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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Laumast í fataskáp
MYND/ERNIR

Andlitsmaski sem hylur
andlitið eins og gríma er
helsta tískuæðið núna.
Fræga fólkið hefur sýnt
sig á Instagram með alls
kyns maskagrímur fyrir
andlitinu.
tíska ➛4

foreldranna

Ragnheiður María Benediktsdóttir, önnur tveggja hljómsveitarmeðlima RuGl, hefur gaman af því að spá í tísku liðinna ára. Síðustu tónleikar RuGl í bili verða í gróðurhúsi Norræna hússins á sunnudag. ➛2

ÚTSALA
Enn meiri lækkun!
50-70% afsláttur

SMÁRALIND
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Einhneppu- eða
tvíhneppukragi

Michelle Obama sagði á dögunum að maðurinn hennar
hefði verið í sama smókingnum alla sína forsetatíð. Við athugun kom í ljós að þeir voru tveir, hvor með sínu kragasniði.

BOLUR

1.995

Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

KJÓLL

3.995

KRINGLUNNI | 588 2300

Nýjar vörur streyma inn
Stærðir 38-58

M

ichelle Obama sagði eitt
sinn að þegar hún var
forsetafrú Bandríkjanna
hefðu fjölmiðlar velt sér upp úr
hverri örðu af klæðnaði hennar:
efnum, sniði, hálsmáli, litum,
fylgihlutum og skartgripum. Á
meðan segir hún að maður hennar
hefði komist upp með að eiga einn
smóking sem hann klæddist við öll
betri tilefni. Við nánari athugun
reyndist þetta ekki vera alveg rétt
hjá forsetafrúnni fyrrverandi þar
sem Obama sást í tveimur smókingum sem þekktust í sundur af því
hvernig kraganum var háttað.
Kragar eru mikilvægir á smóking
og raunar öllum jakkafötum og
jökkum. Á smóking eru þeir í
þremur gerðum: sjalkragi sem
er ekki með neinum hornum,
kragi með einhneppuhorni sem
kallast „notched“ á ensku og kragi
með tvíhneppuhorni sem kallast
„peaked“. Þess má geta að þessi lýsandi íslensku heiti koma frá Sævari
Karli Ólafssyni klæðskerameistara.
Tvíhneppukragarnir standa meira
út í loftið og eru meira áberandi
og oft með einu hnappagati á
boðungnum. Þeir þykja einnig
fínni þar sem meira efni og saumaskapur fer í að búa þá til en hina
kragana. Tvíhnepptu kragarnir
voru algengastir lengi framan af
enda hundrað ára hefð að baki
þeim og það er eiginlega ekki hægt
að búa til afslappaða stemmingu
kringum tvíhneppta kragann, ólíkt
þeim einhneppta sem er til dæmis
hægt að nota með bindi ef ætlunin
er að vera ekki alveg eins formlegur. Sjalkragarnir voru búnir

Barack og Michelle Obama en sá fyrrnefndi er þarna í einhneppuhyrnda
smókingnum sínum.

Hér má sjá dæmi um sjalkragasmóking (til vinstri) og smóking með
tvíhneppuhyrndum kraga.

til kringum 1970 í tilraun til að
nútímavæða smókinginn og hinn
eini sanni James Bond (Sean Connery) var alltaf í þessari kragagerð.
Hvaða kragi er valinn fer eftir því
hvaða ímynd hinn smókingklæddi
vill varpa fram, einhneppti kraginn
er öruggur við allar aðstæður á
meðan sá tvíhneppti vekur meiri

athygli og er hátíðlegri. Sjalkraginn
þykir almennt klæða grannvaxna
menn betur en þó er ekkert algilt í
þeim efnum.
En víkjum þá aftur sögunni að
Obama. Smókingar hans voru sinn
af hvorri hornskörpu gerðinni,
annar einhneppu og hinn tvíhneppu. Hann klæddist þeim sitt
á hvað en virðist þó hafa valið þá
eftir tilefnum. Þannig klæddist
hann smókingnum með tvíhneppukraganum þegar erlendir
þjóðhöfðingjar sóttu hann heim
en einhneppukraginn varð fyrir
valinu þegar þau hjónin fóru í
opinberar heimsóknir. Obama
komst upp með það í átta ár að
eiga tvo smókinga og vera í þeim
til skiptis á meðan Michelle klæddist tugum ef ekki hundruðum
kjóla með tilheyrandi fylgihlutum,
skartgripum, hárgreiðslum og
umtali. Það má því kannski
segja að konur þurfi bara að vera
duglegri að vera í smóking.

