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Tíska

Ágústa Finnbogadóttir, framkvæmdastjóri 1819, tekur á móti verðlaununum Fyrirmyndarfyrirtæki ársins frá VR.

Lára Jóna Þorsteinsdóttir
töfrar fram með saumavélinni sparikjóla úr
borðdúkum og buxnadress úr bútum.
tíska ➛4

1819 – Ódýrari kostur
Þúsundir nýta sér þjónustu 1819 daglega. Fyrirtækið rekur upplýsinganúmerið 1819, heldur úti vefsíðu1819.is og appi sem gerir landsmönnum kleift að
finna símanúmer, heimilisföng og margþættar upplýsingar um fyrirtæki. ➛2

Sumarið er í
COMMA,
Fallegt, fágað og töff

SMÁRALIND
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Framhald af forsíðu ➛

Þ

egar þjónustufyrirtækið 1819
var stofnað haustið 2014
opnaðist glænýr valkostur
fyrir þá sem leita upplýsinga um
símanúmer en áður hafði einokun
ríkt á markaðnum í tíu ár. „Það tók
okkur nokkra mánuði að komast
inn á markaðinn en eftir það hefur
leiðin legið beint upp á við,“ segir
Ágústa Finnbogadóttir, framkvæmdastjóri 1819. „Fólk hefur
tekið okk
okkur afar vel enda erum við
meira en 30 prósentum ódýrari en
samkeppnisaðilinn auk þess sem
þjónustunúmerið okkar 1819 er
opið allan sólarhringinn, 365 daga
á ári,“ lýsir Ágústa en enginn annar
býður upp á slíka þjónustu. „Fólki
þykir það stór kostur enda mikið
öryggi í því að fólk geti leitað upplýsinga allan sólarhringinn.“
Ekki er aðeins spurt um símanúmer í 1819 heldur koma fyrirspurnir um allt milli himins og
jarðar og oft greiða þjónustufulltrúar 1819 úr ýmsum vandamálum.
„Sumir hringja hingað í vanlíðan
og við leiðum þá á rétta staði. Oft
koma líka upp skemmtileg símtöl
með almennum fyrirspurnum um
hvort viðkomandi myndi heldur
kjósa bernaise- eða piparsósu
með lambakjötinu og hvernig
best sé að búa til rabarbaragraut.
Eitt sinn hringdi maður sem hafði
fengið nokkur kíló af kartöflum og
vantaði uppskriftir. Við fundum
þær fyrir hann og lásum upp,“ segir
Ágústa glettin. „Sumir hringja hér
inn til að segja okkur að þeir ætli
sér að stofna nýjan stjórnmálaflokk og oft er hringt til að tjá sig
um daginn og veginn. Hér hefur
margsinnis hringt inn fólk og spurt

“Fólk hefur tekið okkur afar vel enda erum við meira en 30 prósentum ódýrari en samkeppnisaðilinn,” segir Ágústa. MYND/ANTON BRINK

hvort að það sé dagur eða nótt,
jafnvel um hábjartan dag.“ Ágústa
tekur fram að öllum þessum símtölum sé svarað af kurteisi og alúð
enda sé á
ávallt reynt að veita þær
upplýsingar sem beðið er um.

Ókeypis aukaupplýsingar

25% afsláttur af öllum vörur
frá ZHENZI og ZE-ZE
Vikuna 19. - 24. júní

Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Leiðbeinendur eru: Halla Birgisdóttir fararstjóri, Pétur Björnsson konsúll Ítalíu á Íslandi,
Jónas Þór fararstjóri, Höskuldur Frímannsson viðskiptafræðingur, Ómar Valdimarsson blaðamaður,
Magnús Björnsson fararstjóri í Kína, Pétur Óli Pétursson fararstjóri í Rússlandi, Bjarni Randver
Sigurvinsson kennari við Guðfræðideild H.Í., Sr. Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur.

Bæði einstaklingar og fyrirtæki
geta nýtt sér þjónustunúmer
1819 og upplýsingar á vefnum
www.1819.is. Aukalega býður
fyrirtækið einstaklingum að bæta
upplýsingum við skráningu sína í
gagnagrunninum. „Þá skráir fólk
sig inn með rafrænum skilríkjum
og breytir skráningu sinni sjálft.
Þannig getur það bætt við upplýsingum á borð við netföng,
starfsheiti og fleiri símanúmerum,
endurgjaldslaust,“ upplýsir Ágústa.

Öflug fyrirtækjaþjónusta

Líkt og með einstaklinga geta
fyrirtæki skráð aukaupplýsingar í
gagnagrunninn á borð við netföng,
vefföng, tengingu við samfélagsmiðla, opnunartíma, viðbótarnúmer/útibú. Allt þetta er frítt.
Síðan geta fyrirtækin einnig keypt
sérstaka skráningu sem gerir fyrirtækið sýnilegra á miðlum 1819.
„Fyrirtæki geta þannig fengið það
sem við köllum vörumerkjasíðu
sem inniheldur lógó, auglýsingaborða, bakgrunnslit, slagorð
auk leitarorða sem skipta miklu
máli þegar viðskiptavinur leitar
upplýsinga. Þjónustuverið gefur
upplýsingar um fyrirtækið auk þess
sem gríðarlegur fjöldi uppfletta
og innlita er á netinu á hverjum
degi. Allt þetta skiptir miklu máli
og eykur líkur á að fyrirtækið lendi
ofarlega í leitarniðurstöðu þegar
leitað er eftir tiltekinni þjónustu,“
segir Ágústa og tekur fram að 1819
sé einnig margfalt ódýrara en samkeppnisaðilinn þegar ofangreind
fyrirtækjaþjónusta er borin saman.

Nýtt app og Díllinn

Nýja 1819 appið inniheldur símaskrá yfir fólk og fyrirtæki og þaðan

Hluti af ánægðu starfsfólki 1819 með viðurkenningu VR.

er hægt að hringja beint. Þar er
einnig að finna hraðvirka leið til
vegvísunar ef fólk þarf aðstoð við
að rata og svo getur fólk fengið
númerabirtingu ef það vill vita
hver er að hringja.
„Appið er frábær leið til að leita
eftir upplýsingum um þjónustu,
einstaklinga eða fyrirtæki,“ segir
Ágústa en ekkert kostar að hlaða
niður appinu. Því fylgja að auki
þó nokkur fríðindi. „Díllinn fylgir
appinu en með honum er hægt
að fá fjölmörg spennandi tilboð
með góðum afslætti. Í Dílnum geta
fyrirtækin sem eru í þjónustu hjá
1819 boðið upp á ýmis tilboð þeim
að kostnaðarlausu,“ segir Ágústa
en Díllinn hefur notið mikilla vinsælda meðal viðskiptavina 1819.

