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Guðrún Hjörleifsdóttir er eigandi tískuverslunarinnar Rítu og tók við rekstri verslunarinnar af móður sinni fyrir tveimur árum. MYND/STEFÁN

Glitur og glamúr  
hjá Rítu fyrir jólin
Tískuverslunin Ríta heillar konur á öllum aldri. Þar fást glæsileg klæði fyrir jafnt 
hvunndags sem hátíðleg tilefni, á góðu verði og í stærðunum 36 til 56.  ➛2

Sjávarbarinn – Grandagarði 9 – sjavarbarinn.is

Skötuveisla!
7.-23. desember

Afslátttur fyrir hópa.
Pantanir í síma 

517 3131 eða 696 5900



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: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349  
Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368   Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 
| 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: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@
frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@
frettabladid.is, s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Það er alltaf gaman að vera 
með eitthvað rautt, silfrað, 
gyllt eða koparlitað fyrir 

jólin, því nú fer sá tími í hönd að 
konur vilja smá glitur og glamúr 
sem er svo vinsælt núna,“ segir 
Guðrún Hjörleifsdóttir, eigandi 
tískuverslunarinnar Rítu.

Ríta er nú sneisafull af glæsi-
legum hátíðarfatnaði og flottum 
flíkum fyrir hvunndags tilveruna.

„Við erum með allt sem eina 
konu getur vantað í fataskápinn og 
þjónum breiðum aldurshópi, allt 
frá 25 ára og upp úr, í stærðunum 
36 til 56,“ útskýrir Guðrún í Rítu.

Senda tískufötin út á land
Ríta er rótgróin tískuverslun sem 
var upphaflega stofnuð 1982 af Sig-
ríði Kristófersdóttur, sem rak hana 
í Eddufelli í árafjöld. Árið 1996 tók 
við rekstrinum Steinunn Ingólfs-
dóttir, sem hafði saumað fyrir 
Sigríði um árabil og fyrir tveimur 
árum keypti Guðrún búðina af 
móður sinni.

„Ég byrjaði að vinna hjá mömmu 
1999 og sama ár opnuðum við aðra 
Rítu verslun í stóru og glæsilegu 
húsnæði í Bæjarlind í Kópavogi. 
Árið 2010 lokuðum við í Eddu-
fellinu og stækkuðum við okkur 
í Bæjarlind, sem er nú í hjarta 
höfuðborgarsvæðisins,“ segir 
Guðrún.

„Viðskiptavinahópurinn er 
dyggur og stór. Konur halda 
tryggð við Rítu vegna persónu-
legrar og góðrar þjónustu og það 
hefur mikið að segja að þær finna 
hjá okkur alhliða fatnað, hvunn-
dags og fyrir sparileg tilefni. Við 
sendum mikið út á land og konur 
á landsbyggðinni eru duglegar að 
hringja inn því þær þekkja gæðin 
og vilja fá það nýjasta til sín. Ef 
fötin passa ekki má alltaf senda 
þau til baka,“ segir hún.

Föt sem klæða allar konur
Verslunin Ríta er stór og björt og 
stíllinn í versluninni fylgir nýjustu 
tískustraumum.

„Við flytjum inn glæsilegan, 
kvenlegan og klæðilegan fatnað frá 
Danmörku, Hollandi og Þýska-

Í Rítu fæst einstakt úrval af gallabuxum sem henta við öll lífsins tilefni og alkunna er að þar finna konur flottar gallabuxur sem henta líkamsvexti hverrar og einnar. MYND/STEFÁN

Verslun Rítu er björt og rúmgóð og þjónustan persónuleg og alúðleg.

Rauðir kjólar eru sívinsælir fyrir jólin sem og svartir með glitri og glamúr.

Buxnaúrvalið í Rítu er ríkulegt fyrir jólin og einkar klæðilegt.

landi. Bæði snið, efni og 
hönnun fatnaðarins 
passa íslenskum konum 
einstaklega vel,“ segir 
Guðrún.

Í Rítu fæst líka 
gríðarlega mikið úrval 
gallabuxna.

„Við seljum mikið af 
alls kyns buxum enda 
alkunna að hér finna 
allar konur snið sem 
hentar líkamsvexti 
hverrar og einnar,“ 
segir Guðrún í glæsi-
legri verslun Rítu.

„Nú eru kjólar og 
buxur hæstmóðins 
sem og túníkur sem 
passa vel yfir leggings. 
Þá er flott að klæðast 
kjól yfir gallabuxur og 
blanda saman flíkum 
úr ólíkum áttum og 
úr ólíkum stílum.“

Draumajólagjafir
Aðkoman að Rítu er 
afskaplega þægileg og gengið inn 
í búðina beint af bílastæðinu en 
nóg er af bílastæðum við verslun-
ina.

Fyrir hátíðarnar er mikið um að 
karlar komi við í Rítu og velji jóla-
gjafir handa konunni, kærustunni, 

dætrunum eða mömmu 
og fá við það góða 
aðstoð stelpnanna í 
Rítu.

„Konum þykir kostur 
að geta skoðað og 
mátað föt í notalegu 
umhverfi, og með góðri 
þjónustu kappkostum 
við að hjálpa þeim að 
finna það sem hentar 
þeim. Hér er gott verð 
og fallegur kven-

fatnaður, sem mætir 
þörfum flestra kvenna á 
breiðu aldursbili,“ segir 
Guðrún í Rítu.

