
KYNNINGARBLAÐ

Helgin

 L
A

U
G

A
R

D
A

G
U

R
  2

9.
 J

Ú
LÍ

 2
01

7

Náttúrulega leið 
til að sofa betur 

Fæst í næsta apóteki

www.icecare.is

Melissa Dream 

Nanna heillaðist af leiklist á menntaskólaárunum, naut sín á sviði og ákvað að læra til leikara. Hún vill vekja fólk til umhugsunar með áhrifamiklum sýningum 
og veita því gleði og frelsun frá hversdagsleikanum. MYND/LAUFEY ELÍASDÓTTIR

Hugarórar  
úr frönsku vændishúsi
Konur í korselettum, daður upp á franskan máta og ljóðalestur á bak 
við luktar dyr verða í algleymi í eldrauðu húsi skálda í kvöld.  ➛2



Vændishús og ljóðskáld eiga 
ýmislegt sameiginlegt. 
Hvort tveggja eru gamlar 

starfsgreinar sem fást við mikla 
nánd, fantasíur og sóðalegar 
hugmyndir sem opinberast í ein-
rúmi,“ segir leikkonan Nanna 
Gunnars. Í kvöld ætlar hún að 
breyta Iðnó í eldrautt pútnahús 
með skáldlegu ívafi.

„Frá ómunatíð hafa ljóð verið 
notuð til tjáningar á löngunum 
mannsins og innstu þrám. Á sama 
hátt hafa vændiskonur fyrri tíma 
og vorra verið skáldum innblástur 
og yrkisefni. Við ætlum að fanga 
þessi áhrif en einblína á nándina 
með kynæsandi blæ, beru holdi, 
ögrandi kabarettdansi og burl-
esque-skopstælingum. Með því 
móti frelsum við líkamann og 
erum stolt af honum, því það er 
ekkert ljótt við að vera léttklæddur. 
Það getur hins vegar vakið kyn-
ferðislegar kenndir sem og kitlað 
skopskynið, en sjálfsást og líkams-
virðing spilar þar stærstu rulluna.“

Rauða skáldahúsið reis fyrst 
í heimsborginni New York 
árið 2008 og hefur síðan farið 
sem eldur í sinu um heiminn. 
Umgjörðin er leikhúsþema fíns 
vændishúss í anda Parísar um 
1920 þar sem alls kyns listamenn 
fara á stjá. Viðburðurinn byggir á 
fyrirmyndinni „The Poetry Broth-
el“ þar sem brotnir eru veggir á 
milli ljóðs og leiklistar, leikara og 
áhorfenda.

„Það var ljóðskáldið Stephanie 
Berger sem átti hugmynd að þessu 
upplifunarleikhúsi heimsins, og 
ég sló til þegar Meg Matich, eitt 
af skáldum okkar í kvöld, bað 
mig um að hjálpa sér við að setja 
upp sams konar ljóðapútnahús í 
Reykjavík. Meg er með MFA-gráðu 
í ljóðlist frá Columbia-háskóla og 
er hér á landi til að yrkja og þýða 
íslensk ljóð yfir á ensku með styrk 
frá Fulbright. Hún hafði tekið 
þátt í slíkri veislu í New York og 
vildi sjá meira gerast í íslensku 
ljóðasenunni,“ upplýsir Nanna, 
sem útskrifaðist úr leiklistarskóla 
í Lundúnum 2012, þar sem hún 

komst í kynni við óvenjulegar 
nálganir í leikhúsheiminum.

„Rauða skáldahúsið er upplif-„Rauða skáldahúsið er upplif-„Rauða skáldahúsið er upplif
unarleikhús þar sem áhorfandinn 
þarf ekki að sitja niðurnegldur á 
sama stað heldur getur labbað á 
milli atriða, talað við leikarana, 
hlegið, sungið og dansað að vild. 
Segja má að hann verði hluti af 
sköpunarverkinu, en hann má 
vera þar allt eins og leikmunur 
því það er engin kvöð að spila af 
fingrum fram frekar en fólk vill.“

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 

Fantasíur og rómantík
Dyr að skáldlega pútnahúsinu í 
Iðnó opnast að kvöldi Druslugöng-
unnar sem fram fer í dag, en það er 
skemmtileg tilviljun.

„Með Druslugöngunni er reynt 
að skipta út merkingu orðsins 
„drusla“ en ég held að við náum 
aldrei að skipta út merkingu orðs-
ins „hóra“. Í stað þess reynum við 
að vekja fólk til umhugsunar með 
annars konar nálgun,“ segir Nanna 
sem lofar dulúðugu og fjörugu and-
rúmslofti í Iðnó í kvöld.