Verslunin Belladonna

Framhald af forsíðu ➛
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is
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Sólveig
Gísladóttir

solveig@365.is

M

eð Ragnheiði í RuGl er
vinkona hennar Guðlaug
Fríða Helgadóttir Folkmann, en báðar eru þær sextán
ára gamlar. Hljómsveitin keppti í
Músíktilraunum þar sem þær komust í úrslit og öðluðust talsverða
athygli. Árið 2016 hituðu þær upp
fyrir Risaeðluna í Gamla bíói og
komu fram á Airwaves ásamt því
að vera tilnefndar til Íslensku tónlistarverðlaunanna.
Ragnheiður segist spá töluvert í
tísku. „Já, ég kemst nú ekki hjá því!
Mér finnst líka mjög áhugavert
og skemmtilegt að pæla í því sem
hefur verið í tísku í gegnum árin,
skoða mismunandi tímabil, bæði
í fötum og tónlist,“ segir hún og
lýsir eigin stíl sem þægilegum og
stílhreinum.
Hún segist reyndar ekki eyða
miklu í föt. „Ég er dugleg að nýta
flíkur sem mér áskotnast en ef hin
fullkomna flík er dýr þá myndi
ég samt alveg kaupa hana,“ segir
Ragnheiður sem kaupir flest
sín föt notuð, til dæmis í Rauða

Svartar víðar buxur ásamt belti eru
í uppáhaldi hjá Ragnheiði Maríu.
MYND/ERNIR

Við stefnum á
útgáfu EP-plötu og
setjum bráðum í gang
Karolina Fund söfnun
- endilega fylgist með því
á Facebook-síðunni
okkar.

krossinum og Spúútnkik. „Við vinkona mín erum líka mikið í því að
skiptast á fötum og svo á ég það til
að laumast í skápinn hjá foreldrum
mínum,“ segir hún glettin.
Er einhver flík í uppáhaldi?
„Svartar, víðar buxur ásamt belti.
Þær passa vel við öll tækifæri.“
Skartgripi notar Ragnheiður
sjaldan en helstu fylgihlutirnir eru
belti, flottar töskur og stórir treflar
á köldum dögum.
Hvað með tískufyrirmyndir?
„Ég fylgist mikið með fólki á samfélagsmiðlunum sem hefur áhrif
á minn stíl en annars er Audrey
Hepburn alltaf flottust.“
Á sunnudaginn heldur RuGl sína
síðustu tónleika í bili. „Fríða er að
flytja til Danmerkur eftir örfáar
vikur og því fer að líða að okkar
síðustu tónleikum í bili. Þeir verða
haldnir á sunnudaginn klukkan 15
og eru hluti af Pikknikk tónleikaröð Norræna hússins. Tónleikarnir
eru í gróðurhúsi Norræna hússins
og aðgangur er ókeypis.“
Þær vinkonur hafa einnig verið
að taka upp lögin sín undanfarið
hjá Orra Jónssyni, Orra analog,
í Gufunesradíói. „Við stefnum
á útgáfu EP-plötu og setjum
bráðum í gang Karolina Fund
söfnun - endilega fylgist með því
á Facebook-síðunni okkar,“ segir
hún glaðlega.

STÓRÚTSALA
Lógó með adressulínu

MEIRI VERÐLÆKKUN!

40%
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

4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

1 3 . J Ú L Í 2 0 1 7 F I M MT U DAG U R

Andlitsmaskinn
sem sló í gegn

Smart sumarföt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Peysa á 9.900 kr.
- einn litur
- stærð S - XXL

Bolur á 7.900 kr.

Buxur á 7.900 kr.

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

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

Kíkið á myndir og verð á Facebook

ÁSKRIFTIN
FYLGIR ÞÉR
Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á
uppáhaldssjónvarpsefnið þitt, hvar og hvenær
sem er – því áskriftin fylgir þér.
Kynntu þér málið á 365askrift.is

365ASKRIFT.is

Andlitsmaski sem hylur andlitið eins og gríma er eitt
helsta tískuæðið núna. Fræga fólkið hefur einnig sýnt sig á
Instagram með alls kyns maskagrímur fyrir andlitinu.
Elín
Albertsdóttir
elin@365.is

