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Trausti Þór Þorsteinsson 
hannar töskur úr göml-
um bílbeltum. Á teikni-
borðinu eru margar 
útfærslur af töskum. 
tíska  ➛4

Myndasöguhetjan    
     Bruce á bol
Bolir með teiknimyndahetjunni Bruce the Angry Bear komu á 
markað í vikunni en myndskreytingin byggir á samnefndri teikni-
myndasögu sem birtist vikulega á vefsíðunni GayIceland.  ➛2

Bruce the Angry Bear og kærasti hans, Spencer, eru í aðalhlutverkum í teiknimyndasögunni, sem er full af háðsglósum og svörtum húmor. MYND/LAUFEY ELÍASDÓTTIR

SMÁRALIND

 

GÖTUMARKAÐUR
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Einarsdóttir
vera@365.is 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
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is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi:
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 
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Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Framhald af forsíðu ➛

Teiknimyndasagan Bruce the 
Angry Bear fór fyrst í loftið á 
vefsíðunni GayIceland.is 

í lok síðasta árs og hefur þegar 
tryggt sér dyggan aðdáendahóp. 
Sagan er eftir þá Jonathan Duffy og 
Einar V. Másson og fjallar um Bruce 
sem er viðskotaill bangsatýpa og 
kærastann hans, Spencer, sem er 
öllu viðkvæmnislegri og hófstilltari. 
Þeir reka veitingastað í Gaykjavík, 
sem er eins konar hinsegin hliðar-
veruleiki Reykjavíkur, og lenda þar í 
ýmsum skrautlegum ævintýrum.

Jonathan, sem er kvikmynda-
gerðarmaður og uppistandari, hafði 
lengi gengið með hugmyndina 
að Bruce í maganum en hann tók 
ekki á sig endanlega mynd fyrr en 
hann kynntist teiknaranum Einari 
Mássyni.

Hann segir hugmyndina hafa 
kviknað þegar hann var að kynna 
heimildarmyndina sína The 
Doctors Wife árið 2011. Hún var 
sýnd á hinum ýmsu kvikmynda-
hátíðum samkynhneigðra og 
oftar en ekki var henni stillt upp á 
undan myndinni Bear City. „Ég var 
bæði með lengri og styttri útgáfu 
af myndinni og það kom ósjaldan 
fyrir að styttri útgáfan var auglýst 
en sú lengri sýnd, sem þýddi að 
dagskráin riðlaðist. Við það töfðust 
sýningarnar á Bear City sem leiddi 
til þess að ég varð nokkrum sinnum 
var við mjög reiðar bangsatýpur 
sem biðu óþreyjufullar fyrir utan 
kvikmyndahúsið eftir sinni mynd 
og hefðu örugglega viljað henda 
„twink-i“ eða unghomma eins 
og mér út í buskann. Þá hugsaði 
ég með mér að það gæti nú verið 
fyndið að skapa söguhetju byggða 
á bangsatýpu sem gengur um með 
bastkörfu og kastar unghommum í 
mann og annan og hef notað hana 
í uppistöndum síðan,“ útskýrir 
Jonathan.

Hann flutti til Íslands fyrir 
tveimur árum og vinnur mikið 
með Hugleiki Dagssyni. „Ég viðraði 
hugmyndina að Bruce við Hugleik 
og hann hvatti mig eindregið til 
að finna teiknara. Þegar ég var að 
halda fyrirlestur á TEDx Reykjavík 
í fyrra varð Einar á vegi mínum. 
Hann var að teikna skopmyndir af 
fyrirlesurunum og mér leist strax 
vel á það sem hann var að gera. Ég 
bað hann um að setjast með mér 
niður í kaffi og þar sem ég sat og 
sagði honum frá Bruce teiknaði 
hann tillögu og spurði: Er þetta 

Jonathan Duffy og Einar Valur Másson í nýju bolunum en myndskreytingin 
byggir á Bruce the Angry Bear, fyrstu hinsegin teiknimyndasögunni sem 
íslenskur fjölmiðill birtir. Bolirnir verða til sölu í kringum Hinsegin daga.

Áletrunin lýsir 
Bruce mjög vel. 

