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Ingu Lilju Jónsdóttur 
langaði í stórt jólaþorp 
líkt og er að finna á heim-
ili föður hennar. Vegna 
plássleysis ákvað hún að 
búa til nokkur smáþorp 
í stórum kertastjökum í 
staðinn.   ➛4
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Bernharð Laxdal er fornfræg kápu- og kjólaverslun sem klæðir hverja konu svo af ber. Hér er Anna Þórisdóttir í glæstri kápu og með loðkraga. MYND/ANTON BRINK

Það er komin notaleg 
jólastemning hjá Bern-
harð Laxdal í Skipholti. 
Þar fást glæsilegir jóla-
kjólar og dýrindis kápur 
fyrir hátíðirnar og allt 
sem eina konu gæti 
dreymt um að finna í 
jólapakkanum. ➛2

Elskum 
að dekra 

við konur
Sjávarbarinn – Grandagarði 9 – sjavarbarinn.is

Skötuveisla!
7.-23. desember

Afslátttur fyrir hópa.
Pantanir í síma 

517 3131 eða 696 5900



Við elskum að dekra við konur 
og finna rétta fatnaðinn fyrir 
hátíðirnar,“ segir Guðrún 

Axelsdóttir, eigandi Bernharðs 
Laxdal í Skipholti.

Sparikjólar og kápur eru sérgrein 
Bernharðs Laxdal og þar svigna 
nú fataslár og búðarborð undan 
dýrindis sparifatnaði innst sem yst.

„Aðventan er mikill uppáhalds-
tími hjá okkur í búðinni og við 
leggjum okkur fram um að finna 
réttu jólagjöfina fyrir viðskipta-
vini okkar. Alls kyns peysur eru 
sívinsælar í jólapakkann en líka 
ýmsir fylgihlutir eins og hanskar, 
silkislæður, treflar, belti, húfur og 
glæsilegir skinnkragar,“ upplýsir 
Guðrún í glæsilegri verslun Bern-
harðs Laxdal.

„Því fylgir svo engin áhætta ef 
flíkin hentar ekki sem best því 
það er ekkert mál að skipta,“ segir 
Guðrún. „Við erum með gríðarlega 
mikið úrval af kvenfatnaði og nýjar 
vörur koma í hverri viku, svo það 
er úr miklu og freistandi úrvali að 
velja.“

Fornfræg kvenfataverslun
Hjá Bernharð Laxdal fást heims-
þekkt vörumerki. Þar á meðal 
Gerry Weber, Taifun, Samoon, 
Betty, Barclay, Vera Mont og fleiri 
og fleiri.

„Bernharð Laxdal er fornfræg 
kápuverslun og hefur glatt konur 
í áratugi með glæsilegu úrvali af 
kápum, úlpum og jökkum,“ segir 
Guðrún. „Hágæða ullarkápur frá 
Zincia Rocca eru algjör klassík, 
Creenstone-kápurnar samanstanda 
af einstakri hönnun og gæðum, og 

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. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.
is, s. 550 5761  Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 550 5766   Brynhildur Björnsdóttir, bryn-
hildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 550 5769 | Starri 
Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Glæsilegar kápur og kjólar eru aðalsmerki Bernharðs Laxdal. Hér má sjá brot af úrvalinu nú fyrir jólin og gefast freistandi tilboð á úlpum, kápum, kjólum og fylgihlutum í versluninni á aðventunni.

eins eigum við mikið af alls kyns 
dúnkápum og dúnúlpum, en hægt 
er að skoða hluta af úrvalinu á lax-
dal.is/yfirhafnir,“ útskýrir Guðrún.

Fyrir jólin blasa við draumfagrir 
sparikjólar í verslun Bernharðs 
Laxdal.

„Við erum nýbúnar að taka 
upp glæsilega síðkjóla og styttri 
kjóla fyrir hina ýmsu viðburði 
sem aðventan býður upp á og 
gerir hverja konu að skarti þegar 
kemur að útliti og klæðaburði um 
hátíðirnar mestu,“ segir Guðrún.

