
KYNNINGARBLAÐ

Steinar Snær hefur lengi 
haft áhuga á tísku þrátt 
fyrir að vera einungis 
sextán ára gamall. Hann 
segist óhræddur við að 
kaupa flíkur sem ekki eru 
í tísku, ef hann fílar þær 
sjálfur. 
helgin  ➛8

Tíska

 F
IM

M
TU

D
A

G
U

R
  7

. S
EP

TE
M

BE
R 

20
17

Hrönn á gleraugu fyrir ýmis tækifæri. Þessi fékk hún í Linsunni. Fötin eru keypt í erlendum búðum sem selja notuð föt. MYND/EYÞÓR

Litríkt í bland við retró
Hrönn Traustadóttir er hrifin af litríkum fötum og finnst gaman að klæða  
sig upp á. Hún er sannfærð um að litir hafi áhrif á líðan okkar. ➛2

SMÁRALIND

AFMÆLISVIKA
20% afsláttur af buxum

 

7.-14. september



Hrönn Traustadóttir hefur 
síðustu 19 árin kennt hönn-
un við Tækniskólann og var 

um tíma stjórnandi hönnunar-
sviðs þegar skólinn hét Iðnskólinn 
í Reykjavík. Hún lærði listasögu í 
Heidelberg eftir stúdentspróf frá 
MH og hélt þaðan til Mílanó að 
læra fatahönnun þar sem hún sér-
hæfði sig í trendhönnun.

„Ég hef alla tíð haft áhuga á tísku 
og hönnun og hef það líklega í gen-
unum. Mamma, Fríður Ólafsdóttir, 
var ein af fyrstu fatahönnuðunum 
hér á landi og amma Hrefna var 
mikil handverks- og listakona í 
textíl og málun. Ég spái þó ekki 
eins mikið í nýjustu tísku og áður 
fyrr, þ.e.a.s. ég skoða minna af 
tískublöðum og tískubloggum en 
hugsa þeim mun meira um hvernig 
fatnaður passar við lífsstíl minn 
og útlit. Það sama gildir fyrir aðra 
meðlimi fjölskyldunnar þegar ég 
finn föt á þá,“ segir Hrönn sem á 
tvö börn, Kristófer og Hörpu, auk 
þriggja stjúpbarna sem fylgdu 
eiginmanninum, Tómasi Jónssyni.

Skraut og retró
Þegar Hrönn er spurð hvernig hún 
myndi lýsa sínum eigin fatastíl 
segir hún hann vera litaglaðan, 
retró og með dass af blingi sem 
hún hefur alltaf elskað. En skipta 
litir máli þegar kemur að tísku? „Já, 
mjög miklu. Flíkur og snið geta t.d. 
virst öðruvísi og notið sín betur ef 
réttur litur er valinn í hönnuninni. 
Litir endurspegla líka tíðaranda 
og ef maður skoðar söguna aftur 
í tímann sér maður vel frá hvaða 
tímabili viðkomandi fatnaður og 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Hrönn hefur gengið í gegnum mörg litatímabil og heldur núna mest upp á bláan, blágrænan og túrkíslit.  MYNDIR/EYÞÓR

Gleraugun eru frá Sjáðu og merkið heitir Caroline Abram. 

Veskið er spænsk hönnun og keypt 
á Tenerife. 

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, 
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 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

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 

hlutir eru. Ég trúi því einnig að litir 
skipti máli fyrir líðan okkar sjálfra 
og finn það vel á sjálfri mér,“ segir 
Hrönn en hún hefur einmitt staðið 
fyrir námskeiðum í litatækni.

Hrönn segist hafa gengið í gegn-
um mörg litatímabil þegar hún er 
innt eftir því hvaða litur sé í mestu 
uppáhaldi hjá henni. „Einu sinni 
var allt fjólublátt hjá mér, meira að 
segja brúðarkjóllinn minn. Síðustu 
árin hafa bláir, blágrænir og túrkís 
verið mest ráðandi, bæði í fötum, 
skrautmunum og innanhúss-
hönnun hjá mér. Allir þessir litir 
eru mjög róandi og gefa mér orku.“

Haust- og vetrarlitirnir verða 
jarð-, krydd-, berja- og neutral-litir, 
að sögn Hrannar. „Ég hef tekið 
eftir að meira að segja nýir bílar 
eru í beige, brúnum og bronslitum 
tónum í staðinn fyrir gráu og silfur-
litu tónana sem hafa verið næstum 
allsráðandi í langan tíma.“

