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Guðný Ásberg  spáir 
mikið í tísku og finnst 
gaman að sjá hvernig fólk 
túlkar hana á skemmti-
lega mismunandi hátt.
tíska  ➛4

Strákarnir      áttu keppnina
Helgi Ómarsson, fyrirsæta og ljósmyndari, er Eurovision-nörd 
og fylgdist að sjálfsögðu með keppninni í fyrrakvöld. Hann er 
tapsár og finnst súrt að Svala hafi dottið úr keppni. ➛2

GuÃ°nÃ½ Ãsberg tÃ ska 
Ã¾rjÃº dress 

SMÁRALIND

Fallegt, fágað og töff
Sumarið er komið

 



Helgi hefur getið sér gott orð 
sem fyrirsæta hjá Eskimo 
models í Danmörku, þar 

sem hann býr, og einnig hér á 
landi. Auk þess starfar hann sem 
ljósmyndari. Helgi hefur vakið 
mikla athygli í þáttunum Falleg 
íslensk heimili sem Stöð 2 sýnir 
um þessar mundir. Þar fer hann 
sem álitsgjafi inn á íslensk heimili 
ásamt þeim Guðlaugu Jónsdóttur 
arkitekt og Þóru Margréti Bald-
vinsdóttur, stílista og forsætisráð-
herrafrú. „Mér datt aldrei í hug 
að ég fengi svona rosalega mikil 
viðbrögð við þáttunum. Ég var 
meira að segja stoppaður úti á götu 
til að ræða þættina þegar ég kom 
til Íslands um daginn. Um 80% eru 
það góð viðbrögð en svo eru alltaf 
einhverjir sem skammast,“ segir 
Helgi og bætir við að þetta hafi 
verið stórskemmtilegt verkefni 
með frábæru fólki.

Upphitun byrjar í febrúar
Helgi er ekki óvanur því að gefa 
álit á hinu og þessu. Þegar hann er 
spurður út í Eurovision-undanúr-
slit á þriðjudagskvöldið svarar 
hann dapur í bragði: „Ég er rosalega 
tapsár og ekki sáttur við að Svala 
datt út. Ég er búinn að fylgjast 
mjög mikið með öllum fréttum 
um keppnina undanfarnar vikur, 
sömuleiðis hef ég hlustað á öll 
lögin og var búinn að mynda mér 
skoðanir á öllu varðandi keppnina. 
Ég er algjört jólabarn og byrja að 
hlusta á jólatónlist í lok október. 
Svo byrjar Eurovision-upphitun í 
febrúar. Ég hef ákveðið að fylgjast 
ekki svona mikið með á næsta ári, 
frekar láta keppnina sjálfa koma 
mér á óvart. Ég var með alltof 
miklar fyrirfram mótaðar hug-
myndir auk þess sem ég litaðist af 
veðbönkum og fréttum. Venjulega 
læt ég ekki utanaðkomandi hafa 
áhrif á mitt val en það er öðruvísi í 
Eurovision.

Með gæsahúð niður í boru
Nú er búið að ákveða að Ítalía 
vinni keppnina – þá er það bara 
þannig. Ég var samt ekki í nokkrum 
vafa um að Svala færi áfram. Hún er 
100% fagmaður. Mér finnst eins og 
við Íslendingar höfum ekki nægi-
legan stuðning hjá öðrum þjóðum 
í þessari keppni. Við eigum enga 
vini. Ég tek það mjög inn á mig, er 
sár og reiður,“ segir Helgi. „Ég var 
með gæsahúð niður í boru,“ bætir 
hann við hreinskilnislega. „Bún-
ingur Svölu var flottur, sviðsfram-
koman frábær og sviðið speglaðist 
af hvítum norðurljósum. Svala var 
líka einlæg og kærleiksrík í allri 
sinni framgöngu fyrir keppnina.“

Þegar Helgi er spurður um bún-
ing Svölu í samanburði við önnur 

Helgi er stórglæsileg fyrirsæta.

Með Svölu 
Björgvins. Helgi 
er mjög sár yfir 
að hún hafi ekki 
farið áfram.

