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19. mars 2018

Kynningarblað

Tíska

Óhrædd
við að prófa
nýja hluti
Hulda Lind Kristinsdóttir fyrirsæta var
áberandi í fjölmiðlum
fyrir nokkrum árum sem
Icebody en minna hefur
borið á henni undanfarið. Hulda er þó
síður en svo hætt
að starfa sem ljósmyndafyrirsæta
og hefur nóg
að gera.

Sjávarréttapanna

2 fyrir 1

Vinsælasti rétturinn okkar!
Þrjár tegundir af ferskasta fiski dagsins ásamt
humri, rækjum og bláskel. Sjávarréttasúpa og
salatbar innifalið.

4.900 fyrir tvo

Klipptu út auglýsinguna og hafðu með þér.
Gildir til 31. maí 2018

Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

Hulda Lind hefur starfað sem fyrirsæta frá því hún var fjórtán ára og hefur lent í alls konar ævintýrum.

Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

E

kki er langt síðan Hulda Lind
fór að nýta sér Snapchat sem
miðil sem margir fylgjast
með. Hún hefur lengi verið öflug á
Instagram með um átta hundruð
fylgjendur. Hulda hefur gríðarlegan áhuga á kvikmyndun, leikstjórn
og leiklist en hugur hennar hefur
verið bundinn við það áhugamál
undanfarið. „Ég hef verið að vinna
að stuttmynd sem nefnist The
Goth Gang ásamt Birgittu Sigursteinsdóttur og Leikhópnum X. Við
höfum unnið mikið saman, meðal
annars gert ýmsa stutta YouTubeog Facebook-leikþætti (sketsa) sem

fara í loftið reglulega. Einnig hefur
hópurinn unnið að sjónvarpsþáttunum Hótel Hamingja.
Við erum átta í leikhópnum og
höfum fengið fín viðbrögð. Það er
verið að klippa The Goth Gang en
við vonumst eftir að geta komið
myndinni á kvikmyndahátíð. Þetta
er búið að vera ótrúlega skemmtilegt ferli með alls kyns reddingum. Það er margt í gangi hjá
Leikhópnum X, til dæmis gerum
við mínútumyndir,“ segir Hulda
Lind. „Við höfum einblínt á lifandi
myndir en erum eiginlega opin
fyrir öllu,“ svarar Hulda þegar hún
er spurð hvort sviðslist sé ekki á
dagskrá hjá hópnum sem kynntist
á leiklistarnámskeiði. „Við erum
búin að eiga gott samstarf í fjögur
ár.“

MYND/VALLI

Mörg skemmtileg
verkefni hafa
poppað upp hjá mér,
sérstaklega með erlendum fyrirtækjum. Meðal
annars lék ég í finnskri
auglýsingu þar sem ég
átti að vera hellisbúi í
íslenskri náttúru en
auglýsingin var um
grænmetissúpu.

Ung í fyrirsætustörfum

Hulda hefur tekið að sér hin ýmsu
verkefni tengd ljósmyndum bæði
fyrir innlenda og erlenda aðila.
„Þessa dagana er ég að skoða skóla
í Bandaríkjunum og Bretlandi en
mig langar mikið í kvikmyndanám,“ segir hún. „Ég er ekki búin
að ákveða hvort landið verður fyrir
valinu en það er mikið framboð
sem er gott að kynna sér áður en
ákvörðun er tekin. Sömuleiðis
hef ég verið að spyrja fólk sem er í
þessu námi. Kannski prófa ég stutt
námskeið í báðum löndum til að
sannfærast frekar. Allt í kringum
kvikmyndaleiklist heillar mig
mikið,“ segir hún.
Fyrirsætustörf hafa alltaf vakið
áhuga Huldu. Hún var aðeins fjórtán ára þegar hún fór á námskeið ➛
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Framhald af forsíðu ➛
hjá Eskimo Models og fékk vinnu í
kjölfarið. „Hingað kom bandarísk
kona sem rak umboðsskrifstofu
fyrirsæta í New York til að bjóða
íslenskum stúlkum og strákum að
koma út. Ég var valin úr stórum
hópi og foreldrar mínir fóru með
mér til Bandaríkjanna. Þá kom í
ljós að þetta var allt saman tómt
svindl. Konan var ekki á staðnum
og allt svikið sem var lofað. Það
var skrítin lífsreynsla,“ segir hún.
„Þrátt fyrir þetta hafði ég áfram
bullandi áhuga og ástríðu á fyrirsætustörfum. Ég hef unnið mikið
með ljósmyndurum og er að safna
myndum saman í eigin ljósmyndamöppu.
Mörg skemmtileg verkefni hafa
poppað upp hjá mér, sérstaklega
með erlendum fyrirtækjum. Meðal
annars lék ég í finnskri auglýsingu
þar sem ég átti að vera hellisbúi í
íslenskri náttúru en það var verið
að auglýsa grænmetissúpu. Þetta
var ótrúlega gaman og eitt af
skemmtilegustu verkefnum sem ég
hef tekið að mér. Ég var sömuleiðis
fyrirsæta í sex daga verkefni með
18 ljósmyndurum sem komu til
Íslands héðan og þaðan úr heiminum, þetta var kallað Miss Aniela
fashion shoot experience. Virkilega skemmtilegt verkefni líka.“

