 gírar, 

meðaleyðsla 4,4L/100km, dráttargeta allt að 1.700kg

Tilboð kr. 3.990.000

CR-V Executive dísil
Nýskráður 2/2012, ekinn 76 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

Jetta
Nýskráður 12/2005, ekinn 130 þús.km., 

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 690.000

Cruze LTZ
Nýskráður 5/2015, ekinn 13 þús.km.,  

dísel, 6 gírar.

Verð kr. 2.790.000

308SW Style
Nýskráður 5/2016, ekinn 22 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur, leiðsögukerfi og glerþak.

Verð kr. 2.990.000

CR-V Elegance dísil
Nýskráður 5/2017, ekinn 700km,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 5.790.000

Civic 5 dyra
Nýskráður 10/2012, ekinn 82 þús.km., bensín, 

sjálfskiptur.

Verð kr. 1.790.000

CR-V Executive dísil
Nýskráður 5/2016, ekinn 10 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 6.150.000

HONDA

HONDA

VOLKSWAGEN

CHEVROLET

PEUGEOT

HONDA

HONDA

HONDA

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 Bíll dagsins kr. 

290.000VW Golf Variant Comfortline 8v
Nýskráður 1/2003, ekinn 226 þús.km., 

bensín, 5 gírar.

Ti
lbo

ð

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

Save the Children á ÍslandiSave the ChildChh ren á Ís

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar

jonogoskar.is s.552-4910

Heilsa

 Nudd
Býð upp á heilnudd og slökun, 
íþróttanudd. Afslappandi og gott 
umhverfi. Opið til 22 á kvöldin. S. 
894 4817

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði óskast

SKILVÍSI, REGLUSEMI, 
MEÐMÆLI

58 ára karlmaður óskar eftir 2ja 
herb. íbúð til leigu. Uppl. S. 782 
1877.

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna í boði

STARFSMAÐUR ÓSKAST
Stundvís, reglusamur starfskraftur 

óskast til ýmissa starfa í 
matvöruverslun framtíðarstarf. 
Uppl. Kjöthöllin Háleitisbraut 

58-60
Upplýsingar veitir Sveinn  

í síma 553 8844.

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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10.000 tonna laxeldi í Dýrafirði
Tillaga að matsáætlun

Arctic Sea Farm hf. kynnir tillögu að matsáætlun fyrir fram-
leiðsluaukningu á laxi í sjókvíum í Dýrafirði um 5.800 tonn en 
fyrirtækið hefur þegar leyfi fyrir 2.200 tonnum af silungi og laxi 
ásamt því að aukning um 2.000 tonn er í lokavinnslu. Kynningin 
er samkvæmt reglugerð nr. 1123/2005 um mat á umhverfis- 
áhrifum og samþykkt til auglýsingar frá Skipulagsstofnun í lok 
mars. Um er að ræða allt að 10.000 tonna hámarks framleiðslu 
á einu ári í samræmi við áætlað burðaþolsmat svæðisins og 
nýútgefið áhættumat gefið út af Haf- og Vatnarannsóknum 
þann 14. júli sl. Almenningi er gefinn kostur á að kynna sér 
tillöguna á vefsíðu fyrirtækisins www.arcticfish.is og gera 
athugasemdir til og með 18. ágúst 2017.

Athugasemdir sendist á netfangið sp@afish.is eða í pósti:
Arctic Sea Farm hf

Suðurgata 12
400 Ísafirði

Tilkynningar

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

intellecta.is

RÁÐNINGAR

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 
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