
KYNNINGARBLAÐ

Guðný Hafsteinsdóttir 
hlaut Skúlaverðlaunin 
2018 sem afhent voru á 
Handverk og hönnun. 
Verðlaunin fékk hún fyrir 
tappa sem kallast Beware 
og eru ísbjarnarhöfuð úr 
steyptu postulíni.   ➛4
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Frábær jólagjöf
Vöruúrvalið hefur aldrei verið meira en nú hjá Hrafnhildi. Boðið er upp á vandaðan fatnað þar sem gæðin eru í fyrirrúmi. MYND/STEFÁN

Jólagjöfin hennar  
fæst hjá Hrafnhildi
Hjá Hrafnhildi býður upp á spennandi nýbreytni fyrir jólin. Konur geta 
komið vikurnar fyrir jól og búið til sinn eigin óskalista. Þannig fá allir 
eitthvað fallegt í pakkann sinn, að sögn Kristínar Fenger.  ➛2
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Þegar líða fer á aðventuna 
býr oft um sig örlítið stress 
í hjörtum eiginmanna þar 

sem þeir keppast við að finna 
hina einu réttu jólagjöf fyrir betri 
helminginn, eitthvað sem hittir 
sannarlega í mark,“ segir Kristín 
Fenger brosandi en hún stendur 
jólavaktina hjá Hrafnhildi.

Fátt er betra en að fá nýja, fallega 
flík í pakkann en það getur verið 
vandmeðfarið að finna eitthvað 
sem endurspeglar persónulegan 
stíl konunnar, enda er klæða-
burður hvers og eins mjög per-
sónulegur.

„Við hjá Hrafnhildi leggjum 
mikinn metnað í að allir fái eitt-
hvað fallegt í pakkann sinn og 
bjóðum upp á þá nýbreytni að 
konur geta komið til okkar og búið 
til sérsniðinn óskalista. Við sjáum 
um að skrá stærð, vörumerki 
eða vörunúmer, allt eftir óskum 
hvers og eins. Við pökkum öllum 
gjöfum inn í fallegar gjafaöskjur og 
afhendum þær tilbúnar undir jóla-
tréð,“ upplýsir Kristín.

Finnum hina  
fullkomnu jólagjöf
Kristín mælir með að eiginmenn 
kanni hvort það liggi fyrir óskalisti 
hjá Hrafnhildi. „Og ef svo er ekki, 
þá tökum við glaðar að okkur það 
verkefni að finna hina fullkomnu 
jólagjöf fyrir eiginkonuna. Gott er 
að vinna heimavinnuna tíman-
lega með því að kíkja í fataskápinn 
heima fyrir til að átta sig á réttum 
stærðum,“ segir Kristín.

En hver er jólagjöfin í ár? „Þýsku 
náttfötin okkar hafa algjörlega 
slegið í gegn, auk þess sem við 
vorum að taka inn spennandi línu 
af heimafatnaði úr viskós. Vand-
aðar kápur úr ull, kasmír og alpaka 
eru eitthvað sem eiginmennirnir 
geta verið nokkuð vissir um að 
muni hitta í mark. Við vorum einn-
ig að fá í hús falleg sjöl í dásam-
legum litum sem eru tilvalin í jóla-
pakkann. Þau eru ýmist úr ull, silki, 
kasmír eða viskós,“ segir Kristín. 
„Við vorum einnig að taka inn nýtt 
merki, Unmade Copenhagen, sem 
er með fallega fylgihluti á góðu 
verði. Unmade Copenhagen er 
einnig með skemmtilegar snyrti-
töskur, veski, hanska og trefla á 

góðu verði. Litríkir sokkar setja 
síðan punktinn yfir i-ið í heildar-
útlitinu,“ bætir hún við.

Þá eru peysur alltaf vinsælar 
til jólagjafa, enda vart hægt að 
hugsa sér notalegri gjöf. „Við erum 
sérstaklega ánægðar með peysuúr-
valið í haust enda vorum við að 
bæta við nýjum merkjum bæði 
frá Þýskalandi og Hollandi. Skór 
hafa líka alltaf verið vinsæl gjöf 
fyrir jólin. Flestar konur eru veikar 
fyrir fallegum leðurskóm en við 
erum með fjölbreytt úrval af skóm, 

eða allt frá sparilegum hælaskóm 
upp í loðfóðraða vetrarskó,“ segir 
Kristín.

