
KYNNINGARBLAÐ

Heiða Skúladóttir, fyrir-
sæta og nemi, fylgist vel 
með tískubylgjum og 
hefur ákveðnar skoðanir 
á henni. ➛4
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Dóróthea Gunnarsdóttir og Árný Marteinsdóttir, eigendur verslunarinnar 16a á Skólavörðustíg.  MYND/STEFÁN

Vilja auka litagleðina 
Tískuverslunin 16a, Skólavörðustíg 16a, fagnar ársafmæli á morgun með ljúf-
um veitingum frá kl. 14-18. Verslunin býður kvenfatnað, töskur og skó . ➛2

SMÁRALIND

COMMA
CASUAL IDENTITY

 

Fallegt, fágað og töff



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 

Í 16a er að finna fallegan og kvenlegan fatnað í mörgum litum. MYNDIR/STEFÁN

Í versluninni er hlýlegt andrúmsloft og persónuleg þjónusta. 

Í versluninni 
16a er mikið 
úrval af vönd-
uðum töskum 
og skóm. 

Árný Marteinsdóttir og 
Dóróthea Gunnarsdóttir, 
eigendur verslunarinnar, 

segja að þegar verslunin var stofnuð 
á síðasta ári hafi hugmyndin verið 
sú að auka fataúrval, liti og mynstur. 
„Okkur fannst vanta liti í fatnað 
hér á landi. Við heyrðum þetta líka 
hjá öðrum konum sem töluðu um 
fábreytt úrval. Hjá okkur er útgangs-
punkturinn litir, falleg mynstur og 
lífsgleði,“ segja þær.

„Við fögnum ársafmælinu á 
morgun, 22. september, og miðað 
við móttökurnar síðasta árið 
verðum við að segja að viðskipta-
vinir okkar eru himinlifandi yfir 
nýjum sniðum, björtum litum og 
góðu verði. Við höfum fengið mikið 
hrós fyrir vöruúrvalið, bæði frá 
íslenskum viðskiptavinum og ferða-
mönnum. Fólki finnst gaman að 
sjá eitthvað nýtt og öðruvísi. Þetta 
hefur verið virkilega viðburðaríkt ár 
hjá okkur,“ segja þær stöllur en lögð 
er sérstök áhersla á góða og per-
sónulega þjónustu í versluninni.

„Við leggjum metnað okkar í 
nálægð við viðskiptavininn og 
höldum sérstök kvennakvöld þegar 
eftir því er leitað. Þá skapast alveg 
sérstaklega skemmtileg stemming. 
Við bjóðum kvennahópum upp á 
léttar veitingar og sýnum þeim vör-
urnar með annarri nálgun. Okkur 
finnst að konur sem klæðast fötum 
frá okkur skeri sig úr fjöldanum á 
jákvæðan og kvenlegan hátt. Litir 
skapa ákveðna gleði og gera sam-
skipti við aðra léttari. Markhópur 
okkar eru konur á öllum aldri.

Við höfum leitast við að velja 
hönnuði og framleiðendur eftir 
bestu sannfæringu. Allt eru þetta 
gæðamerki sem eru þekkt fyrir 
vandvirkni og góða hönnun. Má þar 
nefna King Louie, Sessún, Depeche, 
Nice Things, Mjuse, Alexander 
Hotto og Vagabond.

Við höfum gert ýmislegt til þess 
að hafa umhverfið í versluninni 
hlýlegt og aðlaðandi. Viðskiptavin-
inum á að líða vel, gefa sér tíma til 
að skoða og njóta góðrar þjónustu. 

Við viljum að konur hafi gaman af 
því að skoða vörurnar, kíkja í gamla 
miðbæinn og upplifa stemminguna 
á Skólavörðustígnum,“ segja þær.

