
Kynningarblað

Anna Katrín Richter 
hefur fjölbreyttan fata-
stíl og finnst gaman að 
blanda saman fötum í 
ólíkum stíl. Þykkar hettu-
peysur og pelsar eru í 
mestu uppáhaldi.   ➛6
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SMÁRALIND

ALLAR YFIRHAFNIR 

50% AFSLÁTTUR!

Fallegt, fágað og töff

athyglissjúk 
glamúrglimmerskvísa

Stína Ágústsdóttir er forkunnarfögur og sannkölluð díva í þessum þokkafulla rauða kjól frá DVF sem hún hefur átt í fórum sínum í þó nokkur ár. MynD/EyÞÓr

Hverju klæðist 
djassdíva sem er 
með hádegistón-
leika í bókasafni? 
Hún verður fín í 
tauinu og skartar 
örugglega lokk-
andi glamúr. Stína 
Ágústsdóttir lofar 
líklegast hárauðum 
kjól sem sker sig úr 
bókahillunum.



ÚTSALA!

NETVERSLUN
SIGURBOGINN.IS

- Allt að 70% afsláttur - 

Stína er einkar þokkafull og glæsileg í þessum nýja og málmlita kjól frá Valerie. MYNDIR/EYÞÓR

Svarti kjóllinn frá BACK er í dálæti hjá Stínu enda einstaklega þægilegur.

Mér finnst mjög gaman 
að dressa mig upp fyrir 
tónleika og hafa leyfi til 

að berast of mikið á í klæðaburði. 
Maður er með ofsalega athyglissýki 
þegar maður vinnur við að standa 
á sviði og þá blundar í manni að 
sjokkera fólk. Þar hef ég átt mín 
móment,“ segir Stína og flissar af 
þokka.

Í uppvextinum var hún oftar en 
ekki í fötum af bræðrum sínum og 
átti marga strákavini.

„Allan tímann blundaði í mér 
glamúrglimmerskvísa sem bloss-
aði upp þegar ég gat farið að kaupa 
mér föt sjálf. Ég hef mikinn áhuga 
á tísku því mér finnst hún vera leið 
til að tjá sig. Ég sogast að glamúr 
og glimmeri og stíllinn er svolítið 
íburðarmikill. Mér er orðið alveg 
sama hvað fólki finnst um mig. 
Ég klæði mig eins og ég vil og tek 
tímabil þar sem ég er á útopnu. 
Stundum hef ég mætt á sviðið í 
tútúpilsi og netsokkabuxum, eða 
þá stuttbuxum, og klárt að ég er 
ekki með stílista á mínum snærum. 
Því lít ég stundum út fyrir að hafa 
dottið inn í fataskápinn,“ segir 
Stína og hlær innan um glæsilega 
kjóla og búninga sem hún notar 
stundum fyrir söng og sprell.

Töfrar sveimhugans
Það var ekki Stína sem byrjaði að 
kalla sig Stínu.

„Það voru mamma og pabbi, og 
það er eiginlega enginn sem kallar 
mig Kristínu nema yfirvöld og 
læknar,“ segir Stína sem býr með 
eiginmanni og börnum í Stokk-
hólmi. „Í Svíþjóð er hversdagslegt 

að heita Stína, sem og í Montreal, 
þar sem við bjuggum áður, en öðru 
máli gegnir um Ágústsdóttir því sts 
í röð er ekki sniðugt fyrir tungutak 
útlendinga.“

Stína lauk háskólaprófi í véla- 
og iðnaðarverkfræði en dreif sig í 
Söngskólann eftir útskrift.

„Þá fann ég að söngurinn var 
það sem ég vildi gera að ævistarfi. 
Upphaflega planið var að fara í 
praktískt nám og fá góða vinnu en 
sú vinna átti ekki við mig þegar á 
reyndi. Söngurinn átti í mér sterk 
ítök, ég hafði alltaf verið í kórum, 
lærði á píanó, var í ballett og varð 
næstum því ballerína, og lenti í 
djúpri ástarsorg þegar ég ákvað að 
kveðja ballettinn,“ segir Stína sem 
síðar lauk þriggja ára háskólanámi 
í djasssöng í Montreal í Kanada.