Aldrei meira vöruúrval
„Eftir að verslunin Hjá Hrafnhildi 
var stækkuð um 300 fermetra á 
síðasta ári jókst vöruúrvalið til 
muna og hefur aldrei verið meira 
en nú. Í ár erum við með sérstak-
lega gott úrval af smávöru sem 
hentar í jólapakkann. Það er 
kjörið að kíkja á Facebook-síðuna 
okkar eða á Instagram til að fá 
hugmyndir að gjöf í jólapakkann 
hennar. Allra best er þó að kíkja til 
okkar og fá persónulega ráðgjöf í 
að velja hina fullkomnu gjöf,“ segir 
Kristín að lokum.

Hjá Hrafnhildi, Engjateigi 5, 105 
Reykjavík. Sími: 581 2141. www.
facebook.com/hjahrafnhildi

Unmade 
Copenhagen er 
nýtt merki sem 
fæst hjá Hrafn-
hildi. 

Föt fyrir öll tækifæri, hvort sem er í 
vinnuna eða spari, fást hjá Hrafnhildi. 

Hlýjar og notalegar peysur eru með 
því allra vinsælasta í jólapakkann. 

Hlýjar yfirhafnir, glæsilegar ullarkápur, vandaðir leðurskór, náttföt eða dúnmjúkar kasmírpeysur.  
Allt er þetta tilvalið í jólapakkann hennar og fæst í versluninni hjá Hrafnhildi. MYNDIR/STEFÁN

Framhald af forsíðu ➛

Skór eru alltaf vinsæl gjöf fyrir jólin. 
Hjá Hrafnhildi er fjölbreytt skóúrval, 
eða allt frá sparilegum hælaskóm 
upp í loðfóðraða vetrarskó.

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  5 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  M I ÐV I KU DAG U R



Smart Boutique 
sérhæfir sig í 
leðurhönskum 
og skinnvörum 
svo sem húfum 
og krögum úr 
ref, mink og 
kanínu en einnig 
er boðið upp 
á stóra gervi-
feldarlínu sem 
inniheldur 
meðal annars 
húfur, kraga, 
töskur og vesti.

„Þegar við duttum niður á þetta frábæra rými hér í Kringlunni þá var það okkur auðvitað hvatning til að gera enn 
betur; auka úrval og bæta vöruflokka. Því hér ætlum við að vera til framtíðar,“ segir Katrin. MYND/ANTON BRINK

Kynningarafsáttur er 
af ferðatöskum þessa 
dagana.

Hjónin Katrin G. Whalley og 
Tómas Skúlason hafa rekið 
Smart Boutique í um 14 ár. 

Þau sérhæfa sig í leðurvörum og 
segjast nú vera komin heim með 
glæsilega verslun sína sem þau 
hafa verið að byggja upp jafnt og 
þétt frá stofnun; þau hafa flutt stór-
skemmtilega búð sína í Kringluna. 
Saga hennar er athyglisverð og 
ef til vill lýsandi fyrir verslunar-
rekstur á Íslandi.

„Lengst af vorum við að Lauga-
vegi 46 og undum hag okkar vel. 
Þar tókst okkur að byggja upp 

traustan hóp viðskiptavina. Við 
færðum okkur yfir á Laugaveg 55 
en misstum húsnæðið sem var 
lagt undir hótelrekstur, nokkuð 
sem margir kannast við sem hafa 
verið með rótgrónar verslanir í 
rekstri. Þær hafa mátt víkja vegna 
sprengingar í ferðaþjónustu,“ segja 
þau Katrin og Tómas sem eru sam-
hent um reksturinn.

Við tók millibilsástand. Hjónin 
færðu rekstur sinn yfir í hinn 
hýra Hafnarfjörð og voru þar með 
Smart Boutique í tvö ár. Þar hugs-
uðu þau næsta leik og vildu líta til 
framtíðarhúsnæðis fyrir búðina 
sem þau höfðu lagt svo mikið í.