Honum er nákvæmlega 
sama um álit annarra og 
þó hann sé oft hryssings-
legur er það eitthvað sem 
við flest hefðum gott af 
því að tileinka okkur í 
meira mæli.

Jonathan Duffy

Þeir Bruce og Spencer reka veitingastað í Gaykjavík sem er eins konar hinsegin hliðarveruleiki Reykjavíkur. 

hann? Hann hitti naglann beint á 
höfuðið og á þessum fyrsta fundi 
varð karakterinn til.“

Þeir Jonathan og Einar gerðu 
nokkrar teiknimyndaræmur og 
kynntu fyrir ritstjóra GayIceland 
sem tók vel í að birta þær á síðunni. 
Þær fóru í loftið í lok desember 
2016 og birtist ný ræma á hverjum 
fimmtudegi. Þær birtast sömuleiðis 
í einu vinsælasta hinsegin ferða-
tímariti í Danmörku, Out & about, 
en ritstjórn þess féll fyrir sögunni og 

fékk sérstakt leyfi höfundanna og 
GayIceland fyrir birtingunni.

Sagan á að sögn þeirra Einars og 
Jonathans þegar dygga aðdáendur 
og hafa þeir verið spurðir hvort ekki 
sé von á bók og öðru tilheyrandi. 
„Sögum og kvikmyndum fylgja 
oft hinir ýmsu munir enda vilja 
aðdáendur gjarnan safna einhverju 
áþreifanlegu. Þess vegna kom upp 
sú hugmynd að framleiða bol, 
sem er eitthvað sem við vissum að 
bæði aðdáendur Bruce og mynda-
sagna almennt kynnu að meta,“ 
segir Jonathan en bolinn prýðir 
dæmigerð mynd af Bruce með 
áletruninni „I don‘t have feelings 
I eat them.“ „Hún lýsir Bruce mjög 
vel. Honum er nákvæmlega sama 
um álit annarra og þó hann sé oft 
hryssingslegur er það eitthvað sem 
við flest hefðum gott af að tileinka 
okkur í meiri mæli.“

Aðspurður segir Jonathan að sig 
langi til að gera ýmislegt fleira með 
karakterinn. „Draumurinn er að 
gera teiknimynd en hann er enn þá 
fjarlægur.“

Bruce-bolirnir verða til sölu í 
Kaupfélagi Hinsegin daga, í hús-
næði Samtakanna '78  að Suður-
götu 3, dagana 8. til 13. ágúst. Hluti 
ágóðans rennur í Pride-sjóðinn.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook
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20% AFSLÁTTUR AF ARMANI Á KYNNINGUNNI

ARMANI KYNNING
Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI

FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS
Glæsilegt GIORGIO ARMANI handklæði 

er kaupaukinn þinn þegar þú kaupir 
GA vörur fyrir 8.500 kr. eða meira. 
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Nýtt Sí Rose Signature klætt Sí innsigli á satínborða sem er 
uppáhaldsefni Hr. Armani. 
Ilmurinn skartar tveimur  dýrmætustu rósum ilmvatnsheimsins, 
Centifolis og Damascena rósunum. 
Sí Rose Signature er óður til blóma og kvennleika.



Bílapartarnir eru 
oft í haugum sem 

óskynsamlegt er að 
brölta mikið í og fram-
kvæmdastjórinn hjá 
Vöku bað mig vinsamVöku bað mig vinsamV -
legast að vera ekkert að 
því.

Hönnuninni eru 
engin takmörk 

sett og ég er að vinna að 
fleiri útgáfum, meðal 
annars að lítilli hand-
tösku eða veski. Ég er 
einnig með hugmynd að 
bakpoka sem ég er að 
útfæra.

Ragnheiður 
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Hugmyndin varð til fyrir 
rúmu ári í frumkvöðla-
fræði sem þá var nýbyrjað 

að kenna í MH. Ég var í fimm 
manna hópi sem átti að skapa 
fyrirtæki, búa til viðskipta- og 
markaðsáætlun og hanna vöru 
sem kynna átti almenningi. Við í 
hópnum þekktumst ekkert fyrir 
og því heilmikil áskorun að stofna 
fyrirtæki saman. Við vorum samt 
öll sammála um að gera eitthvað 

umhverfisvænt,“ segir Trausti Þór 
Þorsteinsson, en hann hannar og 
framleiðir töskur úr gömlum bíl-
beltum undir heitinu Blámáni.