Með Guðlaugu og Þóru Margréti í þáttunum Falleg íslensk heimili. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

kvendress í keppninni, svarar 
hann: „Kjólarnir komu ekkert á 
óvart. Voru ófrumlegir. Það var 
eins og þessari belgísku söngkonu 
liði beinlínis illa í þessum svarta 
blúndukjól. Pólska söngkonan 
var í flegnum, hvítum glamúrkjól 
en söng mjög dramatískt lag, það 
passaði eiginlega ekki saman. 
Grikkland var hins vegar mjög flott. 
Söngkonan var glæsilega klædd og 
hafði yfir sér um leið grískt yfir-
bragð. Armenía var einnig töff.“

Vandræðalegir kynnar
„Strákarnir áttu þessa keppni, að 
mínu mati. Ég er mikill aðdáandi 
Isaiah frá Ástralíu. Hann var mjög 
flottur sömuleiðis, strákurinn frá 
Kýpur. Portúgalinn fannst mér 

töff en framkoman skrítin. Ég 
var ekkert sérstaklega hrifinn af 
laginu. Í heildina litið fannst mér 
standardinn á keppninni ekki það 
besta sem ég hef séð. Bæði Svíþjóð 
og Austurríki hafa gert þetta miklu 
betur. Kynnarnir voru glataðir, 
frekar mikið vandræðalegir og það 
vantaði konu í þeirra hóp,“ segir 
Helgi og er að velta því fyrir sér 
í fyrsta skipti hvort hann eigi að 
horfa á keppnina á laugardaginn. 
„Kannski ég fylgi Dönum og horfi,“ 
bætir hann svo við eftir stutta 
umhugsun.

Fann kærasta í Köben
Það eru fimm ár síðan Helgi flutti 
til kaupmannahafnar þar sem 
hann ætlaði að dvelja sumarlangt. 

„Ég kynntist manninum mínum, 
Kasper Kramer, hérna og þá varð 
ekki aftur snúið. Hann starfar í 
markaðsmálum hjá Magasin Du 
Nord. Mig langar svolítið að flytja 
heim, þarf að minnsta kosti að vera 
þar með annan fótinn. Ég er í hug-
myndavinnu varðandi sjónvarps-
þætti með Skot, framleiðslufyrir-
tæki. Það er áhugavert verkefni en 
er enn á teikniborðinu. „Mér fannst 
sérstaklega skemmtilegt að vinna 
við þættina Falleg íslensk heimili 
og langar að gera meira fyrir sjón-
varp. Þessi þættir fóru fram úr 
öllum væntingum og fá mjög gott 
áhorf. Þegar ég samþykkti að vera 
með í þessum þáttum ákvað ég að 
vera Paula Abdul, þessi jákvæða 
týpa. Ég vona að það verði gert 

framhald. Íslendingar eru alltaf for-
vitnir að sjá hvernig aðrir búa.“

Helgi segir að Danir séu á margan 
hátt ólíkir Íslendingum. „Þeir eru 
miklir lífskúnstnerar. Danir kunna 
að njóta. Þeir eru hins vegar miklir 
tuðarar. Íslendingar eru miklu 
frjálslegri í samskiptum og láta 
málin ekki skipta sig svona miklu 
máli eins og Danir gera. Mér finnst 
gott að koma til Íslands og hlaða 
batteríin. Eftir nokkra mánuði hér 
er ég orðinn algjörlega bensínlaus 
og andinn kominn í óreglu. Í júní 
ætla ég að fara heim og halda upp 
á 26 ára afmælið mitt. Ég ætla að 
bjóða fullt af fólki sem ég þekki 
og baða mig í kærleiknum. Þetta 
verður eins konar ættarmót og alls 
konar gleði,“ segir Helgi.

MENNTASKÓLINN Í KÓPAVOGI
HÓTEL- OG MATVÆLASKÓLINN | FERÐAMÁLASKÓLINN | LEIÐSÖGUSKÓLINN

Draumastarfið í draumalandinu
Kannt þú erlend tungumál?

Ef þér finnst gaman að ferðast um Ísland og umgangast erlenda ferðamenn þá
gæti leiðsögunám verið fyrir þig.

Leiðsögunám er fjölbreytt og skemmtilegt og getur opnað dyr að áhugaverðu
og krefjandi starfi í vaxandi atvinnugrein.