„Þegar við duttum niður á þetta 
frábæra rými hér í Kringlunni þá 
var það okkur auðvitað hvatning 
til að gera enn betur; auka úrval 
og bæta vöruflokka. Því hér ætlum 
við að vera til framtíðar,“ segir 
Katrin.

Hvergi betra  
úrval leðurhanska
Smart Boutique sérhæfir sig í leður-
hönskum og skinnvörum svo sem 
húfum og krögum úr ref, mink og 
kanínu en einnig er boðið upp á 
stóra gervifeldarlínu sem inni-
heldur meðal annars húfur, kraga, 

töskur og vesti.

Smart Boutique er með í boði 
leðurhanska sem eru í yfir 120 
litum og hátt í 400 tegundir fyrir 
dömur og herra og er það líklegast 
eitt mesta úrval sem finna má í 
einni búð í allri Evrópu og þó víðar 
væri leitað.

„Hér má fá vandaða leðurhanska 
frá 4.590 krónum,“ segir Tómas, 
sem er mikill veiðimaður og veit 
um hvað hann talar í þeim efnum:

„Við höfum verið að hanna okkar 
eigin hanskalínu og við notum 
meðal annars íslenskt fiskroð og 
hágæða lambsleður sem hefur 
notið mikilla vinsælda enda ein-
stakir hanskar – algerlega „unique“ 
hér í Smart Boutique!“ Verslunar-
eigandinn slær á létta strengi og 
bendir jafnframt á að þau hafi verið 
að bæta úrval leðurbelta og seðla-
veskja í búðinni, bæði fyrir dömur 

og herra og geti boðið þau á mjög 
sanngjörnu verði eða frá 3.500 
krónum.

Komin heim í bestu  
verslunarmiðstöðina
Ekki fer á milli mála að þau hjón 
eru stolt af þeim vörum sem þau 
höndla með. Katrin segir það 
nýjasta í þeim efnum vera ferða-
töskur.

„Mjúkar og harðar töskur og 
verðið er ótrúlega hagstætt: Fjórar 
töskur misstórar kosta 51.600 
krónur. Nú er kynningarafsláttur í 
boði sem nemur um 30 prósentum 
og kostar þá settið 36.900, það er 
ef allar fjórar töskur eru teknar 
saman. Þetta er verð sem ekki hefur 
sést áður á Íslandi fyrir fjórar vand-
aðar ferðatöskur á hjólum.“

Viðskiptavinahópur Smart Bout-

ique hefur vaxið hratt og örugglega 
allt frá stofnun, viðskiptavinir eru 
á öllum aldri og hafa margir haldið 
tryggð við búðina. Sumar konur 
eiga orðið á annan tug hanska frá 
Smart Boutique og koma á hverju 
hausti og fá sér nýjan lit.

„Fastir viðskiptavinir fá klippi-
kort þar sem veglegur afsláttur er 
veittur af 2. og 5. pari,“ segir Katrin.

Þau hjónin sem reka Smart 
Boutique eru lífleg, hress og 
skemmti leg og velkjast ekki í vafa 
um að þau séu nú komin með búð 
sína í bestu verslunarmiðstöð á 
Íslandi og þó fyrr hefði verið. Rót-
gróin verslunin er komin heim og 
þau vilja nota tækifærið og bjóða 
gamla og trausta viðskiptavini sem 
og nýja hjartanlega velkomna í 
glæsilega verslun sína sem nú má 
finna á 1. hæð í Kringlunni.