Markhópalistar og
úthringiverkefni

1819 býður upp á meiri þjónustu.
Til dæmis geta fyrirtæki pantað

símnúmeralista yfir tiltekna mark
markhópa. „Segjum að fyrirtæki sem
þjónustar bændur vilji komast í
samband við bændur til að gera
könnun, þá getum við safnað
slíkum lista saman úr skránni
okkar. Síðan getur fyrirtækið valið
hvort það nýti listann sjálft og
hringi út eða hvort það vilji nýta
sér þjónustu okkar hjá 1819 um að
hringja út í þá sem eru á listanum.
Þetta er mikið nýtt til að gera kannanir og rannsóknir,“ lýsir Ágústa.

Fyrirmyndarfyrirtæki af VR
2017

1819 var valið fyrirmyndarfyrirtæki VR í vor í flokki miðlungsstórra fyrirtækja en þetta var í
fyrsta sinn sem fyrirtækið tók þátt.
„Þetta er frábær árangur og góð
viðurkenning og sýnir þá ánægju
og þann metnað sem sem ríkir
bæði hjá stjórnendum og starfsfólki.“

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. 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

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

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

SUMARÚTSALAN HAFIN
SUMARYFIRHAFNIR –GERRY WEBER –TAIFUN
BETTY BARCLAY GÆÐAFATNAÐUR

Opnum í dag kl. 13
nýja og glæsilega verslun í

Skipholti 29b
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Bernharð Laxdal er umboðsaðili
GERRY WEBER á Íslandi

(sama verð og á hinum norðurlöndunum)
ásamt mörgum öðrum þekktum
vörumerkjum s.s. BETTY BARCLAY,
CREENSTONE, CINZIA-ROCCA og JUNGE.

STÓRÚTSALA

GERRY WEBER

hjá LAXDAL LAUGAVEGI
30%-50%-60%-70%

GERRY WEBER
20-25% afsláttur

Glæsileg
opnunartilboð

Ýmis önnur opnunartilboð

Verið velkomin
NÝ GLÆSILEG
VERSLUN
SKIPHOLTI 29B
Laugavegi
63 • •
Skipholti
29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is
Laugavegi 63 • Skipholti 29b • Sími 551
4422
www.laxdal.is

4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

Buxnapilsdress úr þremur 500 króna
bútum úr Vogue.
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Glamúrhliðin á náttsloppnum en
honum er hægt að snúa við og nota
þá einlitan.

25% afsláttur af öllum vörur
frá ZHENZI og ZE-ZE
Vikuna 19. - 24. júní

Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

Silkikjóllinn er saumaður upp úr kjól
frá stríðsárunum af ömmusystur
Láru. MYNDIR/ERNIR

Silkidressið saumaði Lára fyrir sextugsafmælið sitt á dögunum. Efnið
keypti hún í austurlenskri vefnaðarvöruverslun í Ósló.

Lára forðaði blúndudúk frá því að
enda í ruslinu og saumaði úr honum
kjól.

Lít á föt og skart
sem leikmuni

Lára Jóna Þorsteinsdóttir töfrar fram með saumavélinni
sparikjóla úr borðdúkum og buxnadress úr bútum. Hún
notar saumaskapinn sem iðjuþjálfun fyrir sjálfa sig og
hjálpar krökkunum í hverfinu við að sauma föt.
Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

S

Galla kvartbuxur
Jakki

Kr. 5.990.Str. S-XXL

kr. 9.800.Str. S-XXL
Litur dökkblár

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

tundum hanna ég sjálf en
þegar ég er með dýr efni í
höndunum nota ég grunnsnið. Sérstaklega til að fá buxurnar
réttar. Svo bæti ég eigin útfærslum
við. Ég er ein af þeim sem eru
nánast aldrei í svörtu. Ég lít á föt og
skartgripi sem „props“ til að leika
mér með,“ segir Lára Jóna Þorsteinsdóttir, sérkennari og „handavinnuamma“.
„Dótturdóttir mín kemur mikið
til mín og henni fylgja stelpur. Þær
sjá mig vinna og vilja fá að prófa.
Fyrir stuttu hjálpaði ég þeim að
sauma rokkabillíkjóla á sig. Ég
er fönduramman í Hlíðunum og
krakkarnir ganga út og inn hjá
mér eins og ég sé amma þeirra
allra. Stofan mín er oft nær því að
vera verkstæði en stofa,“ segir hún
hress.
Lára vann lengst af sem sérkennari í grunnskóla með tvítyngdum
börnum. Hún segist hafa saumað
alla tíð en eftir að hún neyddist til
að hætta að vinna vegna veikinda
hafi hún notað saumaskapinn og
skartgripagerð sem iðjuþjálfun.
„Ég er með meistarapróf í sér-

Ég sauma yfirleitt
úr silki, ull, hör og
bómull en nota líka
ýmislegt sem mér dettur í
hug. Hvíti kjóllinn er til
dæmis saumaður úr
borðdúk.

kennslufræðum og vissi alveg að ég
þyrfti að halda mér við,“ segir hún.
„Ég greindist með heilabólgu og
við tóku nokkur massíf veikindaár.
Ég einsetti mér að setjast við
saumavélina einhverja klukkutíma
á dag og þó ég ætti oft í erfiðleikum
með að munda nálina vegna
skjálfta í höndum neitaði ég að
gefast upp. Enda hefur þetta alveg
haldið mér gangandi. Það er verkið
sjálft sem gildir en ekki endilega
afurðin. En afurðirnar takast líka
oft mjög vel,“ segir hún sposk og
það eru orð að sönnu.
Meðal þess sem Lára hefur töfrað
fram með saumavélinni er forláta
kokteilkjóll úr silki, sparikjóll úr
gömlum borðdúk og buxnadress

úr ódýrum bútum.
„Silkið í bleika kokteilkjólum
hefur fylgt mér lengi en ömmusystir mín átti þann kjól á stríðsárunum. Honum hafði verið
sprett upp og ég átti efnið í fórum
mínum. Mér fannst það reyndar
alltaf heldur væmið en þegar ég
var á leið í brúðkaup fann ég snið í
blaði sem mér fannst að smellpassaði við efnið,“ segir Lára.
„Svarta, munstraða silkidressið
saumaði ég fyrir sextugsafmælið
mitt um daginn. Það efni keypti ég
á götunni Grönland í Ósló í austurlenskri efnabúð en ég kaupi mér
dálítið af spariefnum þar.
Ég sauma yfirleitt úr silki, ull,
hör og bómull en nota líka ýmislegt sem mér dettur í hug. Hvíti
kjóllinn er til dæmis saumaður
úr borðdúk. Vinkona mín keypti
dúkinn á Spáni en gafst upp á að
strauja blúndubekkinn og ætlaði
að henda honum. Ég greip hann,“
segir Lára.
„Ég er líka fastagestur í bútadallinum í Vogue og svarta buxnapilsdressið er úr þremur, 500 króna
bútum úr Virgin-ull. Náttsloppinn
hef ég reyndar aldrei notað en
hann er úr alsilki og hægt að snúa
við og nota hann ýmist dökkan
einlitan, eða svona glamúrlegan.“

