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Tískuvikurnar í New 
York, London, Mílanó og 
París eru heimsþekktar. 
Í ár bætist skemmtileg 
nýjung í hóp tískuvikn-
anna þegar fyrsta vegan 
tískuvikan verður haldin 
í Los Angels í febrúar.  ➛4
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Ragna Kjartansdóttir eða Cell7 á að baki lengsta rappferil allra kvenna á Íslandi og má segja að hún sé drottning rappsins. Hún sló í gegn með hljómsveitinni 
Subterranean á tíunda áratugnum. Ragna er enn að rappa og kemur fram á Rapp í Kópavogi og leikur lög af plötu sem kemur út í næsta mánuði. MYND/ERNIR

Byrjaði 
að rappa í 
Kópavogi
 Ragna Kjartansdóttir rappaði 
fyrst í félagsmiðstöð í Kópavogi. 
Nú má segja að Ragna eða Cell7 
sé drottning rappsins á Íslandi 
enda fyrsta konan sem rappaði 
hérlendis. Ragna kemur fram á 
rapphátíð í Kópavogi sem fram 
fer næstkomandi laugardag.  ➛2
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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 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | 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,

Ragna Kjartansdóttir rappaði 
fyrst í félagsmiðstöð í Kópa-
vogi. Nú má segja að Ragna 

eða Cell7 sé drottning rappsins 
á Íslandi enda fyrsta konan sem 
rappaði hérlendis. Ragna kemur 
fram á rapphátíð í Kópavogi sem 
fram fer næstkomandi laugardag.

„Ég var alltaf að leita að ein-
hverju öðru, hið almenna popp 
sem var alltaf í útvarpinu höfðaði 
ekkert til mín,“ segir Ragna um 
ástæður þess að rappið fangaði 
hana á sínum tíma. „Svo þegar ég 
var í unglingavinnunni í Kópa-
voginum hóf göngu sína rapp-
þátturinn Kronik einu sinni í viku 
í útvarpinu og þannig byrjaði ég 
að hlusta á rapp og beið í ofvæni 
eftir þættinum í hverri viku. Eitt 
kvöldið var svo opið kvöld í félags-
miðstöðinni þar sem mér var ýtt 
inn í hring þar sem var opinn mic 
og ég opnaði munninn í fyrsta 
skipti og út kom rapp. Það var 
reyndar verið að spila lag undir 
sem ég kunni hundrað prósent svo 
það hjálpaði. Strákarnir í Subterr-
anean heyrðu í mér og þar byrjaði 
þetta allt.“

Subterranean gaf út sína fyrstu 
plötu árið 1997 sem vakti mikla 
athygli og var meðal annars til-
nefnd til íslensku tónlistarverð-
launanna 1998. Í dag starfar Ragna 
ein undir nafninu sem hún tók sér 
þá, Cell7.

„Fyrsta sólóplatan mín kom út 
2013 og ég var svolítið að ferðast 
með hana 2014,“ segir Ragna sem 
tók sér síðan smáhlé til að fjölga 
mannkyninu eins og hún segir 
sjálf. „Ég er núna að leggja loka-
hönd á plötu sem kemur út í næsta 
mánuði og gaf líka út myndband 
árið 2017 við lag af plötunni sem 
heitir City Lights.“ Þess má geta 
að City Lights var tilnefnt sem 
rapplag ársins á Íslensku tónlistar-
verðlaununum árið 2017.