„Þetta var ekki fyrsta hug-
myndin sem hópurinn fékk en 
við vorum að skoða leiðir til að 
nýta efni sem væri verið að henda 
í miklu magni og rákumst á frétt 
um mikla aukningu í förgun á 
bílum. Við kveiktum á því hversu 
miklu af bílbeltum væri þá verið 
að farga og ákváðum að nýta þau. 
Eftir að áfanganum lauk héldum 
við áfram þrjú með hugmyndina 
en nú er ég einn með þetta. Ég er 
að byggja upp línuna og eins og 
er er ég að gera þetta allt úr eigin 
vasa,“ segir Trausti.

Trausti fléttar bílbeltin saman 
og lætur sauma fóður innan í 
töskurnar. Upphaflega hafi tösk-töskurnar. Upphaflega hafi tösk-töskurnar. Upphaflega hafi tösk
urnar verið ætlaðar undir tölvur 
en hann sé með fleiri hugmyndir á 
teikniborðinu.

„Útlitið á töskunum er enn 
þá svipað og það var í upphafi. 
Hönnuninni eru þó engin tak-Hönnuninni eru þó engin tak-Hönnuninni eru þó engin tak
mörk sett og ég er að vinna að 
fleiri útgáfum, meðal annars að fleiri útgáfum, meðal annars að fleiri út
lítill handtösku eða veski. Ég er 
einnig með hugmynd að bakpoka 
sem ég er að útfæra,“ segir Trausti. 
Bílbeltin séu einnig óþrjótandi 
uppspretta efniviðar.

„Það falla til tugir þúsunda 
af beltum á ári. Þau eru ekki öll 
nothæf auðvitað en ég reyni að 
verða mér úti um eins mikið og 
ég get, þvæ þau, klippi niður og 
flétta saman. Beltin í töskunum 
eru í toppstandi, enda gerð til þess 
að endast nánast að eilífu,“ segir 
Trausti. Hann hafi til að byrja með 
séð sjálfur um að losa beltin úr bíl-
unum en nú sjái starfsmenn Vöku 
um það fyrir hann.

„Bílapartarnir eru oft í haugum 
sem óskynsamlegt er að brölta 
mikið í og framkvæmdastjórinn 
hjá Vöku bað mig vinsamlegast að 
vera ekkert að því,“ segir Trausti 
hlæjandi. „Starfsmenn sjá núna 
um að klippa beltin meðan þeir 
eru að parta bílana. En ef ég sé 
einstök belti hef ég ekki staðist 
freistinguna að klippa þau úr 
sjálfur. Stundum koma nefnilega 
rauð eða gyllt belti úr gömlum 
sportbílum, sem eru mjög flott.“

Trausti lýkur námi frá MH 

um næstu jól. Eftir það stefnir 
hann á nám tengt viðskipta- og 
frumkvöðlafræði. Frumkvöðla-
áfanginn í MH og töskuverkefnið 
hafi kveikt hjá honum áhugann á 
framtíðarstarfi.

„Stefnan er að fara til Banda-
ríkjanna í nám í Business Manage-
ment,“ segir Trausti. „Mig langar 
að taka þátt í mörkuðum og 
sýningum með töskurnar og ég 
er að vinna í því að koma þeim 
í búðir. Nú fást þær til dæmis í 
Tösku- og hanskabúðinni á Lauga-
vegi 103,“ segir Trausti. Nánar má 
forvitnast um töskuverkefnið á 
www.blamani.is