Lógó með adressulínu

20% lum
ó

j
af öllum k

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

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

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

2 2 . J Ú N Í 2 0 1 7 F I M MT U DAG U R

Nú minnka sólgleraugun

Stóru sólgleraugun sem þekja andlitið eru á útleið. Fræga fólkið er þegar
komið með nýja sólgleraugnatísku á nefið. Þau eru lítil og krúttleg. Þetta
mátti sjá hjá helstu tískuleiðtogum og fræga fólkinu í Cannes á dögunum.
Kvikmyndahátíðin í Cannes hefur
löngum þótt sýna það nýjasta
í tískunni. Þangað sækir fræga
fólkið í stórum stíl og leggur línurnar
í komandi tísku, líklegast með hjálp
frægustu tískuhönnuða heimsins. Eftir
því var tekið að tískuleiðtogar eins og
Kendall Jenner, Kourtney Kardashian,
Selena Gomez og hinar frægu Hadid
systur og fyrirsætur voru allar með lítil
sólgleraugu til að verja sig gegn sólinni
í Cannes. Svo virðist sem lítil sólgleraugu séu nýjasta æðið hjá stjörnunum.
Litlu sólgleraugun eru sótt aftur til
tíunda áratugarins. Til þátta eins og
Beverly Hills 90210 sem voru vinsælir
meðal unglinga eða kvikmyndarinnar
Secret Weapons. Svo eru aðrir sem
benda á Steven Tyler og Aerosmith.
Þegar Kendall Jenner og Gigi Hadid
mæta með nýja tísku í sólgleraugum er
vitað að það hrífur aðra. Litlu sólgleraugun hafa líka sést á tískupöllunum
fyrir vor og sumar 2018. Bæði Armani,
Saint Laurent og fleiri sýndu breytingu
á sólgleraugum.
Sólgleraugu með kattaraugnaútliti
virðast líka nokkuð vinsæl.

Hin ofurfræga Kendall Jenner í Cannes með
lítil sólgleraugu.

Bella Hadid ofurfyrirsæta í New York í síðustu
viku með nýju sólgleraugun.

Stórstjarnan Rihanna í Cannes.

VELDU
GÆÐI!
................................................
3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM
Liam Gallagher er svo sannarlega margt til lista lagt.

Sækir innblástur til Bítlanna

R

PRENTUN.IS

mánudaga-föstudaga
laugardaga
sunnudaga

Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

7.30 -17.30
8.00 -16.00
9.00 - 16.00

....................................................
Austurströnd 14 • Hringbraut 35
Fálkagata 18 • Dalbraut 1

okkstjarnan umdeilda
Liam Gallagher, fyrrverandi
söngvari Oasis, á sitt eigið
fatamerki eins og margir kollegar
hans. Merkið hans heitir Pretty
Green, nefnt eftir lagi með hljómsveitinni The Jam, og hefur notið
nokkurra vinsælda undanfarin ár.
Nýlega tilkynnti Liam að hann
ætli sér að setja á markað síðar
í sumar nýja fatalínu til heiðurs
plötunni Sgt. Pepper's Lonely
Hearts með Bítlunum en hljómplatan fagnar 50 ára afmæli í
ár. Nýja fatalínan mun sækja
innblástur til laga plötunnar og
innihalda 28 nýjar vörur, þar á
meðal frakka, jakka, skyrtur og
boli. Línan mun einnig innihalda
takmarkað úrval nokkurra flíka,
t.d. 50 Lonely Hearts Club úlpur,
Pepper jakka og Strawberry Fields
frakka.
Aðdláun Liams, og annarra meðlima Oasis, á Bítlunum er flestum
kunn og segir hann Bítlana hafa
haft gríðarlega áhrif á hann sjálfan,
bæði hvað tónlist og tísku varðar.
Þetta er ekki í fyrsta sinn sem
Liam sækir innblástur til átrúnaðargoða sinna úr tónlistinni.
Á síðasta ári voru 50 ár frá því
gítarhetjan Jimi Hendix heimsótti

Nýja fatalínan mun
sækja innblástur til
laga plötunnar og innihalda 28 nýjar vörur, þar
á meðal frakka, jakka,
skyrtur og boli. Línan
mun einnig innihalda
takmarkað úrval nokkurra flíka, t.d. 50 Lonely
Hearts Club úlpur.
London í fyrsta skipti og af því tilefni setti hann á markað nýja línu
sem sótti einmitt í smiðju gömlu
gítarstjörnunnar.
Auk þess að standa í ströngu
með fatamerki sitt gaf Liam út fyrir
stuttu fyrsta lagið af fyrstu sólóplötu sinni sem er væntanleg síðar
á árinu.
Nýja fatalínan kemur í Pretty
Green verslanirnar um miðjan
ágúst, þ.á.m. í flaggskip keðjunnar
við King Street í Manchester og í
netverslun Pretty Green. Fylgjast
má með frekari fréttum á www.
prettygreen.com.

Brúðargjafir ... útskriftargjafir...afmælisgjafir.....

Skráðu þig á brúðargjafalista á www.hrim.is

Laugavegi 25 / Laugavegi 32 / Kringlunni
S: 553-3003 / S:553-2002 / S:553-0500
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Afslappaður markaskorari

Landsliðsmaðurinn Hörður Björgvin Magnússon kláraði Króata fyrr í júnímánuði við mikinn fögnuð landsmanna. Hann lýsir fatastíl sínum sem
frekar afslöppuðum og finnst fínt að klæðast þægilegum fatnaði.
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