King Louie er aðalmerki 16a 
en það var stofnað árið 1980 af 
hollensku pari. „Við kolféllum 
fyrir þessu merki. Hönnuðirnir 
eru miklir aðdáendur vintage 
hluta og fannst til dæmis vanta 
hina fullkomnu svörtu turtle-neck 

peysu. Þau hönnuðu slíka peysu 
með Levi’s 501. Eftir það hefur KL 
vaxið stöðugt en markmið þeirra 
er að framleiða föt sem gerir fólk 
hamingjusamt,“ segja þær. „Það er 
líka góð tilfinning að KL framleiðir 
einungis föt við tryggar aðstæður. 
Fyrirtækið er meðlimur í Fair Wear 
Foundation en það eru samtök sem 
skuldbinda sig til að bæta vinnu-
skilyrði í fataframleiðslu. Þeir hafa 

strangt eftirlit með að vinnutími sé 
ekki of langur og barnaþrælkun er 
ekki samþykkt. Fylgst er með öllu 
öryggi og vinnuumhverfi. Fram-
leiðendur KL ferðast til Tyrklands 
og Asíu á hverju ári til að skoða 
framleiðsluferlið. Þá hafa eigendur 
KL unnið að jafnrétti í meira en 
tuttugu ár. Tíu prósent fatnaðarins 

Við fögnum árs-
afmælinu á morgun 

og erum himinlifandi 
með móttökurnar.

eru með GOTS, global organic 
textile standard. Það nýjasta í fram-
leiðslunni er pólýester sem unnið er 
úr PET-flöskum. Undanfarið hefur 
KL fengið fjölda verðlauna fyrir 
mynstur í fatnaði.“

16a er einnig með vandaða 
ítalska gæðaskó sem henta vel fyrir 
íslenskt veðurfar auk vinsælu Mjuse 
skónna í fallegum litum, rétt eins 
of fötin.

Verslunin 16a er með Facebook- 
og Instagramsíður sem eru reglu-
lega uppfærðar. Heimasíðan er 
www.16a.is og símanúmerið er 562 
0016.

Í 16a fæst fallegur og kvenlegur fatnaður í mörgum litum. MYNDIR/STEFÁN
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Guerlain kynning í Sigurboganum 
20. – 23. september

Við kynnum til leiks tvo nýja farða úr Lingeri De Peau 
línunni, Aqua Nude og Cushion

Farðarnir eru léttir og rakagefandi.

20% afsláttur af öllum vörum frá Guerlain

Guerlain sérfræðingur verður á staðnum og aðstoðar 
þig við að �nna hinn fullkomna farða fyrir þig.

Kryddaðu fataskápinn

Skyrta á 7.900 kr.
- 2 litir: brúnt, grátt
- stærð 36 - 46/48

Pils á 13.900 kr.
- einn litur (mjúkt 

leðurlíkisefni)
- stærð 36 - 46/48

Skyrta á 7.900 kr.Pils á 13.900 kr.

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Meðfram námi og 
fyrirsætustörfum starfar 
Heiða sem hótel- og 

upplýsingamiðstöðva tengiliður í 
sölu- og markaðsdeild hjá Special 
Tours svo segja má að það sé nóg 
að gera hjá henni. Hún fylgist þó 
heldur betur vel með öllu því sem 
gerist í tískuheiminum. „Ég dembi 
mér ekki á kaf í tísku viðeigandi 
tímabils hverju sinni heldur 
tek það sem mér líkar og aðlaga 
mínum stíl,“ segir hún. „Auðvitað 
væri ég til í að endurnýja fata-
skápinn minn við hverja árstíð, 
í hinum fullkomna heimi. Ég er 
mjög hrifin af rauða litnum, köfl-
ótta og houndstooth mynstrinu 
sem ræður ríkjum núna í haust. 
Haustið er með miklum nostalgíu-
brag enda sækja mynstrin og 
sniðin innblástur í stríðsárin. 
Það heillar mig sérstaklega að 
hausttíska kvenna er samtímis 
masculine og feminine. Konur 
geta verið óhræddar við að fara í 
herradeildina og keypt sér ullar-
kápur, þykkar peysur og blazer 
fyrir haustið. Í mínu tilfelli, ef ég 
finn ekki það sem ég er að leita 
að í kvennadeildinni, þá fer ég í 
herradeildina. Oftar en ekki þá 
leynist það þar,“ segir Heiða sem 
þykir alltaf flott klædd.

