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Guðrún Kristín Svein-
björnsdóttir tekur þátt 
í sýningu Handverks og 
hönnunar í Ráðhúsinu 
sem hefst á morgun. Guð-
rún sýnir fatnað á stúlkur 
úr ull og lífrænni bómull.
Viðburðir  ➛4

Upptaktur 
að ferða-
sumrinu

Tónlistarmennirnir KK og Maggi 
Eiríks efna til tónleika með ferða-
lögum í Háskólabíói 20. maí næst-lögum í Háskólabíói 20. maí næst-lögum í Háskólabíói 20. maí næst
komandi. Verður það í fyrsta skipti 
síðan ferðalögin voru tekin upp, 
á árunum 2003 til 2007, sem þeir 
koma saman og spila þau. ➛2

GLAMOUR fylgir nú með
Stóra- og Risapakkanum

Kynntu þér málið á 365.is



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: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi:
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Öxlum ábyrgð – Hvað get ég gert?
Málþing um ábyrga ferðamennsku

Fimmtudaginn 4. maí 2017 kl. 15:00 – 17:00 
í sal Ferðafélags Íslands, Mörkinni 6

Ferðafélag Íslands, í tilefni af 90 ára afmæli sínu, og Landgræðslan boða 
til málþings um hlutverk útivistarfélaga og ferðaþjónustunnar í að vernda 
og tryggja aðgengi að náttúrunni.

15:00 Setning
15:05 Gönguleiðir og verndun náttúrunnar – Hvað getum við gert?
 Páll Guðmundsson, framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands
15:20 Gætum velferðar landsins – Sýn ferðaþjónustunnar
 Sævar Skaptason, framkvæmdastjóri Hey Iceland / Ferða-   
 þjónusta bænda og stjórnarformaður Íslenska Ferðaklasans
15:35 Helping the Hills – Raising conservation awarness
 Helen Lawless, Mountaineering Ireland
16:00 Kaffihlé 
16:15 Gæði og gönuhlaup – Nýting, ábyrgð, áskoranir 
 Andrés Arnalds, Landgræðslu ríkisins
16:35 Umræður – Nýting og ábyrgð
16:55 Samantekt
17:00 Málþingi slitið

Fundar- og umræðustjórar: 
Steinar Kaldal, aðstoðarmaður umhverfis- og auðlindaráðherra 
Ólafur Teitur Guðnason, aðstoðarmaður iðnaðar- og nýsköpunarráðherra

Fundurinn er öllum opin og aðgangur ókeypis

KK og Maggi Eiríks koma 
fram ásamt hljómKK fram ásamt hljómKK -
sveit og spila úrval 

laga af ferðalagadiskum sínum laga af ferðalagadiskum sínum laga af ferðalagadisk
þremur í Háskólabíói laugar-
daginn 20. maí. Þeir gáfu út fyrsta 
ferðalagadiskinn árið 2003 og
seldist hann í yfir 20.000 ein-
tökum. Sá heitir 22 ferðalög. Næsti 
diskur kom út 2005 og fékk nafnið diskur kom út 2005 og fékk nafnið disk
Fleiri ferðalög. Sá síðasti kom út 
árið 2007og heitir Langferðalög, 
en samtals hafa diskarnir selst í 
yfir 50.000 eintökum. Allir eiga 
þeir það sameiginlegt að eiga 
einstaklega vel við í innanlands-
ferðum og í útilegum vítt og breitt 
um land, en á þeim eru lög eins og
Þórsmerkurljóð, Undir bláhimni, 
Maístjarnan, Ljúfa Anna og Ég veit 
þú kemur, svo dæmi séu nefnd.

„Við höfum í raun lítið sem 
ekkert spilað þessi lög síðan við 
tókum þau upp ef frá eru talin 
örfá lög sem við erum með á pró-
gramminu okkar. Við Maggi erum 
alltaf eitthvað að bauka og hugs-
uðum með okkur að við þyrftum 
nú kannski að fara að taka upp 
þráðinn aftur. Við höfðum sam-
band við nokkra tónlistarmenn 
og tónleikahaldara sem leist vel á 
en þetta verður í fyrsta skipti sem 
við komum saman og spilum þessi 
lög á tónleikum. Við höfum því í 
gamni kallað þetta útgáfutónleika, 
þó heil 14 ár séu liðin frá útgáfu 
fyrsta disksins,“ segir KK.

