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Guðný Ásberg er fagur-
keri og fylgist vel með 
tískustraumum. Hún 
segist eiga of mikið af 
skóm en pels sem hún 
keypti nýlega á markaði 
í Los Angeles er í mestu 
uppáhaldi.   ➛4
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  Fallegt, fágað og töff

BRÚÐKAUP OG ÚTSKRIFTIR

VEISLAN HEFST
HJÁ OKKUR

Hvíta bolinn og buxurnar keypti Þórður í fatabúð í Marseille í Frakklandi. „Skórnir eru sérútbúnir Nike-skór sem Íslandsvinurinn og flugdólgurinn Ryan Hawaii 
gaf mér fyrir að spila á tónleikum sínum í Amsterdam en hann tússaði á skóna og skreytti þá,” segir Þórður Ingi Jónsson. MYNDIR/EYÞÓR

Með  
flóamarkaðs- 
geðsýki  
á háu stigi
Á sínum yngri árum var 
tónlistarmaðurinn Lord 
Pusswhip pönkari og 
skreytti sig með keðjum 
frá BYKO. Í dag finnst 
honum flóamarkaðs-
geðsýki lýsa best fatastíl 
sínum. ➛2



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. 
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heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Tónlistarmaðurinn og upp-
tökustjórinn Þórður Ingi 
Jónsson, betur þekktur 

sem Lord Pusswhip, situr aldrei 
auðum höndum. Undanfarna 
mánuði hefur hann m.a. verið 
að undirbúa mikið af nýjum 
útgáfum og spilað víða. „Fyrsta 
vínylplatan mín, The Hand of 
Glory EP, kom út í mars á bbbbbb 
records, íslensku raftónlistarút-
gáfunni hans Bjarka. Einnig gaf ég 
nýlega út Stationz Ov Tha Puss, 
safnkassettu á Ladyboy Records. 
Ég hef einnig verið að pródúsera 
lög fyrir ýmsa listamenn hér á 
landi og erlendis auk þess sem ég 
hef farið í tónleikaferðalög.

Tónlistin er í fyrirrúmi en utan 
hennar hefur hann sinnt ýmsu 
öðru undanfarin ár. „Ég er mest 
að einbeita mér að tónlist þessa 
dagana en ég hef líka starfað 
mikið í blaðamennsku, seinast 
fyrir Indie Magazine í Berlín og 
nú fyrir útvarpsþáttinn Lestina 
á Rás 1. Undanfarin tvö ár hef ég 
búið í Berlín en flutti heim í bili 
síðustu jól.“

Þórður hefur lengi vakið 
athygli fyrir persónulegan fata-
stíl en hvernig skyldi hann lýsa 
honum sjálfur? „Stóri bróðir 
minn lýsti fatasmekknum mínum 
sem „flóamarkaðsgeðsýki“ eða 
„thrift store psychosis“. Mér 
finnst það smá viðeigandi. Ég á 
mér ekki beint tískufyrirmyndir 
heldur reyni bara að vera ég 
sjálfur. Þegar ég var yngri var 
ég hins vegar pönkari og sótti 
mikinn innblástur þaðan, fór t.d. 
oft í BYKO til að kaupa keðjur. 
Annars finnst mér klæðaburður 
minn ekki hafa þróast mikið 
undanfarin ár. Þó er ég kannski 
almennt ekki í alveg jafn villtum 
og áberandi klæðnaði og þegar 
ég var yngri. Meira smekklegur í 
dag.“

Hvar kaupir þú helst föt?
Ef ég kaupi eitthvað nýtt þá er 

það vanalega á flóamörkuðum 
eða í gegnum netið.