Þegar hún er spurð í hvernig 
fötum henni líði best, svarar hún: 

„Ég hugsa fyrst og fremst um 
þægindi og að verða ekki kalt. Ég er 
aldrei í öllu svörtu heldur reyni að 
hafa alltaf eitthvað í lit og ég er líka 
yfirleitt klædd í „sparilegri“ kant-
inum, ef svo má segja: þægilegt en 
ekki kósí. Eina óþægilegilega flíkin 
sem ég hef þolinmæði fyrir eru 
skór, ég get verið tímunum saman 
í óþægilegum skóm, en það sama 
ætti ekki við um óþægilegan kjól 
eða buxur til dæmis.“

Uppáhaldsheimasíðan hennar 
er bloggsíðan HonestlyWTF.com. 
„Það er samansafn af bloggurum 
sem skrifa um tísku, hönnun, list, 
innanhússhönnun og mat. Gæti 
eytt mörgum klukkutímum inni á 
þessari síðu,“ segir Heiða en hún á 
líka eftirlætishönnuði. „Já, Gucci, 
Tom Ford, Zac Posen og Maison 
Margiela eru í uppáhaldi þessa 
stundina. Annars kaupi ég helst 
fötin mín í Zöru, Cos, GK Reykjavík 
og Selected en þær verslanir höfða 
mest til mín. Ég er stundum eins og 
klippt út úr bæklingi frá Zöru.“

Heiða hefur hug á að skrá sig á 
sjálfsvarnarnámskeið. „Ég held að 
það sé mjög mikilvægt að kunna 
undirstöðuatriðin í sjálfsvörn. 
Annars þarf ég að taka mig á í 
mataræði, því er oft ábótavant, ef 
ég á að vera hreinskilin. Meðan 
ég er í skólanum samanstendur 
mataræðið aðallega af uppáhelltu 
kaffi, skyri og tilbúnum sam-
lokum. Ég tek reyndar hollustu-
tímabil og gef sjálfri mér spark í 
rassinn, en þau vara yfirleitt ekki 
mjög lengi. Ég reyni að neita mér 

aldrei um neitt sem mig langar 
til að borða, lífið er einfaldlega 
of stutt til að neita sér um pitsu. 
Ég trúi frekar á að halda jafnvægi 
milli hreyfingar og mataræðisins.“

Þegar Heiða er spurð um uppá-
haldslit segist hún hafa verið 
smeyk við rauðan lit í mörg ár. 
„Það er sennilega bara ár síðan ég 
tók hann í sátt og fór að klæðast 
honum. Hann var áður of yfir-
þyrmandi og áberandi fyrir mig, 
sem er einmitt það sem heillar 
mig við hann í dag. En ég á erfitt 
með að segja að einhver einn litur 
sé í uppáhaldi, það fer svolítið 
eftir viðfangsefni. Núna er ég sér-
staklega hrifin af rauðu, kamel, 
neiví og gráu í fatnaði.“

Það er fullt að gerast hjá fyrir-
sætunni og nemanum á næst-
unni því hún ætlar að heimsækja 
Edinborg í næsta mánuði og eyða 
jólum og áramótum í Ástralíu. 
„Ég hef ekki komið þangað áður 
og hlakka mikið til. Mér finnst 
reyndar sumarið skemmtilegasti 
árstíminn. Þá kemst maður í smá 
pásu frá námi og getur unnið 
og ferðast. Mér er alltaf kalt og 
þrífst best í hlýrra loftslagi. Svo 
er skemmtilegast að klæða sig á 
sumrin, þá getur maður loksins 
verið klæddur eins og skvísurnar 
í útlöndum eru klæddar í mars. 
Maður hættir sér loksins út með 
berar tær í skónum og léttum 
jakka, mér finnst líka algjör 
toppur að geta verið berleggja,“ 
segir Heiða sem er á Instagram 
undir @heidaskula.

Var alltaf hrædd 
við rauða litinn
Heiða Skúladóttir starfar sem fyrirsæta hjá Eskimo mod-
els en er önnum kafin við nám í viðskiptafræði við Há-
skóla Íslands. Hún gefur sér þó tíma til að spá í tískuna.