Finnur fjársjóði
Frá unga aldri hefur Hrönn haft 
gaman af því að klæða sig upp á, 
eða alveg frá því hún man eftir 
sér. „Ég var svo heppin að amma 
Gróa átti marga glæsilega síðkjóla, 
alla liti af skóm, þar á meðal gull 
og silfur, auk þess veski, hanska, 
slæður og dýrindis skart í fallegu 
skartgripaskríni og ég fékk að 
prófa þetta allt.“

En hvar kaupir hún helst fötin 
sín og hvaða verslun er í uppá-

haldi? „Við hjónin eigum sameigin-
legt áhugamál og það er að fara 
í verslanir sem selja notuð föt. Í 
hverri einustu utanlandsferð förum 
við á búðaráp að skoða hvað slíkar 
búðir hafa í boði. Hérna heima 
förum við einnig í endurnýtingar-
verslanir eins og í Rauða krossinn, 
sem reyndar er ekki eins spennandi 
eftir að hann var poppaður upp.“ 
Engin ein flík er í mestu uppáhaldi 
hjá Hrönn heldur er hún oftast 
mest spennt fyrir þeim flíkum sem 
hún er tiltölulega nýbúin að kaupa 
sér. „Það er nýjungagirnin. Ekki 
er verra þegar flíkin hefur verið á 
góðu verði því þá finnst mér ég hafa 
fundið fjársjóð.“

Hvað varðar uppáhaldshönnuði 
segist Hrönn eiga nokkra. „Ég hef 
alltaf verið hrifin af framúrstefnu-

hönnuðunum Rei Kawakubo, 
Martin Margela og Dries van Note 
en sú sem ég hef líklega verið hvað 
lengst hrifin af er Alberta Ferretti. 
Svo finnst mér hún Iris Apfel alveg 
stórkostleg og mjög áhugaverð 
kona.“

En er einhver flík sem allir verða 
að eiga fyrir haustið? „Ég segi nú 
bara fyrir mig að ég verð að hafa 
þennan klassíska „little black 
dress“, eða sem sagt einfaldan, 
svartan kjól sem bæði er hægt að 
poppa upp með skarti og háum 
hælum eða klæða niður með sjali 
og stígvélum.“

Fylgjast má með Hrönn á Insta-
gram undir nafninu Hrannsa.

Guðlaug Harpa Hermannsdóttir 
farðaði Hrönn fyrir myndatökuna 
og Helga Bjartmars sá um hárið.

Litir endurspegla 
tíðaranda og ef 

maður skoðar söguna 
aftur í tímann sér maður 
vel frá hvaða tímabili 
viðkomandi fatnaður og 
hlutir eru. Ég trúi því 
einnig að litir skipti máli 
fyrir líðan okkar sjálfra 
og finn það vel á sjálfri 
mér. 
Hrönn Traustadóttir

Nýjar vörur komnar!
 - WOLFORD, Isay & Stehman -
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PEYSUDAGAR

9.900
ALLAR PEYSUR

FRÁBÆRT ÚRVAL



Tískulitirnir í ár 
verða mildir jarðlitir 

og verða þar grænn, 
brúnn og vínrauður mest 
áberandi en rauður 
verður þó óumdeilanlega 
tískuliturinn þetta árið, 
bæði í fatnaði og förðun.

Í netversluninni er að finna allt vöruúrval Lindex á einum stað. 

Lindex opnaði netverslun 
þann 1. september en þar 
geta landsmenn allir nálgast 

allt vöruúrval Lindex hvar sem 
er, hvenær sem er og á íslensku. 
Verslunin býður sem fyrr upp á 
tískufatnað fyrir konur, undirföt, 
snyrtivörur og fylgihluti sem og 
fatnað á börn og unglinga. Vör-
urnar eru afhentar beint úr nýju 
1.000 fermetra vöruhúsi félagsins 
sem tryggir að afhendingartími er 
með stysta móti.

Boðið er upp á fjölmarga 
afhendingarkosti, allt frá því að 
sækja vöruna daginn eftir kaup í 
eina af verslunum Lindex til þess 
að fá hana senda heim að dyrum. 
Afhending í verslanir Lindex er 
alltaf án endurgjalds og sending á 
pósthús viðkomandi er ókeypis sé 
verslað fyrir meira en 5.000 kr.