Bolurinn er nýr Pusswhip-bolur sem Þórður hannaði fyrir Tim Rosenbaum 
sem rekur fatafyrirtækið Atelier Rosenbaum í Berlín. „Skyrtan er kúrekaskyrta 
sem bróðir minn, myndlistarmaðurinn Þórarinn Ingi Jónsson, stenslaði með 
hvítri málningu. Skórnir eru magnaðir rúskinnsskór með gullkeðju en þeir 
voru keyptir í Bandaríkjunum. Mjög „pimpy“.“

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Ef ég ætti að nefna einn lit 

væri það fjólublár. Ég, mamma 
og bróðir minn erum þó vana-
lega klædd í svart, smá eins og 
Addams-fjölskyldan.

Hvernig fylgist þú helst með 
tískunni?

Ég er voða lítið að fylgjast 
grannt með nýrri tísku en þekk-
ingin smýgur smá í gegnum 
Twitter.

Áttu minningar um gömul tísku-
slys?

Þegar ég var tólf ára pönkari 
keypti ég fjólubláan leðurjakka og 
málaði „DVERGAKLÁM“ á bakið. 
Veit ekki alveg með þessa týpu í 
dag.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn?

Það er græna úlpan sem ég 
klæðist á einni myndinni hér. Ég 
passa enn í hana þótt ég hafi keypt 
hana fyrir meira en tíu árum 
síðan.

Áttu einhverjar uppáhaldsversl-
anir?

Firmament í Berlín er mjög töff 
og Radd Lounge í Tókýó.

Áttu þér uppáhaldsflík?
Kannski bara Lil Ugly Mane 

jakkann minn frá Radd Lounge.

Bestu og verstu fatakaupin?
Bestu kaupin voru Jazz Jack-

rabbit jakki sem ég fann í Hjálp-
ræðishernum sem var greinilega 
framleiddur þegar leikurinn kom 
út á sínum tíma. Verstu kaupin 
voru flest gerð í H&M.

Eyðir þú miklu í föt miðað við 
jafnaldra þína?

Nei, ég er allt of blankur eins og er.

Notar þú fylgihluti?
Ég elska hringa og keðjur en er 

samt dálítið gjarn á að týna þeim, 
því miður.

Appelsínugula peysan er ein af uppáhalds hettupeysum Þórðar, Dickies-
peysa sem hann keypti í vinnufatabúðinni á Karl Marx Strasse í Berlín. „Þeir 
sem vinna við að þrífa Berlínarborg klæðast svona appelsínugulum fötum 
með endurskinsmerkjum. Mér fannst þetta svo gott lúkk að ég varð að stela 
því. Skórnir eru augljóslega Timberland-skór. Ég ætti kannski að þrífa þá en 
það er samt smá hluti af lúkkinu.”

Lord Pusswhip hefur verið iðinn við kolann undanfarin ár.

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

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Glæsilegir jakkar

Verð 12.900 kr.
3 litir: bleikt, álgrátt, olivugrænt

stærð 36 - 46
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Útskriftarnemendur í samtímadansi frá  
Listaháskóla Íslands sitja fyrir í fatnaði frá okkur

Við þökkum þessum flotta hópi kærlega fyrir skemmtilega samvinnu og óskum þeim hjartanlega til hamingju með áfangann. 

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is



Kjólar með blóma-
mynstri verða  

áberandi í sumar og 
vinsælt að blanda saman 
gömlum rokkbolum og 
fínni flíkum. 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Við erum á Facebook

Gallaleggings

Kr. 6.900.-
Str. S-XXL

Ég hef alltaf fylgst vel með 
tískunni, ekki síst götutískunni,“ 
segir Guðný Ásberg, nemi 

við Flensborgarskólann í Hafnar-
firði. Meðfram námi vinnur hún 
hjá Hjallastefnunni, nánar tiltekið 
á leikskólanum Öskju, en Guðný 
stefnir á að ljúka stúdentsprófi innan 
skamms. Um árabil hefur hún einnig 
starfað hjá Sambíóunum Álfabakka.

