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Hulda Björg Baldvins-
dóttir er ekki á því að 
hún sé svarinn óvinur 
plastpokans. Hún játar 
þó stórfelldan sauma-
skap á taupokum af 
öllum stærðum og gerð-
um til hinna fjölbreytt-
ustu nota.
heimili ➛4 Til að skapa fallegt og hlýlegt heimili þarf að muna að halda í persónulega stílinn og hafa þá hluti uppi við sem manni þykir vænt um. MYNDIR/EYÞÓR

Afslappað 
og hlýlegt
Heimili Elínar Brítu Sigvalda-
dóttur og fjölskyldu hennar 
einkennist af blöndu eldri 
húsgagna og klassískra 
hönnunarvara. Hún vill hafa 
alla hluti á sínum stað. ➛2

Vertu vinur á 
Facebook

Vertu vinur á 
Facebook

STÓRÚTSALA  MEIRI  AFSLÁTTUR

Skoðið laxdal.is

Vertu vinur  
á Facebook Laugavegi 63 • Skipholt 29b • S: 551 4422

VERÐHRUN!
60%-80%  Laugavegi

60% Skipholti 

SÍÐASTA
ÚTSÖLU-

VIKA



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 

Herbergi Nóels, eldri sonar hjónanna. Fallegt IKEA-rúmið 
fann Elín á bland.is.

Svefnherbergi hjónanna er mjög einfalt og án alls óþarfa. 
Fallega brjóstaplöntupottinn selur húna á www.lauuf.

Á skenknum í forstofunni er samansafn hluta sem hjónin 
halda upp á.

Föndur- og teikniaðstaða bræðranna er í stofuhorninu. Verkið á veggnum er eftir Þránd Þórarinsson.

Gluggarnir á Kvisthaganum eru fallegir og hleypa mikilli birtu inn. Rifblöðkuna keypti Elín stuttu áður en þau fluttu inn.

 „Til að skapa fallegt og hlýlegt 
heimili þarf að muna að halda í per-
sónulega stílinn og hafa þá hluti uppi 
við sem manni þykir vænt um og 
veita manni ánægju,“ segir Elín Bríta 
Sigvaldadóttir vöruhönnuður.
MYNDIR/EYÞÓR

Vöruhönnuðurinn Elín Bríta 
Sigvaldadóttir heldur mikið 
upp á tekk húsgögn og 

ber heimili þeirra hjóna, sem er í 
vesturbæ Reykjavíkur, skýr merki 
þess. „Mér finnst gaman að blanda 
saman eldri húsgögnum við klass-
íska hönnunarvöru og auðvitað 
dass af IKEA. Stíll heimilisins er 
frekar afslappaður og hlýlegur. Ég 
vil hafa frekar bjart í kringum mig 
og þykir óþægilegt þegar það er 
of mikið dót út um allt, allir hlutir 
eiga að eiga sinn stað á heimilinu 
að mínu mati.“

Persónulegur stíll skiptir miklu 
máli þegar hönnun heimilisins er 
höfð í huga. „Til að skapa fallegt 
og hlýlegt heimili þarf að muna að 
halda í persónulega stílinn og hafa 
þá hluti uppi við sem manni þykir 

vænt um og veita manni ánægju, 
sama hvernig þeir líta út.“

Sjálf heldur hún mest upp á 
flest verkin sem eru á veggjum 
heimilisins. „Við reynum að kaupa 
mikið af vinum og kunningjum 
sem eru myndlistarmenn. Einnig 
er ég mjög hrifin af stofuborðinu 
okkar sem ég keypti á flóamarkaði 
í Brooklyn og við fluttum með 
okkur heim. Nýverið keyptum við 
okkur líka nýtt sjónvarp, Samsung 
Serif, sem ég elska og er klárlega 
fallegasta sjónvarp sem ég hef 
séð!“