„Djassinn virðist henta mér 
vel. Mér finnst svo heillandi við 
djassinn að þar skiptir aldur engu 
máli og í spuna djassins veit maður 
aldrei hvað gerist næst. Þegar 
maður er sveimhugi sem heldur 
illa fókus, eins og ég, er alltaf eitt-
hvað nýtt að gerast í djassinum og 
þá gerast töfrar.“

Kreisí vellíðan á bókasafninu
Stína verður með hádegistónleika 
í Borgarbókasafninu í Gerðu-

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

bergi í hádeginu í dag, í Grófinni á 
morgun og í Spönginni á laugar-
dag.

„Þar flyt ég vókalísur við valin 
sóló sem Duke Ellington, Miles 
Davis, Charlie Parker og fleiri flytj-
endur hljóðrituðu á sínum tíma. 
Vókalísur eru sóló þar sem ég hef 
samið íslenska og enska texta við 
þekkt sólóin. Ekki er vitað til að 
þetta hafi áður verið gert á Íslandi 
og því er hér um einstakan viðburð 
er að ræða,“ segir Stína, en henni til 
fulltingis verða Kjartan Valdemars-
son á píanó, Leifur Gunnarsson á 
kontrabassa og Matthías Hem-
stock á trommur.

„Fíla ekki allir söngdjass?“ spyr 
Stína. „Hann er mjög næs, upp-
fullur af vellíðan og góðum fíling, 
og sumir textarnir eru beinlínis 
fyndnir. Fólk hefur ekki áður heyrt 
þessi djasssóló í þessu formi en 
sum sólóin eru afar hröð og kalla á 
mörg orð á stuttum tíma, svo þetta 
verður svolítið kreisí og hress-
andi.“

Hægt er að nálgast nýjustu plötu 
Stínu, Jazz á íslensku, á Spotify og í 
verslunum. Hún var í fyrra tilnefnd 
til Íslensku tónlistarverðlaunanna 
í flokki jazz- og blústónlistar.

Tónleikarnir í Gerðubergi eru 
frá klukkan 12.15 til 13 í dag og á 
sama tíma í Borgarbókasafninu í 
Grófinni á morgun. Á laugardag 
verða þeir í Spönginni frá klukkan 
13.15 til 14. Aðgangur er ókeypis 
og allir velkomnir.

Mér er orðið alveg 
sama hvað fólki 

finnst um mig. Ég klæði 
mig eins og ég vil og lít 
því stundum út fyrir að 
hafa dottið inn í fataskáp.

Stína Ágústsdóttir
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Lógó með adressulínu

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

STÓRÚTSALA

40-60%
afsláttur

Meiri verðlækkun!
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PARKET, FLÍSAR, HURÐIR
ÚTSALA
RISA

40-70% 
AFSLÁTTUR
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PARKET, FLÍSAR, HURÐIR
ÚTSALA
RISA

40-70% 
AFSLÁTTUR



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

Mér finnst skemmti-
legt að blanda saman 
ólíkum stílum og klæðist 

stundum fínum pels við mjög 
grófa skó. Ég er mikið í svörtum 
fatnaði en reyni þó að brjóta hann 
upp með einhverjum lit, svo sem 
grænum pels eða töff stutterma-
bol í lit,“ segir Anna Katrín Richter 
þegar hún er spurð út í hvernig 
fatastíll hennar sé.