INNRITUN STENDUR YFIR TIL 23. MAÍ. Sjá mk.is

Le iðsöguskó l inn

Leiðsöguskólinn í Kópavogi
Sími: 594 4025
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   -  Fákafeni 9, 108 RVK  |  Sími 581-1552 | www.curvy.is

Við erum á Snap chat > Curvy.is

ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ
Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58

VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS

Afgreiðslutímar í  verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16



Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

Í svörtum bol úr Zöru með derhúfu frá Urban Outfitters. MYND/ANTON BRINK

Í hvítum buxum frá Zöru, skyrtu úr 
H&M og með feld úr Mýrinni.

Guðný er tvítug Hafnar-
fjarðar mær sem elskar 
að ferðast og njóta lífsins 

með vinum og fjölskyldu. Hún er 
útskrifuð sem förðunarfræðingur 
úr Reykjavík Make Up School og 
segist hafa mikinn áhuga á öllu 
sem viðkemur tísku og förðun.

Spáir þú mikið í tísku? Já, ég 
spái mikið í tísku og hef alla tíð 
gert. Ég elska að sjá hvernig fólk 
túlkar hana á mismunandi hátt og 
gerir okkur þannig skemmtilega 
ólík.

Hvernig myndir þú lýsa þínum 
stíl? Hann er mjög blandaður. 
Allt frá því að vera töffaralegur í 
að vera fínn. Það mætti segja að 
stíllinn fari eftir skapi og árstíðum 
en fyrst og fremst vel ég það sem er 
þægilegt.

Hvar kaupir þú fötin þín? Ég 
kaupi mest í útlöndum. Mis-
munandi hvar og hvað, þá helst 
það sem mér finnst flott hverju 

sinni. Hér heima eru uppháhalds-
verslanirnar mínar Smash, Húrra 
Reykjavík og Zara.

Eyðir þú miklu í föt? Já, og ég 
hef alltaf gert það. En ég er mjög 
dugleg að hreinsa úr fataskápnum 
flíkur sem ég er hætt að nota og 
gefa þær.

Hver er uppáhaldsflíkin þín? 
Pels frá ömmu minni sem er úr 
rauðref sem keyptur var af afa 
í Kaupmannahöfn árið 1984. 
Pelsinn fékk ég að gjöf frá ömmu 
fyrir nokkrum árum.

Hver er helsti veikleiki þinn 
þegar kemur að tísku og útliti? 
Akkúrat á þessu augnabliki eru 
það buxur og sólgleraugu en það 
hafa annars alltaf verið skór, ég á of 
mikið af þeim.

Notar þú fylgihluti? Já, þá 
allra helst derhúfur, sólgleraugu 
og eyrnalokka. Mér finnst mjög 
skemmtilegt að „poppa“ upp 
dressið með flottum fylgihlutum.

Áttu þér tískufyrirmynd? Nei, 
en ég flakka mikið á milli „Insta-
grama“ hjá hinum ýmsu Insta-
gram-stjörnum til að fá innblástur.

Hvað er fram undan hjá þér? Að 
ferðast og njóta sumarsins.

Fær innblástur á  
       Instagram
Guðný Ásberg spáir mikið í tísku og finnst 
gaman að sjá hvernig fólk túlkar hana á 
skemmtilega mismunandi hátt. 

Ferðamálaskóli Íslands • www.menntun.is • Sími 567 1466

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

Ferðamálaskóli Íslands • www.menntun.is • Sími 567 1466

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Smart sumarföt, fyrir smart konur

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516 Kíkið á myndir og verð á Facebook

Opið  
virka daga  

kl. 11–18 
laugardaga 

kl. 11-15

“Kryddaðu” fataskápinn

Toppur á

4.900 kr.
- einn litur
- stærð: 38 - 46

Buxur á  

11.900 kr.
- einn litur
- stærð: 34 - 52
- 2 skálmasnið:  
 slim og regular
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Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)



Starri Freyr 
Jónsson
starri@365.is 

Ein þeirra flíka sem Bergur sýndi í síðustu viku. MYND/ANTON BRINK

„Afi Bergur var mikill töffari sem keyrði um götur bæjarins á gylltum Jaguar með 
gullúr og stóran demantshring eins og maður myndi sjá í nútíma rappmynd-
bandi,“ segir Bergur Guðnason, útskriftarnemi í fatahönnun frá LHÍ. MYND/EYÞÓR

Ein af uppáhaldsflíkum Bergs úr 
eigin línu. Mokkaskinnið fékk hann 
frá Eggerti feldskera en hann segist 
aldrei hafa getað keypt eða fundið 
þennan rauða lit sjálfur.  