Glæsileg leðurverslun  
komin heim í Kringluna
Smart Boutique 
hefur byggt upp 
traustan hóp við-
skiptavina á þeim 
14 árum sem 
verslunin hefur 
verið starfrækt.
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Guðný Hafsteinsdóttir, 
keramiker og hönnuður, 
hlaut Skúlaverðlaunin 2018 

sem afhent voru á sýningunni 
Handverk og hönnun sem haldin 
var í Ráðhúsi Reykjavíkur um 
síðustu helgi. Verðlaunin fékk hún 
fyrir tappa fyrir flöskur sem kallast 
Beware en þeir eru ísbjarnarhöfuð 
úr steyptu postulíni. Tapparnir 
eru kónískir og ganga því í alls 
konar gerðir af flöskum að hennar 
sögn. „Hvítabjörninn vakti auð-
vitað mikla athygli á Handverki 
og hönnun og það var ekki slæmt 
að fá Skúlaverðlaunin því þau er 
í senn mjög mikil hvatning og 
viðurkenning. Hugmyndin með 
tappana er að gera dýr sem stafar 
ógn af en kveikir um leið jákvæðar 
tilfinningar. Fyrsta dýrið sem ég 
notaði var köttur, nánar tiltekið 
jólakötturinn, en hann kveikir 
ákveðin hughrif hjá t.d. katta-
vinum og jólabörnum. Í ár er það 
hvítabjörninn en mér fannst vel 
við hæfi að velja hann á aldar-
afmæli fullveldisins, því frostavet-
urinn mikla 1918 komu 27 hvíta-
birnir að landi. Á næsta ári mun 

ég síðan kynna fugl til sögunnar. 
Flöskurnar endurvinn ég með því 
að sandblása en þær eru frá Eim-
verki.“ Verðlaunin, sem eru styrkt 
af Samtökum iðnaðarins, eru 
kennd við Skúla Magnússon fógeta 
sem var frumkvöðull smáiðnaðar 
í Reykjavík.

Nostalgía í verkunum
Guðný segist vinna á mörkum 
myndlistar og hönnunar þar sem 
handverkið gegni mikilvægu hlut-
verki en hún vinnur alla sína hluti 
sjálf. „Ég held að segja megi að það 
sé oft einhvers konar nostalgía 
í verkum mínum og á stundum 

tilvísun í söguna og menningar-
arfinn. Annars sæki ég innblástur í 
umhverfið, t.d. arkitektúr og nátt-
úruform hvers konar. Vélarhlutir 
og ýmiss konar manngerð form 
geta líka verið áhrifavaldar og 
auðvitað hafa litir náttúrunnar og 
samspil áhrif á mig þegar kemur 
að glerjun.“

Hvetjandi félagsskapur
Guðný er fædd í Vestmannaeyjum 
en flutti í Kópavoginn sjö ára 
gömul þar sem hún ólst upp og 
hefur starfað alla tíð. „Þar hef ég 
rekið vinnustofuna Skruggustein í 
Auðbrekku 4 ásamt fleirum síðan 

Mikil hvatning  
og viðurkenning
Guðný Hafsteinsdóttir hlaut Skúlaverðlaunin 2018 sem 
afhent voru á sýningunni Handverk og hönnun um síð-
ustu helgi. Verðlaunin fékk hún fyrir tappa sem kallast 
Beware og eru ísbjarnarhöfuð úr steyptu postulíni.

„Ég held að segja megi að það sé oft einhvers konar nostalgía í verkum mín-
um,“ segir Guðný Hafsteinsdóttir, keramiker og hönnuður. MYND/ANTON BRINK

Meðal verka Guðnýjar eru bollar, skálar, vasar, kertastjakar og snagar. Hún fékk Skúlaverðlaunin 2018 fyrir ísbjarnartappana sem sjást hér til hægri og kallast Beware.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Hér nostrar Guðný við hvítabjarnarhöfuð áður en það fer í hrábrennslu. 
Hvítabjarnarhöfuðin notar hún við gerð Beware tappanna. MYND/ANTON BRINK

ég lauk námi. Að reka vinnustofu 
í samvinnu við aðra gerir það að 
verkum að auðveldara og hag-
kvæmara er að búa vinnustofuna 
vel úr garði með tækjum og nýting 
á rými verður betri. Þar fyrir utan 
er félagsskapurinn mjög hvetjandi 
og við lærum hvert af öðru.“