Uppreisn í rappinu
Rapp er núna ein vinsælasta tón-
listarstefna heims. Hvað er það við 
rappið sem er að virka svona vel? 
„Ég kynnist rappinu náttúrlega 
þegar ég er unglingur og eins og 
allir að leita að því sem er á móti 
kerfinu. Ég fann ákveðna uppreisn 
í rappinu sem talaði til mín,“ segir 
Ragna og bætir við: „Svo er rappið 
mjög fjölbreytt tónlistarstefna, 
alveg frá því að vera harðpólitísk 
yfir í að vera létt og skemmtileg. 
En ég hlustaði líka alltaf svo mikið 
á texta í lögum og textaleiknin 
og færnin er svo mikil í rappinu, 
tæknin og hvað er hægt að leika sér 
með formið ofan á harða taktana 
var eitthvað sem höfðaði til mín og 
gerir enn.“

Hún er ánægð með þá þróun að 
íslenskt rapp er nú nánast allt á 
íslensku. „Rappið er tungumála-
bundið og má alveg segja að það 
sé eitt af ljóðformum samtímans. 
En það má samt ekki rugla því við 
talað orð, það er allt öðruvísi. Það 
halda margir að það að fara hratt 
með ljóð sé það sama og rapp 
sem það er alls ekki fyrir mér sem 
hef hlustað á rapp í þrjátíu ár. En 
formið er svo frjálst að auðvitað 
má deila um það eins og annað.“

Á rapphátíðinni á laugardaginn 
kemur Cell7 fram í Salnum í 
Kópavogi í fyrsta sinn og hlakkar 
til eins og alltaf þegar hún kemur 
fram. Hún mun leika efni af nýju 
plötunni en svo líka auðvitað vera 
úti í sal að hlusta. „Ég fylgist með 
flestum á senunni hér á Íslandi, 
reyni að tékka á öllum og vera opin 
fyrir öllu. Ef þú ætlar að vera með 
verður þú að vita hvað er í gangi og 
út á hvað leikurinn gengur.“

Íslenskar og norrænar  
rappstjörnur
Á hátíðinni verða íslenskir 
rapparar og norrænir í bland en 
hátíðin er haldin í Salnum. Meðal 
þeirra íslensku má nefna auk 

Herra Hnetu-
smjör, eða 
sonur Kópavogs 
eins og hann 
er stundum 
kallaður, er einn 
af vinsælustu 
röppurum 
landsins. 

Lilla Namo hefur verið tilnefnd til 
sænskra rappverðlauna auk þess að 
vera tilnefnd til Grammy verðlaun-
anna sem textahöfundur ársins.

Raske Penge og Ham der Hasse munu 
blanda saman reggí og dancehall 
 tónlist á rapphátíðinni í Salnum. 

Iris Gold er fædd í London en ólst upp í Danmörku umkringd tónlist og hefur hún sungið og rappað frá unga aldri og notið mikilla vinsælda í Evrópu. 

 Huginn gaf út sína fyrstu plötu sum-
arið 2018, „Eini strákur“, og hefur hún 
slegið í gegn í íslensku tónlistarlífi. 

Cell7 Kópavogsbúana Blaz Roca, 
Hr. Hnetusmjör og Hugin en af 
þeim erlendu Lillu Namo sem 
hefur verið tilnefnd til sænskra 
rappverðlauna auk þess að vera 
tilnefnd til Grammy verðlaunanna 
sem textahöfundur ársins og Raske 
Penge sem er einn af fremstu og 
þekktustu tónlistarmönnum á 
sviði dancehall/reggítónlistar í 

Rappið  er mjög 
fjölbreytt tónlistar-

stefna, alveg frá því að 
vera harðpólitísk yfir í að 
vera létt og skemmtileg
Ragna Kjartansdóttir Cell7 

Danmörku. „Ég hlakka mjög til 
að heyra í erlendu gestunum og 
sérstaklega stelpunum,“ segir 
Ragna. „Svíþjóð hefur mög djúpar 
rapp- og hipphopprætur og senan 
er rosalega stór og ég get ímyndað 
mér að það sé líka þannig í Dan-
mörku.“

Rapp í Kópavogi fer eins og áður 
sagði fram í Salnum á laugar-
daginn og hefst hátíðin klukkan 
sjö. Aðeins eru í boði 300 hátíðar-
passar en ekkert aldurstakmark er 
á hátíðina.