Þegar fyrsti diskurinn kom 
út voru KK og Maggi þó með 
smá uppákomu á umferðarmið-
stöðinni BSÍ, tóku nokkur lög og 
troðfylltu húsið. „Þar var mikið af 
eldra fólki með tárin í augunum 
sem kom mér svolítið á óvart því 
þó ég sé orðinn sextugur er ég of 
ungur til að hafa upplifað Þórs-
merkurferðirnar og annað í þeim 
dúr sem þeir eldri muna. Ég hafði 
bara ekki gert mér grein fyrir hvað 
mörg þessara laga höfðu haft 
mikið að segja. Þau snerta ein-
hverja strengi,“ segir KK.

Á hverri plötu eru 22 lög, eða 66 

í allt. „Við komumst nú ekki yfir 
að spila þau öll en erum komnir 
með dágóðan lista,“ segir KK. Þeir 
félagar fóru í sunnudagsbíltúr um 
Reykjanesskagann á dögunum og 
hlustuðu á allar plöturnar í einum 
rykk. „Við tókum niður þau lög 
sem snertu hjörtu okkar hvað 
mest og enduðum með 30 til 35 

lög. Þegar æfingarnar hefjast af 
fullum krafti sjáum við svo hversu 
mörgum við komum að.

Tónlistarmennirnir Eyþór 
Gunnarsson, Stebbi Magg og 
Andri Ólafsson munu troða upp 
með þeim KK og Magga. „Þetta eru 
allt góðir söngmenn sem hver um 
sig spilar á fjölda hljóðfæra. Við 

vönduðum okkur mikið við upp-
tökurnar á sínum tíma og stefnum 
að því að gera slíkt hið sama í 
lifandi flutningi.“

Þeir KK og Maggi gáfu líka út 
bók á sínum tíma sem hét 66 
ferðalög en hún var með öllum 
lögunum á plötunum þremur 
ásamt gítarhljómum, fyrir þá sem 

vildu spreyta sig. „Það er nú ekki 
mikið eftir af henni. Við vorum 
því að gæla við að láta gera nokkur 
eintök sem fólk gæti nálgast á tón-
leikunum.“

Nánari upplýsingar er að finna á 
midi.is

Vera 
Einarsdóttir
vera@365.is 

Létt og gott  
í góða veðrinu

Þetta ljúffenga sumarsalt með grilluðum kjúkl-
ingabitum og jarðarberjum ætti að koma öllum í 
sannkallað sumarskap. Það hentar vel sem léttur 
kvöldverður og er tilvalið fyrir matarboð á góðum 
vordegi. Salatið er auðvelt og fljótlegt að útbúa og 
það má líka auðveldlega breyta því, eftir því hvað til 
er í ísskápnum. Nota má t.d. aðra salattegund, svo 
sem spínat, og annað krydd til bragðbætis. Útkoman 
er samt alltaf jafngóð.

4 kjúklingarbringur4 kjúklingarbringur
1/2 bolli ólífuolía
2 msk. balsamedik
2 msk. ferskt estragon, smátt skorið2 msk. ferskt estragon, smátt skorið
2 tsk. sykur2 tsk. sykur
1/2 tsk. salt
1/2 tsk. pipar1/2 tsk. pipar
3 hausar romaine-salat, gróft skorið3 hausar romaine-salat, gróft skorið
250 g jarðarber, skorin í tvennt250 g jarðarber, skorin í tvennt
2 avókadó, vel þroskuð, skorin í teninga2 avókadó, vel þroskuð, skorin í teninga

Blandið vel saman ólífuolíu, balsamediki, estragoni, 
sykri, salti og pipar. Skerið kjúklingarbringurnar í 
hæfilega bita og leggið í blönduna. Látið marínerast í 
1-3 klst. í ísskáp. Hitið grillið. Grillið kjúklingabring-
urnar á báðum hliðum þar til þær eru grillaðar í gegn.
Setjið romaine-salatið í skál, raðið kjúklingabitunum 
yfir, ásamt jarðarberjum og avókadó og berið fram.