Hannar úr gömlum bílbeltum
Trausti Þór Þorsteinsson hannar töskur úr gömlum bílbeltum. Hann segir bílbeltin óþrjótandi 
uppsprettu efniviðar. Á teikniborðinu eru mjög margar útfærslur og hugmyndir að töskum. uppsprettu efniviðar. Á teikniborðinu eru mjög margar útfærslur og hugmyndir að töskum. 
Trausti Þór Þorsteinsson hannar töskur úr gömlum bílbeltum. Hann segir bílbeltin óþrjótandi 
uppsprettu efniviðar. Á teikniborðinu eru mjög margar útfærslur og hugmyndir að töskum. 
Trausti Þór Þorsteinsson hannar töskur úr gömlum bílbeltum. Hann segir bílbeltin óþrjótandi 

Trausti Þór Þorsteinsson fléttar töskur úr bílbeltum sem annars yrði fargað. Hann fléttar bílbeltin saman og lætur 
sauma fóður inn í töskurnar. Hann stefnir á nám í viðskiptafræði þegar hann lýkur MH. MYND/LAUFEY ELÍASDÓTTIR

Trausti segir gyllt bílbelti sjaldséð og sérstaklega skemmtileg að vinna úr.

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464
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Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

DANSKIR DAGAR!!!
‘06 FIAT J146. EK 81 Þ.KM, DÍSEL, 
BEINSK....TAKTU STYKKISHÓLM MEÐ 
STÆL!!! ÁSETT 3.780Þ....#104055. S: 
580 8900

HINSEGIN BÍLLINN!!!
‘07 FORD RIMOR. EK 49 Þ.KM, DÍSEL, 
BEINSKIPTUR...GOTT SKÁPAPLÁSS!!! 
ÁSETT 4.880Þ #453029. S: 580 8900

FISKIDAGURINN MIKLI!!!
2017 FORD NOBLER T-6000 
ELEGANCE. EK 3 Þ.KM, DÍSEL, 
BEINSKIPTUR...RENNUR LJÚFARI EN 
SÚPAN!!! ÁSETT 11.880Þ #452862. S: 
580 8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

 Bílar til sölu

Renault Trafic (langur) nýskr. 
07/2010. Ekinn 103.000 km. 
Rennihurð báðum megin, 
dráttarbeisli, krossviður í hliðum 
og botni. Einn eigandi. Mjög vel 
farinn bíll. Lakk eins og nýtt. Verð 
1.590.000. Uppl. 840 0470

TIL SÖLU
Loksins er Beauty Boxið til sölu. 
Piagglo Porter árg. 2001, ekinn 
49.000km. já þú sérð rétt. Einn 
eigandi. Ný dekk s/v, ný smurður, ný 
tímareim, 6 manna bíll. Bíllinn vekur 
athygli, svo auglýsingagildið er mikið. 
Hafið samband og fáið sögustund. 
Uppl. í síma 895 7199, Ómar.

TIL SÖLU
Honda Jazz árg. 2007, ekinn 104.000 
km. Sjálfskiptur, skoðaður 2018. 
Virkilega snyrtilegur bíll. Sá eini 
græni. Uppl. í síma 8957 199, Ómar.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Bátar

HEIMAVÍK
Flotnet, sökknet, reynsla þekking 
gæði Heimavík. S. 892 8655 www.
heimavik.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

 Málarar

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

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

CR-V ES
Nýskráður 3/2005, ekinn 184 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 790.000

508SW Active
Nýskráður 5/2016, ekinn 14 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur

Verð kr. 3.790.000
Tilboð kr. 3.490.000

CR-V Executive
Nýskráður 8/2007, ekinn 183 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.790.000

Jimny
Nýskráður 6/2007, ekinn 137 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 790.000

Civic Elegance 5 dyra dísil
Nýskráður 12/2014, ekinn 19 þús.km.,  

dísel, 6 gírar.

Verð kr. 2.390.000

208 Active
Nýskráður 10/2015, ekinn 26 þús.km.,  

bensín, 5 gírar.

Verð kr. 1.790.000

CR-V Executive Dísil
Nýskráður 2/2012, ekinn 76 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.990.000

CR-V Lifestyle Dísil
Nýskráður 2/2014, ekinn 102 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.290.000

HONDA

PEUGEOT

HONDA

SUZUKI

HONDA

PEUGEOT

HONDA

HONDA

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

Afgreiðslutími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00 

Laugardaga milli kl. 12:00 og 16:00.

BÍLL DAGSINS Tilboð dagsins kr. 

