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Kynningarblað

Tíska

Rokkaður
stíll og
áberandi
skart
Brynhildur Oddsdóttir,
söngkona og gítarleikari,
er hrifin af götustíl og klæðist
gjarnan gallabuxum,
leðurjakka og grófum skóm.
Hún spáir mikið í
hverju hún klæðist þegar
hún kemur fram
og þá verða svört föt
helst fyrir valinu. ➛2

Erna Einarsdóttir, yfirhönnuður hjá Geysi,
hlaut á dögunum hönnunarverðlaun Grapevine
fyrir haust- og vetrarlínuna 2017 sem heitir
Skugga-Sveinn.   ➛4
Rauði gervipelsinn og svörtu buxurnar frá Freddy’s eru í miklu uppáhaldi hjá Brynhildi. MYND/EYÞÓR

CASUAL & KÓSÝ
Í PÁSKAFRÍIÐ
Fallegt, fágað og töff!

SMÁRALIND

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

B

rynhildur Oddsdóttir, söngkona og gítarleikari hljómsveitarinnar Beebee and the
Bluebirds, hefur í nógu að snúast
þessa dagana. Hljómsveitin gaf
nýlega út sína aðra plötu, Out of
the dark, sem hefur fengið afar
góðar viðtökur. „Á föstudaginn
höldum við tónleika á Græna hattinum á Akureyri. Við erum mest
komin út í rokktónlist en í grunn-
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inn er Beebee and the Bluebirds
blús-, rokk- og sálarband,“ segir
Brynhildur.
Hljómsveitin hefur komið víða
við og spilað á tónlistarhátíðum á
borð við Icelandic Airwaves, Blúshátíð Reykjavíkur, Drangey Music
Festival, auk hátíða erlendis. Brynhildur segir spennandi tíma fram
undan hjá sveitinni og stefnan
er að spila á tónlistarhátíðum í
sumar.
Spáir þú í hverju þú klæðist þegar
þú kemur fram? „Já, algjörlega.
Ég er mest í rokkuðu lúkki og þá
helst fötum úr leðri eða með kögri.
Ég er mikið í svörtum fötum eða

Flott föt,
fyrir flottar konur
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

Brynhildur klæðist gjarnan svörtum fötum og leðurjakka þegar hún spilar á tónleikum. MYND/EYÞÓR

CHANEL-kynning í Sigurboganum
21.–24. mars
Við kynnum nýja farðann frá Chanel, Le Teint Ultra.
Ný kynslóð af farða sem gefur góða þekju,
er mjög léttur og endist frá morgni til kvölds.
Einnig kynnum við nýja ilminn Rouge Coco Intense
og varalitinn Rouge Coco Lip Blush sem hægt
er að nota bæði á varir og kinnar.
Gréta Boða verður á staðnum og veitir faglega ráðgjöf.

20%

afsláttur

glans. Stundum er ég með áberandi
skartgripi til að poppa upp lúkkið.
Ég held að heildarsvipurinn skipti
máli og sé í samræmi við hvað
maður gerir. Ég fylgi ekki algjörlega
nýjustu tískustraumum heldur vil
frekar skapa minn eigin stíl.“
Hvernig myndir þú lýsa þínum
fatastíl? „Mér finnst gaman að
vera í götustíl, t.d. svörtum buxum
eða gallabuxum, leðurjakka og
Dr. Martens skónum mínum. Svo
er skemmtilegt að poppa þennan
stíl upp og gera hann aðeins meira
fansí með því að klæðast töff gervifeldi yfir. Dagsdaglega klæði ég mig
gjarnan á þennan hátt og svo finnst
mér gervifeldurinn gera mig aðeins
fínni.“
Hvar kaupir þú föt? „Hér og
þar. Ég kaupi föt sem mér finnst
falleg og það skiptir mig ekki máli
úr hvaða búð þau eru. Ég fer oft
í second-hand búðir og á fatamarkaði. Ég kaupi helst skó frá
góðu merki, mér finnst mikilvægt
að eiga góða skó.“
Finnst þér skemmtilegt að kaupa
föt? „Já, alltof gaman. Sem dæmi
þá á ég allt of mikið af jökkum. Ég
held ég sé með jakkablæti. Það er
rosalegt. Ég er nýbúin að kaupa mér
tvo gervipelsa þótt ég eigi skrilljón
jakka. Falleg yfirhöfn setur líka
punktinn yfir i-ið, ekki síst í köldu