„Ég spái stundum í tískustrauma 
og á það til að fylgjast með hönn-
uðum og ákveðnum fatamerkjum 
á Instagram. Síðan kíki ég af og til 
á hin og þessi tískublogg,“ segir 
Anna, sem vinnur við umönnun 
og kann því vel. Hún starfar einnig 
sem fyrirsæta fyrir Eskimo Models. 
„En aðaláhugamálið mitt er að 
semja lög, syngja og spila á gítar,“ 
greinir hún frá.

Strigaskór með hæl  
á bannlistanum
Fötin sín kaupir Anna aðallega 
í verslunum á borð við Galleri 
Sautján, Zara og H&M. „Síðan er ég 
nýlega farin að kaupa föt á ASOS, 
sem er verslun á netinu og ótrúlega 
sniðug síða. Svo finnst mér alltaf 
gaman að fara í „vintage“ búðir og 
finna gullmola sem eru sjaldgæfir,“ 
segir hún brosandi.

Þegar Anna er spurð hvaða föt 
séu í mestu uppáhaldi kemur í ljós 
að hún er mjög hrifin af hettupeys-
um og pelsum. En hvernig fötum 
myndi hún aldrei ganga í? „Það 
sem ég tel vera algjört „fashion 
faux pas“ eru strigaskór með háum 
hæl,“ segir hún og brosir.

Uppáhaldshönnuðir Önnu eru 
Cristobal Balenciaga og Alexander 
Wang en Kate Moss og Olsen-tví-
eykið eru hennar helstu tískufyrir-
myndir.

Heyrðist í efninu um allan bæ
Anna þarf ekki að hugsa sig lengi 
um þegar hún er innt eftir því hvað 
séu bestu og verstu fatakaupin. 
„Ég verð að segja að bestu kaupin 
séu Bonnie boots frá UNIF, verstu 
kaupin eru vínil-buxur frá ASOS. 
Ég gat hreinlega ekki gengið í þeim 
án þess að allur bærinn heyrði í 
efninu smella saman. Hins vegar 
gæti ég ekki verið án græna pelsins 
sem ég keypti í Galleri Sautján,“ 
segir Anna að lokum.

Færi aldrei í  
háhælaða strigaskó
Anna Katrín Richter hefur fjölbreyttan fatastíl og 
finnst gaman að blanda saman fötum í ólíkum stíl. 
Þykkar hettupeysur og pelsar eru í mestu uppáhaldi.

Anna Katrín heldur mikið upp á græna pelsinn sem hún fékk í Galleri Sautján. 
MYNDir/ViLHELM

Úlpuna keypti Anna Katrín á ASOS-síðunni sem hún segir mjög sniðuga. 

Anna Katrín poppar svartan fatnað 
upp með litríkum bolum eða yfir-
höfnum. Kate Moss og Olsen-tvíeykið eru helstu tískufyrirmyndir Önnu Katrínar. 

ÚTSALA

KRINGLUNNI | 588 2300

40%
70%
AFSLÁTTUR

T I L

Útsala

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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SPORTÍS
  MÖRKIN 6  108 REYKJAVÍK  S:520-1000  SPORTIS.IS

ÚTSALA!
20 - 50% AFSLÁTTUR

AF SPORTVÖRUM!



Einkenni augn-
þurrks geta 
verið sviði, rauð 
og tárvot augu, 
óskýr sjón, 
næmi fyrir ljósi 
eða þreyta í 
augum.

Augnþurrkur er algengur 
kvilli og getur komið fram 
með ólíkum hætti, til dæmis 

sem sviði, rauð og tárvot augu, 
óskýr sjón, næmi fyrir ljósi eða 
þreyta í augum. Ef augnþurrkur er 
ekki meðhöndlaður getur hann 
orðið verri og haft alvarlegar 
afleiðingar í för með sér,“ segir 
Klara Sveinsdóttir, lyfjafræðingur 
hjá Ice pharma.

Hyprosan er lausasölulyf og fæst 
í dropaglasi án lyfseðils í apó-
tekum og er ætlað til meðferðar 
við augnþurrki.