Áhugamálin eru mörg en Guðný 
segir að sér finnist einna skemmti-
legast að ferðast og njóta lífsins með 
fjölskyldu og vinum. „Ég hef líka 

mikinn áhuga á förðun. Sjálf lærði 
ég förðun við Reykjavík Make Up 
School og útskrifaðist ég þaðan fyrir 
rúmum tveimur árum.“

Rokkbolir í bland við fínni föt
Þegar Guðný er spurð hvar hún 
fylgist helst með nýjum tísku-

Leðurjakkinn bestu kaupin
Guðný Ásberg er mikill fagurkeri og fylgist vel með nýjum tískustraumum. Hún segist eiga of 
mikið af skóm en pels sem hún keypti nýlega  á markaði í Los Angeles er í mestu uppáhaldi.  

Guðný Ásberg er mikill fagurkeri og hefur gaman af tísku og förðun. MYNDIR/ANTON BRINK

Bolurinn er úr Zara og buxurnar frá 
Uniqlo. Veskið er einnig úr Zara.  

Guðný fékk þessa fögru tösku í Prada í Los Angeles. 

Jakkinn er úr H&M og klúturinn, sem setur mikinn svip á heildarútlitið, er úr Zara. 

trendum segist hún fylgjast með 
Instagram og skoði Pinterest af 
og til. „Af því sem ég hef séð verða 
sumarlegir kjólar með blóma-
mynstri áberandi á næstunni. 
Það verður líka vinsælt að blanda 
saman gömlum rokkbolum og fínni 
flíkum. Svo er ekki spurning um 
að glær veski, hlébarðamynstur og 
rautt og bleikt kombó verður í tísku 
í sumar,“ segir hún.

Á mikið af skóm
Þegar Guðný er spurð hvaða flík 
sé í uppáhaldi hjá henni kemur í 
ljós að það er pels sem hún keypti 
á flóamarkaði fyrr í vor. „Ég keypti 
þennan pels af eldri manni sem var 
að selja hann fyrir móður sína sem 
býr í Texas. Um er að ræða kálfapels 
sem ég fékk á fimmtíu dollara. Ég 
get líka alltaf bætt við skóm, þótt ég 
eigi eiginlega of mikið af þeim. Ég 
hef ekki ákveðið hvort ég kaupi mér 
eitthvað nýtt í fataskápinn í sumar 
en það er aldrei að vita.“

Alltaf með armbönd
Guðný notar gjarnan fylgihluti og 
segist alltaf vera með armbönd á 
sér. „Einnig nota ég töskur og ég 
elska sólgleraugu,“ upplýsir hún.

Zara er uppáhaldsverslunin eins 
og stendur en hvað skyldu vera 
bestu og verstu fatakaupin? „Neon-
bleiku legghlífarnar mínar sem ég 
notaði óspart á mínum yngri árum 
eru tvímælalaust verstu kaupin. Ég 
held að bestu kaup sem ég hef gert 
sé leðurjakkinn minn sem er klass-
ískur og ég get notað hann við allt,“ 
segir Guðný Ásberg.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, 
fyrir smart konur
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Verslunin Belladonna

Flott föt, 
fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

Leikkonan og viðskiptajöfurinn 
Priscilla Presley er heims-
byggðinni kunnust fyrir að 

hafa verið eiginkona og barns-
móðir rokkkóngsins Elvis Presley. 
Hún er norsk í móðurættina en 
faðir hennar var bandarískur 
orrustuflugmaður sem fórst í flug-
slysi þegar hún var hvítvoðungur. 
Priscilla eignaðist ung fósturföður-
inn Paul Beaulieu sem var liðs-
foringi í bandaríska flughernum 
og reyndist henni góður faðir. 
Fjölskyldan flutti á milli herstöðva 
og bjó í Þýskalandi þegar þau Elvis 
kynntust þar sem hann gegndi her-
þjónustu. Þá var hún fjórtán ára.