Ýmis tilboð bjóðast hjá  
Bernharð Laxdal til jóla
„Við bjóðum ýmsar úlpur á 20 til 30 
prósenta afslætti, svartar dragtir frá 
Gerry Weber á 10 prósenta afslætti, 
Samoon í stærri stærðum frá Gerry 
Weber á 15 prósenta afslætti og 
ýmsa gullfallega kjóla á 30 pró-
senta afslætti,“ segir Guðrún sem 
ásamt starfsfólki sínu tekur af alúð 
og natni á móti viðskiptavinum 
sínum.

Bernharð Laxdal er í Skipholti 29b. 
Sími 551 4422. Skoðið úrvalið á 
laxdal.is.

Aðventan er uppá-
haldstími hjá 

okkur í búðinni og við 
leggjum okkur fram um 
að finna réttu jólagjöfina 
fyrir viðskiptavini.

Hjá Bernharð 
Laxdal er tekið 
vel á móti við-
skiptavinum. 
Frá vinstri: Lilja, 
Brynja, Anna, 
Rannveig, Hjör-
dís og Guðrún. 
MYND/ANTON 
BRINK
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Ingu Lilju 
dreymir um 
stórt jólaþorp en  
þangað til lætur 
hún smáþorpin í 
krúttstjökunum 
nægja. MYNDIR/
ANTON BRINK 

Litlu þorpin má finna víða í íbúð Ingu Lilju, í kertastjökum og skálum. Þorpin vekja ávallt lukku, sérstaklega hjá yngstu kynslóðinni sem bíður spennt eftir að þorpin fari upp á aðventunni.

Ég er mikið jólabarn. Einum of 
mikið, segir maðurinn minn,“ 
segir Inga Lilja glettin en 

bætir við að hún skreyti þó yfirleitt 
hóflega. Hins vegar sé hún mjög 
föst í hefðum og hugi snemma að 
undirbúningi jólanna, baki mikið 
og föndri. Hún á tvær stelpur, 
tólf og átta ára. „Sú yngri er eins 
og mamma sín, algert jólabarn. 
Við sitjum á kvöldin og föndrum 
saman og hún er sú sem byrjar 
að skipuleggja með mér jólin í 
nóvember.“

Um miðjan nóvember fara þær 

mæðgur að velta fyrir sér skipu-
lagningu jólanna, draga fram 
skrautið og ákveða hvað eigi að fara 
upp þetta árið. Inga Lilja á mikið 
safn af jólaskrauti sem hún hefur 
bæði keypt sjálf eða áskotnast 
héðan og þaðan. „Fyrir þessi jól var 
ýmislegt sem fékk að vera áfram í 
geymslu. Þegar maður er með lítið 
pláss þarf maður að velja og hafna.“

Fyrir tveimur árum fékk Inga 
Lilja hugmynd að nýrri skreytingu, 
en það var að setja smáþorp í 
kertastjaka og luktir. „Ég hjálpa 
pabba mínum á hverju ári en hann 
er með stórt og mikið jólaþorp. 
Mig langaði að hafa einhvers 
konar jólaþorp heima hjá mér en 
plássleysi kom í veg fyrir slíkt. Þá 
datt mér í hug hvort ég gæti ekki 

Krúttstjakarnir kæta

Flest húsanna 
eru úr Rúmfata-
lagernum en 
snjórinn er úr 
BYKO en Inga 
segir hann lang-
bestan.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Ingu Lilju Jónsdóttur langaði í stórt 
jólaþorp líkt og er að finna á heimili 
föður hennar. Vegna  plássleysis 
ákvað hún að búa til nokkur smáþorp 
í stórum kertastjökum í staðinn. 

sett upp lítil þorp hér og þar á 
heimilinu. Ég fór á netið og leitaði 
að hugmyndum og fann þá hug-
mynd að fylla alla stjaka og luktir 
heimilisins af húsum og fólki. Þetta 
kemur mjög skemmtilega út og 
börnin eru farin að bíða eftir því 
strax í nóvember að við setjum 
þorpin upp, en dóttir mín kallar 
þetta krúttstjaka.“

Stjakana keypti Inga Lilja í 
Costco og þá notar hún allan ársins 
hring undir kerti. Svo fá þeir annað 
hlutverk á aðventunni. Húsin og 
fólkið hefur hún keypt í Rúmfata-
lagernum en snjóinn í BYKO.

