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Tíska

Skemmtilegra

Birgitta flutti nýlega í Laugarneshverfið þar sem hún ræktar ber og kartöflur í garðinum. „Ég er mikið berjafrík og fannst skemmtilegast að fá Costco vegna berjanna. Ég tek alltaf bensín í Costco, því um munar, og finnst kostur að geta gefið vinum og vandamönnum úr stórum berjaumbúðunum.“ MYND/LAUFEY ELÍASDÓTTIR

Galvan komst í fréttirnar
hér á landi þegar ráðherra lét mynda sig í kjól
frá fyrirtækinu.

að vera ljóska

tíska ➛4

Ljósir lokkar Birgittu Jónsdóttur stálu senunni í ræðustól þingmanna í eldhúsdagsumræðum Alþingis í vor, enda þekkt fyrir svartan makka. Hún segir að
hún komist upp með að vera meira utan við sig sem ljóska. ➛2

GÓÐA SKEMMTUN
um helgina!

SMÁRALIND

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

Framhald af forsíðu ➛

M

ig langaði að lita hár mitt
grátt í tilefni þess að ég er
varð hálfrar aldar gömul.
Mér finnst það afar kúl, en gengur
mjög hægt að grána,“ segir Birgitta
Jónsdóttir, þingskáld Pírata og
aðgerðasinni á Alþingi, um tilurð
þess að hún er nú orðin ljóska.
Birgitta hefur frá unglingsaldri
séð sjálf um að lita hár sitt og fer
helst ekki á hárgreiðslustofur
nema til að fá sér permanent.
„Ég er pönkari og í þeim kúltúr
gerir maður hlutina sjálfur. Þá er
ég listamaður í grunninn og fæ fá
tækifæri til útrásar fyrir hið list
listræna á Alþingi. Ég geri við fötin
mín sjálf, mála húsið mitt sjálf og
var fátæk mjög lengi, en líka að
eigin vali, til að geta sinnt barnauppeldi og lífsskoðunum mínum
betur.“
Það tók Birgittu margar tilraunir
að fá ljósan kollinn.
„Til að gera dökkt hár grátt þarf
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fyrst að aflita það. Því horfði ég á
margar misskemmtilegar leiðbeiningar á Youtube til að fara
sem réttast að. Á endanum fann ég
efnið Olaplex sem verndar hárið í
aflitunarferlinu en lenti á leiðinni í
alls kyns furðulegum útfærslum og
mætti meðal annars á frumsýningu
heimildarmyndar um Edward
Snowden í París með beibíblátt
hár. En einn daginn var ég svo
orðin ljóshærð og ákvað að staldra
aðeins við áður en ég lita hárið
alveg grátt.“
Birgitta fann fljótt að það er
meira fjör að vera ljóska.
„Ég fíla vel að vera blondína og
hef veitt því athygli að maður má
vera meira utan við sig þannig. Það
eru engar ýkjur heldur veruleiki
að hárlitur getur gjörbreytt því
hvernig fólk kemur fram við mann.
Því hefði ég ekki trúað nema að
upplifa það. Svo er þetta mjög gott
dulargervi því fólk sem hefur þekkt
mig lengi þekkir mig ekki lengur
úti á götu!“
Að karlmenn vilji heldur ljóskur
hefur þó farið framhjá Birgittu.
„Karlmenn gefa mér engan gaum
og það er eins og ég sé ósýnileg,“

Birgitta mælir með því að fólk breyti til og komi sjálfu sér á óvart með nýjum hárlit. „Ég verð áfram ljóska á þinginu
en held áfram að sanka að mér gráum tónum til að gráa hárið verði flott. Ég er nýbúin að uppgötva nýjan háralit sem
breytist eftir hitastigi og verð fyrst til að prófa hann.“ MYND/LAUFEY ELÍASDÓTTIR