H

örður Björgvin Magnússon
skoraði sigurmark íslenska
landsliðsins í fótbolta þegar
liðið vann einn stærsta sigur í sögu
landsliðsins gegn Króatíu fyrr í
þessum mánuði. Hann segir tilfinninguna hafa verið ólýsanlega, því
þótt hann hafi skorað mörg ágætis
mörk á stuttum atvinnumannaferli
standi þetta mark klárlega upp úr.
„Ég er ekki vanur að fagna mörkum
mikið en þarna var klárlega ástæða
til þess. Það eru sannarlega forréttindi að fá að spila í þessari treyju.“
Hörður, sem leikur með Bristol
City í ensku B-deildinni, segist
vera rólyndismaður ættaður úr
Safamýrinni í Reykjavík en eigi
líka rætur að rekja til Akureyrar.
„Þegar ég er ekki í boltanum spila
ég golf í góðra vina hópi. Einnig hef
ég gaman af öðrum íþróttum, t.d.
handbolta og körfubolta, og fylgist
vel með Olís-deildinni og NBA.
Auk þess nýt ég mín í náttúrunni.“
Hann lýsir fatastíl sínum sem
frekar afslöppuðum. „Mér finnst
fínt að vera í þægilegum fatnaði
en þegar maður gerir sig til fyrir
æfingar, leiki og aðra viðburði þá
klæðir maður sig upp. Ég fæ helst
innblástur frá Dönum og Ítölum.
Bretarnir eru oft flottir en annars
er kærastan mjög dugleg að klæða
mig upp sem er mikill plús fyrir
mig. Það má segja að tískuáhugi
minn hafi byrjað þegar ég flutti
út árið 2011. Þá hætti ég þessari
íslensku bylgju og fór að búa til
minn eigin stíl. Áhuginn hefur svo
þróast með árunum á alls konar
stílum. Utan þess safna ég fótboltatreyjum frægra leikmanna sem ég
hef spilað móti gegnum árin.“
Hvernig fylgist þú með
tískunni? Helst gegnum Instagram
og Pinterest sem eru áhugaverðir
miðlar fyrir tísku. Svo er klæðaburður félaganna í landsliðinu
oft áhugaverður með öllu því sem
honum viðkemur.
Áttu uppáhaldsverslanir? Hér
heima mæli ég eindregið með

Ég er ekki vanur að
fagna mörkum
mikið en þarna var
klárlega ástæða til þess.
Það eru sannarlega
forréttindi að fá að spila í
þessari treyju.
Hörður Björgvin Magnússon

vinum mínum í Suit Up. Erlendis er
það helst Selfridge sem býður upp
á alls konar klæðnað, bæði ódýr föt
og auðvitað aðeins dýrari klæðnað.
Áttu uppáhaldshönnuð? Ég á
ekki beint uppáhaldshönnuð en
það er einn ítalskur hönnuður sem
ég fylgist mikið með og kaupi föt af.
Áttu uppáhaldsflík? Ég er mikill
jakkamaður og finnst þægilegt að
ganga í frökkum. Mér finnst líka
voðalega notalegt að vera í góðum
pólóbol þegar það á við. Skórnir
eru líka mjög mikilvægir þegar það
kemur að heildarútlitinu.

Hörður Björgvin klæðist hér buxum frá Suit Up og þægilegum skóm frá Kenzo. MYNDIR/EYÞÓR

Francesco
Totti, fyrirliði
AS Roma, lagði
skóna á hilluna
í vor. Hörður
nældi sér í eitt
par enda heldur
hann mikið upp
á kappann.

Bestu og verstu kaupin? Peysur
sem minnka eru gjörsamlega óþolandi. Auðvitað er stundum hægt að
koma í veg fyrir það en þetta snýst
allt um gæðin. Þegar buxur og peysur
hnökra þá get ég orðið vel pirraður.
Bestu kaupin eru eiginlega nýjustu
fötin hverju sinni, er það ekki alltaf
þannig?
Notar þú fylgihluti? Úrið skiptir
miklu máli og sokkar. Ég hef gaman af

því að vera með alls konar derhúfur,
hvort sem það er New Era eða Michell and Ness eða eitthvað í þeim dúr.
Hvað er fram undan hjá þér í
sumar? Ég ætla að njóta lífsins hér
á Íslandi fram að æfingabúðum hjá
Bristol City. Markmiðið er að skoða
ýmsa staði á Íslandi sem ég hef ekki
séð áður. Þótt Safamýrin skarti sínu
fegursta hér á landi þá eru margir
aðrir fallegir.

Nokkrar góðar fótboltatreyjur úr safninu
Hörður hefur safnað fótboltatreyjum með leikmönnum sem hann hefur
spilað með og á móti undanfarin ár. „Fyrsta treyjan frá vinstri er frá KevinPrince Boateng, Seydou Keita á næstu treyju, svo Mario okkar Mandzukic
og svo Michael Essien. Uppáhaldstreyjan mín er Totti treyjan en hana
fékk ég frá dómara í Seríu A sem dæmdi leik hjá Roma. Íslenska landsliðstreyjan er frá Króatíu leiknum og Paul Pogba treyjuna fékk ég þegar við
spiluðum saman hjá Juventus. Buffon treyjuna fékk ég þegar ég mætti
Juventus og síðust er Paulo Dybala treyjan frá því ég mætti Palermo.”

Tryggðu þé
r
áskrift á að
eins
333 kr. á da
g*
9.9
90 kr. á mán

uði

*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Cate Blanchett

#SaySì
KYNNING Á GIORGIO ARMANI ILMUM 22. - 28. JÚNÍ Í VERSLUNUM HAGKAUPS.
Glæsilegt GIORGIO ARMANI handklæði er kaupaukinn þinn þegar þú kaupir GA vörur fyrir 8.500 eða meira.

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM

GIORGIO ARMANI DÖMU OG HERRAILMUM.
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KJÓLL

Farvi.is // 0617

7.995

KRINGLUNNI | 588 2300

Armani kynnir

sumar 2018

Undanfarna daga hefur staðið yfir tískuvika í Mílanó. Að þessu sinni er það vor- og
sumartíska herra 2018 sem er á pöllunum.

Þ

Fréttablaðið eykur þjónustu sína
við lesendur á landsbyggðinni.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:

að eru mörg stór nöfn sem
sýna þessa dagana í Mílanó
og má þar nefna Armani,
Versace, Fendi og Prada svo einhverjir séu nefndir. Giorgio
Armani vakti athygli fyrir
frjálslega en samt glæsilega
herralínu fyrir næsta sumar.
Ljósir litir og þægileg efni
voru allsráðandi. Gráir
tónar virðast vera
ríkjandi hjá Armani
en þó mátti einnig
sjá liti á borð við
fjólublátt bregða
fyrir. Tvíhnepptir
jakkar og frakkar
þóttu glæsilegir.
Þægilegur klæðnaður sem fellur vel
í kramið hjá yngri
herramönnum.
Armani er ítalskur
tískurisi og einn af ríkustu mönnum heims.
Fyrir utan að halda
utan um þetta vinsæla
tískumerki rekur hann
lúxushótel.
Það var Giorgio
Armani sem átti hugmyndina að því að klæða
upp kvikmyndastjörnur
áður en þær færu á rauða
dregilinn og aðrir tískuhönnuðir tóku síðan upp
eftir honum. „Af hverju
ætti ég að þurfa að láta ein-

hvern klæða mig upp? Ég get gert
það sjálf og hver er þessi Giorgio
Armani?“ spurði leikkonan Michelle Pfeiffer’s þegar ítalski tískuhönnuðurinn
bauð henni kjól
fyrir Hollywood veislu
árið 1983. Hún
var þá 23 ára og
hefur varla
klæðst öðru
en fötum
frá Armani
síðan.
Sömuleiðis
hefur
Jodie Foster kosið
föt frá
Armani
en það
hafa líka
Sophia
Loren,
Julia
Robert,
Beyoncé og
Lady Gaga
gert. „Það var
Armani sem
gerði kvikmyndastjörnur
að nútíma tískudrottningum,“
mun Anna
Wintour, ritstjóri
Vogue, hafa sagt.