„Ríta á mjög trausta 
og góða viðskipta-
vini og alltaf bætast 
nýir í hópinn. Það er 
ákaflega gaman þegar 
þrjár kynslóðir kvenna 
koma saman í búðina; 
amma, mamma og 
dóttir eða dætur, og 

allar finna sér flott föt 
sem passa þeirra eigin 

stíl sem sýnir að við erum með föt 
fyrir konur á öllum aldri.“

Ríta er í Bæjarlind 6 í Kópavogi. Sími 
554 7030. Sjá nánar á Facebook: Ríta 
Tískuverslun.

Sparilegir og kven-
legir jakkar kóróna 

heildarútlitið.
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Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

FORD TRANSIT ‘11 - JUMBO 
TIL SÖLU.

Langur, Háþekja, Diesel, ek. aðeins 
99 Þ. Km. Stór og glæsilegur með 
mikla möguleika. Verð aðeins 2.650 
m. kr. Vel með farinn dekurbíll. S. 
868-3144

TOYOTA HIACE SENDIBÍLL
Til sölu árg.99 ek.220 þús,skoðun 
2019, á góðum vetrardekkjum.
Vél og vagn í góðu ástandi.
Verðhugmynd.400-500 þús.Gamall 
járkur sem á mikið eftir og getur 
verið góður aukabíll.Þjónustubók 
frá upphafi. Uppl.s:893-3397

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

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

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

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

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. 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
Tek að mér ýmisskonar 
húsaviðhald. Uppl. sími 8478704 
eða manninn@hotmail.com

 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 OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is
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The Retigo 
Blue Vision Combi

Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

MOMBI OVEN
B 611 IB, IG 

 

Stærð á gastranorm íláti er GN 1/1 (530 x 325 mm) - Ofnarnir eru þannig hannaðir að 
auðvelt er að fella þá saman í hæðir.  
-  Hugbúnaðurinn og skjárinn hefur upp á að bjóða allt það sem krefjandi notandi þarf. 
- Öll kerfin hafa sjálfvirk hreinsunarkerfi.
151 - 250 máltíðir á dag. 

Stærð á gastranorm íláti er GN 1/1 (530 x 325 mm) - Ofninn er hannaður þannig að 
auðvelt er að fella hann ofan á aðra Retigo ofna saman í hæðir.  
-  Hugbúnaðurinn og skjárinn hefur upp á að bjóða allt það sem krefjandi notandi þarf. 
- Öll kerfin hafa sjálfvirk hreinsunarkerfi.
50 - 150 máltíðir á dag. 

kr. 692.000 +vsk MOMBI OVEN
O 1011 IB, IG kr. 829.000 +vsk

50 - 150 máltíðir á dag. 151 - 250 máltíðir á dag. 

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

 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 
HÚSABYGGINGA. SJÁ 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.

Heimilið

 Antík

WWW.UR.IS
Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum 
klukkum og úrum. Guðmundur 
Hermannsson úrsmíðameistari. S. 
554 7770 & 691 8327. www.ur.is 
ur@ur.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNARHÚSNÆÐI-
ATVINNUHÚSNÆÐI

Til leigu 170,5 fm húsnæði á 
götuhæð, Bolholti 4. Næsta hús 

fyrir aftan Skeljung Laugavegi 180.
Stórir gluggar, ný málað, góð 
lýsing og yfir 40 ljóskastarar í 

loftum.
Laust strax. Uppl. Ragnar  

s:893-8166 eða  
grensas@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

BÍLSTJÓRI ÓSKAST Í 
SENDIBÍLAAKSTUR.

Hraustur, þjónustulundaður 
og íslenskumælandi með 

hreint sakavottorð. Fjölbreytt 
vinna,góður félagsskapur, nóg 

að gera.
Meirapróf ekki nauðsynlegt.

Frekari uppl. í s. 892 6363 og 
skutlari@gmail.com

Bílstjóri óskast á sendibíl, meirapróf 
ekki nauðsynlegt, íslenskukunnátta, 
hreint sakavottorð. Uppl. s:8999288

 Atvinna óskast

MÁLARAR.
Faglærðir Málarar. Tökum að okkur 
alla almenna málningarvinnu. 
Sanngjarnt verð. S. 696 2748 / 
loggildurmalari@gmail.com

Lautarvegur 4

Við seljum fasteignir!

172,2  m2

Ragnar 774-7373
89,9 millj.

Þríbýli 4 herb. Ný sérhæð

Opið hús 4/12 kl. 17:00-18:00

Grensásvegur 3  108 Reykjavík  Sími 530 5600

Ert þú í söluhugleiðingum?  
Við skoðum, verðmetum og ráð leggjum við markaðsaðferðir og 
sölukynningar fasteigna. Þú ert á „Traustum grunni“ með okkur.

Bogi Pétursson löggiltur fasteignasali | Finnbogi Hilmarsson löggiltur fasteignasali

Fasteignir

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

KennslaIðnaðarmennHeilbrigðisþjónusta Veitingastaðir

Ábendingahnappinn má 

finna á www.barnaheill.is
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