„Við erum yfir okkur ánægð að 

geta boðið vörur okkar í net-
verslun sem er á íslensku og að 
geta gefið upp verð í íslenskum 
krónum. Eins er gaman að segja 
frá því að við bjóðum upp á sér-
stakt netverð fyrstu mánuðina 
sem gerir enn hagkvæmara en ella 
að kaupa tískufatnað Lindex á 
netinu,“ segir Lóa Dagbjört Krist-
jánsdóttir, umboðsaðili Lindex á 
Íslandi.

Hún segir netið ört vaxandi 
markað og því sé sérstaklega 
ánægjulegt að geta boðið allt 
vöruúrval á einum stað með 
aðgengilegum og einföldum hætti. 
„Við erum sérlega stolt af því vöru-
úrvali sem við bjóðum og erum 
sannfærð um að þegar skoðað er 
samhengi verðs og gæða á það sér 
ekki hliðstæðu. Við hvetjum fólk 
til að nýta sér tækifærið og gera 
samanburð,“ bætir hún við.

Lindex opnar net- 
verslun á íslensku

Síðar kápur í 
jarðlitum verða 
vinsælar í vetur. 
MYND/GETTY

Víðar dúnúlpur halda á okkur hita í vetur. MYND/GETTYRauður verður einn aðalliturinn í tísku vetur. MYND/GETTY

Haustið er á næsta leiti og 
kominn tími til að pakka 
niður sumarfötunum og 

taka fram vetrarfatnaðinn. Nú er 
hægt að klæðast kósí peysum og 
þykkum sokkum á ný en senni-
lega er þó engin flík eins mikilvæg 
fyrir veturinn og góð yfirhöfn. Hún 
þarf að vera hlý, klæðileg, smart og 
þægileg og veita skjól fyrir veðri og 
vindum á köldum vetrardögum, 
auk þess að henta fyrir flest tæki-
færi.

Í haust tekur vetrartískan í 
yfirhöfnum einmitt mið af þessu 
því kápur, jakkar og úlpur koma 
í fremur víðu sniði þar sem 
þægindin eru í fyrirrúmi og lögð 
er áhersla á að hver og einn fylgi 
sínum smekk og fari eigin leiðir í 
fatavali.

Mildir jarðlitir
Tískulitirnir í ár verða mildir jarð-
litir og verða þar grænn, brúnn og 
vínrauður mest áberandi en rauður 
verður þó óumdeilanlega tísku-
liturinn þetta árið, bæði í fatnaði 
og förðun. Silfurlitur og túrkísblár 
verða líka vinsælir líkt og svartur 
sem dettur aldrei úr tísku.

Stórgert mynstur
Kápur úr grófu ullarefni með stór-
gerðu mynstri verða hámóðins 
og síddin verður meiri en áður, 
eða alveg niður í gólf. Þá koma 
ponsjó og herðaslár sterkar inn á 
ný. Kápur og ponsjó verða gjarnan 
skreytt með áberandi tölum eða 
loðkraga í skærum litum eins og 
bleikum og appelsínugulum.

Léttar dúnúlpur
Líkt og í fyrra verða léttar, mittis-
síðar dúnúlpur í tísku í upphafi 
vetrar en þær verða í pastellitum, 
eins og bleiku og grænu. Þegar 
kólnar í veðri taka stórar og víðar 
dúnúlpur við og þær verða í grænu 
og brúnu með grófa rennilása.

Síðar kápur og stórar úlpur
Vetrartískan í yfirhöfnum einkennist 
af þægilegum sniðum, mildum jarð-
litum og áberandi loðkrögum.

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind – Levi ś Glerártorgi

12.990  
HIGH RISE SKINNY

Vörunúmer: 18882-0027 
Danmörk  kr 15.362* 
Svíþjóð  kr. 13.365*
*Skv. levi.com og gengiskrán. Isl.banka 6.09.17
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Evan Rachel Wood er hvað 
þekktust fyrir hlutverk sitt í 
þáttunum Westworld en hún 

á að baki rúmlega tuttugu ára 
farsælan leiklistarferil.

Hún þykir hafa mjög 
einstæðan stíl en 
hún ræddi hann og 
fyrirmyndir sínar í þeim 
efnum við tímaritið 
Esquire á dögunum. 
Þar sagðist hún skil-
greina stíl sinn sem 
kynlaust glamrokk. 
Hún er þekkt fyrir 
að klæðast buxna-
drögtum á rauða 
dreglinum og gaf 
út þá yfirlýsingu 
fyrir síðasta verðlauna-
hátíðatímabil að hún skyldi 
aðeins klæðast jakkafötum 
fyrir konur. Með því vildi 
hún sýna fram á að stúlkur og 
konur þurfi ekki að klæðast 
prinsessukjólum til að líta vel 
út. Hún þykir enda taka sig 
vel út og sumir hafa líkt útliti 
hennar við nokkurs konar 
blöndu af Marlene Dietrich 
og Ziggy Stardust.