Salurinn lofar fjölbreyttri dag-
skrá með rappi, hipphoppi, reggí 
og danstónlist. Tilvalið tækifæri til 
að njóta þessarar tónlistar í einu 
besta tónleikahúsi landsins.

Rapp í Kópavogi er hluti af PULS 
verkefni Nordisk kulturfond og 
liður í afmælisdagskrá Salarins sem 
fagnar tuttugu ára afmæli á þessu 
ári. Hátíðin er hluti af árlegum 
Dögum ljóðsins í Kópavogi. Nánari 
upplýsingar um hátíðina má finna 
á www.salurinn.is.
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NÝ VARA

STÓRÚTSALA
40-70% afsláttur



Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Það á vel við að fyrsta vegan 
tískuvikan verði haldin í 
Los Angeles en borgin varð 

nýlega sú stærsta í Bandaríkj-
unum sem bannað hefur notkun 
á ekta feldi.

Tískuvikan stendur í fjóra daga, 
frá 1. til 4. febrúar, en markmið 
hennar er að stöðva dýraníð 
í tískuiðnaðinum með því að 
fræða tískuspekúlanta og annað 
tískuáhugafólk um siðferðileg, 
félagsleg og umhverfisleg mál-
efni sem snúa að nýtingu dýra í 
iðnaðinum.

Upphafsmaður tískuvikunnar 

er Emmanuelle Rienda en hún er 
atkvæðamikill dýraverndunar-
sinni. Hún segist vilja koma á 
samræðum í tískuiðnaðinum um 
mikilvæg gildi eins og mannrétt-
indi, réttindi dýra og umhverfis-
mál.

Rienda stefnir á að fara víðar 
með vegan tískuvikuna og vonast 
til að allar tískuvikur framtíðar 
verði í raun vegan tískuvikur.

Nokkur vakning hefur orðið 
innan tískugeirans um notkun 
á gervifeldi. Nokkur merki hafa 
vakið athygli fyrir skemmtilega 
notkun á slíkum feldi, en þar má 
nefna Stellu McCartney, Charlotte 
Simone, Jakke og Shrimp en sjá 
má myndir af flíkum frá þessum 
merkjum hér með greininni.

Fyrsta vegan tískuvikan
Tískuvikurnar í New York, London, Mílanó og París eru heimsþekktar. Í ár bætist skemmtileg 
nýjung í hóp tískuviknanna þegar fyrsta vegan tískuvikan verður haldin í Los Angels í febrúar. 

Bleikur jakki úr gervifeldi frá Jakke með skilaboðum. Myndin er tekin á tísku-
vikunni í París. Jakke er breskt merki og þykir höfða mjög til yngra fólksins. 

Stella McCartney er drottning gervipelsins en hún er þekktur dýraverndunar-
sinni. Hér er fyrirsæta í kápu úr gervifeldi sem sýnd var í París á síðasta ári. 

Fallegur gervipels á haust- og vetrar-
tískusýningu Stellu McCartney á 
tískuvikunni í París í mars í fyrra. 

Fur free fur, eða feldfrír feldur, eru 
skilaboðin á þessum gervifeldi frá 
Stellu McCartney.

Tískumerkið Shrimps hefur náð tals-
verðum vinsældum frá því það kom 
fyrst fram 2013. Hönnuðirnir fá inn-
blástur frá sjöunda áratugnum með 
skærum litum og sniðugum sniðum 
sem hafa heillað margar stjörnur. 

Charlotte Simone tískuhönnuður 
notar gervifeld í afar vinsæla trefla 
sem hún kallar Popsicle.