veðri. Mér hefur líka alltaf þótt
gaman að kaupa mér skó.“
Hvaða litum klæðist þú helst?
„Svörtum og síðan er gaman að
hafa einhvern lit með sem sker sig
úr, t.d. rauðan. Ég er líka mikið fyrir
föt í felulitum og á jakka, kjóla og
buxur með þannig mynstri.“
Áttu þér uppáhalds fataverslun?
„Ég fer bara inn í þá búð sem er
með falleg föt í útstillingarglugganum. Mér finnst Gyllti kötturinn
flott búð og Spútnik líka.“
Áttu uppáhaldsskó? „Dr. Martens

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir,
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi:
365 miðlar

Ábyrgðarmaður:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Brynhildur er hrifin af götustíl og fötum í felulitum. MYND/EYÞÓR

skórnir mínir eru í algjöru uppáhaldi hjá mér. Ég fer varla úr þeim.“
Notar þú fylgihluti? „Já, ég er
mikið fyrir hálsmen, helst stór og
áberandi. Mér finnst þau þurfa að
vera með, ekki síst ef ég er í látlausum fötum.“
Bestu fatakaupin? „Tvímælalaust
tveir jakkar sem ég fékk á klink úti
í Bandaríkjunum.“
Áttu flík sem þú getur ekki verið
án? „Svörtu buxurnar mínar frá
Freddy’s. Þær eru algjörlega ómissandi í minn fataskáp.“

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 |
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Máté Dalmay, mate@frettabladid.is, s. 512 5442 ,

Lógó með adressulínu

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

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

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Prjónaefni og þá helst íslensk ull og mynstur úr íslenskri ullarhefð eru áberandi í hönnun Ernu Einarsdóttur fyrir Geysi.

Þægilegur
Skugga-Sveinn
MYND/Elisabeth Toll í samstarfi við Einar hjá E&Co

Smart föt,
fyrir smart konur
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

Erna Einarsdóttir, yfirhönnuður hjá Geysi, hlaut á dögunum hönnunarverðlaun Grapevine fyrir haust og vetrarlínuna 2017 sem heitir Skugga-Sveinn. Erna hefur starfað
hjá Geysi frá 2012 en var áður hjá tískuhúsi YSL í París.
UMSÖGN DÓMNEFNDAR
GRAPEVINE UM
SKUGGA-SVEIN:

Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@frettabladid.is

E
Kanína

5.495

Eggjabikar

Egg

2.795

Skál

1.495

1.495

Munnþurrka

695

Lítill diskur

Dúkur

1.495

Stór diskur

2.295

8.995

Nýjar vörur

Opið til kl. 21 í kvöld

KRINGLUNNI | 588 2300

rna lærði fatahönnun í hollenska lista- og hönnunarháskólanum Gerrit Rietveld
Academie og Central Saint Martins
í London þaðan sem hún útskrifaðist árið 2012 með starfstilboð frá
tískuhúsi Yves Saint Laurent upp
á vasann en aðaláhersla hennar á
lokasýningu skólans var flíkur úr
prjónaefni. Þar starfaði hún með
Hedi Slimane sem þá var nýráðinn
yfirhönnuður tískuhússins. „Svo
varð ég ólétt og flutti heim,“ segir
Erna hlæjandi. „Á meðan ég var í
fæðingarorlofi átti ég í samtali við
eigendur Geysis sem lauk með því
að ég tók að mér að byggja upp
Geysisvörumerkið og vera yfirhönnuður. Skugga-Sveinn er línan
okkar fyrir haust og vetur 2017 og
það er sú lína sem er að fá verðlaun.“
Aðspurð um innblástur að verðlaunalínunni segir Erna hann koma
úr ýmsum áttum. „Upphaflega var
ég mikið að skoða málverk eftir
Guðmundu Andrésdóttur en svo
fékk ég ábendingu um að leiktjöld
eftir Sigurð málara frá sýningu
Þjóðleikhússins á Skugga-Sveini
væru til sýnis í Þjóðminjasafninu og
ég fór að skoða þau og þetta tvennt
varð mér innblástur að SkuggaSveinsfatalínunni.“
Hún segist hanna fyrst og
fremst á konur fyrir Geysi. „Vörumerkið sem við höfum byggt upp í
nokkrum ullarflíkum hjá Geysi er
fyrst og fremst kvenlína og áherslan
er mest á prjónið,“ segir Erna. „Fyrst
vorum við mest í íslensku ullinni
en höfum svo skoðað ýmiss konar
efni og erum að bæta við efnum og
saumuðum flíkum. Við höfum gert
stöku karlmannaflíkur og ég hef