Hver ml inniheldur 3,2 
mg af hypromellósa sem 
eykur seigju Hyprosan. Þetta 
leiðir til þess að lausnin helst 
lengur á auganu og 
veitir því raka í 
lengri tíma.

Meðferð með 
Hyprosan er einn 
dropi í hvort auga 
þrisvar á dag eða 
eftir þörfum. 
Hægt er að nota 
hvert dropaglas 
af Hyprosan í 
einn mánuð, þó 
að lyfið inni-
haldi ekki rot-
varnarefni.

Án rotvarnarefna.
Hægt að nota 
með augnlinsum.

Til meðferðar við augnþurrki

Hyprosan augndropar innihalda hypromellósa og eru ætlaðir til meðferðar við augnþurrki, þ.m.t. glæru- og tárusiggi hjá fullorðnum. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli fyrir notkun 
lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum um áhættu og aukaverkanir, sjá nánari upplýsingar á www.sérlyfjaskrá.is. Nóvember 2017. SAN171101.

Crystal Group framleiðir meira 
af fötum en nokkurt annað 
fyrirtæki. Fyrirtækið býr til föt 

fyrir marga stærstu seljendur heims, 
eins og H&M, Gap og L Brands, sem 
á Victoria’s Secret. Crystal Group 
stefnir ekki á að bæta við sjálfvirkum 
saumavélmennum á næstunni og 
veðjar á að vinnuaflið í Suðaustur-
Asíu haldi áfram að vera ódýrara 
en sjálfvirkar saumavélar, þrátt 
fyrir að laun séu að hækka í Kína og 
umræðan um að sjálfvirkar vélar 
taki brátt við ýmiss konar handa-
vinnu verði sífellt meira áberandi.

Þetta kom fram í viðtali við 
Andrew  Lo, framkvæmdastjóra 
Crystal Group, sem birtist á vef Fin-
ancial Times. Lo sagði að hátækni-
saumavélmenni væru áhugaverð og 
gætu breytt því hvernig sum fyrir-
tæki framleiða föt, en í bili séu þau 
mun dýrari í rekstri en starfsfólk.

Fjölga starfsfólki verulega
Fyrirtækið stefnir að því að fjölga 
starfsfólki sínu í Bangladess og Víet-
nam um 10% á ári næstu árin. Mikið 
af fatnaði er framleitt í löndunum 
tveimur, en launin þar eru með 
þeim lægstu í Asíu.

Eins og er koma um tveir þriðju af 
sölutekjum Crystal Group af fatnaði 
sem er framleiddur í Bangladess, 
Víetnam, Kambódíu og Srí Lanka. 
Þessi lönd hafa laðað fatafram-
leiðendur að sér nýlega eftir að 
framleiðslukostnaður jókst í Kína, 
en Kína er enn um sinn stærsti fata-
framleiðandi heims.

Vélmennin geta ekki tekið við
Margir fylgjast vandlega með 
hugsanlegum áhrifum sjálfvirkra 
vélmenna á fataiðnaðinn. Iðnaður-
inn er lífsnauðsynlegt haldreipi fyrir 
milljónir lítið menntaðra verka-
manna í Asíu og annars staðar, þó 
oft sé illa farið með starfsfólk og 
mörg starfanna séu hættuleg.

Árið 2016 varaði Alþjóðavinnu-
málastofnunin við því að á næstu 
áratugum gætu vélmenni tekið við 
meirihlutanum af störfum í vefn-
aðarvöruiðnaði, fataiðnaði og skó-
framleiðslu í löndunum Indónesíu, 
Víetnam og Kambódíu. Til að þetta 
starfsfólk geti fært sig yfir í önnur 
og betri störf þurfi því að bjóða því 
þjálfun sem fyrst.