„Mig langar að vera sú 
fyrirmynd sem mig vantaði á 
mínum uppvaxtarárum,“ segir 
Wood sem fær innblástur frá 
David Bowie og Tildu Swin-
ton. „Bowie er í fyrsta sæti, 
hann fékk mig til að færa mig 
nær kynlausa stílnum, glam-
rokki og rokki yfirleitt.“

Þegar kemur að uppáhalds-
hönnuðum nefnir Wood Atuzarra. 
„Þau hönnuðu allar dragtirnar á 
mig fyrir þetta verðlaunahátíða-
tímabil. Í hvert sinn sem ég klæðist 
kvenjakkafötum þeirra passa þau 
eins og hanski á hönd,“ segir Wood 
sem einnig heldur upp á Dolce & 
Gabbana.

Hún segir mörg kvensnið bæði 
óþægileg og ljót og því versli hún 
reglulega í karlmannafatadeildum 
verslana á borð við Target og All 
Saints enda sé þar hægt að fá karla-
föt í litlum stærðum.

Innblástur  
  frá Bowie
Leikkonan Evan Rachel Wood er þrítug í dag. Stíll hennar 
einkennist af kynlausu glamrokki enda fær hún innblást-
ur frá söngvaranum 
David Bowie og 
leikkonunni Tildu 
Swinton.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Ný sending

Túnikur 
kr. 7.900.-
Str. 40-56

Fleiri gerðir, litir og munstur.

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

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

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

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

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

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

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

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

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

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Full búð af 
nýjum haustvörum
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FASTEIGNAKAUP Á SPÁNI
Kynningarfundur laugardaginn 9. september kl. 15:00 á Hotel Hilton, 2. hæð.

Dagskrá:
• Helstu sölusvæði á meginlandi Spánar og á Tenerife
• Staða fasteignamarkaðarins í dag
• Tegundir eigna í sölu
• Kaupferlið á Spáni

Hlé og veitingar

• Skoðunarferðir til Spánar og Tenerife
• Fjármögnun fasteignakaupa á Spáni
• Kostnaður við kaup svo og rekstrarkostnaður eigna
• Fasteigna- og leiguumsjón eigna
• Spurningar úr sal

Starfsfólk Spánarheimila

Reynir Logi Ólafsson lögfr. 
Staðsettur á Spáni

Guðbjörg Hannesdóttir 
Staðsett á Spáni

Bjarni Sigurðsson lögfr.
Staðsettur á Íslandi og Spáni

Bjarni Haukur Magnússon
Staðsettur á Íslandi og Spáni

Arndís Þorvaldsdóttir lögfr.
Staðsett á Tenerife

Susana Garcia lögfr.
Staðsett á Spáni

Baldur Heimsson 
Staðsettur á Spáni

Hrafnhildur Ósk Eiriksdóttir
Staðsett á Spáni

- Eftir kynninguna gefst gestum kostur á viðtali við starfsmenn Spánarheimila.- 

Spánarheimili – ÍSLANDI 
Suðurlandsbraut 30, 108 Reykjavík

Spánarheimili – SPÁNN 
Polígono A-2 la Regía Oeste, 
16 03189 Orihuela, Alicante, Spain 

+354 558 5858

info@spanarheimili.is



Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Sand-jakkinn er 
keyptur í Herragarð-
inum og peysan er 
frá Samsöe & Sam-
söe. Buxurnar eru 
frá Cheap Monday. 
Skórnir eru Reebok 
classic. 

Klæddur í Gullregnsbol frá 2004 og Levi’s 510 buxur, keyptar í Levi’s US. MYNDIR/EYÞÓR

Stjáni blái prýðir bakið á uppáhaldsflíkinni, Avanti leður-
jakkanum, sem Steinar keypti í Spúútnik. Jakkinn er virki-
lega þægilegur og hlýr sem hjálpar mikið til hér á landi.