Erna Einarsdóttir fatahönnuður í
peysu úr Skugga-Sveinsfatalínunni
en rauði, blái og hvíti liturinn er eitt
af einkennum línunnar.
MYND/Stefán Karlsson

svo stundum stolist til að skjóta inn
nokkrum barnaflíkum með fram,
aðallega göllum og peysum.“
Hún segir samt aðaláhersluna
vera á Geysiskonuna. „Hún er
borgarkona en með sterka tengingu
við íslenska arfleifð í litum og
mynstrum,“ segir Erna. „Við förum
ekki eftir tískustraumum heldur
viljum að þetta séu vandaðar og
sígildar flíkur sem hægt er að eiga
í skápnum lengi,“ segir Erna en
viðurkennir að hún fái stundum
að sletta úr klaufunum. „Við viljum
bæði hafa þessar klassísku línur en
hafa líka spennandi föt sem krydda
línuna. Þannig að þetta eru ekki
bara praktískir rúllukragabolir
heldur fæ ég stöku sinnum að leika
mér.“
Hún segir að Grapevine viðurkenningin skipti sig miklu máli.
„Við búum í landi þar sem er ekki

Sterk litapallettan samanstendur
af dumbrauðum, dökkbláum og
hvítum og áherslan er á aðsniðna
hálfsíða kjóla og víðar ullarpeysur
þar sem saman fara stórir litafletir
og breiðar rendur sem gefa bæði
nútímalegt yfirbragð og eru með
Norðurlandablæ. Helstu höfundareinkenni Geysislínunnar leyna
sér ekki, einföld og skýr hönnun
úr gæðaefnum, flíkur sem eru
bæði þægilegar og klæðilegar og
hugmyndin er öll vel unnin, bæði
hvað varðar útlit, kynningu og
markaðssetningu. Allt fer fullkomlega saman.

auðvelt fyrir fatahönnuð að búa til
vörumerki og halda því úti og það
skiptir máli að hafa einhvern þétt
við bakið á sér. Það er gott að vita
að maður er að gera eitthvað rétt
og einhver sér það, tekur eftir því,
skilur og sýnir áhuga. Persónulega
er þetta mjög mikil hvatning fyrir
mig.“
Geysislínan hefur fest sig vel í
sessi á Íslandi og margir velta fyrir
sér hvort það sé útrás í kortunum.
Erna segir að þau fari mjög varlega í
það enda hafi uppbygging merkisins gengið fyrir. „Við höfum aðeins
þreifað fyrir okkur í Kaupmannahöfn en það er klárlega næsta
verkefni hjá okkur að skoða þetta
nú þegar við erum búin að staðsetja
okkur vel á þessum markaði. Það
er ekki auðvelt að halda fjölbreytni
og metnaði á svona litlum markaði
eins og Ísland er og því stærri sem
við erum, því meiri fjölbreytni
getum við boðið.“

F L J Ó TA N D I
FA R Ð I
VINSÆLI FARÐINN Í
10 LITUM.

NÝTT
NÝR HYLJARI
MEÐ MIKLA
ÞEKJU

FIND YOUR SHADE.
FIND YOUR POWER.