Þessi mynd var tekin af Huldu fyrir fyrir dagatal. Mynd/Annie Bertram

Við Geysi. Mynd
úr Miss Aniela
verkefninu.
mynd/Grzegorz
Sikorski

Á ferðalagi um Kína

Þegar Hulda var yngri varð hún
í öðru sæti í fegurðarsamkeppni
á vegum tímaritsins Samúel. Þar
á undan hafði hún tekið þátt í
alþjóðlegri keppni, Miss Tourism
Queen sem fram fór í Zhengzhou
í Kína. „Ég lenti í sjötta sæti í netkosningu og fékk í framhaldinu
boð um að taka þátt í mörgum
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tískusýningum í Kína sem var
virkilega góð og ánægjuleg reynsla.
Ég var í Kína í heilan mánuð, fékk
að ferðast mikið og dvaldi á lúxushótelum,“ segir Hulda Lind sem
skömmu síðar bar sigur úr býtum
í alþjólegri fyrirsætukeppni sem
nefnist Cover Girl.
Hulda sótti sér nám í förðun
og var í framhaldinu módel fyrir
líkamsmálningu. Snyrtiakademían
í Kópavogi notaði hana í auglýsingu þar sem hún var máluð eins
og japönsk gyðja. Þá hefur Hulda
komið fram með Einari Mikael
töframanni á sýningum hans. „Allt
sem ég tek mér fyrir hendur nýtist
í starfi mínu með leikhópnum og
sem ljósmyndafyrirsæta. Ég fór til
dæmis á bardaganámskeið í haust
hjá norsum kennara, Ine Camillu,
sem var mikil áskorun. Áður hafði
ég farið í námskeið í einkaþjálfun
þannig að segja má að áhuginn
liggi víða. Söngur og dans er einnig
mikilvægur fyrir mig. Ég hef farið í
alls kyns danstíma og nú þarf ég að
bæta mig í söng. Mig langar í kvikmyndskóla þar sem söngur og dans
er meðal námsefnis,“ segir Hulda.

Áberandi litir heilla

Það er reyndar mikið um listir í
móðurætt hennar þannig að hún
á ekki langt að sækja hæfileikana.
Hulda er litríkur persónuleiki og
finnst gaman að klæðast sterkum
litum. „Ég klæðist því sem mér
finnst vera flott og sem ég fíla hvort
sem það er íslensk hönnun eða
erlend. Ég pæli ekki í því hvað er í
tísku og hvað ekki, klæðist fötum

Þessi mynd er einnig tekin á Reykjanesi. mynd/Ólafur Harðarson

sem aðrir eru ekki í, er til dæmis
mjög hrifin af bleiku. Ætli ég sé
ekki nokkuð fjölbreytt manneskja,
elska leður og liti, það er gott og
mjög gaman að vera í litríkum fatnaði. Ég reyni að vera sem minnst í
svörtu en ef ég er í dökkum fötum
hef ég alltaf eitthvað í lit eða hvítt
með sem mér finnst vera bjart,
fallegt og snyrtilegt. Ég er að prófa
mig áfram með hönnun, aðallega
til að gera eitthvað skemmtilegt
fyrir myndatökur. Ég á örugglega
eftir að föndra meira á mig, bæði
föt og skartgripi,“ segir Hulda Lind
sem sannarlega hefur nóg að gera
þessa dagana, jafnt í listum og
fyrirsætustörfum.
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Skógur, Reykjanesi. Mynd/Ólafur Harðarson

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.
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Snæfríðargata 7 og 9 – 270 Mosfellsbær

Kvíslartunga
90, 94, 108, 110 og 112

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is

Laus strax

Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081
www.fastMos.is

Dofraborgir 2 - 112 Reykjavík
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Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00
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fallegt og vel skipulagt 179,4m2 hús innst í
götu með bílskúr. Eignin skiptist í fimm herbergi, baðherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús,
eldhús, samliggjandi stofur. Bílskúrinn er
rúmgóður með innkeyrsluhurð. Gott skipulag
og fallegur garður með sólpöllum. stórt
hellulagt bílaplan. V. 74,9 m.