Góður vettvangur
Hún segist alla tíð hafa verið virk 
í sýningarhaldi, bæði heima og 
erlendis. „Undanfarin ár hef ég 
tekið þátt í HönnunarMars og 
Handverki og hönnun í Ráðhús-
inu en hvort tveggja finnst mér 
vera góður vettvangur til kynn-

ingar og til að vekja athygli á því 
sem ég stend fyrir. Á sýningunni í 
Ráðhúsinu síðustu helgi sýndi ég 
t.d. baugana mína sem eru í senn 
kertastjakar og veggverk. Einnig 
sýndi ég þar bolla, skálar, vasa og 
snaga. Þar vakti líka mikla athygli 
hönnun sem ég kalla Sporin og 
sýndi fyrst á HönnunarMars á 
síðasta ári, en þau eru í senn kerta-
stjakar og vasar og gefa möguleika 
á ýmiss konar uppröðun og leik.“

Hönnun Guðnýjar má skoða  
á gudnyhaf.is og á Instagram 
(gudnyhaf).
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FjFjórórarar vvininkok nunur r hjhjálálpupuðuðusts  
aðað vviðið aað ð gegerara þþesessaa 
snsniðiðuguguu bóbókk umum sslílím.m. ÍÍ 
bóbókikinnnni i ereruu skskreref f fyfyririr r 
skskrereff lleieiðbðbeieininingngarar uummff
þaþað ð hvhvererninig g hæhægtgt eer r aðað 
gegerara sslílím m á á auauðvðveleldadan n háh ttttt. 
GlGlærært t slslímím, frfroðoðususlílím,m, 
smmjöjörsrslílím m ogo jjafafnvnvelel slíím 
íí fáfánanalilitutununum.m. ÞÞetettata eer 
gegeggggjujuðð gjgjöföf ffyryririr aallllaa 
kk di kk kkkkskskapapanandidi krarakkkka.a

DáD sasamlmlegeg bbókók mmeðeð 
fafallllegegumum tteieiknkninngugum m ogog 
efteftirirmiminnnnililegegumum pperersósónunumm
sesemm leleiðiða a böbörnrn iinnnn íí hheie m m
tötöfrfranandidi æævivintntýrýra a H.H.C.C. 
AnAndedersrsenen.. ÍÍ bóbókikinnnnii ereruu 1515  
sísígigildld æævivintntýrýri.i
EiEinnnnigig eer r fáfáananleleg g bóbókikin n 
Feegugursrstutu GGririmmmmsæsævivintntýrýrii
í í sasamama bbókókaflaflokokkiki.. 
ÓmÓmisissasandndi fjáfjársrsjójóðuður r 
íí ildld ii ýýsísígigilddrara æævivintntýrýra.a.

ÍsÍslelensnskaka llanandsdsliliðiðið ð í í knnatattstspypyrnrnu u
spsprereytyttiti ssigig áá mmótóti i beb sttu
fófótbtbololtat liliðuðum m heheimims.s. HHvavað ð
mam nnstst þþú ú frfráá þeþessssumum 
tímam mómótataviviððburrðiði íí ííslslenenskskriri  
knk ata tspypyrnrnususögögu?u? 
Liitmtmynyndid r r prprýðýða þeþessssa a 
skskememmtm ililege u spspururniningngababókók..
Tilvalinn ggjöjöf f fyyririr r alallala þþá á sesem m 
l k fóótbtb llt !elska fóótbtbololtata!!

HaHahahahahahaha! ! HíHíhíhíhíhí ....
StStútútfufullll bbókók aaf f frfrábábæræ umm 
brbrönöndudururum.m. Þetettata eer r bóbók k 
fyyririr r þáþá ssemem vvili jaa vveleltatasts uum m 
afaf hhlálátrtri i yfiyfir r jójólalaháhátítíðiðirnrnarar 
... ogog kkanannsnskiki eeitittthvaaðð frframam 
á á nýnýtttt áár!r! ((vovonanandndii memeð ð
eieinnhveverjr umum hhlééumum ssamamt)t). 
SuSumimir r eru enennþnþá á hlhlæjæjanandidi 
efteftirir aað ð þeþeirir eigignunuðuðustst bbækækur 

í bbókók flfl kkkknrnr.. 11 og 22 íí bbókókaflaflokokknknum.