Priscilla vakti ung athygli fyrir 
einstaka fegurð og hefur alltaf 
tollað í tískunni. Eftir skilnað við 
Elvis 1973 opnaði hún tísku-
verslunina Bis & Beau þar sem hún 
seldi eigin fatahönnun til ársins 
1976. Meðal dyggra viðskiptavina 
voru leik- og söngkonurnar Cher, 

Gullfalleg á áttræðisaldri

Priscilla var eina konan sem rokkkóngurinn Elvis Presley kvæntist. Hér er hún við sundlaugina heima 1975.

Glæsileg með blásið hár og stórar 
krullur á diskótímabilinu.

Priscilla sem þokkafullur spæjari úr 
tískumyndatökum frá því um 1980.

Priscilla og Elvis Presley á brúð-
kaupsdaginn, 1. maí 1967. Takið 
eftir tísku sjöunda áratugarins í hári, 
förðun og brúðarskarti Priscillu.

Priscilla viðheldur æskuljómanum vel, þarna orðin 71 árs, árið 2016. Með 
henni er ömmubarnið og leikkonan Riley Keough, dóttir  Lisu Marie Presley.

Glæsikvendið 
Priscilla Presley er 
73 ára í dag. Hún 
ber aldurinn vel.

Lana Turner, Barbra Streisand og 
Natalie Wood.

Elvis og Priscilla gengu í hjóna-
band 1. maí 1967 og einkadóttir 
þeirra, Lisa Marie, fæddist sléttum 
níu mánuðum eftir brúðkaups-
nóttina, þann 1. febrúar 1968.

Priscilla hefur sýnt að hún hefur 
gott viðskiptavit. Þegar Elvis féll 
frá 1977 skildi hann eftir sig tals-
verðar skuldir og stóð Priscilla 
frammi fyrir því að selja setrið hans 
Grace land. Dóttirin Lisa Marie 
var einkaerfingi og ákvað Priscilla 
að tefla á tvær hættur og breyta 
setrinu í safn til að sjá hvort arfur 
dóttur þeirra yrði meiri. Á aðeins 
einum mánuði hafði kostnaður 
við safnið borgað sig og allar götur 
síðan hefur Graceland verið einn af 
eftirsóttustu ferðamannastöðum 
Bandaríkjanna.

Elvis var af gamla skólanum og 
vildi hafa Priscillu sína heima en 
hún þráði mest að sitja fyrir og 
leika í kvikmyndum. Henni bauðst 
að leika einn af englum Charlies en 
hennar þekktustu hlutverk eru úr 
sjónvarpsþáttunum Dallas og kvik-
myndaþrennunni The Naked Gun.

Priscilla kom fram með eigin 
ilmvatnslínu 1988 sem gekk vel 
árum saman. Í dag er hún enn 
viðloðandi Graceland og sinnir 
góðgerðarmálum af kappi.

P iPris illcilla og Elvis Presley á brúð-

Priscilla hefur alltaf íðilfagrar og 
kvenlegar línurnar í lagi.
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www.jswatch.com

WORLD CUP MMXVIII úrið er hannað í tilefni af 
glæsilegum árangri íslenska karlalandsliðsins í 
knattspyrnu þegar þeir tryggðu sér sæti á 
heimsmeistaramóti í fyrsta sinn í sögunni. Úrið er 
framleitt í takmörkuðu upplagi á úrsmíðaverkstæði Gilberts 
Ó. Guðjónssonar og eru aðeins 300 númeruð úr í boði.

Gilbert Ó. Guðjónsson úrsmíðameistari og alþekktur fagmaður 
 

www.gilbert.is eða www.jswatch.com.

VIÐ KYNNUM MEÐ STOLTI
ÍSLENSKA HM ÚRIÐ

berts 

gmaður

I



Brúðkaupstískan      
          í sumar

Cressida Bonas, fyrrverandi kærasta 
Harrys og leikkona, mætti í fallegum 
kjól frá Eponine London, hönnuði 
sem einnig er í miklum metum hjá 
Katrínu hertogaynju af Cambridge. 