Armani hefur
löngum lagt línurnar í tískuheiminum,
hvort sem það er fyrir
konur eða karla. Hann
hefur líka verið umsvifamikill í hönnun fyrir
kvikmyndir í Hollywood.

Armani hefur lengi hannað föt
fyrir kvikmyndaiðnaðinn í Hollywood. Í fyrsta skipti fyrir Richard
Gere í myndinni American Gigolo.
Raunar var það Diane Keaton sem
var fyrsta leikkonan til að mæta
í Armani fötum á Óskarsverðlaunahátíðina árið 1978. Hún var í
gráum Armani jakka við sítt pils og
tók við verðlaunum fyrir leik sinn í
kvikmyndinni Annie Hall.
Armani hefur ávallt haldið sig til
hlés þegar kemur að einkalífinu en
ljósmyndarar sitja um hann. Armani er fæddur árið 1934 og hefur
átt farsælan feril. Hann er ríkasti,
vinsælasti og frægasti hönnuður
Ítala. Á myndunum má sjá hvernig
herrarnir ættu að klæðast næsta
sumar vilji þeir heiðra Armani
tískulínuna.

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi

*Vegna hagstæðari samninga og styrkingar krónunnar
höfum við lækkað verðin á CUBE reiðhjólunum!

CUBE 200

CUBE 240

CUBE 240

WWW.TRI.IS
#cube_your_life!
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík
Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00
Laugardaga kl. 11:00 til 16:00
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Myndi seint teljast skvísa

Blaðakonan Sólborg Guðbrandsdóttir er hjartahlýr töffari þegar kemur
að stíl og lífsviðhorfi. Hún gaf út lagið Skies in Paradise í sumarbyrjun.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Hver ertu og hvaðan? Ég er tvítugur
Keflvíkingur og mitt hjartans mál
er að allir fái sömu tækifæri í lífinu.
Þar til ævigöngunni lýkur mun ég
að leggja mig fram við að koma í veg
fyrir óréttlæti. Ein manneskja getur
nefnilega breytt heiminum til hins
betra og það er gott að minna sig á
það.
Hvernig myndirðu lýsa eigin
stíl? Ætli hann sé ekki mitt á milli
þess að líta út fyrir að vera á leiðinni
að ræna banka og að heimsækja
tengdaforeldrana í fyrsta skipti.
Mér finnst ég alltaf sætust þegar
ég klæðist flíkum sem eru um það
bil þremur númerum of stórar. Ég
myndi seint telja mig vera skvísu; ég
er töffari.
Hvernig ræktarðu líkamann? Ég
fer í ræktina og borða hollt.
Uppáhaldsbúð til að kaupa
sér föt í? Gallerý Keflavík. Þar fást
falleg föt og þar vinnur yndislegt og
hjálplegt starfsfólk. Annars kaupi ég
óþarflega mikið af fötum hér heima
miðað við verðlag en í útlöndum
kaupi ég mest í H&M og Zöru og
finnst líka fínt að gramsa í vintagebúðum.
Áttu þér fyrirmynd úr tískuheiminum? Enga eina, en ég dáist að fólki
sem klæðir sig öðruvísi en heildin.
Hvað er það nýjasta í fataskápnum? Jakkar úr Spúútnik sem
ég keypti mér fyrir Secret Solstice.
Hvað er ómissandi í snyrtibuddunni? Í minni er það maskari.
Hvaða ilmvatn notar þú? Ég hef
notað Hypnotic Poison frá Dior í
mörg ár og sakna þess þegar ég á það
ekki til.

Ertu mikið fyrir skart og fylgihluti? Ég á mér uppáhaldshring frá
Sign sem ég nota við öll möguleg
tilefni. Hann var gjöf frá mér til
mín eftir að hafa staðið mig vel. Ég
nota líka mikið af stórum eyrnalokkum og mér þykja stórir og
áberandi skartgripir flottir.
Hverju klæðistu þegar þú vilt
vera sérstaklega fín? Þá klæðist ég
lekkerum gerviloðkrögum. Með
þá um hálsinn eru mér allir vegir
færir.
Uppáhaldsklæðin þín? Ég
neyðist til að tilnefna nokkrar
leðurbuxur frá H&M sem allar eiga
sameiginlegt að vera smám saman
að rifna í klofinu. Ég kúri meira að
segja í þeim í rúminu, sem ætti að
vera óleyfilegt.
Stærsta tískuklúðrið? Á síðustu
árum grunnskólans notaði ég
svartan augnblýant í augabrúnirnar og plokkaði þær nánast af. Á
þeim tíma þóttu línuritaðar augabrúnir víst alveg æðislegar. Mikil
gleði, mikið gaman.
Spáirðu mikið í tísku og útlit?
Ég væri að ljúga ef ég neitaði því.
Ætli það sé ekki býsna erfitt að
komast hjá því á tímum samfélagsmiðla. Það er þó gott að minna sig
á það öðru hvoru að glansmyndin
sem maður fylgist með á netinu er
ekki raunveruleg og að Photoshop
blekki. Mér finnst þó gaman að
hafa mig til og gera mig fína og
finnst skemmtilegt að „tískan“ fari
í hringi.
Besta bjútíráðið þitt? Að vera í
kringum fólk sem hefur góð áhrif
á mann og hvetur mann áfram.
Maður dafnar mest og er fallegastur þegar maður er hamingjusamur.
Þá mæli ég með því að vera góður
við aðra og hjálpa eins mikið og

„Kryddaðu
fataskápinn”

Skyrta með
satínáferð
- verð 9.900 kr.
- stærð 36 - 46
- 3 litir: blátt,
kremgyllt,
olivugrænt

Leggingsbuxur
- verð 11.900 kr.
- stærð 34 - 50
- teygja í mitti,
engir vasar

kl. 11–18
Opið virka daga
kl. 11-15
Opið laugardaga

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Þennan litríka og töff gallajakka
keypti Sólborg sér í Zöru.