VeVeröröldld LLeueu hhryrynunur r þeþegagar r 
foforereldldrararnnirir ttiilkykynnnna a hehennnni aðað 
fjöfjölslskykyldanan mmununi i flyflytjtja a úrúr llititlala 
þoþorprpininu u þeþeirirrara íí sstótórbrbororgiginana 
MoMontntrééalal. MeMeðð aðaðststoðoð 
smsmásáskikilalaboboðaða oog g tötölvlvupupósóstata ddeieililir r 
LeLea a memeðð okokkukur r glgleðeði i ogog ssororgugum m
viviðð aðað aaðlðlagagasastt lílífinfinuu í í boborgrgininnini 
erer hhúnún sskrkrififasast t á á viviðð MaMaríríu, bbesestutu 
viinknkononu u sísínana,, kækæraraststana n n TóTómamass
ogog nnýjýju u „v„vinini“i“ ssínína.a.

LöLögrgregeglulufufulllltrtrúiúinnnn 
BaBankn s s ststenendudurr frframammimi 
fyfyririr skelfilfilegu u vev rkkeffnini..
BeBeinin uungngrarar kokonunu finnnnasast t 
viviðð HoHobbbbs s EnEnd d þegagarr
nænærlrligiggjgjanandidi áá þþorornanar r upupp.p.
HúHún n hehefufur r aua glgljójóslslegega a veveririð ð
mymyrtrt. . NúNú þþararf f BaBanknks s aðað 
afhafhjújúpapa mmororðiðingngjaja ssemem íí hhállfa 
ölöld d hahafðfði i kokomimistst uupppp mmeeð 

ii iill ððgrgrimimmimilelegtgt mmororð.ð.

BÓKAHILLUNA
Nýjar bækur í



Rúgbrauð 
er gott í 
samlokur. 

Stundum veit maður ekki hvernig á að 
nota jólaafganga. Hér er mjög jólaleg 
og góð samloka með kalkún en það 

má alveg nota svínahamborgarhrygg eða 
kalkúnaálegg. Samlokan er grilluð og til að 
gera hana enn jólalegri eru sett brie, venju-
legur ostur og þurrkuð trönuber á milli. 
Góður millibiti um hátíðir þegar hungrið 
lætur á sér kræla á milli matartíma. Upp-
skriftin miðast við eina samloku.

2 sneiðar rúgbrauð
25 g rifinn ostur

25 g brie-ostur
2 sneiðar kalkúnn, hamborgarhryggur eða 
kalkúnaálegg
2 msk. þurrkuð trönuber
2 msk. smjör

Setjið brie-ost á aðra brauðsneiðina ásamt 
þurrkuðum trönuberjum. Setjið kalkún 
þar næst og rifinn ost yfir. Setjið hina 
sneiðina yfir. Smyrjið brauðið að utan-
verðu með smjöri. Steikið samlokuna á 
báðum hliðum á heitri pönnu eða setjið í 
samlokugrill.

Jólasamloka með kalkún

Einföld og holl tómatsúpa er 
kærkomin hvíld milli þungra 
jólamáltíða.

Fyrir 6 manns
1 kg tómatar
250 ml. kjúklingasoð
3-4 hvítlauksgeirar í hýðinu
1 meðalstór laukur, skorinn smátt
1 msk. smjör
1 msk. tómatkraftur
1 lúka fersk basilíka
3-4 timjanstilkar
Skvetta balsamic edik
Salt og svartur pipar
Ólífuolía

Hitið ofninn í 200 gráður. Skerið 
tómatana í tvennt og raðið í eldfast 
mót með sárið upp. Saltið og piprið 
duglega. Snúið tómötum við og 
bætið út í timjanstilkum, hvítlauks-
geirum og vætið í með olíunni. 
Bakið í 30 mínútur. Á meðan er 
smjörið brætt í hæfilega stórum 
potti og lauknum bætt út í. Steikið 
við vægan hita í 15-20 mín. eða 
þar til hann er fallega gullinbrúnn. 
Bætið því næst tómatkrafti út í og 
steikið í um mínútu til viðbótar. 
Skvettið þá smá balsamik ediki yfir. 
Þegar tómatarnir eru tilbúnir skal 
kreista hvítlaukinn úr hýðinu og 
fjarlægja timjangreinarnar. Hellið 
öllu úr eldfasta mótinu í pottinn. 
Bætið við kjúklingasoðinu og basil-
íku og látið sjóða í 20-30 mín. Notið 
töfrasprota til að mauka súpuna og 
smakkið til með salti og pipar. Ef 
súpan er of þykk má þynna hana 
með meira kjúklingasoði.
Bragðast vel með góðu brauði, 
salati eða ein og sér.