„Hér verður daðrað og duflað 
innan um eldheitar fantasíur og 
rómantík. Sumum þykir það afar 
ögrandi á meðan aðrir njóta til 
hins ítrasta. Fólk er vitaskuld for-
vitið og vill vita um hvað málið 
snýst, en fæstir vilja hugsa um ljótu 
hlutina þegar þeir skemmta sér. 
Við höfum glamúrinn því í farar-
broddi og heiðrum hugblæ Rauðu 
myllunnar (f. Moulin Rouge) og 
Parísar eftir 1900 þegar vændishús 
voru goðsagnakennd og töfrar áttu 
sér stað innanhúss.“

Í þeim sama anda verður hægt 
að fá einkalestur ljóðskálda í ein-
rúmi dívans og kertaljóss, upplifa 
nánd tarotspákonu og nornarinnar 
Snæuglu, sem fer afsíðis með þá 
sem vilja spyrja út í ástina, og fá 
teiknaðar af sér myndir, eins og 
tíðkaðist meðal frönsku elítunnar 
forðum, eða þá líkamsmálun úr 
hendi Violet Fire.

„Frönsk vændishús eftir alda-
mótin 1900 voru athvörf lista-
manna og vísar frægt atriði úr 
kvikmyndinni Titanic til þess 
veruleika, þar sem persóna Kate 
Winslet segir við persónu Leon-
ardos DiCaprio: „Draw me like one 
of your French girls.“ Þann ævin-
týraheim munum við endurskapa, 
nema hvað við sleppum kynlífs-
greiðanum, en í stað hans geta 
menn borgað fyrir hugaróra,“ segir 
Nanna og brosir.

Bannað að káfa!
Yfir þrjátíu listamenn koma fram 

í listaveislu Rauða skáldahússins 
í kvöld. Aðalskáld kvöldsins er 
Kristín Eiríksdóttir, en önnur 
skáld eru Elías Knörr, Ingunn 
Lára, Kailyn Phoenix, Lommi, Meg 
Matich, Solveig Stjarna Thorodd-
sen og Þorvaldur S. Helgason. Þá 
sýna María Callista, Gógó Starr, 
Ungfrú Hringaná, Ginger Biscuit 
og Bibi Bioux eggjandi dans með 
Reykjavík Kabarett. Hljómsveit-
irnar eru tvær: Gleðikonur og The 
Keystone Swingers, með Viggu 
Ásgeirsdóttur sem gestasöngkonu.

„Að hverfa inn í pútnahús 
skáldanna verður algjör veru-
leikaflótti! Enda hvenær fær fólk 
tækifæri til að klæða sig upp í
glitrandi kjóla og korselett án 
þess að fá á sig athugasemdir 
annarra. Við hvetjum gestina 
til að klæða sig upp á en það er 
engin skylda. Margir vilja reyndar 
nýta tækifærið til að klæða sig á 
ögrandi hátt og þessi viðburður 

er einstaklega skemmtilegur fyrir 
fólk sem hefur áhuga á dragi eða 
að leika sér með kynhneigð sína, 
óháð kynvitund,“ segir Nanna 
sem skiptir um nafn í kvöld og 
kemur fram sem Madame Karítas 
sem stjórnar gleðinni með list-
ræna stjórnandanum Jessicu 
LoMonaco og leikstjóranum Meg 
Matich, í samstarfi við Reykjavík 
Kabarett.

„Ástir og ævintýri liggja alltaf 
og alls staðar í loftinu og ég veit 
að einhverjir hafa byrjað að deita 
eftir viðburði sem þessa. Maður 
fær enda mikla nánd með fólki og 
ef einhverjir straumar myndast er 
alveg hægt að biðja um númerið 
eftir sýningu. Bara ekkert káf á 
meðan sýningu stendur!“ segir 
Nanna og skellir upp úr.

Rauða skáldahúsið stendur yfir 
frá klukkan 20 til 23 í Iðnó í kvöld. 
Sjá nánar á Facebook undir Rauða 
skáldahúsið.