En Crystal Group ætlar ekki að 
skipta starfsfólki út fyrir vélmenni. 
Að minnsta kosti ekki í bili. Ein 
ástæða fyrir því er að þótt vélmenni 
henti vel í ýmsum öðrum iðnaði, 
þar sem þau vinna með hörð efni 
eins og málm eða plast, eiga þau 
mjög erfitt með mjúk efni, eins og 
vefnaðarvöru. Þannig efni teygjast 
og aflagast þegar þau eru saumuð og 
það eiga vélmenni mjög erfitt með 
að ráða við.

Stöðug þróun
Nokkur fyrirtæki telja sig þó hafa 
fundið lausn á þeim vanda. Fyrir-

tækið Sewbo meðhöndlar efni á 
þann hátt að þau verða stíf svo hægt 
sé að sauma þau saman auðveldlega, 
en svo mýkjast þau ef þau eru skoluð 
með heitu vatni.

Annað fyrirtæki, SoftWear 
Automation, hannaði stóra sjálf-
virka saumavél sem sér þegar það 
þarf að laga efni til um leið og hún 
saumar og lagar það eftir þörfum. 
SoftWear segir að ein slík vél getið 
framleitt jafn marga stuttermaboli á 
klukkutíma eins og sautján manns. 
Forstjóri SoftWear viðurkennir 
þó að saumavélin sé ekki ódýrari 
en vinnuaflið í Bangladess. Vélin 
var líka hönnuð til nota í Banda-
ríkjunum, þar sem launin eru mun 
hærri og vélin gæti komið að meira 
gagni.

Þannig að í bili virðist vélmenna-
bylting ekki á næsta leiti í fata-
framleiðslu og þó enginn viti hvað 
framtíðin ber í skauti sér stefnir í að 
föt verði áfram að mestu framleidd í 
Asíu, af mannfólki.

Stærsti fataframleiðandinn 
veðjar ekki á vélmenni

Stór hluti af fötum sem eru seld á Vesturlöndum er framleiddur í asískum 
fataverksmiðjum. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTYaV

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

Útsalan er í fullum gangi

30-50% afsláttur 
af öllum útsöluvörum

20% af ýmsum öðrum vörum
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Eins og Fætur Toga - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogi - Sími 55 77 100 - www.gongugreining.is

Risa Útsala

Höfum bætt við 500 pörum af götuskóm, 
ræktarskóm, utanvega hlaupaskóm  

og léttum gönguskóm. 
Allir skór á kr. 14.000
Allir toppar á kr. 4.000

Fatnaður á 20-40% afslætti
(var á sama verði og í USA)

Opnunartími
Virkir dagar 10 - 18

Laugardagur 11 - 16

Brooks hefur verið kosið fjögur ár í röð hlaupamerki ársins í heiminum hjá IRRA (Independent Running Retailers 
Assiciation).

Brooks er með 28% markaðshlutdeild í hlaupaverslunum í USA og 25% markaðshlutdeild í hlaupaverslunum í  
Evrópu...... þar sem hlaupararnir versla er þér óhætt.

Brooks hefur fengið flest verðlaun hjá Runners world 2015 - 2017. Allir core skór Brooks hafa fengið verðlaun hjá 
RW. Runners World er lang stærsti óháði aðili sem metur hlaupaskó.

Brooks er á sama verði á Íslandi og í flestum löndum Evrópu og alltaf samkeppnisfærir í verðum á Íslandi.

Brooks skór eru framleiddir fyrir mismunandi fótlag og niðurstig.

Samkvæmt árlegri skókönnun hlaup.is fyrir árið 2012 hlupu 5% hlauparar Reykjavíkur maraþons í  
Brooks skóm, í sömu könnun 2016 hlupu 23% hlaupara í Brooks. Brooks er því orðið stærsta hlaupamerki í 
Reykjavíkur maraþoni.

Þökkum fyrir frábærar 
móttökur á útsölunni



Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Hjónin Kristín Edda og Oddur Helgi stofnuðu Reykjavik Heritage ásamt vinahjónum sínum. MYND/ARON BRINK

Reykjavik Heritage var stofnað 
fyrir rúmlega ári og einblínir 
á hönnun og framleiðslu á lit-

fögrum og skemmtilegum sokkum 
sem seldir eru í sérverslunum hér 
á landi.