Hvíld frá 
steikum 

Dásamlegur 
skammdegis-
drykkur sem 
hlýjar inn að 
beini. 

FUNHEITT OG FRAMANDI  
Í JÓLABOLLANN 

Sætt, heitt, og kryddað chai er 
dásamlegur aðventudrykkur.

2 dl vatn
1-2 msk. svart te
1 stk. ferskur engifer (um 5 cm) 
skorinn í sneiðar
5 stk. fersk kardimomma
2 stangir af heilum kanil
6 heilir negulnaglar
1 stjörnuanís
1 vanillustöng
Nýmalaður svartur pipar ef vill
8 dl léttmjólk eða nýmjólk
Kanill til að strá yfir
Hunang eftir smekk

Látið vatnið sjóða og blandið 
tei og kryddi út í. Látið sjóða 
aftur, slökkvið svo undir og látið 
standa og trekkja í um það bil 45 
mínútur. Þessa blöndu er hægt að 
geyma dögum saman í kæliskáp. 
Sigtið krydd og telauf frá og hellið 
vökvanum í fjögur stór glös. Hitið 
mjólkina næstum að suðu og hellið 
yfir. Skreytið með kanil og bjóðið 
hunang með til að sæta ef þörf þykir.

JÓLADRYKKUR

Íþróttavöruverslun

Sundaborg 1 Sími 553 0700

NÆG BÍLASTÆÐI VIÐ VERSLUN Fylgdu okkur á

Opnunartími
Virka daga 11-18

Laugardaga 11-16

Öll helstu merkin
á einum stað
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Bílar 
Farartæki

PLUG-IN HYBRID NÝR BÍLL
BMW 5 530e iperformance 
sportline. Árgerð 2018, ekinn 24 
KM, bensín, sjálfskiptur 8 gírar. 258 
hestöfl.Verð 6.490.000. Rnr.326741.

TILBOÐ 1990Þ, 
SJÁLFSKIPTUR.

VW Golf . Árgerð 2016, ekinn 97 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 7 gírar. 
Verð 2.350.000. Rnr.332507.

NÝR BÍLL.
HYUNDAI Santa fe style. Árgerð 
2019, ekinn 50 KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 8.690.000. 
Rnr.326759.

38” BREYTTUR
TOYOTA Land cruiser 150 gx. 38” 
breyttur Árgerð 2014, ekinn 93 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar. Verð 
9.300.000. MJÖG VEL MEÐ FARINN... 
uppl. s. 567-4000 Rnr.332247.

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

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

 Varahlutir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

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

 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

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

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

Tek að mér ýmisskonar 
húsaviðhald. Uppl. sími 8478704 
eða manninn@hotmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

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.

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

 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

Einstaklingsíbúð á Langholtsvegi til 
leigu. Laus strax. S. 888-2171

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

 Bílskúr

BÍLASTÆÐI TIL LEIGU !
Til leigu bílastæði í upphituðu 
bílastæðahúsi á sv. 105 Uppl. í s. 
893 3475

Atvinna

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

Tilboð

Snyrti & nuddstofan Smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, 
litun og plokkun á augabrúnir 

á aðeins 5.500.-
  
  Verið hjartanlega velkomin.

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tilboð

Verð 7.000,-

Jólatilboð

Munið gjafabréfin okkar.

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Fasteignir

Atvinna

 

 

 

 

 

 

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

ferm.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

herb.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

íbúð nr.

Íbúð nr.

Íbúð nr.

Búseturéttur:                            4.134.250 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       184.490 kr.

Búseturéttur:                            8.864.670 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       214.735 kr.

Búseturéttur:                             3.718.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        142.337 kr.