Körfuboltakappinn Steinar 
Snær Guðmundsson hefur 
æft körfubolta frá því hann 

var átta ára gamall og alltaf með 
uppeldisfélagi sínu Breiðabliki. 
Utan körfuboltans hefur hann 
mikinn áhuga á tísku og reynir að 
fylgjast vel með því helsta sem er í 
gangi í karlatískunni hverju sinni. 
„Ég hef í rauninni haft áhuga á 
tísku og hvernig ég klæði mig alveg 
frá unga aldri. Stíllinn minn hefur 
samt þróast mikið í gegnum árin 
og helstu áhrifin koma frá tón-
listinni sem ég hlusta á.“

Hann lýsir fatastíl sínum sem 

„streetwear“ og nokkuð þægi-
legum á sama tíma. „Ég hef aldrei 
verið hræddur við að kaupa eitt-
hvað sem er ekki endilega í tísku, 
ef ég fíla það sjálfur. Þó klæðist ég 
oftast nokkuð þægilegum fötum, 
til dæmis joggingbuxum og hettu-
peysum á meðan ég er í skólanum.“

Nýtir samfélagsmiðlana
Best finnst honum að nýta sam-
félagsmiðlana til að fylgjast með 
tískunni, þá helst Instagram. „Þar 
fylgi ég nokkrum einstaklingum 
sem mér finnst vera með nettan 
stíl. Einnig fylgist ég með nokkrum 
vel völdum tískubloggum.“

Hverjir eru uppáhaldshönnuðir 
þínir? Ég á eiginlega enga uppá-
haldshönnuði en á þó nokkrar 

flíkur frá JÖR sem ég fíla mjög 
mikið.

Áttu þér uppáhaldsverslanir? 
Húrra Reykjavík er klárlega uppá-
haldsbúðin mín. Ég hef verslað 
mikið þar í gegnum árin og er 
þjónustan hjá þeim með þeirri 
bestu sem hægt er að finna. 
Úrvalið þar er mun betra en í 
öðrum verslunum, sérstaklega 
þegar kemur að strigaskóm.

Áttu eina uppáhaldsflík? Ég held 
mikið upp á vintage Avanti leður-
jakka sem ég keypti í Spúútnik. 
Jakkinn er virkilega þægilegur og 
hlýr sem hjálpar mikið á Íslandi. 
Síðan eru Air Jordan 13 skór sem 
bróðir minn gaf mér líka í miklu 
uppáhaldi hjá mér.

Bestu og verstu fatakaup? Avanti 
leðurjakkinn sem ég minntist á 
áðan eru sennilega bestu kaup sem 
ég hef gert enda á góðu verði og 
verið mikið notaður. Verstu kaup-
in eru hins vegar Hawaii-skyrta 
sem ég keypti fyrir nokkrum árum. 
Endaði með að nota hana aldrei.

Fer óhræddur eigin leiðir
Steinar Snær Guðmundsson hefur lengi haft áhuga á tísku þrátt fyrir að vera einungis sextán ára 
gamall. Hann segist óhræddur við að kaupa flíkur sem ekki eru í tísku, ef hann fílar þær sjálfur. 

Notar þú fylgi-
hluti? Ég er ekki 
mikið fyrir fylgihluti 
en nota þó mikið 
hálsmen sem amma 
mín gaf mér í ferm-
ingargjöf. Einnig er ég 
stundum með úr.

Er einhver íslenskur 
karl sem ber af þegar 
kemur að klæðaburði? 
Það myndi eflaust vera 
tónlistarmaðurinn 
Joey Christ. Mér finnst 
hann klæða sig vel 
og vera með aðeins 
öðruvísi stíl en flestir 
eru með.

Einhver sérstök 
flík sem þig langar 
að kaupa í vetur? 
Ég hef verið að 
skoða cargo-
buxur frá 
Stone Island 
undanfarið og 
langar gjarnan í einar slíkar.

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

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

- frábært úrval
  af skyrtum
- stuttar og síðar
- verð 7.900 -
        9.900 kr.
- stærð 34 - 48

Skyrtur

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

90% afsláttur 
LAGERHREINSUN 

á útsöluvörum
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Laugavegi 63 • Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

HAUSTYFIRHAFNIR Í ÚRVALI
skoðið laxdal.is/yfirhafnir

VORKOMAN Í NÁND        

NÝ GLÆSILEG 
VERSLUN 

SKIPHOLTI 29B 

Laugavegi 63 • Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Opnum í dag kl. 13 
nýja og glæsilega verslun í 

Skipholti 29b
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.

GERRY WEBER 
20-25% afsláttur
Ýmis önnur opnunartilboð

Glæsileg 
opnunar-

tilboð

Verið velkomin

LAXDAL LAUGAVEGI

RISA RÝMINGARSALA
FLOTT MERKJAVARA

BUXUR-PILS 3980,- 
KJÓLAR 4980,-

ÍTALSKAR ULLARKÁPUR  

30% afsláttur til 20. sept. 