Mjög falleg og vel skipulögð 5 íbúða fjölbýlishús í byggingu á tveimur hæðum í Helgafellshverfinu. bjartar og skemmtilegar 2ja og 3-4ra herbergja íbúðir. sérinngangur af opnum gangi.
Mjög stórar svalir og stórir sérafnotareitir í suðurátt. Allar íbúðirnar afhendast fullbúnar með
GÓlfefnUM og vönduðum innréttingum innréttingum. skiplagsgjald greitt. afhending er 31.
ágúst og 28. september 2018.

230 m2 raðhús - tilbúin til innréttinga - á
tveimur hæðum. Á jarðhæð er forstofa,
bílskúr, 3 svefnherbergi, baðherbergi,
þvottaherbergi, og geymsla. Á efri hæðinni
er hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús, og
stofur. V. 59,9 og 61,9 m.

68 m2. 2ja herbergja íbúðir V. 35,5 m.

Laxatunga 88 - 270 Mosfellsbær

Snæfríðargata 24 og 26
270 Mosfellsbær

Nýtt og glæsileg 160 m2 fullbúið endaraðhús.
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi m/baðkari og sturtu,
þvottahús og stóran bílskúr með geymslulofti.
Vandaðar innréttingar. Falleg gólfefni, ítalskar
flísar og olíuborið Kährs parket. V. 72,9 m.

Skyggnisbraut 30 - 113 Reykjavík
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107 m2, 3-4ra herbergja íbúðir V. 44,9 m.

HÚ

Opið hús þriðjudaginn 20. mars frá kl. 17:30
til 18:00

S

Mjög björt og falleg 78,0 m2, 2ja herbergja
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. fallegt útsýni. Gott
skipulag. Fallegar innréttingar. Gólfefni eru
fallegt harðparket og flísar. stutt í gönguleiðir
og náttúruna. V. 37,9 m.

Dalatangi 8 - 270 Mosfellsbær
Fallegt og vel skipulagt 189,1 m2 einbýlishús á
einni hæð ásamt bílskúr. Fjögur svefnherbergi.
Bílskúr er skráður 32,8 m2. Glæsilegur gróin
garður með stórri timburverönd, brú, tjörn og
tveimur geymsluskúrum. Bílaplan er steypt og er
með hitalögn. V. 75,0 m.

Tvær lóðir undir einbýlishús á fallegum stað
í helgafellshverfinu. snæfríðargötu 24 í
Mosfellsbæ til sölu. Verð á lóð 18,5 m.

Þorfinnsgata 8 - 101 Reykjavík
Breiðvangur 32 - 220 Hafnarfjörður
falleg 139,6 fm 4ra herbergja íbúð með glæsilegu útsýni á efstu hæð og góðum bílskúr á
fjölskylduvænum stað í Norðurbænum í Hafnarfirði. Eignin er skráð hjá Þjóðskrá Íslands
139,6 m2, þar af íbúð 107,9 fm, geymsla: 7,7 fm
og bílskúr: 24 fm. auk þess er geymsla sem
ekki er skráð í fm tölu er ca 10 fm. V. 42,9 m.

Brekkugata 19 - 210 Garðabær
Mjög falleg 212,8 m2 Parhús á tveimur hæðum
ásamt bílskúr – með fallegu útsýni - u.þ.b. tilbúið
til innréttinga. Gott skipulag. 5 svefnherbergi.
Eignin er staðsett í nýju hverfi í Urriðarholti í
Garðabæ. V. 75,9 m.

15,1 m2, 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Eignin
skiptist í tvö herbergi, stofu, gang, eldhús og
baðherbergi. stór sérgeymsla í kjallara.
skipt var um gler, rennur og gluggapóstar
lagaðir árið 2015. Frábær staðsetning í 101.
sameiginleg timburverönd á lóð. V. 44,9 m.
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Melgerði 11 – 108 Reykjavík
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OPIÐ HÚS mánudaginn 19. mars kl. 17:30-18:00, verið velkomin!

Fallegt einbýli á þremur hæðum, möguleiki á aukaíbúð í kjallaranum, með
sérinngangi. Rúmgóður bílskúr með geymslu innaf. Samtals 197,7 fm. 7
herbergi, þar af 3 stofur. Góður garður umhvefis húsið. Frábær staðsetning
í rólegu rótgrónu hverfi, stutt í þjónustu, skóla og leikskóla. V - 82,9 millj.
Frekari upplýsingar veitir Sigrún Jóna Andradóttir lgf. í síma 857-2267 eða
sigrun@101.is

Traust og góð þjónusta í 15 ár
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Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali

Eysteinn Sigurðsson / Löggiltur fasteignasali
Þórir Hallgrímsson / hdl. Löggiltur fasteignasali
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Smáauglýsingar
Rétta- bókhaldsþjónusta.