Flottur haustfatnaður,
fyrir flottar konur Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

svarar hún í gríni. „Ég pæli annars
ekkert í slíku. Ég nenni ekki út
á lífið og er rosalega heimakær.
Prófaði þó að dansa sjóðheitt
salsa í sumar, sem var ótrúlega
skemmtileg upplifun og ég reikna
með að gera aftur. Það er svo hollt
að dansa.“
Spurð um viðbrögð þingheims
þegar hún birtist öllum að óvörum
með ljósa lokka á eldhúsdagsumræðum í vor, segir Birgitta samstarfsfólkið vant því að hún brjóti
siðareglur í klæðaburði, en hún er
kjólamanneskja fram í fingurgóma
og fer í fjallgöngur í kjól og góðum
skóm.
„Ég upplifði að vera loks komin
í ljóskuklúbbinn. Ég sagði fólkinu
að ég væri að reyna að vera eins og
það, sem féll í góðan jarðveg. Sjálf
er ég rétt farin að venjast mér með
ljósan kollinn en hrökk alltaf í kút
þegar ég leit í spegil til að byrja
með.“
Frá náttúrunnar hendi er hár
Birgittu er svarbrúnt, þykkt og
liðað.
„Ég er komin af Indjánum og
Frökkum aftur í ættir. Hárið er
sterkt og gott en sem krakki gerði
ég tilraunir til að slétta krullurnar með straujárninu hennar
mömmu,“ segir Birgitta en kveðst
annars ekkert fylgjast með tísku.
„Þó hef ég óvart lent í miðjum
tískustraumi og fann til dæmis
gleraugu með risastórri Silhouette
‘67-umgjörð í eldgamla daga, sem
aðrir ýmist fussuðu yfir eða dáðust
að. Skömmu síðar urðu stórar
umgjarðir hæstmóðins og þá urðu
mínar að hátískugleraugum og ég
allt í einu sú svalasta með þau á
nefinu,“ segir Birgitta og skellihlær.

Æðislegt að verða fimmtug
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Birgitta kom í heiminn 17. apríl
1967 og varð fimmtug í vor. Hún
hefur þó enn ekki gefið sér tíma til
að halda upp á fimmtugsafmælið.
„Ég nenni ekki að halda stórafmæli með lofræðum sem passa
betur í jarðarfarir. Mig langar í
listrænan gjörning og halda upp á
fólkið sem hefur verið hluti af lífi
mínu. Ég mun því freista þess að
fá vini mína til að sýna mér stutt
listræn atriði í stað ræðna á opnu
berja- og freyðivínshúsi í haust,“

segir Birgitta kát og þakklát fyrir að
vera á lífi.
„Á mínum uppvaxtarárum var
það endastöð fyrir konur að verða
fimmtugar en nú er öldin önnur.
Mér finnst æðislegt að geta sagst
vera hálfrar aldar gömul, þótt
kallarnir séu svo heppnir að geta
kallað sig fimmtíukall!“

Býður sig ekki fram að nýju

Birgitta tók fyrst sæti á Alþingi árið
2009 en segist aldrei hafa stefnt að
því að verða stjórnmálamaður.
„Ég er varla enn búin að meðtaka
að ég sé þingmaður, sem er gott því
þá hefur maður ekki tekið of mikið
vald inn í sig.“
Hún segist ekki munu bjóða sig
fram að nýju.
„Ég ætla ekki að halda áfram
eftir þetta kjörtímabil, sama hvort
það verður stutt eða langt. Það er
ekki hollt að vera of lengi á þingi,
sama hvað fólk segir. Enginn er
ómissandi og sannarlega ekki ég.
Mín bíða ótal verkefni sem kraftar
mínir nýtast betur til en upplýsi
um það nánar þegar nær dregur.“
Birgitta ætlaði sér að hætta á
þingi eftir síðasta kjörtímabil en
gaf kost á sér til að miðla þekkingu
sinni í stórum hópi nýrra Pírata
sem skorti reynslu af þingstörfum.
„Í mínum huga er starf þingmannsins samfélagsþjónusta og
þegar upp verður staðið vonast
ég til að hafa gert gagn. Við lifum
á ögrandi tímum í heiminum og
brýnt að vera þar sem maður nýtist
best. Starfið er gefandi en að sama
skapi þykir mér erfitt að vera ekki
í aðstöðu til að breyta hlutum sem
þarf að breyta. Hefði enginn haft
hugrekki til að setja á hitaveitu í
stað olíukyndingar væru Íslendingar ekki með sömu lífsgæði. Ég er
hræddust við stöðnun. Fólk þarf að
hætta að vera hrætt við breytingar
því lífið er samfelld breyting og
ekki til neinn stöðugleiki. Stöðugleiki merkir stöðnun og allir sem
horft hafa á vötn sem fá ekki ferskt
vatn í sig horfa upp á lífríkið smám
saman súrna og deyja.“

Samfélagslegt tilraunadýr
Dugandi geðheilbrigðiskerfi
brennur á Birgittu á komandi
haustþingi.