Svarti jakkinn úr Spúútnik er nýjasta flíkin í fataskáp Sólborgar. Síð peysan úr
Gallerý Keflavík og skórnir úr GS-skóm. MYNDIR/SIGRÍÐUR GUÐBRANDSDÓTTIR

maður mögulega getur. Fallegasta
fólkið í mínu lífi er það sem hefur
verið til staðar fyrir mig á erfiðum
stundum, með allar sínar fellingar
og bólur.
Skiptir ytra útlit raunverulegu máli? Fegurð er ómælanlegt
hugtak og einstaklingsbundið
hvað hverjum finnst fallegt. Þegar
upp er staðið skiptir ytra útlit
engu. Persónulega legg ég
meira upp úr því að
vera góð manneskja en falleg og
finnst að við
sem samfélag ættum
að hvetja
einstaklinga
til að vera
duglegir og
góðir frekar
en fallegir og
fínir.
Þá finnst mér
sérstaklega slæmt
að gefa ungmennum
skilaboð um að það sé
í lagi að dæma fólk eftir útliti
og flokka eftir úreltum stöðlum
um fegurð. Það er ljótt að dæma
fólk eftir útliti og magnað þegar
fólk leyfir sér að setjast á þann
háa hest. Samfélagið ætti líka að
fordæma fegurðarsamkeppnir.
Fegurð er fólgin í fjölbreytileikanum.
Hvað ertu að fást við? Ég starfa
sem blaðamaður fyrir Víkurfréttir
á Suðurnesjum. Mér finnst mikilvægt að nota þann vettvang til að
láta gott af mér leiða og fræða fólk
um ýmis málefni. Ég hef meðal
annars fjallað um hinseginleika,
trúfrelsi og andleg veikindi. Þessa
dagana vinn ég líka að verkefninu
„Fávitar“ með Styrmi Barkarsyni
og sem hægt er að fylgjast með

Það er ljótt að
dæma fólk eftir
útliti og magnað þegar
fólk leyfir sér að setjast á
þann háa hest.
Sólborg Guðbrandsdóttir

Hvíti jakkinn er úr Gallerý Keflavík og
loðkraginn úr Zöru í Svíþjóð.

Sólborg gaf sjálfri sér
hring frá Sign þegar
henni fannst hún
hafa staðið sig vel.

á Facebook og
Instagram. Þar
vörpum við ljósi
á kynferðislega áreitni sem
Íslendingar verða
fyrir á netinu og
komum vonandi
umræðu af stað. Þegar
ég er svo ekki að rífa kjaft
sem ég tónlist og hef í hyggju að
gefa út fleiri lög á næstu mánuðum.
Hvað dreymir þig um? Mig
dreymir um að vinna af mér rassgatið og ná þannig öllum mínum
markmiðum í lífinu. Mig dreymir
um að vera eins hamingjusöm og
ég get mögulega orðið og að enda
þetta líf sátt með það sem ég hef
afrekað.
Hvað er fram undan hjá þér?
Fram undan er hörku vinna. Ég er
rétt að byrja með mínar áætlanir.
Ég ætla að vera óhrædd við að
prófa nýja hluti, safna peningum
og upplifa alls konar ævintýri. Ég
get ekki beðið!
Hvað ætlar þú að gera í sumar?
Ég ætla að njóta lífsins með
mínum nánustu. Þau eru best.

Camouflage-jakkinn er ein af nýjustu
flíkum Sólborgar, keyptur í Spúútnik.
Síð peysa og skór úr Gallerý Keflavík.

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bílar óskast

Bílar
Farartæki

Hjólbarðar

Bátar

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

FORD Transit 2.0 tdci 7 manna
pallbíll. Árgerð 2016, ekinn 1 Þ.KM,
dísel, 6 gírar. Verð 4.390.000. verð án
VSK Rnr.103968.

Kerrur

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

M.BENZ C 220d AVANTGARDE nýskr.
09/2015, ekinn aðeins 8 Þ.km, dísel
(170 hö), sjálfskiptur (7 gíra). Verð
5.999.000 kr. Skipti skoðuð! Raðnr.
255217 á BILO.is

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

Save the Children á Íslandi

M.BENZ E 220 bluetec cdi.
Árgerð 2015, ekinn 21 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 5.990.000. Rnr.288563.

TI
LS

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Save the Children á Íslandi

Er þetta kerran sem þig vantar?
Hafðu samband. Sími: 8436610

U

M.BENZ CLA 180 AMG Árg. 2016,
ekinn 35 Þ.km, bensín, sjálfskiptur
(7 gíra). Virkilega fallegur og töff bíll!
Verð 5.390.000 kr. Skipti á ódýrari
skoðuð! Raðnr. 255798 á BILO.is

ÖL

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

FORD Transit custom. Árgerð 2017,
ekinn 0 KM, dísel, beinskiptur. Verð
3.390.000. verð án vsk Rnr.103989.

FORD Transit tourneo. Árgerð 2017,
ekinn 0 KM, dísel, beinskiptur. Verð
6.490.000. Rnr.103991.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík
Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is
www.bilabraut.is

HONDA

CAN-AM MAVERICK XMR1000R
08/2014, ek. aðeins 1 Þ.km, bensín,
sjálfskiptur. Verð 3.390.000 kr.
Raðnr. 256547 á BILO.is

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.
Sími: 567 4840
www.bilo.is

BÍLAHÖLLIN

Bíldshöfði 5, Sími 567 4949
www.bilahollin.is

NÝTT - NÝTT - NÝTT
HEIMAVÍKUR PLÖTUKRÓKA
NR. 12

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

OPEL

CR-V Elegance með Garmin GPS

Mokka

Nýskráður 7/2016, ekinn 36 þús.km., bensín,
sjálfskiptur. Verð kr. 4.690.000

Nýskráður 5/2015, ekinn 8 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 3.190.000

Lykillán 90% - 60 mán, 89.942 á mán.

Lykillán 90% - 60 mán, 61.313 á mán.

BÍLL DAGSINS

Bíll dagsins kr.

Suzuki Swift GL
Nýskráður 5/2012, ekinn 89 þús.km., bensín, 5 gírar.

1.250.000

Lykillán 90% - 46 mán, kr. 30.119 á mánuði

PEUGEOT

MERCEDES-BENZ

508SW Active

C200 Kompressor

Nýskráður 5/2012, ekinn 79 þús.km., dísel,
sjálfskiptur. Verð kr. 1.990.000

Nýskráður 5/2007, ekinn 138 þús.km., bensín,
sjálfskiptur. Verð kr. 2.190.000

Lykillán 90% - 46 mán, 47.651 á mán.