Getum bætt við okkur verkefnum.
Alhliða bókhaldsþjónusta.
Sanngjörn verð og góð þjónusta.
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða
olafur@retta.is.
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Málarar
Techking Vinnuvéladekk

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Vorum að fá nýja sendingu af
hinum frábæru vinnuvéladekkjum
frá Techking Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp.
sendist á okspares@simnet.is

Varahlutir

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

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

512 5800

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

Atvinnuhúsnæði
Atvinnuhúsnæði

Atvinna

Sölumenn óskast.

TIL LEIGU 50 m2 Góð l.hæð+hurð.
Leiga: 99 þ - Snyrtileg starfsemi
Facebook: steinhella 14. S: 661-6800

Atvinna óskast
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

Atvinna í boði

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

Óska eftir duglegum sölumönnum
um allt land til að selja USB lykil sem
á er digital bók. Um er að ræða ný
trúabrögð sem er kristinn nýaldartrú.
Sala fer þannig fram að kaupanda er
boðinn lykill að himnaríki. Er þetta
háheilagt sem selt er. Vinsamlegast
berið virðingu fyrir því því þetta er
hágæðavara. Síðan rettir sölumaður
kaupanda auglýsingablað sem ég samdi
sem á eru þær upplýsingar sem til þarf
til að selja USB lykilinn. Ef um sölu er
að ræða þá réttir sölumaður kaupanda
miða og biður kaupanda að millifæra
á reikning. Fær sölumaður 2000 kr eftir
skatt en usb lykilllinn kostar 10 þús kr.
Og unnið er á milli 12-20 alla daga. En
hægt er að vinna einungis um kvöld
og helgar.

Upplýsingar í síma 776-4111

Nudd

Bílar til sölu

Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Spádómar

SUBARU OUTBACK Premium 2016,
Dísel, ek.3 Þ.KM, Sjálfsk. Bakkm.vél,
Ísl.leiðs.kerfi, EyeSight öryggiskerfi,
Harðskeljadekk, 4,490þús s:6985665

Hjólhýsi

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Rafvirkjun

HJÓLHÝSADRIF MOVER.
Kronings mover Skoðið á
kronings.com Verð frá kr.189
þús.Til á lager. KB-Imports ehf.
S:8634449

Raflagnir, dyrasímar.
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

kriben@simnet.is

Viðgerðir

Til bygginga

Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein
bremsuviðgerðir. Renni diska
og skálar. Fljót og góð þjónusta.
Bergfinnur ehf. 892 7852

Pípulagnir
Hobby hjólhýsi 2018
Stórsparnaður!

Kauptu beint frá Þýskalandi. Við
aðstoðum þig. Allar fyrirspurnir
sendist á: kriben@simnet.is s. 863
4449.Ath takmarað magn.

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

Hreingerningar

Vinnuvélar
Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

Vy-þrif ehf.

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

Garðyrkja
Felli tré og klippi runna. Besti tíminn
Halldór garðyrkjum. s:698 1215

Hjólbarðar

Bókhald

Harðviður til
húsabygginga. Sjá nánar
á: vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

SKIPULAGSBREYTING
Tillaga að deiliskipulagsbreytingu við Hrauntungu 5, Hafnarfirði.

Á fundi bæjarstjórnar Hafnarfjarðar þann 7.6.2017 var samþykkt að auglýsa tillögu að deiliskipulagsbreytingu við lóðina að Hrauntungu 5 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Á fundi
skipulags- og byggingarráðs þann 6.3.2018 var samþykkt að málsmeðferð tillögunar verði í samræmi við
1. mgr. 43 gr. skipulagslaga 123/2010. Jafnframt að grenndarkynna skuli deiliskipulagstillöguna.
Breytingin felst í að: Hrauntungan verði hluti af skipulagssvæðinu íbúðabyggð Norðurbæjar. Mörk gildandi
skipulags munu því færast að jaðar bygggðar að Víðistaðatúni. Núverandi skipulagsreitur er stækkaður og gert er
ráð fyrir 3 parhúsum á reitnum.
Tillögurnar ásamt fylgigögnum verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og
skipulagsþjónustu að Norðurhellu 2, frá 19.03.2018–30.04.2018. Hægt er að skoða breytingartillögurnar
ásamt fylgigögnum á vef Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is. Nánari upplýsingar eru veittar hjá
Umhverfis- og skipulagsþjónustu. 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 30. apríl 2018. Þeir sem eigi gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast
samþykkir henni.
Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar. Skipulagsfulltrúi.

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