„Við verðum að búa til skjót
skjótvirka geðheilbrigðisstefnu sem
virkar frá vöggu til grafar. Það er
hrikalegt hvað margir falla á milli
og hvað lítið þarf til úrlausna. Með
nokkrum litlum aðgerðum gætum
við losað fólk við ótta, kvíða og
óþægindi og veitt þeim stuðning
sem á þurfa að halda til að vera
virkir í samfélaginu,“ segir Birgitta.
Í gegnum sína nánustu hefur
hún reynt á eigin skinni hvað
mikið vantar upp á í geðheilbrigðiskerfinu.
„Ég hef litið á mig sjálfa sem
samfélagslegt tilraunadýr, því ef
eitthvað getur mögulega farið
úrskeiðis þá fer það alltaf úrskeiðis
hjá mér. Það er ágætis veganesti
í þessari vinnu, að skilja mótlæti
fólks á lífsleiðinni. Okkur bráðvantar skjótvirkar leiðir til að tilkynna misbresti í reglum og lögum
svo hægt sé að laga þá strax í stað
þess að bregðast við alltof seint.“
Birgitta hefur góða von um að fá
alla þingmenn í lið með sér en hún
er jafnan spenntust fyrir því sem
menn telja ógerlegt.
„Mér hefur tekist að fá í gegn
hluti sem virst hafa ómögulegir.
Mig langar líka að laga reglugerðafarganið sem viðkemur húsnæðismálum þannig að hægt sé að veita
undanþágur. Það er ótrúlegt að
ekki sé til neyðarhúsnæði hjá
sveitarfélögum til að brúa millibilsástand hjá foreldrum sem finna
ekki húsnæði í húsnæðiseklu, í
stað þess að taka börnin af þeim.
Slíkt er ekki boðlegt,“ segir Birgitta
og kveður erfiðast að geta ekki
lagað hlutina upp á sitt eindæmi á
þingi, því meirihluta þingmanna
þurfi til.
„Þingmenn í stjórn og stjórnarandstöðu þurfa að horfa fram hjá
flokkslínum og skoða hvað við
getum gert saman. Á komandi
hausti vona ég að fólk hætti pólitískum leikjum því saman getum
tísk
við gert svo margt fyrir þjóðina. Frá
unglingsárum hefur minn helsti drif
drifkraftur falist í því að fá fólk af ólíkum
sviðum til að vinna saman að sameiginlegum markmiðum og ég hef
aldrei skilið þörfina til að marka sér
svæði. En svo framarlega sem maður
á sér heiðarleg markmið og gerir sitt
besta er maður á réttri leið.“

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
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VERÐHRUNIÐ
ER HAFIÐ!
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Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

afsláttur
Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is = Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)
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Hundruð biðu í röð eftir því að verslunin yrði opnuð.

Fjölmenni við opnun Lindex

L

index opnaði nýja og glæsilega
verslun í Krossmóa í Reykjanesbæ á undan áætlun þann
29. júlí síðastliðinn.
Verslunin var opnuð stundvíslega klukkan 12 með því að gestir
og aðstandendur töldu niður og í
kjölfarið fylltist verslunin á augabragði.
Nýja verslunin er byggð upp
með nýrri innréttingahönnun
Lindex sem leit dagsins ljós fyrst

við opnun í London. Hönnunin
byggir á björtu yfirbragði, ólíkum
litbrigðum hvítra og svartra lita
auk viðar sem gefur versluninni
skandínavískt yfirbragð.
Tíu prósent af andvirði sölu
opnunardagsins runnu til Heilaverndar, félags sem var stofnað
árið 1986 af aðstandendum fólks
með arfgenga heilablæðingu.
Félagið safnar fé til að styrkja rannsóknir á sjúkdómnum.

Erum að taka upp flotta haustsendingu
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

HAUSTDRAGTIR
KOMNAR

Hér má sjá þrjár af fjórum stofnendum Galvan með ánægðum viðskiptavini en fyrirsætan og leikkonan Rosie Huntington-Whiteley hefur skartað hönnun fyrirtækisins og er þarna í hvítum látlausum kvöldkjól með mjóum hlýrum.

Einföld, svöl
og klassísk föt
Galvan tískufyrirtækið var stofnað
árið 2014 og hefur
náð talsverðum
árangri í tískuheiminum á aðeins þremur árum.