Tennisstjarnan Serena 
Williams er vinkona brúðarinnar og 
glæsileg á hverjum þeim velli sem 
hún leggur undir sig. Antikbleikur 
var áberandi litur í brúðkaupinu en 
þessi tiltekni kjóll er frá Versace og 
hálsmenið frá Bulgari. 

Pippa Middleton, svilkona brúðgum-
ans var í kjól frá The Fold tískuhús-
inu sem minnti einhverja gárunga á 
umbúðir utan um grænt íste. 

Eugenie prinsessa, dóttir Andrews 
Bretaprins, mætti á svæðið í glæsi-
legum sérhönnuðum Gainsburg kjól. 

Beatrice prinsessa var í glæsilegum 
og sérstökum kjól frá breska tísku-
húsinu Roksanda. 

Flestir eru sammála um að móðir 
brúðarinnar, Doria Ragland, hafi 
stolið senunni með tignarlegri 
rósemd og innri ljóma og sígildur 
kjóllinn frá Oscar de la Renta spillti 
ekki fyrir. 

Sarah Ferguson og dætur hennar 
virðast hafa ákveðið litaþema fyrir 
brúðkaupið en þær mættu allar í 
bláu. Hertogaynjan var í dökkblárri 
dragt úr smiðju tískuhússins Emma 
Louise en athygli vakti að hún var 
aðeins með einn hanska. 

Kitty Spencer, bróðurdóttir Díönu 
prinsessu, þykir sláandi lík sinni 
frægu, fögru frænku. Fyrirsætan 
mætti í brúðkaupið í skóggrænum 
kjól frá Dolce og Gabbana með tösku 
og í skóm í djúpappelsínugulum lit. 

Æskuást Harrys, skartgripahönnuð-
urinn Chelsy Davy, mætti að sjálf-
sögðu í brúðkaupið enda mikil vin-
kona fjölskyldunnar. Hún var klædd 
bláum kjól eins og margir gestanna 
enda blár mikill virðingarlitur. 

Brúðkaup Harrys Bretaprins og 
Meghan Markle um síðustu helgi 
fór ekki fram hjá neinum. Mikið 
hefur verið skrifað um brúðar-
kjólinn og ljóst að hann mun hafa 
áhrif á brúðarkjólatísku næstu 
árin. Fatnaður gestanna gefur 
einnig vísbendingar um hverju 
gestum er óhætt að klæðast í 
brúðkaupum sumarsins og hér 
má sjá nokkrar útfærslur. Það skal 
tekið fram að hér er aðallega fjallað 
um kjóla og að hattar voru skilyrði í 
konungalega brúðkaupinu en þeim 
má sleppa í rokinu á Íslandi.

Bíldshöfða 18 - 110 Reykjavík - sími: 557 9510 - www.patti.is

Lyon

www.patti.is
Skoðaðu úrvalið á

VIÐ BÚUM TIL
DRAUMASÓFANN ÞINN

900 útfærslur, engin stærðartakmörk 
og 3.000 tegundir af áklæðum

lyftarar og hillukerfi

www.velaborg.is  velaborg@velaborg.is   s. 414 8600

V
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Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.m



Bílar 
Farartæki

NÝR BÍLL- 4X4
SUZUKI SX4 S-CROSS COMFORT PLUS 
. Sjálfskiptur,4X4,eyðsla blandað 
5,7, leður,leiðsögukerfi,topplúga 
ofl. Okkar verð 4.490.000.- 
Sambærilegur bíll í umboði kostar 
kr.5.060.000.- Eigum fleiri liti á 
staðnum. Raðnr.248362.S:5621717.