A

ndlitsmaskinn sem kallast
„sheet mask“ kemur upphaflega frá Suður-Kóreu.
Kóreskar konur hugsa einstaklega
vel um húðina og suðurkóreskar
snyrtivörur hafa náð miklum vinsældum á bandarískum markaði.
Svo þekktar eru kóreskar snyrtivörur orðnar að þær hafa fengið
nafnið K-fegurð. Snyrtivörur eru
orðnar helsta útflutningsgreinin í
Suður-Kóreu.
Erna Hrund Hermannsdóttir,
förðunarfræðingur og vörumerkjastjóri hjá Ölgerðinni, segir að
helsta þróunin í snyrtivöruiðnaðinum komi yfirleitt frá SuðurKóreu. „Kóreskar konur hafa alla
tíð hugsað sérstaklega vel um
húðina. Vísindin þar í landi hafa
fylgt því eftir og eru mjög framarlega á þessu sviði. Maskagrímur
eru þægileg leið til að venja konur
við að nota maska. Það er hægt
að kaupa einn skammt í einu en
gríman er mikið orkubúst fyrir
húðina. Grímurnar eru til í miklu
úrvali, fyrir alls kyns húðgerðir
og aldur. Þær eru rakagefandi og
hafa mjög mýkjandi og góð áhrif.
Maskinn er til núna frá fjölmörgum snyrtivörumerkjum þótt hann
hafi upphaflega verið eingöngu í
vörum frá Suður-Kóreu. Menn eru
fljótir að tileinka sér góða hluti,“
segir Erna.
Hún segir ekki þörf á að hafa
grímuna lengi á sér. „Það fer svolítið eftir hvaða maski þetta er
en yfirleitt þarf gríman að vera á
andlitinu í 10-15 mínútur. Síðan
er hægt að nota afganginn í henni
til að nudda aðra hluta líkamans.
Gríman er þunn eins og bréfþurrka
og einföld í notkun. Það eru til
rakamaskar, næringarmaskar,
collagen-maskar, hreinsimaskar og
allt mögulegt fleira. Það er meira
að segja til gullmaski en þá er gull
sett í formúlana sem gefur frískt
yfirbragð. Gullið á að vera gott
fyrir eldri húð.“
Erna segir að það sé ekkert mál
að setja maskann á sig heima. „Það
eru margar tegundir til hér á landi
og um að gera að prófa. Þessir
maskar hafa verið vinsælir í nokk
nokkurn tíma og það hefur aukist frekar
en hitt. Snyrtivörusýningar eru
tvisvar á ári í Seúl í Suður-Kóreu
og þangað flykkjast framleiðendur
um allan heim til að skoða hvað er
nýtt. Það nýjasta er leir fyrir húð
og hár sem er að verða mjög vinsæll. Það er mikil þróun í andlitsmöskum.“

Andlitsmaskinn er eins og þunnur pappír sem leggst á andlitið.

Erna Hrund förðunarfræðingur segir
að andlitsgríman sé mjög góð fyrir
húðina. MYND/ANTON BRINK

Með grímu í flugvél

Erna segir að andlitsgríman sé
vinsæl hjá flugfreyjum og fólki sem
fljúgi mikið en þeir sem hafa verið
á ferðinni hafa hugsanlega séð fólk
með hvíta grímu í flugi. „Það er
mælt með þessum maska fyrir flugfólk vegna þess hversu þurrt loftið
er í vélunum. Ég er mjög ánægð
með hversu vinsælir þessir maskar
hafa verið. Íslenskar konur hugsa
greinilega vel um húðina. Heilbrigð húð skiptir máli,“ segir Erna.
Í stað þess að kaupa alls kyns

Kóreskar konur
hafa alla tíð hugsað
sérstaklega vel um húðina. Vísindin þar í landi
hafa fylgt því eftir og eru
mjög framarlega á þessu
sviði.
Erna Hrund Hermannsdóttir

Leikkonan Kate Hudson og Stella
McCartney tískuhönnuður sýndu
mynd á Instagram þar sem þær eru
með gullmaska. Hann á að vera sérlega góður fyrir húðina.

krem og skrúbba er hægt að fá
maskagrímuna með flestum
lausnum. Þær eru til frá mörgum
merkjum og á mismunandi verði.
New York Magazine hefur fjallað
um andlitsmaskann og skrifar að
fegurðarvörur auk rafeindatækja
og bíla séu orðnar helstu útflutningsvörur í Suður-Kóreu. Landið
er ekki ríkt af auðlindum en er
stöðugt að finna nýjar leiðir og
vörur til útflutnings.

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

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bílar óskast

Bílar
Farartæki

Fjórhjól

Bátar
VEIÐIBÆNDUR

Þjórsá, Ölfusá, Hvítá laxanetin
tilbúin. heimavík ehf. S 892 8655
www.heimavik.is

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Þjónusta

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

Pípulagnir
Hópferðabílar

MESTI TÖFFARINN!!!

‘03 BMW 3 S/D E46. EK 175 Þ.KM,
BENSÍN, SJÁLFSK. ÁSETT 565Þ
#480444. S: 580 8900

FRANSKI SJARMÖRINN!!!

PÍPULAGNIR

‘12 PEUGEOT 206+. EK 129 Þ.KM,
BENSÍN, 5 GÍRAR. ÁSETT 780Þ
#471679. S: 580 8900

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

RAPP - SKÓLARAPP!!!