G

alvan tískufyrirtækið var
stofnað árið 2014 af fjórum
vinkonum sem komu hver
úr sinni áttinni með sína reynslu
og hugmyndir. Anna-Christin Haas
er frá Þýskalandi og starfaði áður
sem hönnunarstjóri hjá tískufyrirtækinu Jasmine di Milo, Katherine
Holmgren stjórnarformaður er frá
Bandaríkjunum og starfaði áður
í listageiranum eins og Carolyn
Hodler sölustjóri sem á rætur að
rekja til Sviss. Sólveig Káradóttir eða
Sola Harrison er svo íslensk fyrrverandi fyrirsæta sem hafði svarið
þess dýran eið að koma aldrei nærri
tískubransanum aftur en stóðst ekki
mátið þegar hugmyndin að Galvan
kviknaði og er nú listrænn stjórnandi fyrirtækisins.
Upphafið að Galvan var að þær
stöllur voru orðnar leiðar á að sjá
konur í formlegum og fyrirferðarmiklum kjólum á rauða dreglinum
og langaði að koma á markað fínni
fatnaði fyrir konur sem var allt í
senn nútímalegur, einfaldur og
svalur, tímalaus en samt alltaf í tísku
og væri hægt að breyta og nota aftur
með lítilli fyrirhöfn. Fatnaðinum
er ætlað að vera glæsilegur en ekki
of dýr miðað við sambærilegar
flíkur og vekja athygli fyrir ákveðna
sérstöðu. Samfestingar með berar
axlir eða mjóum hlýrum eru eitt
aðalsmerki Galvan, en einnig eru
einfaldir síðkjólar með örmjóum
hlýrum og skyrtur úr flæðandi
efnum einkennandi. Efnin eru
gjarna silkikennd og litapallettan
hrein, engin mynstur eða rendur
heldur oftast einn heill litur út í
gegn. Skærir litir eru sjaldséðir þó
mjúkur appelsínugulur eigi upp á
pallborðið og svo auðvitað svart,
grátt og hvítt auk mjúktóna bleikra
og fjólublárra litatóna. Sniðin eru
oft köntuð en líka mjúk og flæðandi

Leikkonan
Mandy Moore
í dæmigerðum
Galvan kjól,
fallegum og látlausum.

Þýska fyrirsætan Monica Ivancan í
glæsilegum samfestingi frá Galvan.

og þær viðurkenna fúslega að sækja
innblástur til tísku tíunda áratugarins.
Skemmst er frá að segja að Galvan
sló strax í gegn og innan tveggja ára
frá stofnun höfðu stjörnur á borð

við Rosie Huntington- Whiteley,
Jennifer Lawrence, Emmu Watson,
Kylie Jenner og Rihönnu klæðst
kjólum frá Galvan við hin ýmsu
tækifæri. Eigendur fyrirtækisins
segja í viðtali við Vogue 2015 að það
skipti þær máli hverjar klæðist föt
fötunum þeirra og að þær vilji helst að
það séu sterkar, klárar og nútímalegar konur sem passa við anda
vörumerkisins. Þær hafa allar tengsl
inn í heim hinna ríku og frægu og
hafa nýtt sér þau til að koma Galvan
á framfæri, til dæmis með því að
halda kynningarveislur fyrir Galvan á sveitasetri George Harrison
meðan Sólveig var gift syni Bítilsins.
Galvan er með höfuðstöðvar
sínar í London þar sem langstærstur
hluti fatanna er framleiddur og
skýrir það að hluta til verðið en
samkvæmt stjórnendum Galvan er
það samt hagkvæmari kostur þegar
um er að ræða fáar flíkur af hverri
tegund, einkum þegar gæði eru í
fyrirrúmi. London er einnig ein af
tískuhöfuðborgum heimsins og
andinn sem þar svífur yfir vötnum
hentar hinu einfalda, fágaða, töff og
kynlausa yfirbragði sem merkið vill
vera þekkt fyrir.

Nýjar vörur streyma inn í verslun Curvy!!
Fallegur fatnaður í stærðum 14-28

VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS
Afgreiðslutímar í verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
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Smáauglýsingar

512 5000

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

Fellihýsi

Rockwood fellihýsi, 12 ft, árg 2010.
Mjög lítið notað. Verð 1890 þúsund.
Uppl í s. 6919988.

PRAKKARINN!!!

ALVÖRU FERÐABÍLL!!!