Frekari breytingar
Hjónin eiga tvo drengi, þriggja ára 
og eins mánaðar, en einungis tvö 
svefnherbergi eru í íbúðinni. „Á 
næstu 2-3 árum er því planið að 
breyta annaðhvort núverandi eld-
húsi í annað svefnherbergi og færa 
þá eldhúsið í sjónvarpsstofuna 
eða þá að flytja, þ.e. ef við finnum 
réttu eignina. Einnig ætlum við að 
breyta svefnherberginu okkar á 
næstu vikum, klára að mála, setja 
upp hillur og snaga og fá okkur 
stærra rúm.“

Elín Bríta útskrifaðist með 
BA-gráðu í vöruhönnun frá Lista-
háskóla Íslands árið 2013. Eftir 
námið hefur hún að mestu starfað 
sjálfstætt og m.a. unnið verkefni 
með Studiobility og verkefni tengd 
innanhússhönnun. „Síðastliðið ár 
höfum við fjölskyldan verið búsett 
í New York þar sem ég starfaði 
sem nemi hjá skartgripamerkinu 
Metalepsis Projects. Við fluttum 
svo aftur heim til Íslands í mars og 
í kjölfarið opnaði ég vefverslunina 
LAUUF (www.lauuf.com) sem 
selur valdar hönnunarvörur frá 
Bandaríkjunum.“.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

com.

 Elín Bríta útskrif-
aðist með BA-

gráðu í vöruhönnun frá 
Listaháskóla Íslands 
árið 2013. Eftir námið 
hefur hún að mestu 
starfað sjálfstætt og m.a. 
unnið verkefni með 
Studiobility og verkefni 
tengd innanhússhönn-
un.

NÝ SENDING AF
BUXUM
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BÆJARLIND 14 - 16 | 201 KÓPAVOGI
SÍMI 553 7100  | LINAN.IS
Opið mánudaga - föstudaga 11 - 18 / Laugard. 11 - 16

/ linanehf / linan.is
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Olaf skenkur kr. 228.700

Jersey borð kr. 161.400
Stærð 190x95 + 2 x 45 cm

Tropical púði kr. 4.700

Adele stóll kr. 67.900

Wire sófaborð 90 cm kr.69.800

Jersey TV skenkur kr. 119.400

Hype stóll kr. 39.900

Kertaluktir  / Vasar  
kr.  9.300 /10.700  

Nú kr. 160.000

Nú kr. 39.900

Nú kr. 34.900

Nú kr. 2.520

Nú kr. 71.640

Nú kr. 96.840

Nú kr. 23.940

Nú kr. 5.580 / 6.420  



Pokana má nýta 
á ýmsan hátt, 
undir grænmeti 
og ávexti, fyrir 
fínni þvott og 
undir handa-
vinnu, jafnvel 
sem gjafapakkn-
ingar enda eru 
þeir afar fallegir. 

Mér finnst að við 
ættum að draga úr 

því að nota nýja plast-
poka eins og við getum. 
Ég hef ekki keypt plast-
poka í mörg ár.

Hulda Björg Baldvinsdóttir

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Undanfarið hefur orðið mikil 
vakning í því að endurnýta 
plast eða finna lausnir í 

staðinn fyrir plast enda vita allir 
að plast brotnar mjög hægt niður í 
náttúrunni. Hulda Björg Baldvins-
dóttir handverkskona leggur sitt 
lóð á vogarskálarnar. „Þetta eru 
pokar sem ég sauma úr gardínum, 
mest svona stórrisum sem ég fæ frá 
vinum og kunningjum eða kaupi 
á nytjamörkuðum. Ég set í þetta 
snúru og reimastoppara til að það 
sé auðveldara að loka. Ég hugsa 
þetta aðallega í staðinn fyrir glæru 
pokana undir grænmeti og ávexti. 
Þegar ég var búin að sauma einhver 
hundruð og selja sá ég að þetta 
hefur allskonar notagildi annað, 
má til dæmis nota fyrir fínni þvott 
í þvottavél, undir handavinnu og 
sitthvað fleira. Ég er búin að prófa 
að setja pokana í suðu og þeir 
virðast alveg þola það. Ég hef líka 
verið að sauma stærri innkaupa-
poka úr gardínum og fötum og þess 
háttar.“