490.000PEUGEOT Partner
Nýskráður 11/2007, ekinn 96 þús.km., 

dísel, 5 gírar.
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Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Save the Children á Íslandi

 6 SMÁAUGLÝSINGAR  1 0 .  ÁG Ú S T  2 0 1 7  F I M MT U DAG U R512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði óskast

110 REYKJAVÍK

ÁRBÆR / ÁRTÚNSHOLT
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

 Atvinnuhúsnæði
Vantar ca 100 fm húsnæði til 
leigu á höfuðborgarsvæðinu. 
Jarðhæð. Upplýsingar:699-6762 eða 
hreinverk.is - Tómas

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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Atvinna

 Atvinna í boði

DEVITOS PIZZA
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu 

og pizzabakara. Dagvinna, 
Kvöldvinna

Uppl. í s. 777 6506

BÍLSTJÓRI ÓSKAST
Bílstjóri óskast til útkeyrslu hjá 

Sveinsbakarí frá kl. 07:00 - 09:00
Uppl. sendist á :  

sveinsbakari@sveinsbakari.is

Tilkynningar

 Einkamál

HRINGIÐ Í STÍNU!
Hún er alltaf til í heitt spjall. Opið 
frá 18 Sími 905-2100 Geymið 
auglýsinguna.

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

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

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

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

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

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

Húsnæði óskast

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Fasteignir

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 

460 6060 Hafnarstræti 97 (Krónunni) á 1. hæð

Við sýnum allar eignir sjálf 
ERUM Á FACEBOOK

Sveinbjarnargerði, Eyjafirði

Um er að ræða sveitahótel á fallegum útsýnisstað gegnt Akureyri. Húsin eru tvö með gistingu 
fyrir allt að 71 manns í 33 herbergjum, öll með sér baðherbergi, sjónvarpi og síma. Í stærra hús-
inu er góð ráðstefnu- og fundaraðstaða og veislusalur fyrir allt að 100 manns. Innbú fylgir með í 
kaupunum. Húseignirnar eru samtals 1.354 fm að stærð og standa á eignarlandi.

Allar upplýsingar eru veittar hjá Eignaveri fasteignasölu á Akureyri í síma 460 6060 – eignaver@eignaver.is

Óskað er eftir tilboðum og skulu þau berast til Eignavers fasteignasölu, Hafnarstræti 97, Akureyri,  
fyrir lok dags þann 12.11. 2014.
Um er að ræða rúmlega hektara af eignarlandi ásamt 45,0 fm sumar-
húsi á skjólgóðum stað í einungis 6 mín akstursfjarlægð frá Akureyri. 

Húsið er byggt 1985. Stór og góð verönd er umhverfis húsið og góð 
aðstaða til að grilla  og njóta útiveru. Verð: 30 millj. 

Nánari uppl. veitir Tryggvi Gunnarsson á skrifstofu Eignavers  
fasteignasölu, s: 862 7919 / tryggvi@eignaver.is      

 Til sölu: Lóð úr landi Syðri Varðgjár.
Eignarland ásamt sumarbústað  

– einstök staðsetning – frábært útsýni – 

Sala fasteigna frá

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

Sala fasteigna frá

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

Háaleitisbraut 109, 108 Reykjavík

Mjög falleg og vel skipulögð 110.8 fm, 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í 
eftirsóttu fjölbýlishúsi við Háaleitisbraut í Reykjavík. 

Húsið er teiknað af Sigvalda Thordarson. Íbúðin skiptist m.a. í stóra 
stofu, eldhús, þrjú herbergi, fataherbergi, baðherbergi og þvottahús. 
V. 44,9 m.

Opið hús fimmtudaginn 10. ágúst milli kl. 18:00 og 18:30. 

OPIÐ 

HÚS

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   1 0 .  ÁG Ú S T  2 0 1 7

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 



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.

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, 

getu og reynslu starfsmanna. 

Hver einstök ráðning er mikilvæg 

fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis 

og viðkomandi einstaklings að vel 

takist til.

Hafðu samband við okkur og sjáðu 

hvað við getum gert fyrir þig. 

RÁÐNINGAR

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

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