‘11 TOYOTA LAND CRUISER 150
GX. EK 114 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK...
SKOÐAR SKIPTI Á ÓDÝRARI!!! ÁSETT
5.280Þ #472246. S: 580 8900

‘99 AUDI TT 180 HÖ. EK 177 Þ.KM,
BENSÍN, BEINSK...EKKI MISSA AF
ÞESSUM!!! ÁSETT 699Þ #471535. S:
580 8900

Vinnuvélar
SUZUKI Swift gl 4x4. Árgerð 2015,
ekinn 46 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
1.950.000. Rnr.151892.

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík
Sími: 580 8900

TOYOTA Rav4 vx. Árgerð 2016, ekinn
15 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
5.680.000. Rnr.311961.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk
Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

KONUNGUR HÚSBÍLANNA!!!

‘17 FORD NOBLER T-6000
ELEGANCE. EK 3 Þ.KM, DÍSEL,
BEINSK...GERAST EKKI FLOTTARI!!!
ÁSETT 11.880Þ #452862. S: 580
8900

SUZUKI Vitara s 1,4 turbo 4x4.
Árgerð 2016, ekinn 24 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.150.000.
Rnr.151905.

GERÐU OKKUR TILBOÐ

HOBBY 560 UKF PREMIUM ÓNOTAÐ, árgerð 2016, leður, kojur,
TFT-skjár, 12 volt ofl. ofl. Verð
4.790.000 kr. Raðnr. 256556 á BILO.is
Til sýnis inni!

ÓMÓTSTÆÐILEGUR!!!

‘17 LAND ROVER DISCOVERY HSE.
EK 1 Þ.KM, DÍSEL, SJÁLFSK 8 GÍRAR...
GRÍÐARLEGA VEL BÚINN!!! ÁSETT
12.980Þ #453012. S: 580 8900

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

HONDA

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

TOYOTA Rav4 vx. Árgerð 2015, ekinn
31 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
5.130.000. Rnr.311886.

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

Carter smágrafa til sölu Smágrafa
1,9 tonn með Perkins motor, með
fylgir 2 auka skóflur og hraðskiptir á
skóflum Verð 2.700.000 Upplýsingar
í síma 824 2243 Eiður eða eidur@
staltech.is

Bílar óskast

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

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra
Uppl í síma 8580400 Sigfús

HONDA

CR-V Elegance

CR-V Lifestyle dísil

Nýskráður 7/2016, ekinn 19 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2012, ekinn 57 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.690.000

Verð kr. 3.790.000

BÍLL DAGSINS

Tilboð dagsins kr.

490.000

HYUNDAI i10 GL
Nýskráður 5/2012, ekinn 83 þús.km.,
bensín, 5 gírar. Verð kr. 890.000

SKODA

Sportage

Octavia II Ambiente

Nýskráður 6/2012, ekinn 103 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Nýskráður 10/2012, ekinn 82 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.190.000

Verð kr. 2.090.000

Ti
l

KIA

HONDA

TOYOTA

HONDA

Civic Prestige

Acura MDX SH-AWD

Nýskráður 4/2017, ekinn 3 þús.km., bensín,
sjálfskiptur. Reynsluakstursbíll frá umboði

Nýskráður 7/2007, ekinn 113 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.190.000

Verð kr. 2.790.000

HONDA

Rav4

HR-V Executive Navi

Nýskráður 10/2007, ekinn 90 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 11/2016, ekinn 6 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.790.000

Verð kr. 4.190.000

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
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Bókhald

Skólar
Námskeið

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

Hjólbarðar

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758.

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI
Heimsending. www.humarsalan.is
Pöntunarsími: 8676677

Óskast keypt

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

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

Þjónusta

Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

ÁRBÆR / ÁRTÚNSHOLT

Tómstundir
Ferðir

Einstæður faðir með tvö börn
í skóla í 110 óskar eftir 2-3ja
herbergja íbúð í Hraunbæ eða
Ártúnsholti á sanngjörnu verði.
Reglusemi og skilvísar greiðslur.
Nánari uppl. í síma 824 1485

Fyrir veiðimenn

Vantar hús, raðhús eða annað
húsnæði á höfuðborgarsvæðinu
eða sirka 1.klst ökuradíus frá
borginni. Mikil greiðslugeta
fyrirfram og trygging. Tómas, Sími:
699-6762

Spádómar

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Keypt
Selt

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069 663 5315

Húsnæði óskast
110 REYKJAVÍK

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

Pípulagnir

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

Húsnæði

REGNBOGALITIR

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Nýmálun, endurmálun,
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð
vinnubrögð og snyrtileg umgengni.
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

Búslóðaflutningar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

RÁÐNINGAR

Ökukennsla

Málarar

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017,
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s
8580400 Sigfús

intellecta.is

Til sölu

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

Atvinna
Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

Atvinna í boði
VÉLAVÖRÐUR OG HÁSETI.