Laugavegi 63 • Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

LAXDAL LAUGAVEGI

RISA 
ALLT Á 

AÐ SELJAST

KAUPAUKAR



Scott Eastwood, 31 árs.
Foreldrar: Clint Eastwood og Jacelyn 
Reeves. 
Er nú einn heitasti hjartaknúsari 
hvíta tjaldsins og hefur meðal annars 
setið fyrir hjá Hugo Boss.

Dylan Brosnan, 20 ára.
Foreldrar: Pierce Brosnan og Keely 
Shay Smith. 
Hefur unnið fyrir Yves Saint Laurent, 
Dolce & Gabbana og Burberry’s.

Levy Dylan, 23 ára.
Barnabarn Bobs Dylan.
Hefur unnið fyrir Chanel og Dolce & 
Gabbana.

Kaia og Presley Gerber, 16 og 19 ára.
Foreldrar: Cindy Crawford og Rande 
Gerber.
Hafa meðal annars unnið fyrir Ver-
sace, Marc Jacobs, Dolce & Gabbana 
og Calvin Klein.

Zöe Kravitz, 29 ára.
Foreldrar: Lisa Bonet og Lenny 
 Kravitz. 
Hefur meðal annars unnið fyrir 
Yves Saint Laurent, Calvin Klein og 
Alexander Wang.

Kenya Kinski-Jones, 25 ára.
Foreldrar: Nastassja Kinski og 
Quincy Jones. 
Hefur  meðal annars unnið fyrir 
Chanel og Stellu McCartney.

Brandon Thomas Lee, 21 árs.
Foreldrar: Pamela Anderson og 
Tommy Lee. 
Hefur starfað fyrir Dolce & Gabbana.

Ava Sambora, 20 ára.
Foreldrar: Heather Locklear og Richie 
Sambora.
Þykir hafa einstakan líkamsvöxt til 
að sýna sund- og undirfatnað.

Lily-Rose Depp, 18 ára.
Foreldrar: Johnny Depp og Vanessa 
Paradis. 
Þykir efnileg leikkona og hefur 
meðal annars starfað fyrir Chanel.

Sistine Stallone, 20 ára.
Foreldrar: Sylvester Stallone og 
Jennifer Flavin
Hefur meðal annars unnið fyrir Fay, 
Chrome Hearts og Vogue.

Georgia May Jagger, 25 ára.
Foreldrar: Mick Jagger og Jerry Hall.
Hefur unnið fyrir Chanel, Miu Miu, 
Versace og Vivienne Westwood.

Ireland Baldwin, 22 ára.
Foreldrar: Alec Baldwin og Kim 
Basinger.
Hefur setið fyrir hjá Elle, New York 
Post, Vanity Fair og Marie Claire.

Fegurð og útgeislun 
         í vöggugjöf
Sjaldan fellur eplið langt frá eikinni. Börn fræga fólksins 
feta í fótspor foreldranna og hasla sér völl í veröld fagra 
og fræga fólksins af eigin rammleik. Á tískupöllum ganga 
afkomendur stjarna og tryggja jarðenglum áframhald-
andi samneyti við kunnuglegan sjarma og útgeislun. 

SJÁVARÚTVEGSSÝNINGIN 2017
Sérblað um Sjávarútvegssýninguna kemur út miðvikudaginn 
13. september.

Í þessu blaði er boðið upp á bæði kynningar og auglýsingar..

Áhugasamir geta haft samband við:

Jóhann Waage
Sími +354 512 5439
johannwaage@365.is
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ÚT Á GRANDA ÚT Á GRANDA

Grandagarði 3, 101 Reykjavík, Sími 552 9940 | Opið mán. – fös. kl. 9 – 18. Laugard. kl. 9 – 16. Sunnudag kl. 10-14 

veidiportid.is

Vöðlur frá - 7.500 kr.
Veiðihjól frá - 2.900 kr. 
Vöðlujakkar frá - 8.900 kr.
Flugustangir frá - 6.000 kr.
Tvíhendur frá - 15.000 kr.
Flugulínur frá - 2.500 kr.
Stuttar sjóstangir frá - 5.000 kr.
Sætis áklæði 2 stk. 5.000 kr.
Neoprene vöðlur með sokk 40% afsl. 
Camo gæsagallar 60% afsl. 
Allar flugur 25% afsl.
Allir sjópilkar 30% afsl.
Öll sjóhjól 30% afsl. 
Allir sjónaukar 40% afsl. 