Það eru hjónin Kristín Edda 
Sigurðardóttir sjónfræðingur 
og Oddur Helgi Guðmundsson 
vefhönnuður sem standa á bak 
við fyrirtækið auk þeirra Sigþórs 
Hilmars Guðmundssonar, bróður 
Odds, og konu hans, Lindu Sverris-
dóttur. Sigþór og Linda eru búsett 
erlendis og koma lítið að daglegum 
rekstri fyrirtækisins en öll fjögur 
deila þau miklum áhuga á sokkum.

Stærri markaður
Hugmyndin að fyrirtækinu 
kviknaði fyrir um þremur árum í 
fjölskylduboði segir Kristín, þar 
sem verið var að ræða galdra-
stafina og þýðingu þeirra. „Þar 
nefnir mágur minn að tilvalið væri 
að prenta galdrastafinn Vegvísi 
á sokka þar sem merking hans 
felur í sér að sá sem ber hann 
muni aldrei villast af leið í stormi 
eða í slæmu veðri. Það má finna 
skemmtilega sokka víða erlendis 
en okkur fannst vanta líflega sokka 
á markaðinn frá íslenskum aðilum. 
Aukinn ferðamannastraumur 
hefur auk þess stækkað markaðinn 
og þannig fannst okkur tilvalið að 
reyna að búa til vöru sem gæti 
bæði gengið fyrir Íslendinga og 
erlenda ferðamenn.“ Í fram-
haldinu hófust þau handa við 
útreikninga, leit að hugsanlegum 
framleiðendum og seljendum 
og byrjuðu að kasta fram hug-
myndum um hönnun á sokkum. 
Eftir smá forvinnu var Reykjavik 
Heritage stofnað í lok árs 2016.

Áhersla á gæði
Frá upphafi var lagt upp með að 

framleiða gæðasokka segir Oddur. 
„Eftir nokkra leit vorum við svo 
heppin að finna traustan fram-
leiðanda í Svíþjóð sem framleiðir 
eftir ströngustu gæðastöðlum. Við 
skynjuðum það í upphafi að þeir 
höfðu nú ekki mikla trú á okkur en 
urðu svo hissa eftir því sem leið á 
árið 2017 og við héldum áfram að 
panta fleiri og fleiri sokka ásamt 
því að bæta við nýjum tegundum.“

Hann segir markmiðið alltaf hafa 
verið að höfða til sem flestra með 
litum og mynstrum. „Við hönnun 
höfum við notað tákn og mynstur 
með tengingu við Ísland. Sokk-
unum er skipt í tvær vörulínur, 
annars vegar Ísland þar sem við 
erum með fimm tegundir og hins 
vegar galdrastafi þar sem við erum 
með átta tegundir. Hver sokkur 
er kynntur á umbúðunum með 
stuttum hnitmiðuðum fróðleik.“

Góðar viðtökur
Þau segja hópinn vera frekar jarð-
bundinn og því hafi viðtökurnar 
komið þeim skemmtilega á óvart. 
„Söluaðilar 
hafa verið 
afar mót-
tæki-

legir og eru sokkarnir nú seldir 
víða. Hingað til hafa erlendir ferða-
menn helst keypt sokkana og hafa 
margir þeirra haft samband við 
okkur þegar heim er komið af því 
þeir sjá eftir því að hafa ekki keypt 
fleiri pör. Við erum snögg að redda 
svoleiðis lúxusvandamálum og 
sendum þeim fleiri pör.“

Fram undan er að vinna í að 
stækka sölunetið bæði hér heima 
og vonandi erlendis. „Við erum að 
vinna með alls kyns hugmyndir 
að litum og mynstrum, allt eftir 
straumum og stefnum. Einnig 
erum við að skoða með hvaða 
hætti er hægt að bjóða söluaðilum 
sérhönnun en slíkt væri tilvalið 
fyrir aðila sem eingöngu vilja selja 
undir eigin merkjum. Þannig að 
við erum bara bjartsýn á árið 2018. 
Helst myndum við vilja sjá að fána-
sokkurinn okkar væri skyldueign 
allra íslenskra þingmanna og 
embættismanna en slíkt myndi 
gefa lífinu örlítið meiri lit.“

Alla sokkana okkar má skoða 
á www.reykjavikheritage.com.