Garðyrkja
GARÐAUMSJÓN

Garðvinna, sláttur klippingar ofl.
Halldór garðyrkjumaður. S: 698
1215

Save the Children á Íslandi

Vélavörð og háseta vantar á
mb. Patrek BA 64 sem rær með
beitingavél frá Patreksfirði. Áætlað
að hefja veiðar þann 7. ágúst nk.
Uppl. í símum 8958 3959 og 896
1462.

Atvinna óskast

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

Tek að mér þrif í heimahúsum.
Vandvirk og sanngjörn. s.7827451

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

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Dáleiðsla

Hætta að reykja, betri svefn,
léttast/þyngjast, og láta sér líða
betur á margan annan máta.

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur
s. 864 2627•bernhoft@gmail.com

Alla fimmtudaga og laugardaga

Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Atvinna
Óskum eftir að ráða deildarstjóra fyrir dagdvöl Hrafnistu Kópavogi. Deildarstjóri hefur mannaforráð
en 30 pláss eru í dagdvölinni. Um 80% stöðu er að ræða. Æskilegt er að umsækjandi sé sjúkraliði eða
HRAFNISTA KÓPAVOGI
félagsliði.

SÖLUMAÐUR

SÖLUMAÐUR ÓSKAST Í HÚSGAGNADEILD
OKKAR Á SMÁRATORGI

Helstu hæfniskröfur:
* Reynsla af stjórnun og félagsstarfi æskileg
* Skipulagshæfni
* Góð tölvukunnátta
* Góð samskipta- og samstarfshæfni

Leitum að jákvæðum og þjónustulunduðum
einstaklingi í húsgagnadeildina okkar.
Skemmtilegt starf í lifandi umhverfi.
Spennandi starf þar sem miklir
möguleikar eru á að
vaxa í starfi.
Góð árangurstengd laun
í boði fyrir réttan aðila.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Bjarney Sigurðardóttir forstöðumaður Hrafnistu í Kópavogi,
bjarney.sigurdardottir@hrafnista.is. Sótt er um starfið hjá Fast ráðningum, www.fastradningar.is
Umsóknarfrestur er til og með 06.06.17.

Áhugasamir hafið samband við
Smára 842-8065
smari.hauksson@rfl.is
Umsóknarfrestur er til 18. ágúst 2017

Óskum eftir að ráða húsvörð á Hrafnistu Hafnarfirði. Hrafnista
í Hafnarfirði er stærsta öldrunarheimili landsins. Jafnframt er
þar starfrækt dagdvöl. Gott mötuneyti er á staðnum.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Umsjón með húsnæði og búnaði
Sér um minniháttar viðhaldsverkefni
Samræmir aðkeypta þjónustu iðnaðarmanna
Tryggir að öryggismál séu í lagi
Almenn húsvarðarstörf

Iðnmenntun æskileg
Góð færni í samskiptum
Jákvæðni og metnaður í starfi
Sjálfstæði og sveigjanleiki
Góð íslenskukunnátta

Þú ert ráðin/n!

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

Um er að ræða rúmlega 100% starf.
Æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til 10. ágúst.
Nánari upplýsingar veitir Lind hjá Fastráðningum í síma 552-1606 eða lind@fastradningar.is

www.rumfatalagerinn.is

www.fastradningar.is

HRAFNISTA

FAST

Ráðningar

Reykjavík I Hafnarfjörður
Kópavogur I Reykjanesbær I Garðabær

HJÓLARAR!

VILJIÐ ÞIÐ TAKA RÆKTINA Í VINNUNNI?
Fréttablaðið óskar eftir hjólreiðafólki til að
dreifa blaðinu í verslanir og veitingahús í miðbæ
Reykjavíkur.
Vinnutíminn er frá 8:00 til 12:00,
mánudaga til laugardaga.
Fréttablaðið leggur til hjól.
Umsóknir vinsamlegast sendist á
starf@frettabladid.is

Þarftu að ráða starfsmann?

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