Jakki úr þykku hestaleðri en rauða 
feldinn fékk hann hjá Eggerti feld-
skera. „B“-ið á rennilásnum laser-
skar Bergur úr stáli en bókstafinn B 
tók hann úr undirskrift afa síns.

Árleg tískusýning útskriftar-
nema í fatahönnun við 
Listaháskóla Íslands (LHÍ) 

fór fram í Hörpu í síðustu viku. Þar 
sýndu tíu nemendur verk sín við 
góðar undirtektir gesta en sýningin 
var hluti af viðamikilli dagskrá 
útskriftarhátíðar skólans.

Einn þeirra nemenda sem sýndu 
verk sín var Bergur Guðnason sem 
segir undirbúning sýningarinnar 
hafa verið mjög langt og krefjandi 
ferli. „Við byrjuðum rannsóknar-
vinnuna í lok nóvember á síðasta 
ári þar sem allir reyndu að finna 
einhvers konar þema fyrir línuna 
sína. Þessir 5-6 mánuðir voru lík-
lega skemmtilegustu mánuðir lífs 
míns en jafnframt þeir erfiðustu. 
Útskriftarsýningin sjálf var afar 
vel sótt, ein sú mest sótta í sögu 
skólans, og við nemendur fengum 
alveg gríðarlega góð viðbrögð. Eini 
gallinn við að halda svona sýningu 
er að maður getur aldrei séð hana 
með berum augum því ég var alltaf 
baksviðs.“

Afi töffari
Þema verka Bergs byggðist á afa 
hans og alnafna sem lést fyrir níu 
árum. „Við vorum nánir vinir og 
hann var ein af fyrirmyndum mín-
um. Afi Bergur var mikill töffari sem 

keyrði um götur bæjarins á gylltum 
Jaguar með gullúr og stóran dem-
antshring eins og maður myndi sjá í 
nútíma rappmyndbandi.“

Afi hans var afreksmaður í 
íþróttum og í rannsóknarvinnu fyrir 
hönnun línunnar skoðaði Bergur 
margar myndir af honum til þess 
að veita sér innblástur. „Þetta tók 
mikið á tilfinningarnar í byrjun 
ferlisins því söknuðurinn er ennþá 
svo mikill. Hann var einnig lög-
fræðingur og á nokkrum stöðum 
í línunni notaðist ég við seinustu 

undirskriftina sem hann ritaði áður 
en hann lést. Rauður var ríkjandi hjá 
mér og er ástæðan sú að rauður var 
uppáhaldsliturinn hans enda var afi 
mikill Valsari. Meginmarkmið mitt 
var að reyna koma persónuleik-
anum og sjálfsörygginu hans afa í 
flíkurnar.“

Bergur segist hafa verið heppinn 
að hafa fengið styrk frá Eggerti 
feldskera. „Eggert og fólkið hans, 
Harper og Anna Gulla, eru alveg 
ótrúlega hæfileikarík og það var 
mjög gaman að vinna með þeim. 

Lítur jákvæðum augum 
á alla óvissu á næstunni
Afi og alnafni Bergs Guðnasonar var þema verka hans á útskriftarsýningu 
útskriftarnema í fatahönnun sem fór fram í síðustu viku. Rauði liturinn 
var ríkjandi enda uppáhaldslitur afans sem var mikill Valsari.

Annars vann ég mikið með klæð-
skera sem heitir Eva Lind en við 
náðum vel saman. Hún vinnur hratt 
en á sama tíma er hún nákvæm. 
Þessir tveir hlutir gera góða blöndu 
í ferli eins og þessu þegar maður er 
stöðugt að berjast við tímann.“

Jákvæð óvissa
Eftir útskrift er framhaldið óvissa en 
Bergur lítur jákvæðum augum á alla 
óvissu. „Planið er að fara út til Par-
ísar eða London eftir jól. Fyrst þarf 
ég þó að safna öllum verkum mín-
um eftir námið og búa til portfolio. 
Svo er aldrei að vita nema maður 

stökkvi út ef það koma upp einhver 
spennandi tækifæri. Þessi bransi 
er erfiður og það eru hundruð út-
skriftarnema í fatahönnun um allan 
heim að sækja um hjá fyrirtækjum heim að sækja um hjá fyrirtækjum heim að sæk
á sama tíma og ég. Annars snýst 
bransinn mikið um sambönd. Ég 
kynntist nokkrum aðilum í París 
þegar ég var þar í starfsnámi sem 
eru vel tengdir inn í bransann og 
mun klárlega nýta mér það.“

Bergur og bekkurinn hans opna 
sýningu á útskriftarverkum sínum í 
Listasafn Reykjavíkur næsta laugar-
dag, 13. maí, og stendur hún yfir til 
21. maí.