ÚTSALAN Í FULLUM GANGI !  
EKKI MISSA AF ÞESSU 

AÐEINS 4 DAGAR EFTIR !



Nýsjálenski hönnuðurinn 
Turet Knuefermann sýndi 
hönnun sína á nýliðinni 

tískuviku þar í landi. Hún er 
þekktust fyrir afslappaðan stíl 
og klæðilegar flíkur enda segir 
hún hugmyndafræðina á bak við 
fatnaðinn þá að helst eigi konan að 
gleyma í hverju hún er og geti þá 
„verið hún sálf“. Hönnun hennar 
eigi að efla sjálfstraust og hún leggi 
áherslu á einfaldar og vel sniðnar 
flíkur sem gangi hver með annarri.

Áhugi Turet á textíl og á því 
hvernig efni og föt hafa áhrif á það 
hvernig fólk upplifir sjálft sig segir 
hún hafa leitt hana út í fatahönn-
un. Hennar uppáhaldsklæðnaður 
séu vel sniðnar, herralegar buxur 
og hvít silkiskyrta og þá gangi hún 
mikið í þægilegum „Berlin pants“, 
ýmist við hælaskó og silkiskyrtu 
eða strigaskó og stuttermabol. Á 
sýningu Knuefermann á tísku-
vikunni mátti einmitt sjá klassísk 
snið, í svörtu og jarðlitum.

Klæðilegt frá Knuefermann
Afslappaður stíll og vel sniðnar flíkur 
einkenndu sýningu Turet Knuefer-
mann á tískuvikunni sem fram fór  
á Nýja-Sjálandi um helgina.

Fa
rv

i.i
s 

//
 0

91
7

KRINGLUNNI | 588 2300

krónur
6.995

Þægilegur 
kjóll 

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Nýjar haustvörur 
streyma inn
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ORKUSALAN OG PEPSI MAX KYNNA MEÐ STOLTI

ÞAÐ STYTTIST Í SÖGULEGA RISATÓNLEIKA!

Í HÖLLINNI
16. SEPTEMBER



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

SÁ FLOTTASTI
 VW Golf gti. Árgerð 2014, ekinn 
69 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.640.000. Rnr.212063.

GLÆSILEGT EINTAK
 LAND ROVER Discovery SE. 
Árgerð 2015, ekinn 96 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 7.790.000. 
Rnr.211936.

FRÁBÆRT VERÐ
CHEVROLET Captiva. Árgerð 2013, 
ekinn 87 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Besta verðið 2.490.000. 
Rnr.211878.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

GARÐAUMSJÓN
Greniúðun, sláttur og klippingar 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 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

 Spádómar
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

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

 Til sölu

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

Til sölu Samsung þvottavél 7kg. 
1 1/2 árs gömul á 60 þús og kassi 
af prjónadóti á 13 þús og stereo 
græjur sem spilar 4-5 diska í einu á 
20 þús, ljósbrúnt leður sófasett 3ja 
sæta + 2 stólar og sofaborð, selst 
saman á 50 þús og einn kassi með 
saumadóti á 13 þús. Uppl. í s. 832 
6888.

Skólar
Námskeið

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

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

Save the Children á Íslandi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

Herbergi til leigu í Kópav, með 
sérinng, WC, þvottah, laust strax, V. 
80.000 3mán fyrirfram. S 868 7283.

 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

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARFIRÐI

Getum bætt við okkur tjaldvögnum 
og fellihýsum í vetur. S. 899 7012 
Sólbakki.

Atvinna

 Atvinna í boði

POTTAGALDRAR EHF
óska eftir starfsmanni í 
framleiðslu og pökkun. 

Nánari upplýsingar í síma 564-
4449 milli 8-12 virka daga eða 
pottagaldrar@pottagaldrar.is

JÓI FEL
STARFSLÝSING: 

Bakaríið hjá Jóa Fel óskar eftir 
að ráða afgreiðslufólk í fullt 
starf. Unnið er á tvískiptum 

vöktum og aðra hvora helgi. Um 
framtíðarstarf er að ræða. Einnig 

vantar okkur afgreiðslufólk í 
hlutastörf um helgar. 