NÝTT
ÞÆGILEGUR
STIFTFARÐI SEM
GEFUR ÞÉTTA OG
ENDINGARGÓÐA
FLAUELSÁFERÐ

TEINT IDOLE ULTRA WEAR
C O N C E A L E R M E Ð M I K L A Þ E K J U - A L H L I Ð A S T I F T FA R Ð I ,
S E M G E F U R ÞÆ G I L E G A , N ÁT T Ú R U L E G A E N S A M T Þ E K J A N D I O G
EN D IN G A R G Ó ÐA F L AU E L S M J Ú K A Á F E R Ð S EM EN D I S T A L L A N DA G INN .

LANCÔME KYNNING
Í LYFJUM & HEILSU KRINGLU
FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS, 22. – 25. MARS

Vertu velkomin á kynninguna og fáðu sýnishorn af dagkremi, næturkremi og farða meðan birgðir endast.

20%

A F S L ÁT T U R
AF ÖLLUM LANCÔME VÖRUM

ERTU TILBÚIN Á STEFNUMÓT MEÐ MONSIEUR BIG?
M
MONSIEUR
BIG maskarinn þykkir allt að 12X,
h
hefur mjúka áferð og allt að 24 tíma endingu.

„MUST-HAVE“ Á STEFNUMÓTI VIÐ MONSIEUR BIG:
MONSIEUR BIG MARKER svartur eyeliner með tvískiptan sveigðan odd sem
er fullkominn til að gera breiða djarfa línu eða mjög nákvæma fína línu.
MONSIEUR BIG BROWS skrúfblýantur sem ekki þarf að ydda ásamt bursta.
Augnabrúnaliturinn er með kremaða, púðraða, mjúka áferð, jótlegur og

auðveldur í notkun.

GLÆSILEGUR KAUPAUKI ÞEGAR ÞÚ KAUPIR LANCÔME VÖRUR FYRIR 8.900 EÐA MEIRA.
GLÆSILEG
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Glæsilegur

Verð 39.900 kr.

Stærð 38-46

Hönnuðurinn vildi blóm og hamingju í hönnun sína.

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Laugavegi 178 | Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18 | Laugardagar 11-15

Með betri
buxum í bænum
Robell buxur

Axlirnar verða
breiðar á ný
Hönnuðurinn Anthony Vaccarello
sem stýrir Saint Laurent tískuhúsinu í París þykir hafa snúið
til fortíðar í hönnun sinni fyrir
haust og vetur 2018-2019.
Breiðar axlir á jökkum eru
áberandi, ekki ósvipað og
voru í tísku fyrir 30 árum.

S
Kr. 12.900.-

Kr. 7.900.-

Str. 36-52
Fleiri litir

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Stendur undir nafni

Brjóstahaldarann burt og hálsmálið er V-laga og nær
nánast niður á mitti.

aint Laurent sýndi haust- og
vetrartískuna í París fyrir stuttu.
Mynstruð efni, breiðar axlir, mjög
stutt dress og ökklahá leðurstígvél
voru einkennandi. Sýningin þótti kynþokkafull en henni lauk með blikkandi
ljósum og glitrandi Eiffelturni í baksýn.
Stígvélin voru mest áberandi ásamt
þessum miklu öxlum á jökkunum. Þá
þóttu V-hálsmál sem náðu helst niður
á nafla geta ýtt undir nýtt tískuútlit.
Til að klæðast slíkum fatnaði þarf að
henda brjóstahöldum.
Sjálfur segist hönnuðurinn hafa
viljað koma blómum og hamingju
aftur á kortið. „Eitthvað fallegt fyrir
augað. Á milli blómajakka úr flaueli
komu svartir síðkjólar með mjög svo
óvenjulegu hálsmáli. Svart leður var
nokkuð áberandi og það er greinilegt
að skóbotnarnir eru að hækka. Stuttbuxur
úr svörtu leðri gætu orðið sparifatnaður
í haust, ef tíska Vaccarellos nær fram að
ganga.
Anthony Vaccarello er ítalsk/belgískur
tískuhönnuður sem vakti mikla athygli
þegar hann var ráðinn stjórnandi hjá Saint
Laurent. Hann fæddist í Brussel árið 1982,
einkabarn foreldra sinna sem eru ítalskir.
Vaccarello hafði lokið fyrsta ári í laganámi
þegar hann sneri við blaðinu og fór í myndlistarnám. Þar vaknaði áhugi hans á fatahönnun og aftur skipti hann um námsbraut.
Hann útskrifaðist árið 2006 með miklum
glans. Vaccarello starfaði í tvö ár undir stjórn
Karls Lagerfeld hjá Fendi. Hann sneri síðan
til Parísar og hefur hannað fyrir stjörnur á
borð við Jennifer Lopez, Miley Cyrus, Gwyneth Paltrow og Alessöndru Ambrosio. Hann
starfaði um tíma hjá Versace áður en hann
hóf störf hjá Saint Laurent Paris.