‘10 SUZUKI SWIFT. EK 99 Þ.KM,
BENSÍN, SJÁLFSK. ÁSETT 1.080Þ
#472230. S: 580 8900

Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur og úðun
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698
1215

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900

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

Hjólbarðar

FLYTUR MEÐ ÞÉR FJÖLL!!

‘16 RENAULT TRAFIC LANGUR. EK 7
Þ.KM, DÍSEL, 6 GÍRAR. ÁSETT 3.400Þ
#472218. S: 580 8900

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

Bókhald
Save the Children á Íslandi

HÁLENDINGURINN!!!

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

‘04 TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD. EK
169 Þ.KM, BENSÍN, SJÁLFSK. ÁSETT
799Þ #472183. S: 580 8900

KIA

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

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

TOYOTA

Sorento Diesel

Avensis Wagon Sol

Nýskráður 4/2013, ekinn 80 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.

Nýskráður 7/2007, ekinn 188 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 4 gírar.

Verð kr. 4.690.000

Verð kr. 990.000

BÍLL DAGSINS

Bíll dagsins kr.

Honda Legend SH-AWD
Nýskráður 5/2007, ekinn 83 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

PEUGEOT

3.090.000

PEUGEOT

508SW Active

308SW Style

Nýskráður 5/2016, ekinn 14 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.

Nýskráður 5/2016, ekinn 22 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.

Verð kr. 3.990.000

Verð kr. 2.990.000

HONDA

HONDA

HONDA

Jazz Trend

Civic Elegance

Nýskráður 5/2016, ekinn 36 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2016, ekinn 16 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 2.350.000

Verð kr. 2.790.000

HONDA

CR-V Elegance diesel

CR-V Executive

Nýskráður 5/2017, ekinn 700km,
dísel, sjálfskiptur 9 gírar.

Nýskráður 8/2007, ekinn 183 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 5.790.000

Verð kr. 1.790.000

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

SUMARLEIÐIN

Fullt af gagnamagni
fyrir aðeins minna.

SKRÁÐU ÞIG Á 365.IS
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Málarar

Húsnæði óskast

Atvinna

ÓSKA EFTIR 3-4 HERB. ÍBÚÐ/
HÆÐ
Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða
Hafnaf., allt kemur til greina.
Aðeins langtímaleiga. Reglusemi,
skilvísar greiðslur og meðmæli ef
óskað er.
Uppl. í síma 863 4291
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758.

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Nudd

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Óskast keypt

NUDD

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Spádómar

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

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

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Til sölu

K
Hönnun

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Keypt
Selt

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

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

Húsnæði

Húsnæði í boði
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

HÖNNUN

Atvinna í boði
MÓTTAKA / HOTEL
RECEPTIONIST

41 - A Townhouse Hotel leitar af
starfsmanni í móttökustarf með
frábæra þjónustulund í krefjandi og
skemmtilegt starf. Ensku kunnátta
skilyrði. Ef þú heldur að þetta sé
eitthvað fyrir þig sendu okkur þá
ferilskrá á jobs@41hotel.is
41 - A Townhouse Hotel is looking
for a receptionist/ greeter to join
our team. It must be confident
and professional, have strong
customer service skills and be
able to work as a team player.
Fluent english required. It this
sounds interesting to you please
send your cv to jobs@41hotel.is
Óskum eftir smiðum til vinnu.
Fjölbreytt störf í boði. Uppl. í s. 661
9083

Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is
Sími: 552-1600

Starfskrafur óskast í ferðaþjónustu
við afgreiðslustörf. Uppl. S. 893
4515

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

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

VERKFRÆÐITEIKNINGAR

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

Ertu að leita
að talent?

starfsmannaþjónusta

HANDAFLs.EHF
777 2 333
777 2 s.
333
Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.

Reykjavíkurborg
Gufunes. Breytt landnotkun atvinnusvæðis.
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra
Þróun blandaðrar byggðar
Þann 6. júlí 2017 samþykkti Borgarráð Reykjavíkur verkefnislýsingu vegna fyrirhugaðrar breytingar á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030, er landnotkun á atvinnusvæðinu í Gufunesi. Til skoðunar er að endurskilgreina hluta svæðisins
sem blandaða byggð.
Með vísan til 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er verkefnislýsingin lögð fram til kynningar og umsagnar (sjá
reykjavik.is og adalskipulag.is). Óskað er eftir því að athugasemdum við verkefnislýsinguna verði komið á framfæri á
netfangið skipulag@reykjavik.is fyrir 10. ágúst 2017. Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til umhverfis- og
skipulagssviðs Reykjavíkurborgar.

Skrifstofa borgarstjóra

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Borgarverkfræðingur
Vertu vinur okkar á Facebook

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

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

viftur.is

Viftur ∑Borgarverkfræðingur
Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið
húsið

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

99KF%
RÍTT
RY

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Hagdeild
Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is