„Ég er alltaf að safna að mér 
fleiri húsum með það fyrir augum 
að geta verið með stórt jólaþorp 
þegar ég flyt í stærra húsnæði.“

Inga Lilja heldur mjög í hefðir 
og ein skemmtileg hefð er að setja 
upp lifandi jólatré um miðjan 
desember sem fjölskyldan fer sjálf 
að saga niður. „Við förum með 
vinnu mannsins míns og sögum 
niður jólatré í Brynjudal í Hval-
firði. Þetta er yndisleg stund þar 
sem við veljum tré, drekkum kakó 
og tölum við jólasveina.“

20% AFSLÁTTUR
AF YFIRHÖFNUM

Í JÓLAPAKKANN 
HENNAR
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Black notar í handritsskrifum. 
Þetta eru allt svona frekar ill-
kvittnar myndir, þó að þær séu 
líka húmorískar og þær gerast í 
hrjúfum heimi. Jólin eru mjög 
góð andstæða við allan kvikindis-
skapinn.“

Getur horft á Jimmy Stewart 
endalaust
„Ætli Die Hard sé ekki orðin klass-
ísk asta jólamyndin, ásamt Christ-
mas Vacation og Home Alone. En 
það er ein sem hittir alltaf 
í hjartastað, það er It’s 
a Wonderful Life. 
Ég myndi segja að 
það sé svona allra 
besta og fallegasta 
jólamyndin,“ 
segir Hugleikur. 
„Það er svo fal-
legur boðskapur 
og það er hægt 
að horfa á Jimmy 
Stewart endalaust, 
hann er kóngur 
„feel-good“ myndanna. 
Ég set hana yfirleitt í gang á 
aðfangadag og hef hana í gangi á 
meðan ég tek til og svona.“

Skaðbrenndir skósveinar  
jólasveinsins
„Svo eru það hryllingsmyndirnar. 
Gremlins verður oft fyrir valinu á 
jólunum, Black Christmas frá 1974 
er frábær „slasher“ mynd og Rare 
Exports, finnska jólasveinamyndin 
þar sem jólasveinninn er vondur, 
er mjög skemmtileg,“ segir Hug-
leikur. „Svo sá ég eina athyglisverða 
hollenska mynd sem heitir Sint og 
fjallar um hollenska jólasveininn. 
Hann lítur út eins og biskup, 
ferðast um á hesti og er með fullt af 
gullhringjum, því hann er byggður 
á einhverjum kaupmanni sem 
gaf gjafir. En það vandræðalega 
við hollenska jólasveininn er að 
í staðinn fyrir álfa er hann með 
heilan her af fólki með „blackface“, 
sem er alveg stórfurðulegt.

Það er afsakað með því að segja 
að þeir séu svona svartir í framan 
því þeir fara niður strompinn og 
eitthvað svoleiðis, en það útskýrir 
ekki krullaða hárið. Þetta er bara 
gífurlega vandræðalegt og þessum 
sið er mótmælt á hverju ári, en fólk 
vill halda í siðina,“ segir Hugleikur. 
„Í þessari mynd eru þeir reyndar 

skaðbrenndir í framan í stað þess 
að vera með blackface, sem er ein-
hvern veginn minna hryllilegt.“

Setur jólin í vinnuna
„Ég set jólin alltaf í vinnuna mína. 
Ég fer í gang í desember og byrja 
að birta jólabrandara á netinu 
daglega,“ segir Hugleikur. „Ég reyni 
líka alltaf að gera einhvers konar 
jóladagatal. Svo var ég að hanna 
nýjar jólapeysur sem voru að detta 
inn á síðuna mína, dagsson.com. 

Ég var líka að gefa út 
dagatal fyrir árið 2019 

og er að gefa út ritsafnið 666 
jokes á ensku.

Svo gef ég líka alltaf út bækur á 
síðustu stundu fyrir jól, útgefend-
um mínum til mikillar gremju,“ 
segir Hugleikur. „Fyrir þessi jól gaf 
ég út bók sem heitir „Put your little 
hand in mine“, sem fjallar um aðra 
vetrarhátíð, groundhog day (dag 
múrmeldýrsins).