GALLAJAKKI

13.990

512 SLIM TAPER

12.990

Levi´s Kringlunni – Levi´s Smáralind
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Young Thug hannar bakpoka

Rapparinn Young Thug hefur vakið mikla athygli fyrir stíl sinn og nú hefur hann slegist í lið með
tískuhönnuðinum David Ben-David, stofnanda götumerkisins Sprayground, til að hanna bakpoka.

S

amstarfsverkefni rapparans
Young Thug og Davids BenDavid, stofnanda og hönn
unarstjóra tösku- og aukahlutaframleiðandans Sprayground, er
komið á markað. Saman hönnuðu
þeir tvo bakpoka sem eru nú
komnir í sölu.
Young Thug er meðal annars
þekktur fyrir sérstakan stíl sinn, en
hann fylgir oft ekki hefðbundnum
hugmyndum á því sviði og vakti til
dæmis athygli þegar hann klæddist
kjól eftir ítalska hönnuðinn Alessandro Trincone á plötuumslagi
plötunnar sinnar Jeffrey árið 2016.
Young Thug hefur lengi notað
vörur frá Sprayground
merkinu en aldrei
áður unnið með
því og raunar
hefur hann
ekki áður
brugðið sér í
hlutverk tískuhönnuðar.
„Young Thug
hefur frábært
tískuvit og frábært tískunafn
en hefur aldrei
hannað tískufatnað eða aukahluti áður. Mig
langaði til að draga

Rapparinn
Young Thug
með hönnun
sína á bakinu.
MYNDIR/SPRAY
GROUND

hann inn í minn heim,“ segir
samstarfsfélagi hans, David
Ben-David.
Ben-David segir að þó
að hann hafi unnið með
mörgum frábærum listamönnum hingað til, þá sé
tónlist og nærvera Young
Thug engu lík og hún
hafi gefið honum einstakan innblástur. „Young

Thug gaf nýju stefnunni minni
kraft og það á allt rætur að rekja til
flutnings hans í hljóðverinu, það
var eins og sál kæmi út úr líkama
hans,“ sagði Ben-David. Eftir þetta
ákvað Ben-David líka að búa til
sína eigin tónlist, sem verður gefin
út undir nafninu „Money on the
Plane“ í sumar.
Bakpokarnir frá Sprayground
og Young Thug eru tveir, annar er

fjólublár og bleikur með hákarls
kjafti og kostar tæpar 8.000 krónur,
en hinn er fjólublár, með mynd af
demöntum og kostar tæplega 6.500
krónur. Þeir eru fáanlegir á vef
Sprayground.
Annars er það að frétta af Young
Thug að í síðasta mánuði tilkynnti
hann á Twitter að hann vilji skipta
um nafn og vera kallaður „SEX“. Það
fylgdi ekki sögunni hvers vegna og

það á eftir að koma í ljós hvort nýja
nafnið festist við hann, en þetta er
ekki í fyrsta sinn sem hann segist
vilja skipta um nafn. Í ágúst 2016
sagðist hann ætla að breyta listamannsnafni sínu í „No, My Name
Is Jeffrey“, en seinna sagði hann að
hann vildi einfaldlega breyta því
í Jeffrey, sem er raunverulegt nafn
hans, því hann vildi ekki lengur
vera kallaður Young Thug.