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

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Flott útsala
30 – 60%  
afsláttur

 Verð nú: Verð áður:
Buxur 3.900 kr. 11.900 kr.
Blússa 5.900 kr. 10.900 kr.
Pils 2.900 kr.   6.900 kr.
Peysa 3.900 kr.   6.900 kr.
Skyrta 3.900 kr.   7.900 kr.
Kjóll 4.900 kr.   9.900 kr.
Jakki 7.900 kr. 12.900 kr.
Kápa 9.900 kr. 18.900 kr.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

VOR 2019
ERUM AÐ TAKA UPP NÝJAR VÖRUR
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Ég hef gaman af því 
að hafa fjölbreytt 

verkefni, hafa nóg að gera 
og fylgast vel með því 
sem er að gerast í kring-
um mig.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Fatastíll Arnars Leós Ágústs-
sonar einkennist af slökum 
áherslum og eins þægilegum 

og hann getur haft hann. Hann 
blandar gjarnan saman ólíkum 
stílum og um leið einhverju sem 
fangar augað, án þess að vera þó 
of íburðarmikill. „Ég á mér ýmsar 
ólíkar tískufyrirmyndir enda eru 
svo margir áberandi nettir með 
mismunandi stíla í leiknum í dag. 
Meðal þeirra sem ég fylgist með 
eru t.d. Bloodyosiris á Instagram, 
Marc Goehring sem er listrænn 
stjórnandi hjá fatamerkinu 032C, 
tónlistarmaðurinn A$AP Rocky, 
Thomas Castro, öðru nafni father.
tom á Instagram, tónlistarmaður-
inn Playboi Carti, BoyKingBruz á 
Instagram og svona gæti ég haldið 
endalaust áfram.“

Fylgist vel með
Hann segir tískuáhuga sinn þróast 
daglega þar sem hann sé alltaf að 
sjá eitthvað áhugavert og nýtt. „Ég 
fylgist mest með tískunni gegnum 
netið að sjálfsögðu. Þar má t.d. 
nefna síður eins og Ssense, Mr. 
Porter, Farfetch, Trés-Bien, Dover 
Street Market, End-Clothing og svo 
náttúrulega Instagram.“

Utan þess að spá í tískunni hefur 
Arnar Leó áhuga á tónlist, góðum 
mat og öllu því sem tengist því að 
vera í skapandi umhverfi. „Ég hef 
gaman af því að hafa fjölbreytt 
verkefni, hafa nóg að gera og 
fylgast vel með því sem er að gerast 
í kringum mig. Ég reyni samt eftir 
bestu getu að hafa tíma fyrir þá 
sem hafa góð áhrif á mig, þ.e.a.s. 
vini mína, kærustuna, fjölskylduna 
mín og „börnin mín“ tvö, Reykjavík 
Roses og CNTMP STORE.“

Hvar kaupir þú helst fötin?
Ég kaupi yfirleitt föt í útlöndum 

eða á vefsíðum. Það kemur samt 
oft fyrir að ég kaupi mér eitthvað 
hérna heima.

Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Það fer algjörlega eftir tilefninu. 

Ég klæðist alltaf einhverju dökku 
en finnst litirnir ekki skemma 
fyrir, sérstaklega neon-litir þessa 
dagana.

Áttu minningar um gömul tísku-
slys?

Ætli þau tengist ekki flest tíma-
bilinu þegar ég var í 8.-10. bekk. Þá 
var mikil smekkleysa í gangi.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn?

Ég keypti Levi’s buxur á fyrsta ári 
í menntaskóla sem að voru aðeins 
of stórar. Þær eru örugglega sex ára 
gamlar en ég nota þær enn í dag.

Áttu þér uppáhaldsverslanir?
Hér heima eru það CNTMP 

Store, Húrra Reykjavík og Smash. 
Erlendis get ég t.d. nefnt Dover 
Street Market, Mr. Porter, Kith, 
gamlar vintage búðir og svo margar 
fleiri.

Áttu þér eina uppáhaldsflík?
Það er prjónuð Raf Simons peysa 

sem ég keypti fyrir tveimur árum.
Bestu og verstu fatakaupin?
Þau eru nokkur. Ég keypti t.d. 