20% afsláttur af Benecos, lífrænu og umhverfisvænu 
snyrtivörunum. Gildir til 15. maí

Náttúruleg fegurð! 

Netverslun – lyfja.is

20%
afsláttur

Netverslun – lyfja.is

20%
afsláttur

Beneco
s

Ekki prófaðar 

á dýrum!
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Hver deild sýnir 
á sínu svæði 
í húsnæði 
skólans og 
gefur sýningin 
glögga mynd 
af því hvernig 
nemendur vinna 
verk sín.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Hanna Dís Whitehead og Hildur Ýr Jónsdóttir sjá um Tilraunastofuna í keramikdeild Myndlistaskólans í Reykjavík. Vor-
sýning skólans verður opnuð í dag klukkan 17. MYND/EYÞÓR

Nemendur og kennarar 
Myndlistaskólans í Reykja-
vík vinna nú að upp-

setningu á afrakstri vetrarins en 
vorsýning skólans verður opnuð í 
dag klukkan 17, á annarri og þriðju 
hæð í JL húsinu við Hringbraut.

Sýnd verða verk eftir 124 nem-
endur. Það eru nemendur sjón-
listadeildar, nemendur sem eru að 
ljúka tveggja ára námi í myndlist 
fyrir fólk með þroskahömlun og 
nemendur af keramikbraut, textíl-
braut, teiknibraut og listmálara-
braut. Sýnd verða lokaverkefni 
útskriftarnemenda og verk sem 
unnin hafa verið í öðrum áföngum.

„Þetta er uppskeruhátíð okkar og 
nemenda og síðustu daga höfum 
við unnið myrkranna á milli við 
lokafrágang,“ útskýrir Hanna Dís 
Whitehead, vöruhönnuður og einn 
kennara við keramikdeild skólans.

„Í keramikinu þarf að vinna hlut-
ina fyrirfram því gera þarf ráð fyrir 
brennslu- og þurrktíma,“ bætir 
hún við en segir þó enga þreytu 
sjást á mannskapnum. „Nei, nei, 
hér er allt á fullu við uppsetningu 
sýningarinnar. Sýningin gefur 
glögga mynd af því hvernig unnið 
er í skólanum. Útskriftarnemendur 
í sjónlistadeild og listnámsdeild 
fyrir nemendur með þroskahöml-
un sýna persónuleg lokaverkefni 
en nemendur í keramiki, málara-
list, teikningu og textíl sýna brot af 
verkefnum vetrarins.“

Ellefu nemendur keramikdeildar 
hafa unnið undir leiðsögn Hildar 
Ýrar Jónsdóttur skartgripahönn-
uðar og Hönnu Dísar í Tilrauna-
stofunni svokölluðu í keramik-
deildinni.

„Á sýningu nemenda okkar 

Hildar má því sjá ýmiss konar 
tilraunir sem gerðar hafa verið 
á önninni, margar af þeim ekki í 
leir heldur allt önnur efni, svo sem 
deig, gifs, skinn, plast og fleira. 
Tilraunirnar eru persónulegar 
og hver nemandi fór í sína áttina 
með stefnu verkefnanna,“ segir 
Hanna. „Út úr Tilraunastofunni 
kom margt mjög spennandi. Það 
eru mjög ólíkir einstaklingar innan 
deildarinnar þetta árið og gaman 
að sjá hvaða þróun átti sér stað hjá 
hverjum og einum. Gerðar voru 
ýmiss konar tilraunir og svo tekin 
af þeim mót. Að endingu var steypt 

Uppskeruhátíð 
myndlistarnema
Vorsýning Myndlistaskólans í Reykjavík 
verður opnuð í dag klukkan 17 í JL húsinu 
við Hringbraut. 124 nemendur taka þátt. 