Ég gerði söguna í samstarfi við 
Listahátíð í tilefni af komu Bill 
Murray til landsins. Ég gerði endur-
gerð af kvikmyndinni Groundhog 
Day í spýtukallaformi. Þetta er línu-
leg saga í lengra formi en ég skrifa 
venjulega. Það er allavega upphaf 
og endir á henni. Ég veit ekki hvort 
það sé miðja. Hún er mjög kaotísk 
og klikkuð og einmitt skrifuð þann-
ig, algjörlega óskipulögð og ég vissi 
sjaldnast hvað myndi gerast í næsta 
ramma á meðan ég var að teikna 
rammann á undan. Það kom mér 
mikið á óvart hvert sagan fór, því ég 
lét hana bara ráða,“ segir Hugleikur. 
„Þetta eru samtals 900 rammar og 
ég teiknaði þá alla á eitt blað sem 
er 150x150 cm. Ég var búinn að 
reikna út að ég kæmi 900 römmum 
á blaðið og svo fyllti ég bara út 
í þessa ramma. Það er hægt að 
skoða verkið í Bíó Paradís og bókin 
kom út 10. desember.“

Fyrir jólin reynir rithöfundur-
inn, grínistinn og jólabarnið 
Hugleikur Dagsson að horfa á 

eins mikið af jólamyndum og hann 
getur. Uppáhaldsjólamyndirnar 
eru ekki mjög hefðbundnar, en 
hann hefur gaman af fjölbreyttum 
jólamyndum, allt frá blóðugum 
hryllingsjólamyndum frá 8. ára-
tugnum til rómantískra gaman-
mynda frá fyrsta áratug 21. aldar, 
ásamt öllum klassísku jólamynd-
unum sem flestir þekkja. Jólin hafa 
yfirleitt mikil áhrif á vinnu hans 
því hann gefur venjulega út jóla-
brandara og bók fyrir hver jól.

Óvenjulegur  
topp þrjú listi
„Mín uppáhaldsjólamynd er 
Batman Returns eftir Tim Bur-
ton. Hún er líka uppáhalds Tim 
Burton myndin mín. Ég get vitnað 
endalaust í hana,“ segir Hugleikur. 
„Þetta er gífurlega tragísk mynd 
og eins og í öllum góðum Batman-
myndum stela vondu-
karlarnir senunni. 

Það er erfitt að gera upp á milli 
Mörgæsarmannsins og Kattakon-
unnar, en það er ekki hægt annað 
en að verða heillaður af frammi-
stöðu Michelle Pfeiffer í hlutverki 
Kattakonunnar. Þetta er hennar 
besta hlutverk.

Ég er jólabarn, þannig að í 
desember reyni ég að skella eins 
mörgum jólamyndum í tækið og 
ég get. Ég horfi alltaf á Batman 
Returns, en svo er ein svona pínu 
spari, sem er Eyes Wide Shut,“ segir 
Hugleikur. „Hún fjallar í rauninni 
um það sem gerist ef Tom Cruise 
er með brundfyllisgremju um 
jólin. Það gengur ekkert upp hjá 
honum í þessari mynd og það er 
eitthvað fallegt við það. Ég hef séð 
hana nokkrum sinnum og ég get 
ekki enn sagt hvað þessi mynd er 
að segja manni, en hún gerist um 
jólin og það er flott jólastemning 
og jólaljós í henni.

Þessar tvær eru á topp þrjú 
listanum mínum yfir jólamyndir, 
ásamt Just Friends, sem myndi 
vera hefðbundnasta jólamyndin. 
Ég held að hún rati yfirleitt fyrst í 
tækið, en ég er að reyna að spara 

hana svo ég hætti ekki að 
hafa gaman af henni. 

Hún er með Ryan 
Reynolds og fer í 

alveg rosalegar 
formúluáttir 

og ég þarf 
alltaf að 
réttlæta 
það að ég 
fíli þessa 
mynd,“ 
segir 

Hugleikur. 
„En hún er 

drullufyndin 
og sannfærði 

mig um að 
Ryan Reynolds sé 

framúrskarandi gaman-

leikari. Þess vegna var ég ánægður 
þegar hann var fenginn til að leika 
Deadpool. Hann er fullkominn í 
það.“

Jól og kvikindisskapur
„Shane Black er uppáhaldsjóla-
myndahöfundurinn minn. Hann 
skrifaði Lethal Weapon, The Long 
Kiss Goodnight og The Last Boy 
Scout og leikstýrði og skrifaði Kiss 
Kiss Bang Bang, Nice Guys og Iron 
Man 3. Þessar myndir eiga það 
allar sameiginlegt að jólin koma 
fyrir í þeim,“ segir Hugleikur. 
„Þetta er nánast hækja sem Shane 

Batman bestur á jólunum
Hugleikur Dagsson er mikill áhugamaður um kvikmyndir og horfir á margar jólamyndir um hver jól. 
Hann á óvenjulegar uppáhaldsmyndir en kann að meta óhefðbundnar og sívinsælar jólabíómyndir.