Hulda segist ekki endilega vera 
óvinur plastpokans. „En mér finnst 
að við ættum að draga úr því að 
nota nýja plastpoka eins og við 
getum. Ég hef ekki keypt plast-
poka í mörg ár en það dragast samt 
að mér pokar. Ég þvæ plastpoka 
undan brauði og fleiru slíku og 
nota þá aftur og aftur. Svo hef ég 
verið að gera tilraunir, maðurinn 
minn tekur oft með sér nesti í 
vinnuna og ég prófaði að sauma 
tvo taupoka, tók þrjá plastpoka 
af sömu stærð og setti inn í annan 
taupokann  og hinn ofan í allt-
saman og straujaði og þá bráðnuðu 
plastpokarnir saman og pokinn 
varð vatnsheldur. Þessi nestispoki 
virkaði mjög vel og heldur brauði 
fersku.“

Hulda hefur boðið ýmsum 
verslunum á höfuðborgarsvæðinu 
að selja grænmetis – og ávaxta-
pokana en hingað til er það aðeins 
Frú Lauga sem hefur þegið boðið. 
„Það er líka í þeirra anda að stuðla 
að minni plastnotkun,“ segir hún 
en bendir á pokastöðvarnar sem 
nú stinga upp höfðinu víðsvegar 
um land þótt þeirra hafi ekki orðið 
vart í Reykjavík. „Fólk hefur verið 

að koma saman í héraðinu með 
saumavélar, fengið gefins efni 
og saumað poka og dreift þeim í 
búðir. Og hugmyndin er að fólk 
skili svo pokunum.“ Hulda hefur 
tengsl við handverkshús á Flateyri 
og selur þar ýmsar vörur en hún 
hefur líka látið poka af hendi rakna 
til samfélagsins þar. „Ég var búin 
að sauma milli 50 og 100 poka í 
sumar og fór með þá á bókasafnið 
á Flateyri og ég held að þetta hafi 
nýst vel þar.“ Nánari upplýsingar 
um pokana hennar Huldu má finna 
á Facebook-síðunni Hulda Björg 
Handverk.

Staðgenglar fyrir plastpoka
Hulda Björg  Baldvinsdóttir er ekki á því að hún sé svarinn óvinur plastpokans. Hún játar þó stór-
felldan saumaskap á taupokum af öllum stærðum og gerðum til hinna fjölbreyttustu nota.

Hulda Björg Baldvinsdóttir hand-
verkskona vill nýta plastpoka og 
önnur efni í staðinn fyrir nýtt plast. 

STUÐ Í ÚTILEGUNNI
MEÐ EXIDE RAFGEYMUM
Áreiðanlegir og sterkbyggðir rafgeymar fyrir ýmsar 
gerðir af ferðatækjum, s.s. hjólhýsi, fellihýsi o.fl.
Veldu þaulreynda vöru frá gæðaframleiðanda.

 RAFGEYMUM

Exide rafgeymarnir 
fást hjá:PI
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Þú færð Endalaust Internet á aðeins 1.000 kr. með Skemmti- 

pakkanum. Vafraðu áhyggjulaus á netinu. Enginn aukakostnaður við 

gagnamagnspakka eða umfram niðurhal bætist við.

Skemmtipakkinn inniheldur fimm fjölbreyttar stöðvar með margverð- 

launuðum þáttum og kvikmyndum auk íslensks sjónvarpsefnis fyrir 

alla fjölskylduna.