í mótin með postulíni og steinleir. 
Við sýnum verkin á þeim svæðum 
þar sem þau eru unnin. Segja má 
að Tilraunastofan sé sett upp sem 
tilraunastofa á sýningunni þar sem 
allar græjur sjást. Það er því mjög 
forvitnilegt fyrir gesti að geta séð 
hvaðan verkin spretta og hvernig 
þau verða til. Á sýningunni verða 
einnig verk sem unnin voru fyrir 
jól, af allt öðrum toga og að vissu 
leyti andstæða Tilraunastofunnar 
en þau voru handmótuð.“

Sýningin verður opin milli 
klukkan 13 og 18 dagana 12. til 
16. maí.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

           Buxur

str. 36-48
Litir: hvítt, drappað, svart,  
blátt, grátt, galla, grænt

 kr. 12.900.- kr. 13.900.- 

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, fyrir smart konur

LEIÐ 1
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
0 GB gagnamagn

790kr.

LEIÐ 2
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
1 GB gagnamagn

1.680kr.

LEIÐ 3
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
5 GB gagnamagn

2.680kr.

LEIÐ 4
Endalaus símtöl og sms 
óháð fjarskiptafyrirtæki
30 GB gagnamagn*

3.490kr.

365.is
Sími 1817

ENDALAUS GSM
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BÆJARLIND 16   KÓPAVOGUR   SÍMI  553 7100   WWW.LINAN.IS  
OPIÐ MÁNUDAGA TIL FÖSTUDAGA  11 - 18  LAUGARD.  11 - 16



Bílar 
Farartæki

Nissan Primastar Diesel H1-L2 
12/2013 (mód 2014) ek 77 þ.km , 
langur, verð 1950 þús + VSK !!!

NÚ Á TILBOÐI !
Iveco Daily 35S13 kassabíll 11/2010 
ek 98 þ.km M/LYFTU verð nú aðeins 
2490 þús + VSK !!!

GLÆSILEGUR !
BMW X5 Xdrive 30D diesel 05/2016 
ek 24 þ.km NAPPA Leður, Glerþak , 
hlaðinn búnaði, (Nyvirði 12.8 mil) 
OKKAR VERÐ 9.9 mil !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

100% LÁN
TOYOTA Auris Terra. Árgerð 2013, 
ekinn 63 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
TILBOÐ 1.790.000 staðgreitt. 
Rnr.159175.

100% LÁN
TOYOTA Auris Dísel. Árgerð 2013, 
ekinn 106 Þ.KM, 6 gírar. TILBOÐ 
1.690.000 staðgreitt. Rnr.159437.

100% LÁN
BMW X5 3.0i . Árgerð 2006, ekinn 
206 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.159301.

100% LÁN
TOYOTA RAV4. Árgerð 2006, ekinn 
152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar. 
Verð 1.380.000. Rnr.136020.

100% LÁN
KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn 193 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 gírar. Verð 
1.280.000. Rnr.162478.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

HYUNDAI I20 CLASSIC nýskr. 
06/2010, ekinn aðeins 62 Þ.km, 
bensín, sjálfskiptur. Einn eigandi! 
Verð 1.290.000 kr. Raðnr. 288429

SKODA FABIA COMBI AMBIENTE 
nýskr. 08/2013, ekinn 81 Þ.km, 
dísel, beinskiptur. TILBOÐSVERÐ 
1.480.000 kr. (ásett 1.790þkr) Raðnr. 
287978

SUBARU LEGACY SPORT SEDAN 
DIESEL nýskr. 07/2009, ekinn 138 
Þ.km, beinskiptur. Verð 1.850.000 kr. 
Raðnr. 256323

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

GRILLBÍLL HLAÐINN GRÆJUM
Til sölu þessi veitingabíll,6,2 
dísel,ekinn aðeins 
38þ. mílur,gasgrill,3 
kælar,hitaskápar,220v. 
rafmagn,sjóðsvél,rennandi vatn 
og fl og fl, sendi myndir. Verð 4,5 
milljónir. Uppl. 820-5181

Cadillac Fleetwood Brougham 
1967,ekinn aðeins 54þ. mílur sk. 18” 
sjón er sögu ríkari,ath.taka vinnubíl 
upp í. Uppl.s. 820 5181

 Bílar óskast

WW. polo trentline árg. 13-14 
óskast til kaups. Ek. ca 30-40 þ. km. 
Staðgr í boði Uppl. í S. 6993982

 Hjólhýsi

KRONINGS 
HJÓLHÝSAHREYFIR 

(MOVER) 

OG SÓLARSELLUR
Kronings mover skoðið á 

kronings.com 

Verð frá 189þús. 