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is 

Framhald af forsíðu ➛

Nanna ílengdist í Lundúnum þegar hún varð ástfangin af breska hljóðhönnuðinum og listræna tölvuhönnuðinum Owen Hindley. Þau fluttu til Íslands í fyrra og 
stofnuðu leikhópinn Huldufugl, sem stendur að gleðinni í Iðnó í kvöld. MYNDIR/LAUFEY ELÍASDÓTTIR

Nanna kemur fram sem Madame Karítas í Rauða skáldahúsinu í Iðnó í kvöld 
og segir það verða algjöran veruleikaflótta að hverfa inn í pútnahús skálda.

ALLTAF
VIÐ HÖNDINA

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

... allt sem þú þarft

Þú getur lesið Fréttablaðið í heild sinni
á Vísi og í Fréttablaðs-appinu
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Peysa,

2999,-



Þau stóðu sig 
ótrúlega vel. Sátu 

ekki og biðu í tíu tíma 
heldur hjálpuðu mikið til 
við undirbúninginn og 
hjálpuðu með ljósin og 
fleira í tökum, bara eins 
og alvöru kvikmynda-
tökuteymi. 

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

„Það er auðvitað best að vinna við það sem manni þykir skemmtilegast,“ segir Tómas Nói sem leikstýrði sinni fyrstu sjónvarpsauglýsingu í sumar. MYND/VILHELM

Leikararnir ásamt leikstjóranum, frá vinstri: Jón Bjarni Emilsson, George Ari Devos, Tómas Nói og Erlen Isabella Einars-
dóttir. Á myndina vantar einn leikarann, Kristínu Önnu.

Þetta var allrabesta sumar-
vinnan,“ segir Tómas Nói 
Emilsson, ungur og upprenn-

andi kvikmyndargerðarmaður, 
en hann leikstýrði og tók upp 
sína fyrstu sjónvarpsauglýsingu í 
sumar.

„Þau hjá Emmessís sáu viðtal við 
mig í Fréttablaðinu í vor, höfðu 
samband og báðu mig um að búa 
til auglýsingu fyrir sig. Þau voru 
með grófa hugmynd um hvernig 
hún ætti að vera en svo átti ég að 
sjá um allt saman. Vinna hug-
myndina betur, finna krakka til að 
leika, leikstýra og finna tökustað. 
Svo þurfti að útvega græjur og 
fleira,“ segir Tómas. Þetta hafi verið 
hörkuvinna.

„Ég var mikið í útlöndum með 
fjölskyldunni í sumar svo ég þurfti 
að klára þetta verkefni allt á einni 
viku. Það er auðvitað best að vinna 
við það sem manni þykir skemmti-
legast en þetta var erfitt – að 
undirbúa allt, taka upp og klippa. 
Dagarnir voru dálítið langir,“ segir 
Tómas en það fylgi kvikmynda-
bransanum. „Já, maður bara redd-
aði þessu,“ segir hann hress.

„Mesti tíminn fór í undirbúning, 
tíu tímar á dag í nokkra daga. Aðal-
tökudagurinn var líka tíu tímar, 
átta tímar fóru í tökurnar sjálfar 
og tveir tímar í að gera tilbúið og 
ganga svo frá. Ég talaði við nokkra 
krakka sem ég þekki og vissi að 
finnst gaman að leika. Þau höfðu 
leikið áður en ekki gert neitt 

Allra besta sumarvinnan
Tómas Nói  
Emilsson fékk 
tilboð um sumar-
vinnu sem hann 
gat ekki hafnað; 
að leikstýra sjón-
varpsauglýsingu. 
Hann er reynsl-
unni ríkari og 
stefnir ótrauður 
á frekari kvik-
myndagerð.

kvikmyndatengt. Meðalaldurinn í 
hópnum er tólf og hálft ár en þau 
stóðu sig ótrúlega vel. Sátu ekki 
og biðu í tíu tíma heldur hjálpuðu 
mikið til við undirbúninginn og 
hjálpuðu með ljósin og fleira í 
tökum, bara eins og alvöru kvik-
myndatökuteymi. Svo tók við 
klippivinna sem ég sá alveg um.“

Tómas Nói er ekki ókunnugur 
handtökunum á setti en hann 
sigraði á stuttmyndahátíðinni í 
Bíói Paradís með stuttmynd sína 

Stökkið fyrir tveimur árum og 
hefur sjálfur leikið í auglýsingu og 
í tónlistarmyndbandi. Hann segir 
þetta þó fyrsta stóra verkefnið 
en vonandi upphafið að því sem 
koma skal.