SKEMMTILEGRA 
SJÓNVARP OG 
ENDALAUST NET

SKEMMTILEGRA SKEMMTILEGRA SKEMMTILEGRA 

Bættu ENDALAUSU INTERNETI við 
SKEMMTIPAKKANN fyrir aðeins

1.000 KR. 

AÐEINS

333 KR.
Á DAG.

Bættu ENDALAUSU INTERNETI við 

365 APPIÐ
FYLGIR MEÐ Á

0 KR.

MARGFALT SKEMMTILEGRI

365.is



Taktu þátt á frettabladid.is/sumarleikur



Bílar 
Farartæki

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

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

NÚ ER LAG.
Ný standsettur veitingabíl með 
gas-grillpönnu, gas-grillofn, 
kæliborð, loftræsting, allur 
einangraður og klæddur með stáli, 
nýtt gas og nýtt rafmagn,Skoðaður 
19. Ásett verð er 3,990.þ uppl. 820-
nýtt gas og nýtt rafmagn,Skoðaður 
19. Ásett verð er 3,990.þ uppl. 820-
nýtt gas og nýtt rafmagn,Skoðaður 

5181

Hyundai Santa Fe árg. 2004. Bensín. 
5 gíra. Verð. 350þ. S. 6162597

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Húsbílar

Húsbill til sölu. Hobby toskana 650 
ár.2008 ek.57000 km. Vel útbúin 
bíll.Einn eigandi. Ásett verð 9,5 
milljónir. Uppl. Í síma 8979675 eða 
bíll.Einn eigandi. Ásett verð 9,5 
milljónir. Uppl. Í síma 8979675 eða 
bíll.Einn eigandi. Ásett verð 9,5 

gwsrefansson@gmail.com.

 Bátar

HEIMAVÍK
Flotnet, sökknet, reynsla þekking 
gæði Heimavík. S. 892 8655 www.
heimavik.is

 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

 Garðyrkja

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

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

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

 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

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

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

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGIYGGIY NGA. SJSJS Á NÁNAR

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Skólar
Námskeið

 Námskeið
Hverju vill biblían koma á framfæri 
við þig? Næsta námskeið hefst þri 
22/8. Nánar í S. 867 1640

Húsnæði

 Húsnæði óskast

110 REYKJKJK AVÍK

ÁRBÆR / ÁRTÚNSHOLT
Einstæður faðir með tvö börn 

í skóla í 110 óskar eftir 2-3ja 
herbergja íbúð í Hraunbæ eða 

Ártúnsholti á sanngjörnu verði. 
Reglusemi og skilvísar greiðslur.
Nánari uppl. í síma 824 1485

 Atvinnuhúsnæði
Vantar ca 100 fm húsnæði á 
höfuðborgarsvæðinu. Jarðhæð. 
Upplýsingar:699-6762 eða 
hreinverk.is - Tómas

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

DAGVAKTIKTIK R
Ginger óskar eftir starfsfólki á 
dagvaktir alla virka daga. Ef þú 

ert orðinn 18 ára og vilt vinna á 
góðum og skemmtilegum stað 

sendu þá ferilskrá á brynja@
ginger.is Ginger restaurant is 

looking for employees on day 
shifts all weekdays. If you are 
18 or older and interested in 
working at a good restaurant 

please send your c.v. to brynja@
ginger.is

DEVITOS PIZZA
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu 

og pizzabakara. Dagvinna, 
Kvöldvinna

Uppl. í s. 777 6506

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

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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



Útkeyrslustarf.
Danco Heildverslun leitar að duglegum og ábyrgðarfullum 
einstaklingum við útkeyrslu á vörum.

Hæfniskröfur:  
•	 Reynslu	af	útkeyrslu-	og	lagerstörfum.			
•	 Skipulagshæfni	
•	 Lipurð	í	mannlegum	samskiptum		
•	 Sjálfstæði	og	frumkvæði	í	starfi.

Æskilegt	er	að	viðkomandi	sé	eldri	en	25	ára		
og	geti	hafið	störf	sem	fyrst.

Umsóknir sendist til siggi@danco.is        

Aðalfundur 
Náttúruverndarsamtaka 
Íslands 2017 

verður haldinn miðvikudaginn 23. ágúst í ReykjavíkurAka-
demíunni, Þórunnartúni 2, 4. hæð og hefst fundurinn kl. 20.