Opnum í dag kl. 13
nýja og glæsilega verslun í

Skipholti 29b

VORKOMAN Í NÁND

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.

FISLÉTTTIR DÚNJAKKAR FRÁ KR. 19,900,- SUMARFRAKKAR FRÁ KR. 18900,-

GERRY WEBER
20-25% afsláttur

Glæsileg
opnunartilboð

Ýmis önnur opnunartilboð

Verið velkomin
ið
Skxodaðl.is/

r
la
afni
y firh
Laugavegi
63 • Skipholti
• Sími551
551 4422
4422 ••www.laxdal.is
Laugavegi
63 • Skipholti
29b29b
• Sími
www.laxdal.is

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

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.

512 5800

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

Rafvirkjun

Til sölu

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

TIL SÖLU • JEEP WRANGLER RUBICON

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

Keypt
Selt
Til sölu
Árg. 2015 ek, 42þ. km. | sjálfskiptur, vél 3.6 L bensin
100% læsingar | Dana hásingar | leðurinnrétting og m. fl.
VERÐ 7.950.000

Búslóðaflutningar

Nánar á bilak.is
Bílasala Akureyrar ehf
S. 461-2533
sala@bilak.is

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is
TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

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

Hjólbarðar

Óskast keypt

Húsaviðhald

.is

SmíðaViðgerðir

Öll almenn trésmíðavinna,
viðhald eða breytingar. Eingöngu
íslenskir iðnaðarmenn. Tilboð
eða tímavinna. Uppl. S 7815544
eða smidavidgerdir@gmail.com
SmidaVidgerdir ehf.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Nudd
Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Skólar
Námskeið

Spádómar

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

Allt það helsta úr
heimi TÍSKUNNAR
á einum stað
GLAMOUR.IS

Ökukennsla

Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleirra góðgædi úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

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

Þjónustuauglýsingar 

Sími 512 5407

Snyrti & nuddstofan Smart

Úti- og innimálun

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

HÚSARIF • JARÐVINNA • MÚRBROT
STEYPUSÖGUN • KJARNABORUN
Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Verið hjartanlega velkomin.

Gerum föst verðtilboð í utanhússmálun og endurmálun
sameigna fyrir húsfélög og fleira.
Vönduð vinnubrögð og notum einungis topp efni.

Vaskir Drengir ehf

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

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Ferðaþjónustuhús

• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga 

vaskirdrengir@gmail.com
sími 844-9188

Björgvin P. Hallgrímsson
Löggiltur málarameistari
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Heilsa
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Atvinna

Nudd

Atvinna í boði
Sölumenn óskast.

Honda CR-V Executive
Nýskráður 8/2007, ekinn 188 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur, leðurinnrétting, glerþak,
fjórhjóladrif og dráttarkrókur.

Verð kr. 1.490.000
Thai- nuddstofan hjá Joom
hefur stækkað og hefur flutt að
Háaleitisbraut 58-60, 2 hæð t.h
Boðið er upp á thailenskt teygju og
olíunudd auk annarra nuddtegunda
Pantanir í síma 8923899.

Húsnæði

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.

- Trailer bílstjóra
vantar Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Upplýsingar í síma 776-4111

smiða.is

Atvinnuhúsnæði
Til leigu 50 m2

Gott atvinnubil í Steinhellu með 4
m lofthæð. Nýtt og snyrtilegt. Fyrir
snyrtilega starfsemi. S: 695 6037

Honda Civic Elegance navi
Nýskráður 7/2017, ekinn 1 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur, hlaðinn búnaði, sýningarbíll frá umboði
með 3 ára verksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 3.390.000

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

Procar bílaleiga óskar
eftir
starfsfólki í
eftirfarandi störf:
Starfstöð Reykjavík:

óskar eftir starfsmanni í
afgreiðslu, vaktavinna (dagvakt),
tölvu og enskukunnátta skilyrði.
Meirapróf skilyrði.
Starfstöð Keflavik:
óskar eftir bókara í fast starf,
æskileg kunnátta, word, exel og
DK.
Áhugasamir sendi umsókn á
job@procar.is

óskar eftir að ráða smiði eða menn
vana smíðavinnu til hinna ýmsu
smíðastarfa. Uppl. í s. 899 7262 og
smida@smida.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

Námskeið

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Honda HR-V Elegance navi
Nýskráður 2/2018, bensín, sjálfskiptur,
leiðsögukerfi og fjarlægðarskynjarar,
nýr bíll með 3 ára verksmiðjuábyrgð.

Byrjendanámskeið:

Verð kr. 3.870.000

Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00
Mánudaga og miðvikudaga 19:15 - 20:45

Framhaldsnámskeið spænska ll:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00
Þriðjudaga og fimmtudaga 13:30 - 15:00 Námskeiðin hefjast 9. og 10. apríl.

Framhaldsnámskeið spænska lll:

Verð á mann er 29.000 kr.

Þriðjudaga og fimmtudaga: 17:30 - 19:00 Upplýsingar í síma 698 5033 eða
Framhaldsnámskeið spænska IV spaenskuskolinnhablame@gmail.com
Þriðjudaga og fimmtudaga 10:00 - 11:30 Facebook: Spænskuskólinn Háblame

Honda Jazz Trend
Nýskráður 3/2018, bensín, sjálfskiptur,
nýr ókeyrður bíll, aðeins örfá eintök á þessu frábæra
verði, 3 ára veksmiðjuábyrgð.

Verð kr. 2.390.000

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga
milli kl. 10:00 og 18:00
Laugardaga milli
kl. 12:00 og 16:00
Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Stendur undir nafni
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Atvinna
intellecta.is

STARFSMAÐUR Á LAGER OG Í SÖLU

Ertu með
lipurð á lager?

RÁÐNINGAR

Við leitum að öflugum einstaklingi í 100% starf í dreifingarmiðstöð.
Dreifingarmiðstöð ÁTVR sér um vörumóttöku frá birgjum og
dreifingu í Vínbúðir.
Helstu verkefni og ábyrgð:

Hæfniskröfur:

•

Almenn lagerstörf

•

Rík þjónustulund

•

Góð almenn tölvukunnátta

•

Þjónusta við viðskiptavini

•

Stundvísi og samviskusemi

•

Góð íslenskukunnátta

•

Móttaka og úrvinnsla pantana

•

Nákvæmni í vinnubrögðum

•

Enskukunnátta er kostur

•

Önnur tilfallandi verkefni

•

Gott viðmót og hæfni til samskipta

Um er að ræða tímabundið starf til eins árs en viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
Starfshlutfall er 100% og vinnutími er frá 7.30 til 16.30.
Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri. Sakavottorðs er krafist.
Umsóknarfrestur er til og með 3. apríl nk. Umsóknir óskast fylltar út á vinbudin.is
Nánari upplýsingar veita:
Hörður Theódórsson – hordur@vinbudin.is og Emma Á. Árnadóttir – starf@vinbudin.is, 560 7700.

ÁTVR rekur 51 Vínbúð um allt land og er með skrifstofur og
dreifingarmiðstöð á Stuðlahálsi 2. Stefna ÁTVR er að vera
eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum landsins og fyrirmynd á
sviði samfélagsábyrgðar. Fyrirtækið vill að vinnustaðurinn
sé öruggur, heilsueflandi og skemmtilegur þar sem samskipti
einkennast af lipurð, þekkingu og ábyrgð.

Við óskum einnig eftir fólki í sumarafleysingar
við afgreiðslu í Vínbúðir um allt land.
Nánari upplýsingar á vinbudin.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

Gildi ÁTVR eru LIPURÐ – ÞEKKING – ÁBYRGÐ. Ráðningar í stöður hjá fyrirtækinu taka mið af þessum gildum.

www.hagvangur.is

Ef þú ert með rétta
starfið — erum við með
réttu manneskjuna

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

www.capacent.is