Hugleikur Dags-
son er jólabarn 
og hann undir-
býr sig fyrir 
jólin með 
því að gefa 
út nýtt efni 
og horfa á 
eins margar 
jólamyndir 
og hann 
getur. 

Kattakonan og Mörgæsarmaðurinn stela senunni í Batman Returns, uppáhaldsjólamynd Hugleiks. NORDICPHOTOS/GETTY

Hugleikur setur 
Eyes Wide Shut 
eftir Stanley 
Kubrick í annað 
sæti yfir uppá-
haldsjólamynd-
irnar sínar. NOR-

DICPHOTOS/GETTY

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 
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Bílar 
Farartæki

7 MANNA
 Dodge Grand Caravan Stow and 
Go. Árg.2016,ek.aðeins 75.þús km, 
bensín, sjálfskiptur.Verð aðeins 
2.990.000.- Er á staðnum á nýjum 
nagladekkjum.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

2019 Mitsubishi Outlander 
S-EDITION á frábæru verði: 
5.990.000 kr. Kaupauki fylgir 
í takmarkaðan tíma, virði 140.000 kr.

Betri bílakaup ehf. 
Ármúla 4, 108 Reykjavík

Sími: 511 2777
Netfang: sala@betribilakaup.is

www.betribilakaup.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Varahlutir

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

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.

 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

 Spádómar

 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

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl  
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl. 

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

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.

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.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

Þjónusta

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

“Doktor.is er ætlað að auðvelda aðgengi 
almennings að upplýsingum og ráðgjöf 
um heilsu, lífsstíl og forvarnir.,,
Teitur Guðmundsson, læknir og ritstjóri doktor.is

Ráðgjöf   Fræðsla   Forvarnir 

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

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.

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8636399 Styrmir 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

Atvinnuauglýsingar

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Innkaupastjóri

Ört vaxandi byggingavöruverslun 
sem starfar í krefjandi samkeppn-
isumhverfi óskar eftir að ráða kraft-
mikinn innkaupastjóra til starfa.

Nánari upplýsingar veitir Thelma 
Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) 
í síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með  
17. desember 2018. 
Umsókn óskast fyllt út á 
www.intellecta.is

Kjara- og mannauðssýsla ríkisins  
– Lögfræðingur

Kjara- og mannauðssýsla ríkisins 
leitar að metnaðarfullum og  
úrræðagóðum lögfræðingi til starfa.

KMR er miðstöð kjara- og  
mannauðsmála hjá ríkinu og ber 
ábyrgð á stefnumótun og framþróun 
málaflokksins. 

Starf hjá Kjara- og mannauðssýslu 
ríkisins býður upp á fjölbreytt verkefni 
sem spanna öll svið vinnumarkaðs- 
og mannauðsmála.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.com/s/12250

Fiskkaup – Framleiðslustjóri

Fiskkaup óskar eftir að ráða fram-
leiðslustjóra. Starfsmaðurinn mun 
heyra beint undir framkvæmdastjóra 
félagsins.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.com/s/12249

SSH -  FRAMKVÆMDASTJÓRI
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu (SSH) óska eftir að ráða 
framkvæmdastjóra.

Nánari upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson, 
thorir@hagvangur.is
Geirlaug Jóhannsdóttir, 
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með  
31. des. 2018

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

Mýrdalshreppur – Skrifstofustjóri
Mýrdalshreppur óskar eftir að ráða 
metnaðarfullan einstakling í starf 
skrifstofustjóra. Starfið er mjög 
margþætt og krefst því góðrar færni 
á ýmsum sviðum. Húsnæðishlunn-
indi fylgja starfinu.

Upplýsingar og umsókn 
á capacent.com/s/12251

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

 Ráðum sérhæfir 
sig í ráðningum og 
mannauðs ráðgjöf. 
Við komum til móts 
við þarfir fyrirtækja 
og sérsníðum 
lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.
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