PEUGEOT

HONDA

3008 Active

CR-V ES

Nýskráður 6/2014, ekinn 55 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur. Verð kr. 2.490.000

Nýskráður 12/2006, ekinn 131 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur. Verð kr. 890.000

Lykillán 90% - 60 mán, 47.953 á mán.

SUZUKI

PEUGEOT

Grand Vitara Lux

807 ST dísil 7 manna

Nýskráður 5/2014, ekinn 89 þús.km., dísel, 5 gírar.

Nýskráður 10/2007, ekinn 92 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur. Verð kr. 1.290.000

Verð kr. 2.990.000
Lykillán 90% - 60 mán, 57.496 á mán.

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00
Lokað laugardaga í sumar.

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

14 SMÁAUGLÝSINGAR
Þjónusta

Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.

Bókhald
Pípulagnir

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

Garðyrkja

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
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Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Rafvirkjun

Tómstundir
Ferðir
Fyrir veiðimenn

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilkynningar

Svalbarðseyri – íbúðarsvæði,
tillaga að deiliskipulagi

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

Keypt
Selt

Húsaviðhald
Óskast keypt

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti
þann 16. júní 2017 að auglysa tillögu að deiliskipulagi
fyrir nýtt íbúðarsvæði á Svalbarðseyri skv. 1. mgr. 41.
gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

ÞAKVIÐGERÐIR APS
VERKTAKI EHF

Þaklekar eru því miður alltof
algengir í íslenskum húsum. Við
tökum að okkur öll verkefni sem
snúa að þakviðgerðum.
Gsm.841 7601

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Heilsa

Nudd

PVC vöðlur . Þykkar og góðar
vöðlur fyrir erfiðar aðstæður St.
42-48. Verð 10.950 kr Veiðiportið
Grandagarði 3 552-9940

Húsnæði

TANTRA NUDD

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

Húsnæði í boði

Nudd. Nuddstofan, opið frá 09-19.
S. 855 3199

Skólar
Námskeið
Ökukennsla

TIL LEIGU NÝLEGT 285 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK
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

Skipulagssvæðið er um 14,9 ha. Innan skipulagsmarka er annars vegar íbúðarsvæði og hins vegar svæði
fyrir verslun og þjónustu efst og næst þjóðvegi. Það
er að hluta skilgreint sem blönduð landnotkun með
íbúðarbyggð. Í austri nær svæðið að helgunarsvæði
þjóðvegar, til suðurs að aðkomuvegi, íþróttasvæði og
farvegi Valsár, til vesturs að brekkurót og til norðurs
að landamerkjagirðingu.
Tillagan mun liggja frammi á skrifstofu sveitarfélagisns frá 22. júní 2017 til og með 2. ágúst 2017. Tillagan verður einnig aðgengileg á vef Svalbarðsstrandarhrepps á www.svalbardsstrond.is/is/skipulag/
deiliskipulag
Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta
er þannig gefinn kostur á að kynna sér tillöguna og
gera athugasemd við hana. Athugasemdir skulu vera
skriflegar og berast á skrifstofu Svalbarðsstrandarhrepps í ráðhúsinu Svalbarðseyri, 601 Akureyri,
eða á netfangið postur@svalbardsstrond.is í síðasta
lagi þann 2. ágúst 2017.
Sveitarstjóri Svalbarðsstrandarhrepps

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

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið
húsið

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir
551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

%
99
KFRÍTT
RY

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Húsnæði óskast
HJÁLP!!!

Ungt par með árs gamalt barn
vantar litla íbúð strax, öruggar
greiðslur. Uppl í S. 692 3216

Sumarbústaðir

Hrafnhildur Bridde
Hrafnhildur
Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400
löggiltur fasteignasali

ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

SMIÐIR -- VERKAMENN
VERKAMENN -- MÚRARAR
MÚRARAR
SMIÐIR

HB FASTEIGNIR
Ármúli 8 • 108 Reykjavík

ErumErum
með vana
meðsmiði,
vanaverkamenn,
smiði,
múrara og pípara sem eru klárir í vinnu.

RAUÐARÁRSTÍGUR 32, 101 RVK

verkamenn, múrara og pípara
sem eruHANDAFL
klárir í mikla
EHF vinnu.

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16:30 - 17:00

OP

IÐ

HÚ

S

starfsmannaþjónusta
HANDAFLs.EHF
777 2 333
777 2 s.
333

Laus fljótlega! 3ja herb. íbúð á 1.hæð (jarðhæð), skráð 56,4
fm. Mjög rúmgóð og björt stofa, tvö rúmgóð svefnherbergi,
baðherbergi og eldhús. Íbúðin var nýlega máluð og er með nýju
parketi. Lagnir mikið til endurnýjaðar og húsið steypuviðgert.
Góður staður í miðbænum. Verið velkomin. Verð 32,9 millj.

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Engihjalli 11

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

200 Kópavogur

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

Atvinna

Atvinna í boði

LEIKSKÓLINN UNDRALAND
EHF
Matráður(- leiðbeinandi
Undraland, lítill leikskóli
í Kópavogi, óskar eftir
áhugasömum, jákvæðum og
sjálfstæðum matráð frá 10. ágúst.
Vinnutími 9.30-13.30. Einnig
vantar áhugasaman, jákvæðan
og duglegan leiðbeinanda í
100% starf frá 10. ágúst. Allar
upplýsingar í s. 554 0880 frá 9-16.
Allar upplýsingar í s. 554 0880
frá 9-16.

Skólavörðustígur - til sölu eða leigu

Frábær staðsetning

OPIÐ HÚS

fimmtudaginn 22.júní kl.17:00-17:30

Til leigu er 51 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð við Skólavörðustíg 6b, 101 Reykjavík.
Miklir möguleikar. Húsnæðið er laust nú þegar til afhendingar. Verð 39,8 millj.

Helgi Jónsson
aðstm. fasteignasala

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

sími: 780 2700
helgi@miklaborg.is

Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is

Gunnar Helgi Einarsson

864 5464

löggiltur fasteignasali

sími: 615 6181
gunnarhelgi@miklaborg.is

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari

Mjög falleg 113,6 fm 4ra herbergja
enda íbúð á 8. efstu hæð með
gluggum á 3 vegu.
Eignin skiptist í : forstofu, stofu,
borðstofu, 3 herbergi, eldhús,
sjóvarpshol og baðherbergi.
Eignin er laus við kaupsamning.
Verð:

38,9 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is

hilmar@eignamidlun.is
824 9098

Sala fasteigna frá

- með þér alla leið -

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi

LEITUM AÐ

VANDVIRKUM OG

METNAÐARFULLUM

Fargaþing 2. Breytt deiliskipulag
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi við Fagraþing 2. Í breytingunni felst að tvílyftu einbýlishúsi sem á lóðinni stendur er breytt í parhús og
bílastæðum á lóðinni fjölgað úr þremur í fimm. Ennfremur gerir tillagan ráð fyrir að opnum rýmum á fyrstu
og annarri hæð hússins verði að hluta til lokað, norðaustan og suðvestan megin í húsinu. Nýtingarhlutfall
á lóðinni hækkar úr 0,34 í 0,43. Uppdrættir í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 18.
apríl 2017.