Heiða Skúladóttir er hér með stóru kisuna sína.  MYND/HANNA

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 
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Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Nýjar vörur í hverri viku

Ferðamálaskóli Íslands • www.menntun.is • Sími 567 1466

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

Ferðamálaskóli Íslands • www.menntun.is • Sími 567 1466

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

kr. 6.500.-

Str. S-XXL

Litir: svart, grátt,
        dökkblátt        dökkblátt

Síðar peysur
100% bómull

      ÁSKRIFTIN 
FYLGIR ÞÉR
Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á 
uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær 
sem er – því áskriftin fylgir þér 365ASKRIFT.is

Sólon Örn í uppáhaldsflíkinni sinni sem er GUE$$ bolur, keyptur á Brdr Store. MYNDIR/EYÞÓR

Buxurnar og peysan 
voru keypt í Weekday 

í Berlín. Sól-
gleraugun eru frá 

Armani.

Sólon Örn Sævarsson er 18 
ára gamall Kópavogsbúi 
með mikinn áhuga á tónlist, 

hönnun og ljósmyndun. Hann 
starfar um þessar mundir hjá 
fjarskiptafyrirtækinu Hringdu við 
ýmiss konar grafísk verkefni en 
eyðir stærstum hluta frítímans í að 
semja tónlist. „Ég hef lengi spilað 
á ýmis hljóðfæri en byrjaði fyrir 
rúmu ári síðan að útsetja tónlist og 
hef gert fátt annað síðan. Hingað 
til hef ég ekki mikið verið að flagga 
tónlist minni en er þó frekar dug-
legur að henda tóndæmum inn 
á SoundCloud og geng þar undir 
nafninu Shiny Papa. Næstu skref 
er að bæta söngvurum við tónlist 
mína. Sjálfur hlusta ég á allar tón-
listarstefnur en sem langmest „sha-
dow rapp“ en á það til að búa til 
„dream pop“. Innblásturinn kemur 
helst frá $uicideboy$, Bones, 
Spooky Black og Beach 
House. Hingað til hef ég að 
mestu samið efnið sjálfur 
en hóf nýlega að brugga 
tónlist með trommar-
anum úr Korter í flog sem 
getur miklu meira en að 
spila á trommur.“

Hann segir fatastíl 
sinn afar fjölbreyttan 
og hann klæðist nánast 
hverju sem er. „Áhugi 
minn á tísku byrjaði 
hægt og rólega í 
menntaskóla og áður 
en ég vissi af var 
ég farinn að eyða 
allt, allt of miklum 
peningum í föt. Ég 
elska alla tísku en er 
mest að vinna með 
„streetwear“ fatnað. 
Einnig fylgist ég með 
uppáhaldstónlistar-
mönnunum mínum á 
Instagram og fæ mikinn 
innblástur frá rappsen-
unni. Ég fylgist sömu-
leiðis stíft með  

/r/streetwear þræðinum á 
Reddit.“

Áttu þér uppáhaldsversl-
anir? Í útlöndum stekk ég 

alltaf í næstu Foot Locker 
en í Berlín á ég uppáhaldsbúð 
sem heitir Sneakers 'n Stuff. 

Mér finnst úrvalið vera frekar 
slappt á Íslandi en mér finnst 
Smash og Húrra oft gera góða 
hluti. Einnig reyni ég að kaupa 
föt í búðum sem selja notuð 
föt. Ég elska t.d. að kíkja í 
Fatamarkaðinn hjá Hlemmi 
eða í búðir Rauða krossins og 
leita að földum gimsteinum.

Áttu eina uppáhaldsflík? 
Núna held ég mest upp á 

GUE$$ bolinn minn og Retro 
Jordan 1 skóna mína. Ef þú 
spyrð mig aftur eftir mánuð 

verður svarið örugglega ekki það 
sama.

Áttu einhverja uppáhaldhönn-
uði? Uppáhaldsfatahönnuðurinn 
minn hlýtur að vera Tinker Hat-
field. Ég held einnig mikið upp 
á Ralph Lauren og Gucci þessa 
stundina.

Bestu og verstu fatakaupin? Ég 
lét nýlega sérsauma á mig belti 
í Berlín sem er eflaust með betri 
kaupum sem ég hef gert. Þau 
verstu eru Stone Island peysa sem 
ég keypti fyrir nokkru síðan. Hún 
kostaði alltof mikið og passar ekki 
einu sinni á mig þannig að hún er 
bara inni í skáp að safna ryki.

Notar þú fylgihluti? Ég geng oft 
með hringa og er alltaf með eyrna-
lokka. Einnig safna ég sólgleraug-
um og á mikið af derhúfum.