Sumarsalat með grilluðum kjúklingabringum

Þetta verður í fyrsta skipti sem hægt verður að hlusta á ferðalögin í lifandi flutningi þeirra KK og Magga. MYND/JÓN ÞORGEIR KRISTJÁNSSON

Framhald af forsíðu ➛
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MÖRKIN 4, 
REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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Graníthöllin er  
flutt í Mörkina 4

fylgihlutir fylgja ekki með
Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Opnunartilboð - 30% afsláttur af öllum  
legsteinum, aukahlutum og allri okkar þjónustu. 

VIÐHALD & ÞRIF LEGSTEINA
30% AFSLÁTTUR AF ALLRI  
VINNU OG ENDURMÁLUN 

ÞARF AÐ ENDURNÝJA LETRIÐ Á  
STEININUM? GRANÍTHÖLLIN TEKUR  
AÐ SÉR AÐ HREINSA OG  ENDURMÁLA 
LETUR Á LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM 
VIÐ AÐ OKKUR AÐ RÉTTA AF LEG- 
STEINA SEM ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

NR. 118 PAR

 

NR. 129-3 SHANXI BLACK 
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Margrét Ósk 
Hildur Hall-
grímsdóttir 
kynnir grafísk 
verk á sýning-
unni.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Guðrún Kristín hannar fatnað á stúlkur.

Það er tiltölulega stutt síðan ég 
fór að taka þátt í viðburðum 
sem þessum en ég var lengi 

með verslunarrekstur sjálf. Eftir 
að ég hætti honum sneri ég mér að 
hönnun lítillar fatalínu á stelpur 
og kynnti hana fyrst á sýningu 
Hönnunar og handverks í Ráð-
húsinu fyrir tveimur árum. Línan 
fékk frábærar viðtökur svo ég hélt 
ótrauð áfram,“ segir Guðrún Kristín 
Sveinbjörnsdóttir fatahönnuður en 
hún verður meðal þeirra hönnuða 
og listamanna sem sýna og selja 
vörur sínar á sýningu Handverks og 
hönnunar í Ráðhúsinu um helgina. 
Sýningin verður opnuð á morgun 
klukkan 12 og stendur fram á 
sunnudag.

Sýningin hefur um árabil notið 
vinsælda en á henni gefst gestum 
tækifæri til þess að kynna sér fjöl-
breytta flóru íslensks handverks.

„Ráðhúsmarkaðurinn er mjög 
góð kynning en þarna eru hönnuð-
irnir sjálfir á staðnum og kynna 
sín verk fyrir gestum. Maður fær 
strax álit fólks á því sem maður er 
að gera og heyrir hvað því líst best 
á, sem er gagnlegt. Ég kem alltaf í 
skýjunum út af sýningunni,“ segir 
Guðrún. „Þarna kynnist maður líka 
öðrum hönnuðum sem eru í sömu 
sporum og styrkir tengslanetið. 
Eftir hamaganginn í margra ára 
verslunarrekstri er ég aftur komin í 
ræturnar sem ég var farin að sakna. 
Nú er ég bara að skapa og nýt þess,“ 
segir Guðrún. Línan samanstendur 
af ullarflíkum og fatnaði úr lífrænni 
bómull.

„Ég er orðin afar umhverfisvæn á 
seinni árum enda skiptir það miklu 

máli í dag. Ég legg áherslu á peysur 
úr íslenskri ull en einnig úr akrýl-
blöndu sem stingur ekki viðkvæma 
húð. Þá hanna ég buxur og fleira úr 
lífrænni bómull. Ég er með fleirum 
í Jöklu að selja og svo með eigin 
vinnustofu,“ segir Guðrún en nánar 
má kynna sér hönnun hennar á 
dottirbeloved.com

Sýning Handverks og hönnunar 
var fyrst haldin í Ráðhúsinu árið 
2006 og hefur vaxið fiskur um hrygg 
með hverju árinu. Mikil gróska er 

í íslensku handverki, hönnun og 
listiðnaði. Meðal þess sem hægt 
verður að skoða eru munir úr horni 
og beini, skartgripir, barnaföt, leir- 
og trémunir, leðurvörur, skór og 
fatnaður. Að auki verður sérstök 
kynning á Fræðasetri um forystufé, 
Hússtjórnarskólanum í Reykjavík 
og Heimilisiðnaðarfélagi Íslands.