Gæða sólarsellur, verð með öllu 
65 þús 100W og 75 þús 140W. 

Áhugasamir hafið samband 

í s. 863 4449 eða á: kriben@
simnet.is 

NÝ HOBBY HJÓLHÝSI 

STÓRSPARNAÐUR!
Keyptu beint frá Evrópu. Við 

aðstoðum þig. 

Allar fyrirspurnir sendist á: 
kriben@simnet.is 

s. 863 4449

 Bátar

NÝTT - NÝTT - NÝTT 
HEIMAVÍKUR PLÖTUKRÓKA 

NR. 12
Góð reynsla - meiri afli Heimavík 
ehf Heimavik.is sími 892-8655

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

 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
Spái í spil. Tímapantanir. S. 891 8727 
Stella. Geymið auglýsinguna

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

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.

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Tómstundir
     Ferðir

 Fyrir veiðimenn

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

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

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

AUÐBREKKA - HÚSNÆÐI TIL 
LEIGU

Til leigu 206 fm húsnæði á 
jarðhæð við Auðbrekku. Hentar 
fyrir ýmiskonar létta starfssemi, 

s.s. lager, vinnustofur og fl. 
Innkeyrsludyr.

Nánari uppl. í s. 897 9743

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna í boði
Óskum eftir starfsmönnum vönum 
múrviðgerðum eða verktökum sem 
geta tekið að sér múrverk. Uppl. í s. 
698 6738

VERKAMENN ÓSKAST.
Starfsmenn óskast til vinnu 
hjá Steingarði ehf við lagningu 
ljósleiðara í Hafnarfirði í sumar og 
haust. Uppl. í s. 892 18 82

VANIR MÁLARAR ÓSKAST
Vanir innanhúss málarar óskast til 
starfa sem fyrst hjá SSL málun ehf, 
næg og traust verkefni framundan. 
Upplýsingar veitir Stefán s.660 
0222.

SÓLAR EHF
Óskum eftir hressu fólki í 
ræstingarvinnu. Nánari uppl á 
skrifstofu Sólar Kleppsmýrarveg 8, 
104 R milli 10-16. We are looking 
for people for cleaning jobs. More 
info at Sólar office Kleppsmýrarveg 
8, 104 R between 10-16. Must speak 
icelandic or english.

 Atvinna óskast
40 ára vesturíslenskur karlmaður 
óskar eftir vinnu á Íslandi. 
Dvalarleyfi er fyrir hendi ef 
atvinnurekandi finnst. Upp. s. 845 
2510

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

5511309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | www.golflist.is

551 5000

Ármúla 15, 108 Reykjavík -  www.proventus.is - proventus@proventus.is

SMIÐIR, RAFVIRKJAR, 
PÍPARAR, BIFREIÐASTJÓRAR, 
VÉLVIRKJAR OG MÁLARAR

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 

Húsnæði óskast

Atvinna

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Starfsstyrkir úr  
Höfundasjóði RSÍ

Opið er fyrir umsóknir um starfsstyrki úr Höfundasjóði Rithöfunda-
sambands Íslands. Styrkirnir eru veittir til ritstarfa og áhersla er 
lögð á að styrkja höfunda til að ljúka verkum sem eru langt komin. 
Rétt til að sækja um starfsstyrk úr Höfundasjóði RSÍ hafa starfandi 
rithöfundar óháð félagsaðild í RSÍ. Sótt er um á rafrænu eyðublaði 
á heimasíðu RSÍ: https://rsi.is/styrkir/starfsstyrkir-umsokn/
 
Til úthlutunar eru 3.500.000 kr. Veittir verða allt að tíu styrkir.

Umsóknarfrestur er t.o.m. 25. maí 2017.