Elskar alla tísku
Sólon Örn fylgist með uppáhaldstónlistarmönnunum sín-
um á Instagram og fær mikinn innblástur frá rappsenunni. 
Hann semur tónlist undir listamannsnafninu Shiny Papa.
Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Carhartt buxur og taska sem Sólon Örn keypti í Berlín. ,,Húfuna 
keypti ég einhvers staðar hér landi og ég man hreinlega ekki hvað-

an peysan kemur, ég á orðið alltof margar svartar hettupeysur.“
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FYRSTA BLANDA NIVEA
AF Q10 & HREINU C-VÍTAMÍNI

* prófað í tilraunaglasi

NÝTT

ÞESSIR TVEIR KRAFTMIKLU SINDURVARAR GERA HÚÐFRUMUNUM KLEIFT 
AÐ TAKA UPP 50% MEIRA SÚREFNI* SEM GEFUR HÚÐINNI MEIRI ORKU. 
NÝJA FORMÚLAN ER SÉRSTAKLEGA VERNDUÐ Í LOFTÞÉTTRI PAKKNINGU.

NIVEA.co.uk



Hin rússneska Natalia Alav-
edian er hönnuðurinn á bak 
við A.W.A.K.E en hún sýndi 

nýjustu línu sína á tískuvikunni í 
London. Natalia flutti til London 
til að setja merkið á laggirnar árið 
2012 og lét þar með langþráðan 
draum rætast eftir að hafa í nokkur 
ár ritstýrt Harper’s Bazaar í Rúss-
landi. Hún reyndi sig einnig við 
ljósmyndun og þótti takast vel upp 
en segir sjálf að hana hafi langað 
til að hanna föt frá því hún var 10 
ára. Hún hafi ekki þorað og vann 

því lengi sem stílisti. Maðurinn 
hennar hafi loks hvatt hana til 
að demba sér út í djúpu laugina. 
Nafn merkisins stendur fyrir All 
Wonderful Adventures Kindle 
Enthusiasm og nýtur vaxandi 
vinsælda meðal tískuspekúlanta, 
eins og Kim Kardashian og Kanye 
West.

Natalia sækir innblástur meðal 
annars til japanskrar menningar 
og teiknimynda og vill að kven-
legar línur njóti sín í flíkunum sem 
hún hannar.

A.W.A.K.E í London
Natalia Alvedian sýndi nýjustu línu sína á tískuvikunni í 
London. Kim og Kanye eru stórhrifin af A.W.A.K.E.

NÝJAR SENDINGAR 
AF VETRARVÖRUM

YFIRHAFNIR - DRAKTIR - KJÓLAR

Fa
rv

i.i
s 

//
 0

91
7

KRINGLUNNI | 588 2300

Allt  sem er 
grænt, grænt

5.495

7.995

3.495
1.495

333 krá dag*

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

*9.990.- á mánuði.

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Nýjar vörur streyma inn
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Fylgstu með söfnunarþætti í beinni útsendingu á RÚV og í Sjónvarpi 

Símans laugardaginn 23. september kl. 19:45 

Byggjum 
von um 
betra líf

2.000 kr.

903 1502 
8.000 kr.

903 1508
5.000 kr.

903 1505



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

 Bílar til sölu

VEITINGABÍLL
Matarbíll allt nýtt,rafmagn,gas, 
tæki og innréttingar,fullur af 
græjum,ekinn 30þ. skoðaður 19. 
Verð aðeins 3.,5 uppl. 820-5181

 Hjólhýsi

HOBBY HJÓLHÝSI 2018
STÓRSPARNAÐUR!

Nú er rétti tíminn til að panta 
Hobby hjólhýsi fyrir vorið beint 

frá Evrópu. Við aðstoðum þig. 

Allar fyrirspurnir sendist á: 

kriben@simnet.is 

s. 863 4449

 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
Getum bætt við okkur inni 
verkefnum. 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
Slökurnudd, heilsunudd á 
nuddstofunni á Grafarvogi. 
Tímapantanir í Síma 771 2117.