Á dagskrá verða venjuleg aðalfundarstörf
Sjá www.natturuvernd.is  

www.rumfatalagerinn.is

RÚMFATALAGERINN GRANDA
ÓSKAR EFTIR STARFSFÓLKI

Leitum að jákvæðu og þjónustulunduðu fólki til að
starfa með okkur. Skemmtilegt starf í lifandi umhver�.

- SÖLUMAÐUR Í HÚSGAGNADEILD
- STARFSMAÐUR Í VEFNAÐARVÖRUDEILD

- HELGARSTARFSMENN

Áhugasamir ha�ð samband 
í gegnum netfangið

grandi.verslun@r�.is

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2017Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2017

Spennandi starf þar sem miklir 
möguleikar eru á að 

vaxa í star�.

Styrkir VIRK

Virk Starfsendurhæfingarsjóður auglýsir eftir umsóknum um 
styrki sem veittir eru til virkniúrræða, rannsóknarverkefna og 
uppbyggingar- og þróunarverkefna.

Framkvæmdastjórn VIRK úthlutar styrkjunum tvisvar á ári  
og þurfa umsóknir um styrkina að hafa borist sjóðnum fyrir  
15. janúar eða 15. ágúst ár hvert. 

Ákvarðanir um styrkveitingar eru teknar í framhaldinu af fram-
kvæmdastjórn VIRK, í mars og október, að fenginni umsögn frá 
sérfræðingum VIRK.

Sérstaklega verður horft til virkniúrræða miðuðum að ungu 
fólki og til rannsóknar- og þróunarverkefna tengdu ungu fólki  
í styrkveitingum VIRK árið 2017.

Nánari upplýsingar, stefnur og reglur varðandi umsóknir á 
styrkjum til VIRK og umsóknareyðublöð má finna á www.virk.is

Umsóknarfrestur er til 15. ágúst 2017.

 

 
 

 
 
 
 

ÁSGARÐUR 117, 108 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG 9. ÁGÚST KL. 17:30-18:00

Hlíðarsmári 12 | 201 Kópavogur
s. +354 510 3000 | sala@islenskafasteignasalan.is

• Bústaðarhverfi - Fallegt raðhús á þessum vinsæla stað.
• Eignin er skráð 109,3 fm. 
• Björt stofa, útgengt í garð með verönd.
• 3-4 svefnherbergi.
• Eldhús með fallegri eldri innréttingu.
• Sólpallur og heitur pottur í garði.
• Verð 53.900.000.- 

ÍRIS HALL LÖGG. FAST. VERÐUR Á STAÐNUM.
s. +354 695 4500 | irishall@islenskafasteignasalan.is

OPIÐ 

HÚS

Skólaliðar óskast nú þegar  
í Fjölbrautaskólann í Garðabæ. 

Skólaliðar gegna fjölbreyttu starfi og eru í samstarfi við 
aðra starfsmenn og nemendur. Starfið felst m.a. í  að halda 
skólanum hreinum. Vinnutími eftir samkomulagi. 

Upplýsingar fást í síma 520 1600 og í netföngunum  
kristinn@fg.is og elisabets@fg.is. 

Umsóknarfrestur er til 20. ágúst. 

Styrkir

Fasteignir Atvinna

Fundir / Mannfagnaður

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

Þóra Birgisdóttir
löggiltur fasteignasali
sími: 777 2882
thora@fastborg.is

99,0 millj.Verð:

Stórglæsilegt og mikið endurnýjað 
7 herbergja 321 fm einbýlishús. 
Húsið var mikið tekið í geng 2007-8 
þ.m.t. Eldhús, böð, hurðir, gólfefni, 
hiti í gólfum. Húsið er byggt 1984 og 
stendur á fallegri hraunlóð í norðurbæ 
Hafnarfjarðar með góðri aðkomu og 
óbyggðu svæði í kring.

Sævangur 33 
220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS Í DAG
miðvikudaginn 9.ágúst kl.18:00-18:30

intellecta.is

RÁÐNINGAR

Þú ert ráðin/n!

FAST
Ráðningar

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is
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