HOFTEIG 20, jarðhæð

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Um er að ræða sérhæð á besta stað í Teigahverfinu, - jarðhæð í fjögurra íbúða húsi við rólega götu. 
Íbúðin er 106,7 fm. Gengið er inn í anddyri á vesturhlið hússins,  innan af því er rúmgott hol og inn 
af holi eru tvö stór svefnherbergi, geymsla,  baðherbergi, rúmgott eldhús og góð, björt stofa þar sem 
útgengt er á hellulagða verönd og þaðan út í fallegan gróinn garð.  Í eldhúsi er viðarinnrétting,  
gaseldavél og uppþvottavél. Baðherbergi er flísalagt og í því er stór flísalagður sturtuklefi.
Sólveig tekur á móti gestum klukkan hálf fjögur sunnudaginn 16. september.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS -  SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

OPIÐ HÚS FIMMTUDAG 11.05. 2017 KL. 17.30 TIL 18.00 
Borgir s. 588-2030 kynna til sýnis í dag fimmtudag:   Góða ca 125 fm 
íbúð á efstu hæð í fjórbýli,  staðsettu á horninu Goðheimar /Sólheim- 
ar. Húsið allt ný-viðgert og málað að utan. Vinsæl staðsetning.  
Stutt í alla þjónustu og skóla - Laugardalurinn rétt hjá. Mikið  útsýni. 
Góður garður bak við húsið og þar rækta íbúar grænmeti hver í sínum 
reit.  Þrjú svefnherbergi, stór stofa og sólstofa. Verð 49,9 milj. 
Áhugasamir velkomnir milli kl. 17.30 og 18.00  í dag.   
Nánari upplýsingar veitir Ægir s. 896-8030 eða aegir@borgir.is.

 GOÐHEIMAR 2, RVK

OPIÐ HÚS

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030
Fax 588-2033 • Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Starfsmaður á þjónustuverkstæði
 
Fyrirtæki á sviði innflutnings á tækjum og búnaði fyrir veit- 
ingahús og matvælaiðnað óskar eftir að ráða starfsmann á
viðgerðarverkstæði.  Starfið er fólgið í almennum viðgerðum 
og viðhaldi á tækjum og ásamt uppsetningu á nýjum tækjum.

Leitað er að einstaklingi með þekkingu á tækjum fyrir  
veitingahús ásamt reynslu og áhuga sem nýtist í starfinu.

Umsóknir óskast sendar á:  asgeir@geiriehf.is
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VÉLAMENN
Óskum eftir að ráða vélamenn í vinnu á hjólavél 

og beltavél. Mikil vinna framundan.

BÍLSTJÓRAR
Óskum eftir að ráða bílstjóra á trailer og 4 öxla.

Mikil vinna framundan. 

Umsóknir sendist til:  
nesvelar@internet.is  
eða í s: 897 8011 NESVELAR

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

Leifsgata 20, 101 Reykjavík
Opið hús í dag kl. 17:30 – 18:00

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Eignin er 95,9 fm. þar af er 4,6 fm. 
geymsla á jarðhæð ásamt snyrtilegu sameiginlegu þvottahúsi. Góð 
og vel með farin íbúð í rólegu fjölbýli á vinsælum stað í höfuðborg- 
inni. Verð: 42,9 millj.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

OPIÐ HÚS

 

Uppspretta ánægjulegra viðskipta

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Allar nánari upplýsingar veitir:

LIND Fasteignasala kynnir:

Einstakt og 
uppgert 350 fm. 
einbýlishús í 
hlíðunum
Mjög vandað og vel uppgert einbýlishús 
með fallegum afgirtum garði ásamt stórum 
bílskúr. 
Sérsmíðaðar innréttingar, vönduð tæki, 
fallegar hurðir og loftlistar.
Sjö herbergja hús, þrjú baðherbergi.

Hlíðasmári 6, 201 Kópavogur

STÆRÐ: 350 FM       EINBÝLI       HERB: 7       105 RVK

www.egfasteignamiðlun.is

37,9 millj.

OPIÐ HÚS
í dag fimmtud. frá 17:30 - 18:00.

einar@egfasteignamidlun.is

Björt og vel skipulögð ca 90 fm þriggja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi í fjórbýlishúsi í Laugardalnum.
Tvö rúmgóð svefnherbergi og góð stofa. Parket og flísar á 
gólfum. Húsið er talsvert endurnýjað, m.a. er það nýlega 
endursteinað auk þess hafa skólplagnir verið endurnýjaðar.

www.egfasteignamiðlun.is einar@egfasteignamidlun.is

Sóltún 20 s.896 8767
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