Yeezy sandala síðasta vetur sem 
eru þægilegustu inniskór sem ég 
hef prufað. Verstu kaupin gætu t.d. 
verið Balenciaga peysan sem ég 
keypti á síðasta ári. Hún var Extra-
large en passaði á mig eins og hún 
væri í stærð Small. Ég var alls ekki 
sáttur.

Hvað finnst þér einkenna 
klæðnað ungra karla í dag?

Það er gaman að sjá hvað fataval 

Á sér ólíkar tískufyrirmyndir
Arnar Leó segir tískuáhuga sinn þróast daglega þar sem hann sé alltaf að sjá eitthvað nýtt. Utan 
tískunnar hefur hann áhuga á tónlist, góðum mat og öllu því sem tengist skapandi umhverfi.

Þessi peysa er frá Gosha Rubchinskyi en buxurnar eru frá Balenciaga.

Peysan sem 
Arnar Leó 
klæðist hér er frá 
Reykjavik Roses 
og jakkinn er frá 
Yeezy. MYNDIR/
SIGTRYGGUR ARI

ó 

Hér klæðist Arnar Leó peysu frá Raf Simons og buxum frá Rick Owens. 

hjá yngri kynslóðinni er orðið 
frjálslegra en áður og fólk virðist 
vera óhræddara við að sýna „state-
ment“ með val á fatnaði. Það sem 
einkennir strauma dagsins í dag fer 
algjörlega eftir einstaklingum og 
það er bara frábært.

Eyðir þú miklu í föt miðað við 
jafnaldra þína?

Ætli það sé ekki mismunandi. 
Ég er ekki beint að spyrjast fyrir 
hversu miklum peningi félagarnir 
eru að kasta í nýjar flíkur.

Notar þú fylgihluti?
Ég hef alltaf verið mikið fyrir að 

nota skart eins og hringi, keðjur, 
perlur, nælur og bara eitthvað sem 
setur punktinn yfir i-ið.

 

KONUR Í ATVINNULÍFINU
Blaðið er unnið í samtarfi við FKA - Félag kvenna í atvinnulífinu. 

Útgáfa blaðsins verður að morgni þess dags sem árleg viðurkenningarhátíð FKA 
fer fram, þar sem þrjár glæsilegar konur fá sérstakar viðurkenningar fyrir að hafa 
verið öðrum konum í atvinnulífinu hvatning og fyrirmynd. Daginn eftir munu svo 
viðtöl við þessar glæsilegu konur birtast í Fréttablaðinu. 

Öll fyrirtæki og stofnanir sem eru stolt af því að hafa jafnrétti kynjanna í hávegum 
stendur til boða að taka þátt í þessu blaði með auglýsingu eða umfjöllun. 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 
Jóhann Waage markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 550 5656 / johannwaage@frettabladid.is 
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Þeir sem fylgjast með nýjustu 
tísku og straumum hafa þegar 
orðið sér úti um fallegan lit-

ríkan fatnað. Skærgular og grænar 
regnkápur hafa til að mynda verið 
mjög vinsælar í vetur.

Tískuhönnuðir sýndu komandi 
vor- og sumartísku nú í haust og 
margt af þeim fatnaði hefur þegar 
ratað í hendur nýrra eigenda sem 
eru tilbúnir til að greiða háar 
fjárhæðir fyrir. Tískuhönnuðir sjá 

sömuleiðis góða auglýsingu í því 
að frægir sjáist í fatnaði þeirra.

Tískuhönnuðir Balenciaga eru 
litaglaðir. Þegar þeir sýndu vor- og 
sumartísku sína fyrir árið 2019 
voru fallegir litir mjög áberandi. 
Það er svolítið skemmtilegt að 
minnast þess að Balenciaga er 
vinsælasta tískumerkið hjá breska 
netsalanum Lyst.com en Gucci í 
öðru sæti.