NÝR BÍLL-7 MANNA
RENAULT GRAND SCENIC ZEN EDC. 
Dísel,sjálfskiptur,7 manna. Okkar 
verð 3.890.000.- Sambærilegur 
bíll í kostar kr.4.390.000.- Eigum 
fleiri týpur og liti á staðnum. 
Rnr.248359.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

NÝIR BÍLAR
TOYOTA Yaris HYBRID. Árgerðir 2018, 
sjálfskiptur. Eigum bíla á staðnum. 
Verð 2.590.000.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

Ný 2018 Ford Tranit Trend 18 
manna. Tilbúinn í hópferðir með 
miðstöð aftaní. Rafdrifin trappa. 
Hattarekar með ljósum og lofti. 
Dráttarkrókur. Verð miðað við 
hópferðaleyfi 5.190.000,- án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Húsbílar

Húsbill til sölu. Hobby toskana 650 
ár.2008 ek.57000 km. Vel útbúin bíll.
Einn eigandi. Ásett verð 7,8 milljónir. 
Uppl. Í síma 8918028. Hann er til 
sölu og sýnis hjá Toyota Selfossi.

 Bátar

 Viðgerðir

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 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.

 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
Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir 
sem og allt almennt viðhald 
fasteigna s:6974650

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

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

15% afsláttur í maí  
af öllum ljósum

Íslensk framleiðsla

CE vottuð ljós
útiljós smíðuð  
fyrir íslenskt veðurfar

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

 Atvinnuhúsnæði
Bjart snyrtilegt 350 m2 
iðnaðarhúsn. til leigu í Grundarfirði. 
Stór vinnusalur, stórt eldhús, 
kaffistofa, og gott herbergi. Allt á 
210 þ. á mán. Laust 20 maí. S: 696-
7254 + 660-1060

Atvinna

 Atvinna í boði
Vantar starfsmann í málningarvinnu 
í sumar. Annað hvort lærðan málara 
eða sem hefur unnið eitthvað í 
húsamálun. Upplýsingar í síma 
697-9000 Kristján eða litbrigdi@
litbrigdi.is

 Atvinna óskast

SMIÐIR - VERKAMENN 
- MÚRARAR- 

LAGERSTARFSMENN
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA  
s. 780 1444

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Tilkynningar

 Tilkynningar

Óska eftir 700 kr. framlagi 
skattgreiðanda á reikning 0130-

05-000825 kt. 2511582589 vegna 
leitar að hegningarlagabroti vegna 

lögtaks á bifreiðargjaldi merkt 
129 eða 130

Suðurlandsbraut 6, Rvk.  |  Sími 419 9000  info@handafl.is   |   handafl.is

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

551 5000

Ármúla 15, 108 Reykjavík -  www.proventus.is - proventus@proventus.is

TIL FJÖLBREYTTRA 
STARFA UM LENGRI 
EÐA SKEMMRI TÍMA

Útvegum starfsmenn

Nánari upplýsingar í síma 551 5000 eða sendið  
fyrirspurn á netfangið proventus@proventus.is

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Laugardaga milli 

kl. 12:00 og 16:00

Honda Civic Executive

Honda Accord 2.4 Executive

Honda Civic Prestige 5 dyra

Honda Jazz

Nýskráður 5/2008, ekinn 103 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, leðurinnrétting, topplúga.

Nýskráður 8/2009, ekinn 135 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, leðurinnrétting,topplúga, dráttarkrókur.

Nýskráður 3/2018, ekinn 2 þús.km., bensín, sjálfskip-
tur, leðurinnrétting, opnanlegt glerþak, leiðsögukerfi og 

margt fleira, 183 hestöfl.

Nýskráður 3/2006, ekinn 70 þús.km., bensín, sjálf-
skiptur ,hliðarlistar, sumardekk á álfelgum  

+ vetrardekk á stálfelgum.

Verð kr. 1.190.000

Verð kr. 1.390.000

Verð kr. 4.290.000

Verð kr. 690.000

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.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.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Súlutjörn 11, 260 Reykjanesbæ
Opið hús í dag fimmtudag kl.17:15-18:00
Mjög góð, afar vel staðsett 4 herbergja efri hæð í nýlegu 
tvíbýli. Verð kr. 35.900.000.-

OPIÐ HÚS

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Bryndís
GSM: 773 7400

talen
bryn
Sími

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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