STARFSKRÖFUR: 

Stundvísi, áreiðanleiki og góð 
þjónustulund. Íslenskukunnátta 

er skilyrði
Umsóknum skal skilað til Lindu 

á linda@joifel.is

STARF Í LEIKSKÓLA
Leitum að traustum og glöðum 

einstaklingi til starfa. Þarf að vera 
umhyggjusamur og tala íslensku. 
Gæti hentað þeim sem ætlar að 
gera tímabundið hlé frá námi í 

vetur.
Vinsamlega sendið fyrirspurnir 

og umsóknir í tölvupósti á 
regnbogi@regnbogi.is Lovísa 

Hallgrímsdóttir leikskólastjóri

HÁSETI VANTAR
Háseta vantar á mb. Núp BA 69 sem 
rær með beitingavél frá Patreksfirði. 
Uppl. í símum 897 1591, 862 5767 
og 846 3526.

 Atvinna óskast
Málarar. Faglærðir Málarar Tökum 
að okkur öll almenn málningarstörf. 
Tilboð eða tímavinnna. s.771-9031

Tilkynningar

 Einkamál

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Snyrti & nuddstofan Smart

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

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

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

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

viftur.is
húsið

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

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

Innrömmun og verslun 
til sölu

Er ein elsta og best tækjum búna 
innrömmun á landinu. Innrömmunin, 

sem hefur verið á sama stað í meira en 20 ár, 
er með mikla viðskiðptavild, góða afkomu og 
sterkan viðskiptamannahóp. Vaxandi fyrirtæki 

með mikla framtíðarmöguleika. 

Uppl. gefur Óskar Mikaelsson, lgf. á:  
oskar@atveignir.is  og síma 773-4700. 

Fyrirtækjasala Ísl.

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf.
Berghólabraut 7 - 230 Reykjanesbær

Botnösku- og spilliefnaskýli 2017

Verkfræðistofa Suðurnesja ehf. fyrir hönd Sorpeyðingarstöð 
Suðurnesja sf. óskar eftir tilboðum í verkið: „Sorpeyðing-
arstöð Suðurnesja – Botnösku- og spilliefnaskýli 2017”.

Verkið felst í að byggja 125 m² skýli sem ætlað er fyrir 
spilliefni, ásamt 66 m² skýli sem ætlað er fyrir botnösku.

Báðum skýlunum skal skilað fullfrágengnum að utan og 
innan.

Þessu verki skal að fullu lokið eigi síðar en 22. janúar 2018.

Útboðsgögn á rafrænu formi verða afhent á skrifstofu 
Verkfræðistofu Suðurnesja ehf., Víkurbraut 13, Reykjanes-
bæ,  frá og  með  fimmtudeginum 7. september 2017.  Tilboð 
verða opnuð á sama stað, föstudaginn 22. september 2017, 
kl. 11:00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. 
Verkaupi áskilur sér rétt til að hafna öllum tilboðum telji 
hann þau utan ásættanlegs kostnaðarramma.

Berghólabraut 7 – 230 Reykjanesbær – sími 421 8010
netfang kalka@kalka.is - www.kalka.is

333 krá dag*
365.is      Sími 1817
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NÝJAR LÓÐIR VIÐ ÁLVERIÐ Í STRAUMSVÍK
Breyting á deiliskipulagi svæðis Straumsvíkurhafnar í Hafnar�rði 
Skipulags- og byggingarráð Hafnar arðar samþykkti á fundi sínum 24. 08. 2017 að auglýsa tillögu að 
breyttu deiliskipulagi Álversins í Straumsvík og Gasstöðvar í Straumsvík í samræmi við 1. mgr. 43. gr. 
skipulagslaga nr.123/2010.

Í deiliskipulagsbreytingunni felst að afmarkaðar eru þrjár nýjar lóðir á athafnasvæði Álversins. Jafnframt er 
skipulagsmörkum Álversins í Straumsvík breytt þannig að deiliskipulag fyrir gasstöð í Straumsvík er fellt inn í 
skipulagssvæði Álversins. Þar með fellur deiliskipulag fyrir gasstöð í Straumsvík úr gildi. 

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 8-10 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu 
Norðurhellu 2, frá frá 07.09. til 19.10. 2017. Hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á www.hafnar ordur.is

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim 
skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 19.10.2017. Þeir sem eigi 
gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulagsþjónustu.

Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

SMÁAUGLÝSINGAR  15 F I M MT U DAG U R   7 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7



TRYGGÐU ÞÉR 
ÁSKRIFT 
STRAX Í DAG

ENSKI BOLTINNENSKI BOLTINN
ER HAFINN!
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Tryggðu þér
áskrift á aðeins
399 kr. á dag*

11.990 kr. á mán.