Lyst.com er netsala þar sem 
kaupendur geta skoðað og keypt 
helstu tískumerki á einum stað. 
Lyst.com hefur verið til frá árinu 
2010 en árið 2017 voru viðskipta-
vinir yfir 70 milljónir frá 120 

löndum. Lyst.com fær yfir tíu 
milljónir heimsókna á mánuði. 
Þegar fyrirtækið tók saman vin-
sælustu vörur sínar á síðasta ári 
var Balenciaga mest selda merkið, 
Gucci kom næst og þar á eftir 
Vetements. Louis Vuitton, Dior eða 
Burberry komast ekki á topp átta 
lista fyrirtækisins.

Balenciaga er með vinsælan 
sportfatnað sem jafnframt er í fal-
legum litum. Handtöskurnar hafa 
líka verið afar vinsælar. Balenciaga 
er ekki nýtt af nálinni. Spánverjinn 
Cristóbal Balenciaga stofnaði það 
árið 1917 en merkið var seinna selt 
til Frakklands.

Litir lífga upp  
   á tilveruna
Meghan Markle vakti athygli í vikunni fyrir litagleði í fata-
vali. Reyndar segja spekingar að á komandi sumri verði 
mikið um fallega og sterka liti. Meghan veit það sjálfsagt.

Balenciaga sýndi þennan rauða herrafrakka á tískuvik-
unni í París þar sem vor- og sumartískan 2019 var kynnt. 

Fjólublá kvenkápa fyrir sumarið frá Balenciaga sem sýnd 
var á tískuvikunni í París. Herðapúðarnir komnir aftur.

Rauða taskan frá Balenciaga fangaði augu ljósmyndarans enda 
er hún bæði litrík og falleg. Hún kostar rúmar 217 þúsund kr. 

Gul taska frá Balenciaga sem gestur bar á tískusýningu í Berlín. 
Það er greinilegt að litríkar töskur vekja alltaf athygli. 

Kisutaska frá  Balenciaga sem þykir mjög krúttleg. Hún kostar 
litlar 140 þúsund krónur hjá Balenciaga og er til stærri líka. 

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 Verslunin Belladonna
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Útsalan  
í fullum gangi

Enn er hægt  
að gera góð kaup
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götvar nýja og spennandi hönnuði, 
auk þess að bæta gæði og sam-
keppni meðal skóframleiðenda.

Keppendur tefla meðal annars 
fram framúrstefnulegri hönnun á 
kvenskóm, karlaskóm, barnaskóm, 
töskum og stígvélum en einn 
keppnisflokkurinn eru vistvænir 
skór til verndunar jörðinni.

Skórnir sem keppa nú eru 
sannarlega forvitnilegir fyrir 
augað. Sumir eru eins og skart-
gripir á meðan aðrir eru ævin-
týraheimur út af fyrir sig og aðrir 
fínasta þarfaþing á hjólum.

Sigurvegarar skókeppninnar 
hafa sumir gert garðinn frægan og 
vinningspörin verið send á alþjóð-
legar skósýningar víða um heim. 
Til að mynda hefur Ms. Yim Kit 
Ling, sigurvegari keppninnar árið 
2002, unnið alþjóðlegu skókeppn-
ina á Ítalíu í tvígang.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Tískuvikan í Hong Kong 
stendur nú yfir en samhliða 
henni er sýnt spennandi 

skótau úr árlegri samkeppni skó-
hönnuða þar í landi. Skókeppnin 
er nú haldin í 19. sinn en þeirri 
fyrstu var hleypt af stokkunum um 
aldamótin 2000. Keppnin vakti 
heimsathygli og hefur síðan notið 
virðingar og viðurkenningar um 
allan heim.

Skókeppnin í Hong Kong er 
einstakt tækifæri fyrir skapandi 
hönnuði sem vilja hasla sér völl 
í skóiðnaði og er hugsuð sem 
hvetjandi vagga sem nærir og upp-

Skór sem opna augun

Einhyrningar eru töfrandi skepnur sem lofa ævintýralegri upplifun og víst að þessir einhyrningsskór hitta í mark hjá mörgum stúlkum. NORDICPHOTOS/GETTY

Botn og hæll með mynstri býflugna-
bús og stöku býflugum til skrauts.