PRENTARA
Svansprent ehf óskar eftir að ráða
offsetprentara til starfa.
prentþjónustu og verið í fremstu röð í 38 ár.
Unnið
er ávallt
á Heidelberg
vélar. í
Við
fylgjum
nýjustu framþróun

Svansprent hefur skapað sér orð fyrir vandaða

Skjólbraut 11. Breytt deiliskipulag
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér með auglýst tillaga að breyttu deiliskipulagi
við Skjólbraut 11. Í breytingunni felst að í stað einlyfts einbýlishúss með risi eins og gildandi deiliskipulag
gerir ráð fyrir, verði reist á lóðinni tvílyft fjórbýlishús. Tvö bílastæði verða á hverja íbúð, átta í heildina. Er það
aukning um fjögur stæði miðað við gildandi deiliskipulag. Fyrirhugað heildarbyggingarmagn á lóðinni verður
skv. tillögunni 573,2 m2 og nýtingarhlutfall 0,58. Í tillögunni er jafnframt gert ráð fyrir að núverandi bygging á
lóðinni, einbýlishús alls 136 m2 að stærð og byggt árið 1945, verði fjarlægð. Uppdrættir í mkv. 1:1000 ásamt
greinargerð og skýringarmyndum dags. 15. maí 2017.
Ofangreindar tillögur verða til sýnis á skipulags- og byggingardeild Kópavogs, Fannborg 6, 2. hæð frá kl. 8:30
til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 23. júní 2017. Einnig má sjá
tillögurnar á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða
á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl. 15:00 þriðjudaginn 8. ágúst 2017.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

tækjum og tækni.
Svansprent
hefur verið starfrækt
í hartnær hálfa öld og skapað sér gott orð
starfsmanna sé sem best því ánægt starfsfólk
fyrir
vandaða prentþjónustu.
er grunnurinn að góðu fyrirtæki.
Vinnuaðstaða er til fyrirmyndar
og samhentur
starfsandihópur
góður.
Við erum
fagmanna
Það er í anda fyrirtækisins að vinnuaðstaða

semsendist
leggjumá okkur
alltaf fram.
Umsóknir
jonsvan@svansprent.is
Fullum trúnaði heitið.

Skriflegar umsóknir berist fyrir laugardaginn
9.júlí n.k. - Fullum trúnaði heitið.
Auðbrekka 12 l 200 Kópavogur l Sími 510 2700
www.svansprent.is l svansprent@svansprent.is
Svansprent með umhverfisvottun
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Fasteignir

Kristján Baldursson hdl.

1. Óvenjulega stór verslunar- og
þjónustusalur með mikilli lofthæð,
frontum og vörudyrum. Útleigustærð
þessa rýmis er um 4100 fm. Miklir
möguleikar fyrir stór og öflug
fyrirtæki að starfrækja höfuðstöðvar,
verslun, lager, iðnað, verkstæði og
fl. Afmörkuð eru um 60 sér bílastæði
fyrir framan plássið.

VÍKURHVARF 1 KÓPAVOGI

Guðbjörg Matthíasd.

Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
867-3040

hdl. Sölufulltrúi.
S: 899-3984

Bjarkardalur 33 - 260 Reykjanesbær
Opið hús í dag kl. 17:00 – 17:30

OP

IÐ

HÚ

S

2. Flott verslunar og skrifstofupláss
á götuhæð á horni hússins sem gæti
hentað undir verslun, skrifstofur,
veitingahúss og fl. Góð aðkoma og
mikill sýnileiki. Útleigustærð er um
400 fm.

ATVINNUHÚSNÆÐI
FJÖLNOTAHÚS TIL LEIGU 4500 M2

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON

Erum með í einkaleigumeðferð tvö góð rými á götuhæð í þessu nýlega
og glæsilega atvinnuhúsnæði. Um er að ræða stærstan hluta af götuhæð
hússins. Húsið stendur á áberandi stað á horni við Víkurhvarf og er mikil
umferð framhjá eigninni. Auglýsingargildi eignarinnar er mjög mikið. Stutt
í alla aðra þjónustu og stofnbrautir. Greið aðkoma og fjöldi bílastæða.
A.T.H. EKKI VSK HÚS.

Góð 98,9fm. 3ja herb. endaíbúð með sérinngangi á jarðhæð í
nýlegu fjölbýli. Rúmgóð herbergi með góðum skápum.
Útgengt út á einkaverönd frá hjónaherbergi. Stofa og eldhús
eru samliggjandi. Verð: 29.9 millj.

Sölustjóri, Hdl. löggiltur fasteignasali
og Löggiltur leigumiðlari
Sími: 895-2049 eða
á stefan@stakfell.is

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

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Heimir Fannar
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

Mýrargata – Seljavegur
G

IN
N
Ý

Glæsileg nýbygging
Einstakt tækifæri til að eignast
sérbýli í miðborginni.

US

L
SÖ

Sölusýning í dag 22. júní
frá kl. 17.00 – 18.00
Um er að ræða tvö parhús á þremur hæðum með
möguleika á sér íbúðum á jarðhæð.
Mýrargata 27. Parhús - 188,4 fermetrar. Verð 99.900.000.- SELT
Mýrargata 29. Parhús - 188,4 fermetrar. Verð 99.900.000.Seljavegur 1A. Parhús - 191,3 fermetrar. Verð 104.900.000.Seljavegur 1B. Parhús – 193,8 fermetrar. Verð 104.900.000.- SELT
Byggingaraðili: Arwen Holdings ehf.
Arkitekt: Þorleifur Eggertsson
Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali, netfang: gtj@fastmark.is

• Eignirnar afhendast fullfrágengnar að utan sem innan en án innréttinga í eldhúsi.
• Afhending verður í júlí/ágúst 2017.
• Möguleiki er að útbúa aukaíbúð á jarðhæð parhúsanna.
• Stórar svalir eru til suðurs á öllum húsum.
• Aukin einangrun og aukin hljóðeinangrun á milli rýma.
• Þrefalt gasfyllt gler í gluggum.
• Lóðir skilast með hellulögn með hitalögnum undir og grasflötum.
• Sér lóðir með hverju húsi afhendast einnig fullfrágengnar.