Galdrastafirnir 
sáðu fræjum
Hjónunum á bak við Reykjavik Heritage fannst vanta líf-
lega sokka frá íslenskum aðilum í verslanir. Þau hófu fram-
leiðslu í fyrra og selja nú sokka sína víða um land.

Litfagrir sokkar 
frá Reykjavik 
Heritage eru 
með skemmti-
legum myndum.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Str. 36-56

Útsalan  
í fullum gangi

40-50% afsláttur

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Útsalan er í fullum gangi

30-50% afsláttur 
af öllum útsöluvörum

20% af ýmsum öðrum vörum

88%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu

á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild: Prentmiðlamæling Gallup júl.-sept. 2017.
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Bílar 
Farartæki

100 % LÁN MÖGULEGT
 RENAULT MEGANE TOURER 2.0 150 
HÖ. Árg.2011, ek.aðeins 54 Þ.km, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.490.000. 
Rnr.247343, á staðnum. S:562-1717.

NÝR BÍLL
 SUZUKI BALENO GLX 1.0 
BOOSTERJET. Árg.2018, bensín, 
sjálfskiptur,mjög vel útbúnir. Okkar 
verð 2.790.000 kr. Afsláttur 530.000 
kr. miðað við verð hjá umboðinu. 
Rnr.247508, á staðnum.S:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

Land Rover Discovery 4 SE TDV6 
Árg 2014 (facelift) ek 110 Þ.KM, 
DIESEL - tölvukubbur (259hp)- 
Bakkmyndavél - 5manna - kúla ofl 
- Verð 6.890þ Rnr.224239.

Land Rover Range Rover Sport 
HSE Sdv6 Dynamic. Árg. 11/2014, 
ek.83 Þ.KM, 293hp Dísel, Einn með 
gjörsamlega öllu -Stóra vélin-Verð 
11.490þ Rnr.270233.

TOYOTA C-HR - Árg 3/2017, ek 9 
Þ.KM -SSK - BENSIN - VEL ÚTBÚINN- 
Verð 3.990Þ Rnr.270297. EINS OG 
NÝR!

TOYOTA LAND CRUISER 200 VX 35”. 
Árg 2008, ek 224 Þ.KM, DIESEL-SSK 
- BÍLL Í 100% STANDI OG VIÐHALDI 
Verð 7.480Þ Rnr.270346.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

 Hópferðabílar

RúTa MEð saLERNi.
65 sæta rúta (Benz kram og vél) 
ekinn aðeins 495þ.km.verð 1990þ. 
Uppl. 820-5181

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULaGNiR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 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 Ehf
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

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

Styrkir

CR-V Elegance
Nýskráður 4/2010, ekinn 104 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.290.000

Captiva 7 manna
Nýskráður 6/2013, ekinn 115 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

Civic Sedan Comfort
Sýningarbíll frá umboði 

Nýskráður 6/2017, 1.5 VTEC Turbo, 183 hestöfl, 
ekinn 300km, bensín, 6 gírar. 