Þokkafullir, vorlegir og himinháir hælar skreyttir bláum og hvítum blómum.

Svalir dádýrsskór með horni.

Sólkerfið skreytir þessa glamúrskó.Töff hælaskór með fallbyssuhjólum.

Ást kvenna á 
skóm er víðkunn. 
Nú er hægt að 
láta sig dreyma 
um skvísulega 
skó í ævintýra-
legum útfærslum 
fyrir framtíðina.

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla

Iðnaðarmenn Heilbrigðisþjónusta

Veitingastaðir
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Bílar 
Farartæki

100% LÁN
AUDI A6 2.8. Árgerð 2008, ekinn 127 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Tilboð 
1.790.000. Rnr.136496.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Hjólhýsi

HOBBY HJÓLHÝSI 2019
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

 Viðgerðir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 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

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 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

 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

Geymslur af öllum stærðum. 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”

Yfirvélstjóri óskast á Friðrik 
Sigurðsson ÁR 17. 682 KW. 
Upplýsingar í 8996405 Lárus.

 Atvinna óskast
22 ára gamall strákur óskar eftir 
mikilli vinnu. Uppl. s: 696-2381

Tilkynningar

 Tilkynningar

200 M. KRÓNA 
FASTEIGNATRYGGT LÁN 

ÓSKAST
Fasteignafélag á 

höfuðborgarsvæðinu leitar að 200 
m króna skammtíma fjármögnun 

gegn traustu veði í fasteignum. 
Allt að 15 prósent vextir.

Upplýsingar í  
fasteignalan@esjafasteignir.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

Snyrti & nuddstofan Smart

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

Indverskt höfuð og andlitsnudd, litun og plokkun á augabrúnir 
Verð 7.000,-

Munið gjafabréfin okkar.
68

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Bátaíshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Láttu okkur gera bílinn kláran í vetraraksturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB

Rnr.104955

MERCEDES-BENZ 
Atego 1024 l  

Árgerð 2018 ekinn 
300 KM dísel  
6 gírar með vöru-
kassa og lyftu

Verð 
12.990.000.- +vsk.
Rnr.110025.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Auglýst eftir umsóknum og 
skráningum í Ljósvakasjóð

Rithöfundasamband Íslands auglýsir eftir umsóknum um greiðslur 
úr Ljósvakasjóði. Rétt til úthlutunar eiga handritshöfundar, leikskáld, 
rithöfundar, þýðendur og aðrir höfundar og þýðendur leikins efnis 
og annarra skáldverka, sem flutt (frumflutningur og endurflutningur) 
hafa verið í hljóð- eða sjónvarpi árið 2017. Úthlutun vegna 2018 
verður auglýst síðar.

Sótt er um á rafrænum eyðublöðum á heimasíðu  
Rithöfunda sambandsins: rsi.is 

Skráningar og umsóknir skulu berast fyrir 6. febrúar 2019.  
Ekki er tekið við umsóknum eftir þann tíma.

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

S.773-4700 og 520-3500

Með glæsilegar innréttingar í háum gæðaflokki. Eigin innflut-
ningur  með 110 fm sýningarsal miðsvæðis í Rvík. Er á öllum 
helstu miðlum,frábær heimasíða, Notar nútíma teiknifor-
rit. Gott verð. Uppl. gefur Óskar Mikaelsson, löggiltur 
fasteigna sali á netfanginu  oskar@atveignir.is  í síma   
773-4700.  og Marinó í síma 820-2383

Innréttingaverslun til sölu

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,-

Munið gjafabréfin okkar.

Jólatilboð

Tilkynningar Þjónusta

Til sölu

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

Kennsla

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 
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