Opið verður fimmtudag, föstu-
dag og laugardag frá klukkan 12 til 
19 og á sunnudag milli klukkan 12 
og 18.

Gust & dóttir 
sýna í Ráðhúsinu
Guðrún Kristín Sveinbjörnsdóttir tekur þátt í sýningu Handverks og hönnunar í 
Ráðhúsinu sem hefst á morgun klukkan 12. Hún segir sýninguna gagnlega bæði 
sýnendum og gestum. Guðrún sýnir fatnað á stúlkur úr ull og lífrænni bómull.

Day New keramikvörur verða einnig í Ráðhúsinu. 

„Ég legg áherslu 
á peysur úr ís-
lenskri ull,“ segir 
Guðrún Kristín.

Skemmtanir
Árshátíðir
Grímuböll
Dimmisjón
ofl. & ofl.

Ykkar skemmtun....
....ok....okkar fókus

gæði – þekking – þjónusta

Krókhálsi 1 110 Reykjavík s. 567 8888 www.pmt.is

VIDEOJET PRENTARAR
Prentaðu beint á vörurnar

 eða umbúðirnar

FESTIBYSSUR - PRENTBORÐAR - LÍMMIÐAPRENTARAR
MIÐAÁLÍMINGARVÉLAR - VERÐMERKIVÉLAR - BLEKSPRAUTUPRENTARAR

PRENTARA- & VOGAKERFI - IÐNAÐARPRENTARAR - MERKIBYSSUR

FÁÐU TILBOÐ

Full búð af 
nýjum vörum!

Verið velkomin í Verslun Guðsteins, Laugavegi 34

Síðan 1918

Láttu okkur ráða

Elja starfsmannaþjónusta  4 150 140  elja.is  elja@elja.is

Þarftu að ráða?
Iðnaðarmann
Bílstjóra
Bifvélavirkja
Þjónustufólk
Öryggisvörð
Lagerstarfsmann
Matreiðslumann
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BÆJARLIND 16   KÓPAVOGUR   SÍMI  553 7100   WWW.LINAN.IS  
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA  11 - 18  LAUGARD.  11 - 16

TIMEOUT
VORTILBOÐ

STÓLL + SKEMILL

kr. 279.900

Stóll + skemill kr. 357.600

Eikarhilla
kr. 38.500

kr. 43.200

Rugged Mottur 170x240

30x21 kr. 2.100 
42x59 kr. 5.300

kr. 49.900

Timeless sófi  - 206 cm kr. 311.800
Timeless sófi  - 226 cm kr. 334.500

Bow lampi

House Doctor myndir

Paloma kr. 77.400

Pattern vasar 
stór kr. 5.400
lítill  kr. 2.900

Sham - 2 saman
kr. 77.800

Cupid 
kr. 32.900

Woodland
kr. 22.700

Monty
kr. 6.700



Bílar 
Farartæki

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

100% LÁN
SUZUKI Grand Vitara LUX. Árgerð 
2005, ekinn 193 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 890.000. 
Rnr.136085.

100% LÁN
FORD Focus Station. Árgerð 2004, 
ekinn 145 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
390.000 staðgreitt. Rnr.136102.

100% LÁN
NISSAN Micra. Árgerð 2005, ekinn 
105 Þ.KM, bensín, SJÁLFSKIPTUR. 
Verð 590.000 staðgreitt. Rnr.159363.

100% LÁN
KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn 
193 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.280.000. Rnr.162478.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

SKODA Superb ambition 140 hö. 
Árgerð 2013, ekinn 146 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Tilboð 2.590.000.
Ásett verð 2.990.000 Rnr.212250.

BMW X5 xdrive30d m-tech. Árgerð 
2012, ekinn 129 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 6.990.000.
Einn með öllu Rnr.212236.

VOLVO Xc90 d5 awd. Árgerð 2007, 
ekinn 194 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Tilboð 2.490.000.Ásett 
verð 2.890.000. 1 eigandi og 
toppþjónusta Rnr.212202.

FORD F350 platinium. Árgerð 2015, 
ekinn 57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 6.490.000.Fallegur og 
vel með farinn Rnr.212238.

HARLEY DAVIDSON Vrsc vrscdx night 
rod special. Árgerð 2007, ekinn 
14 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Tilboð 
1.590.000.Ásett verð 1.980.000 Eitt 
með öllu Rnr.211522.