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

CR-V Executive
Nýskráður 9/2007, ekinn 156 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.690.000

5008 Style 7-manna
Nýskráður 6/2015, ekinn 92 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.690.000

Ceed EX 1.6 dísil
Nýskráður 6/2011, ekinn 45 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.790.000

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

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.690.000

CR-V Elegance
Nýskráður 11/2007, ekinn 114 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.690.000

Mokka
Nýskráður 5/2015, ekinn 8 þús.km., 

 bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.190.000

Civic Comfort
Nýskráður 3/2016, ekinn 33 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.590.000

IX35 GLS
Nýskráður 3/2013, ekinn 87 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur .

Verð kr. 2.490.000

HONDA

PEUGEOT

KIA

KIA

HONDA

OPEL

HONDA

HYUNDAI

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. 

1.190.000SUBARU Forester
Nýskráður 6/2007, ekinn 94 þús.km., 

bensín, sjálfskiptur.

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

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

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

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

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 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

Atvinna

 Atvinna í boði

AUKA/HELGARVINNA
Við sendibílaakstur. Morgunhress 
óskast til að keyra með brauðmeti 
2-3 í viku eftir samkomulagi milli 
ca 6-10, þar af amk aðra hvora 
helgi. Hugsanlega sniðugt fyrir 
námsmann (með möguleika á góðri 
sumarvinnu næsta sumar) uppl í s: 
8926363/skutlari@yahoo.com

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

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. 
 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

Auðbrekku 19 - 200 Kópavogi - Sími 554 3140 - velastilling@simnet.is

Alhliða bílaverkstæði

Save the Children á Íslandi

Y�r 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á

Y�r 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á
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UtankjörfUndar- 
atkvæðagreiðsla

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna kosninga til 
Alþingis sem fram fara 28. október 2017, hefst við embætti 
Sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu miðvikudaginn  
20. september 2017. 

Atkvæðagreiðslan fer í fyrstu fram á skrifstofu embættisins 
að Hlíðasmára 1 í Kópavogi á opnunartíma embættisins,  
frá 8:30 til 15:00.

Um breytingar sem kunna að verða á opnunartímum má  
sjá heimasíðu embættisins á www.syslumenn.is

Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
Þórólfur Halldórsson

sÝslUMaðUrinn
Á HöfUðBOrgarsvæðinU

Fasteignir

SPENNANDI REKSTUR  
– Auðveld kaup! – 

TIL SÖLU: Af sérstökum ástæðum er til sölu lítil en 
öflug heildsala með dagvöru. 

Flott einkaumboð fylgja. Góð sala og dreifing í gangi í 
topp verslanir. Gott svigrúm til álagningar. Spennandi 
stækkunarmöguleikar fyrir öflugan einstakling.

Upplýsingar gefur Björgvin í s. 773 4500 eða  
bjorgvin@atv.is

Björgvin Óskarsson
Fyrirtækjaráðgjafi
lögg. leigumiðlari
lögg. eignaskiptal.

PI
PA

R\
TB

W
A

-S
ÍA

Stærð: 391 m2
Byggt: 1960
Tegund: Atvinnuhúsnæði
Húsinu fylgir 2.626 m2 lóð
Fasteignamat: 9.450.000 kr.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar | Sími 425 2100 | www.kadeco.is

Fasteignir til sölu á Ásbrú

Á innan við áratug hefur byggst upp á Ásbrú, fyrrum varnarsvæðinu við Keflavíkurflugvöll, þróttmikið og litríkt samfélag 
með öfluga menntastofnun, �ölda spennandi fyrirtækja, gróskumikla nýsköpun og blómstrandi mannlíf. Hröð uppbygging í 
gagnaveraiðnaði og örþörungarækt, ásamt nálægð við Keflavíkurflugvöll gera Ásbrú að góðu vaxtarsvæði til framtíðar.  
Þú getur skoðað allar eignir sem félagið hefur til sölu á kadeco.is

AÐALTRÖÐ 4

Eignin verður til sýnis mánudaginn 25. september næstkomandi milli kl. 13–15. Tilboð óskast 
eigi síðar en kl. 11 föstudaginn 29. september. Nánari upplýsingar á kadeco.is

Tilkynningar

www.hagvangur.is

Sterk tengsl 
í íslensku atvinnulífi

RÁÐNINGAR

Intellecta ehf.    Síðumúla 5    108 Reykjavík    511 1225    intellecta.is

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu starfsmanna. 
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 
og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
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