Hver var helsta áskorunin í 
verkefninu? „Erfiðast var sennilega 
að finna tökustað. Ístrukkur inn átti 
að keyra um svo við þurftum stóran 
gólfflöt og mikið pláss. Það þýddi 
ekkert að vera í lítilli íbúð og ég 
eyddi mörgum klukkutímum í að 

finna nógu stórt pláss,“ segir Tómas. 
„Þetta er það langstærsta sem ég 
hef gert og það skemmtilegasta. Ég 
lærði helling á þessu og ég vona að 
fleiri verkefni fylgi í kjölfarið; tón-
listarmyndbönd eða fleiri auglýs-
ingar. Ég er búinn að smala saman 
nokkrum strákum í teymi og einn 
er mjög góður klippari. Ég er meira 
að segja kominn með smá fyrirtæki 
í kringum þetta, Stúdíó Blönduhlíð 
og er að setja Facebook-síðu í gang,“ 
segir Tómas Nói.

Eitt kort
35 vötn
6.900 kr
 Frelsi til að veiða! 

00000

Vatnaveiðin er 

komin í gang!
Ertu klár?www.veidikortid.is
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Er allt tilbúið
fyrir ferðalagið?

Arctic Trucks 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

TRAPPA
Fest á prófíl-dráttarbeisli.
Virkar sem árekstrarvörn. 

DÝNUR Á PALLA OG Í AFTURSÆTI
Uppblásnar dýnur sem búa til  
svefnaðstöðu í bílnum. 

LOFTDÆLUR
Margar stærðir.Margar stærðir.

DEKKJAVIÐGERÐASETT
Vertu við öllu búinn!

PLASTHLÍFAR Á FLESTAR GERÐIR BÍLA
Gluggavindhlífar | Húddhlífar | Ljósahlífar.
Hlífar sem verja bílinn gegn grjótkasti.

SPIL
Margar stærðir. 
Gott úrval aukahluta fyrir spil. 

DÝNUR Á PALLA OG Í AFTURSÆTI

PALLDÚKAR

DRÁTTARTÓG
Fyrir fólksbíla og jeppa.

fyrir ferðalagið?

PALLDÚKARPALLDÚKARPALLDÚKAR

ÁLBOX
Fáanleg í mörgum 
stærðum.
Frábær á pallinn 
eða í skottið.

GÓLFMOTTUR
Vandaðar gólfmottur sem passa í 
allar gerðir bíla.
Sérstaklega hannaðar til að taka 
við bleytu og óhreinindum.
Tveir mismunandi grófleikar í boði.  

HÁGÆÐA VASKASKINN
Skilur ekki eftir strik.
Frábær rakadrægni.

FESTINGAR Í SKOTT
Koma i veg fyrir að farangur í 
farangursrými hreyfist til á akstri. 

SPIL



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

ÞARFTU AÐ KAUPA EÐA SELJA 
BÍL?

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

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

100% LÁN Í BOÐI
‘07 YAMAHA FZ6 ABS. EK 26 Þ.KM...
TILBOÐ 499Þ #480560. S: 849 3333

100% LÁN Í BOÐI
‘07 YAMAHA FZ1-N. EK 49 Þ.KM...
TILBOÐ 599Þ #470892. S: 849 3333

100% LÁN Í BOÐI
‘06 KAWASAKI Z1000. EK 48 Þ.KM...
TILBOÐ 499Þ #452892. S: 849 3333

100% LÁN Í BOÐI
‘06 SUZUKI GSR600. EK 22 Þ.KM...
TILBOÐ 599Þ #472251. S: 849 3333

100% LÁN Í BOÐI
‘06 SUZUKI GSX-R 750. EK 25 Þ.KM... 
ÁSETT 880Þ #480477. S: 849 3333

100% LÁN Í BOÐI
‘14 BMW G650GS. EK 48 Þ.KM...
TILBOÐ 999Þ #452532. S: 849 3333

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900

TOYOTA Land cruiser 120 vx 33” 
. Árgerð 2006, ekinn 260 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.790.000. 
Rnr.270408.

VW Polo disel . Árgerð 2011, 
ekinn 84 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Rnr.270681.

Bíll.is
Malarhöfði 2, 110 Rvk.