CR-V Lifestyle dísel
Nýskráður 10/2015, ekinn 40 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 4.690.000

CR-V Lifestyle
Nýskráður 11/2012, ekinn 57 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

CR-V Executive
Nýskráður 10/2007, ekinn 140 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.690.000

Cayenne Turbo S
Nýskráður 11/2006, ekinn 130 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

Civic Comfort
Nýskráður 3/2016, ekinn 32 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.590.000

308SW Style
Nýskráður 8/2015, ekinn 50 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.390.000

HONDA

CHEVROLET

HONDA

HONDA

HONDA

PORSCHE

HONDA

PEUGEOT

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 

 
notaðir.bernhard.is 

opið allan sólarhringinn

Skoðaðu alla söluskrána okkar á

notadir.bernhard.is

BÍLL DAGSINS
Tilboð kr. 

3.390.000

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

Íslensk-ameríska félagið auglýsir 
styrki fyrir sumarnámskeið við  

Haystack Mountain School of Crafts

Menningarsjóður Pamelu Sanders Brement og Íslensk-
ameríska félagið auglýsa til umsóknar styrki fyrir listafólk til 
að sækja sumarnámskeið við Haystack Mountain School of 
Crafts í Maine.  

Tveir styrkir eru í boði að upphæð $ 3.500 hvor.   
Frekari upplýsingar um námskeiðin og kennslugreinar má 
finna á heimasíðu skólans á www.haystack-mtn.org  

Umsóknir skulu sendar inn á ensku.  Til að sækja um Haystack 
styrkinn þarf að leggja inn eftirfarandi gögn:

1. Útfyllta umsókn á ensku
2. Ferliskrá þar sem fram koma upplýsingar um heimilsfang, 
    símanúmer, netfang og heimasíðu ef við á
3. Yfirlýsing um listrænar áherslur
4. Lýsing á reynslu og færni í listgreininni sem námskeiðið 
    fjallar um
5. Afrit af prófskírteini úr háskólanámi ef við á
6. Tvö meðmælabréf
7. Sýnishorn af verkum umsækjanda, nánar tiltekið 10 ljós
    myndir með útskýringum (í einu pdf skjali sem er ekki 
    stærra en 2 MB). 

Umsóknareyðublöð má sækja á www.iceam.is þar sem 
almennar upplýsingar koma einnig fram. Umsækjendur skulu 
tilgreina á umsókn hvaða námskeið þeir hafa hug á að sækja.

Umsóknir skulu sendar á netfang iceam@iceam.is  
eigi síðar en 5. febrúar 2018.

Save the Children á ÍslandiSave the ChildChh ren á Ís
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 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

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki 
og kennsluforrit. Opið alla daga til 
jóla. Gítarinn ehf Stórhöfða 27, S: 
552 2125 www.gitarinn.is

 Óskast keypt

kaUPUm gUll - JÓn & 
ÓskaR

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

Skólar
Námskeið

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

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

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeiTT.is 
 fyRsTi mÁnUðUR fRíR

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

geymslUR.is 
 sími 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna í boði

BakaRí / kaffihús
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí frá kl. 7-13 
og annan hvern lau. 8-14. Íslensku 

kunnátta skilyrði og ekki yngri 
enn 20 ára.

Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

 Atvinna óskast

vanTaR Þig smiði, 
múRaRa, mÁlaRa eða 

aðRa sTaRfsmenn?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is 
Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

smiðiR og aðRiR 
veRkamenn

Höfum og getum útvegað smiði 
og aðra verkamenn sem geta 

hafið störf innan skamms. 

Nánari upplýsingar í síma 551 
5000 og proventus@proventus.is

Fasteignir

Holtsgata 26, Reykjanesbæ
Opið hús laugardag frá kl.14:00-15:00 

Nýtt mjög vel staðsett parhús, tilbúið til innréttingar.
217,1m2 með bílskúr. Verð kr. 47.000.000-

OPIÐ HÚS

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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

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

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

RÁÐNINGAR

Intellecta ehf.    Síðumúla 5    108 Reykjavík    511 1225    intellecta.is

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.

 12 SMÁAUGLÝSINGAR  1 1 .  jA N úA R  2 0 1 8  F I M MT U DAG U R