Búseturéttur:                           7.180.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        185.570 kr.

Búseturéttur:                            5.184.080 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       196.309 kr. 

Búseturéttur:                           7.290.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:       187.729 kr.

Mögulegt lán: 1.000.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Í febrúar.

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending að ósk seljanda: Sem fyrst. 

Mögulegt lán: 600.000  kr.
Afhending að ósk seljanda: Í janúar.

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: Strax.

Mögulegt lán: 1.300.000 kr.  
Afhending að ósk seljanda: Miðjan feb.

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: Strax.

BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU 
Reykjavík: Grafarvogur, Grafarholt og miðbær

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

 
Umsóknarfrestur: 11. des. til kl. 16:00
Úthlutun: 12. des. kl. 12:00  
 
Áður auglýstar íbúðir: 
Úthlutun er óháð félagsnúmeri. 
Hægt er að úthluta strax.

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI BÚSETURÉTTIR TIL SÖLU UPPLÝSINGAR

GARÐHÚS 2  ·  105 RVK.

ÞVERHOLT 15  ·  105 RVK.

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G

62,8

66

2ja

2ja

102

103

ferm.

ferm.

herb.

herb.

hús nr.

íbúð nr.

Búseturéttur:                           12.805.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        277.750 kr.

Búseturéttur:                            7.750.000 kr. 
Mánaðarlegt búsetugjald:        193.634 kr.

Mögulegt lán: Allt að 50% 
Afhending: Strax.

Mögulegt lán: Allt að 50%  
Afhending: Strax.

ÍSLEIFSGATA 10 ·  113 RVK.

EINHOLT 6  ·  105 RVK. 

NÝBYGGIN
G

NÝBYGGIN
G 145.8 

73,1 

5

2ja

10

102
Áður auglýst því hægt að úthluta straxÁður auglýst því hægt að úthluta straxÁður auglýst því hægt að úthluta strax Áður auglýst því hægt að úthluta strax

UPPGERÐ AÐ HLU
TA

NÝUPPGERÐ

UPPGERÐ AÐ HLU
TA

FROSTAFOLD 20  ·  112 RVK.

ÞVERHOLT 23  ·  105 RVK.

GARÐHÚS 6  ·  112 RVK.

ÞVERHOLT 17  ·  105 RVK.

BYGGT 2
016

88,2

84,5

95.5

69

4ra

3ja

3ja

2ja

606

304

102

203

WWW.BUSETI.IS 
buseti@buseti.Is 
Sími: 556 1000

Íslenskukennari
Menntaskólinn við Hamrahlíð óskar að ráða kennara með fram-
haldsskólakennararéttindi (sbr. lög nr. 87/2008 til þess að kenna 
íslensku í a.m.k. 75% starfshlutfalli á næstu vorönn (afleysing), 
þ.e. frá og með 1. jan. 2019. Umsóknarfrestur er til 20. des. n.k. 

Umsóknir skal senda til Steins Jóhannssonar sem einnig veitir 
nánari upplýsingar (sími: 595 5200, netfang: rektor@mh.is

Á heimasíðunni http://www.mh.is er að finna ýmsar upplýsingar 
um skólann og starfsemi hans. 

Rektor

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

13 íbúðir seldar af 23.
Nýjar íbúðir, 3ja og 4ra herb
Byggingaraðili: ÞG VERK.
Lyftuhús á þremur hæðum, 
rafmagnsbílahleðslustöðvar
Afhending er í feb/mars 2019

Verð frá:

35,9 millj.

OPIÐ HÚS
miðvikudaginn 5.des. kl. 17:00 – 18:00

Álalækur 15 - 17
800 Selfoss

Sýningaríbúð er í 
Álalæk 17, nr. 205

Gilsbúð 3
210 GARÐABÆR

Rúmgóður vinnusalur með innkeyrsludyrum á 

STÆRÐ: 203,1 fm IÐNAÐUR          HERB: 5

Heyrumst

Bjarni Blöndal  
Löggiltur fasteignasali

 

Fasteignir

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

– erum við með réttu
manneskjuna

 8 SMÁAUGLÝSINGAR  5 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  M I ÐV I KU DAG U R