Sími: 577 3777
www.bill.is

 Bílar til sölu

Porche 924 árgerð 1983, Vel með 
farið eintak. Nánari upplýngar í 
s-8480881

TOYOTA Land cruiser 120 GX 8 
manna. Árg ‘08 ek. 146þús, dísel, 
sjálfsk. krókur. Engin skipti. Verð 
3800.000 Uppl. í s. 899 2838

Honda Crv Árgerð 2001 Bensín 
Sjálfskiptur Ekinn 163.000 Engin 
skipti Sími 862-8375

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

Toyota Hiace ‘03, 4w, 9 sæta. Verð 
650 eða tilboð S:8962324

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Húsbílar

Ford Transit Rimor húsbíll. Nýskr 
30.05.2008. Ek. 84þús. Vél 2.2. 5 
gíra. Eyðslugrannur. Hraðastillir. 
Skoðaður 2018. Bakkmyndavél. 
Nýleg dekk. Svefnpláss fyrir 4. 
Tilboð 4.900.000 Uppl. í s. 855 5231

 Hjólhýsi

WALKER ESPRIT 1005 
FORTJALD Á HJÓLHÝSI!

Fortjald fyrir hjólhýsi mjög lítið 
notað. A mál 1005 passar á hjólhýsi 
ca. 5,60m. Verðhugmynd 250þús, 
kostar nýtt um 480þús. Uppl. í s. 
893 6994.

 Vinnuvélar

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns 
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra 
Uppl í síma 8580400 Sigfús

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017, 
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s 
8580400 Sigfús

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 663 5315

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

GARÐAUMSJÓN
Garðvinna, sláttur klippingar 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.

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

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

 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

 Nudd

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

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði óskast

ÓSKA EFTIR 3-4 HERB. ÍBÚÐ/
HÆÐ

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða 
Hafnaf., allt kemur til greina. 

Aðeins langtímaleiga. Reglusemi, 
skilvísar greiðslur og meðmæli ef 

óskað er. 

Uppl. í síma 863 4291

Háskólanemi óskar eftir 
stúdíóíbúð eða herbergi til leigu á 
höfuðborgarsvæðinu. Reglusemi og 
skilvirkum greiðslum heitið. Uppl.í 
síma 848-7249

Stúdíoíbúð eða herbergi í 
langtímaleigu óskast er reglusamur, 
snyrtilegur og skilvís. Uppl. S. 773 
3115

Vantar hús, raðhús eða annað 
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu 
eða sirka 1.klst ökuradíus frá 
borginni. Mikil greiðslugeta 
fyrirfram og trygging. Tómas, Sími: 
699-6762

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. 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

GINGER Í REYKJAVÍK
Ginger í Reykjavík óskar eftir 
hressu starfsfólki í dagvinnu, 

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
Day, EVENING AND WEEKEND 

SHIFTS: Ginger restaurant in 
Reykjavik seeks employees to 

work in the day, evening and on 
weekends. If you are 18 or older 
and a non-smoker please send 

your CV to brynja@ginger.is

KÖKUHÚSIÐ AUÐBREKKU
óskum eftir að ráða starfskraft til 
afgreiðslu og aðstoðar í bakaríinu. 

Fullt starf.
Uppl. gefur Björk í s. 693 9091.

AUKAVINNA/SKÓLAFÓLK
Starfsfólk óskast á kvöld og eða 
helgarvaktir í sjoppu í 101 RVK. 
umsóknir sendist á atvinna234@
gmail.com

ÁRBÆJARAPÓTEK
Árbæjarapótek óskar eftir 
starfsmanni til afgreiðslustarfa. 
Um er að ræða fullt starf og til 
framtíðar. Reynsla úr apóteki 
æskileg. Umsækjendur hafi 
samband við Kristján í síma 567-
4200 eða sendi á arbapotek@
internet.is

 Atvinna óskast
Tvítugur strákur óskar eftir mikilli 
vinnu er með bíl. Uppl. S. 696 2381

 Viðskiptatækifæri
Til sölu rekstur með akstur fyrir 
ferðamenn. Hentar vel fyrir 
einstakling eða hjón. Frábær vefsíða 
ofl. Núverandi pantanir fylgja. 
Áhugasamir sendi tölvupóst á 
icelandtouristservice@gmail.com

Tilkynningar

 Tapað - Fundið

Ég auglýsi eftir þessu sjali sem 
sést á myndinni sem tapaðist í 
maí síðastliðnum einhverstaðar 
á Laugarvegi. Vinsamlegast hafið 
samband við Margréti í síma 
8469400 ef þið hafið upplýsingar 
um sjalið sem er sárt saknað

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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. 
 

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. 

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

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.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Plettac vinnupallar til sölu. 
Láttu öryggi og lausnir ráða ferðinni.  

 s. 618 8418  •  vinnupallarehf@gmail.com

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:
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