POLARIS Sportsman 570 efi 
6x6. Árgerð 2017, Nýtt bensín, 
sjálfskiptur. Verð án vsk 1.847.000. 
Rnr.211836.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar til sölu

WV Póló árg 02 ek 111 þús 
skoðaður 18 1,4 beinskiftur ný 
tímareim góð dekk verð 315 
þúsund 8927852

 Bátar

HH Ráðgjöf • Fjarðargata 13 - 15 • 220 Hafnar�örður • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

 Vinnusparnaður                    
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, 
tökum forviðtöl og öflum umsagna. 

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

 Þriggja mánaða ábyrgð        
Ef starfsmaður hættir störfum innan þriggja mánaða er 
ráðning í hans stað án endurgjalds.

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru �ölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks. 

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 663 5315

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
Garðsláttur, felli tré, grisja og 
klippi runna. Besti tíminn. Halldór 
garðyrkjum. Sími 698 1215

 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

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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

SÁ SÍMASPÁ Í 
 S. 844 6845 / 462 4564

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla. 
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á 
facebook: SÁ

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 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.

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI, KERRUSTYKKI 
OG SKIPTITASKA

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar 
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

Snowbee 3 laga öndunarvöðlur 
Verð 19.900 kr. Veiðiportið 
Grandagarður 3 552-9940

Húsnæði

 Sumarbústaðir

SUMARBÚSTAÐALÓÐ
Til sölu er sumarbústaðalóð á 
frábærum stað í grónu hverfi í landi 
Spóastaða í Biskupstungum. Hverfið 
liggur meðfram og nálægt Brúará, 
lóðin gróin og hverfið er girt af og 
læst hlið með fjarstýringu.. Heitt og 
kalt vatn komið að lóðamörkum. 
Upplýsingar í síma 858-1105 og 
selborg@simnet.is

 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 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Atvinna

 Atvinna í boði

Vísir hf óskar eftir að fastráða 
háseta á Sighvat Gk 57. Sighvatur 
er línuveiðiskip með beitningarvél. 
Nánari upplýsingar í síma 856-5770 
eða á heimasíðu Vísis www.visirhf.
is.

TÆKJAMAÐUR ÓSKAST.
Björgun ehf óskar eftir að 
ráða tækjamann á hjólaskóflu. 
Upplýsingar í síma 8435611

Faglæðir málarar geta bætt við 
sig útiverkefnum. Mikil reynsla og 
fagmennska í fyrirrúmi.

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar 
eftir starfsfólki í sumarvinnu. 
Viðkomandi verður að vera með 
bílpróf. Umsókn ásamt ferilskrá 
sendist á netfangið hreinirgardar@
gmail.com

Hjón með þrjú börn óska eftir 
einbýli/raðhúsi/hæð á svæði 110, 

Ártúnsholt / Árbær. 
Aðeins langtímaleiga kemur til greina. 

Reglusemi og skilvísar greiðslur. 

Allar nánari upplýsingar sendist á: 
sendtohelgi@gmail.com

Ártúnsholt / Árbær 

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Skipasund 54, 104 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17:30 – 18:00

Vel staðsett 3ja herb. 65,4 fm íbúð í einu af rótgrónu hverfum Reykja- 
víkur. Eign sem býður upp á mikla möguleika. Stutt í alla þjónustu, 
skóla og leikskóla. Verð: 24,9 millj.

Sólveig Regína Biard
Aðstoðarmaður  

fasteignasala
S: 869-4879

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

OPIÐ HÚS

 

Aðalfundur 
Reykjavíkurdeildar Búmanna 2017

verður haldinn fimmtudaginn 11. maí 2017  
í Safnaðarheimili Guðríðarkirkju kl. 17:00. 

Dagskrá:
Skýrsla stjórnar

Kosning stjórnar samkvæmt gildandi  
samþykktum Búmanna

Kosning  fulltrúa Reykjavíkurdeildar  
á aðalfund Búmanna.

Fréttir frá aðalstjórn Búmanna
Önnur mál.

Allir félagsmenn Búmanna í Reykjavík eru 
hvattir til að mæta.

Stjórn Reykjavíkurdeildar Búmanna

Húsnæði óskast

Fundir

Fasteignir

Save the Children á Íslandi
Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR
Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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