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Kynningarblað

Tíska

Ingunn Lára Kristjánsdóttir, ljóðskáld og ritlistarnemi með meiru, hefur gaman af að klæðast fötum sem væri líka hægt að nota sem búninga. mynd/andri marinó

Prjónafjelagið er félagsskapur fjögurra vinkvenna sem hafa yndi af
prjónaskap. Saman hafa
þær skapað bók með nytsamlegum og fallegum
prjónafötum fyrir leikskólabörn. ➛10

Klæðir sig oft í karakter
Ingunn Lára Kristjánsdóttir er með mörg járn í eldinum um þessar mundir.
Meðfram meistaranámi í ritlist leikur hún sér, að eigin sögn, sem leikskáld,
leikari og leikstjóri. Í kvöld kemur hún fram í Rauða skáldahúsinu í Iðnó. ➛2

PÁSKAOPNUN
SKÍRDAGUR: 13-18
FÖSTUDAGURINN LANGI: LOKAÐ
LAUGARDAGUR: 11-18
PÁSKASUNNUDAGUR: LOKAÐ
ANNAR Í PÁSKUM: LOKAÐ

Gleðilega páska!

SMÁRALIND
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Græna uppáhaldspeysan er frá Corner Shop og að sögn Ingunnar mjög skemmtileg, einkum fyrir
litlar frænkur sem eru alltaf að tosa í spottana. MYNDir/Andri Marino
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SMÁRALIND

Kjólfötin voru keypt á Camden-markaðinum í London en hér leikur Ingunn Lára sér með gervi
breskrar aðalsmanneskju og þar leika te og teketill að sjálfsögðu stórt hlutverk

Brynhildur
Björnsdóttir

Síðkjólinn
keypti Ingunn í
„vintage“ búð í
Edinborg til að
vera í í brúðkaupi en hann
nýtist líka vel
þegar skapa skal
persónu.

brynhildur@frettabladid.is

I

ngunn Lára segist ekki eiga
neina fasta tískufyrirmynd.
„Ég hugsa hins vegar oft um
persónur og klæði mig eins og
þær. Einn daginn er það Norma
Desmond í Sunset Boulevard og
annan daginn er það Burlington
Bertie frá Bow! Ég byrja stundum
daginn á því að finna mér karakter og þá finnst mér mikilvægt
að klæða mig eins og hann. Ég
hef ekkert vit á tísku en ég elska
allt leikrænt og persónulegt. Ég
er líka mjög hrifin af tískunni í
London á níunda áratugnum,
svona gangandi listaverkum eins
og Leigh Bowery. Já, og ég elska
Cambridge Satchel töskuna mína
frá London. Ég lét skera fangamark
mitt í hana.“
Hversdags fylgir Ingunn fordæmi fjölda Íslendinga og klæðist
helst svörtu. „Og svo er ég alltaf
til í föt sem ég get vafið utan um
mig.“ Hún segist helst kaupa föt
í Fatamarkaðinum, Corner Shop
og Cos. „Mér finnst líka gaman að
kaupa föt á mörkuðum. Og svo í
Handprjónasambandinu, ekkert
jafnast á við góða lopapeysu.“
Ingunn segist ekki vera með fatadellu. „En ég viðurkenni alveg að
þegar ég á pening þá finnst mér
gaman að kaupa föt. Akkúrat núna
er græna bandapeysan mín í miklu
uppáhaldi því hún er geðveikt
skemmtileg. Uppáhaldshönnuðirnir mínir eru Ýr Jóhannsdóttir
eða Ýrúarí á Íslandi, peysurnar
hennar eru afskaplega skemmtilegar og koma á óvart. Á heimsvísu
er það Irene Sharaff, búningahönnuðurinn sem hannaði fötin í
næstum allar gömlu Hollywoodmyndirnar!“
Sokkabuxur eru eitt af því sem
Ingunn lætur eftir sér þótt hún eigi
nóg af þeim. „En það er reyndar

því ég fæ alltaf gat á sama stað. Ég
er með fáránlega stóra stórutá.“
Stóra táin hindrar hana þó ekki
í að ganga í uppáhaldsskónum
sínum. „Það eru Irregular Choice
skórnir sem ég keypti á Carnaby
Street fyrir löngu og verð aldrei
leið á.“ Aðspurð segist Ingunn Lára
luma á einni skemmtilegri sögu af
fatakaupum. „Ég var að leita mér
að púkó jólapeysu í Texas árið
2012 og kíkti inn í fjölskyldurekna
búð sem seldi alls kyns kjánalegar
peysur. Ég var mjög glöð og sagði
afgreiðslukonunni að ég væri ótrúlega ánægð með að hafa loksins
fundið „ugly Christmas sweater
store“. Kom í ljós að þetta var

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

eigandinn og henni sárnaði mjög
þessi lýsing. Fyrir henni voru þetta
mjög vandaðar og alls ekki kaldhæðnislegar peysur með miklum
jólaanda. En ég meina … hún var
með peysur með mynd af Jesú
barninu að skíra jólasveininn!“
Eins og áður sagði er margt á
döfinni hjá Ingunni þessa dagana.
„Ég verð plágulæknir og skáld hjá
Rauða skáldahúsinu í kvöld í Iðnó!
Þemað er dauðasyndirnar sjö og
aðalskáld kvöldsins er Sjón! Fram
undan eru svo æfingar og sýningar
á óperu sem ég skrifa og leikstýri.
Hún heitir #bergmálsklefinn og er
Twitter-ópera sem verður frumsýnd 25. maí í Tjarnarbíói.“

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 ,
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Frekar svalur
á London
Fashion
Week í
janúar
síðastliðnum.

Mættur á GQ Men
of the Year verðlaunaafhendinguna fyrr í vetur.

Stendur undir nafni

Nýjar vörur í hverri viku
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is
Fallegur jakkinn og skórnir
smellpassa
saman hér.

Vel klæddur
fótboltamaður

NETVERSLUN
WWW.SIGURBOGINN.IS

Knattspyrnumaðurinn Héctor Bellerín, sem leikur
með Arsenal
í ensku úrvalsdeildinni,
vekur hvarvetna athygli
fyrir fallegan
fatastíl.

S

pænski knattspyrnumaðurinn Héctor
Bellerín er einn þeirra
íþróttamanna sem hafa vakið
mikla athygli fyrir klæðaburð
sinn. Þessi 24 ára gamli leikmaður
enska úrvalsdeildarliðsins Arsenal og spænska landsliðsins er
kannski ekki sá þekktasti í ensku
úrvalsdeildinni en utan vallar
þykir hann bera af flestum öðrum
fyrir fallegan og skemmtilegan
fatastíl. Bellerín sést oft á stærri
tískusýningum í London þar
sem hann býr og er duglegur
að sýna úr fataskápnum
sínum á Instagram-síðu sinni
(@hectorbellerin).

Léttur og litfagur
í partíi hjá Topman fyrr á árinu.

Ferskur á leik
Philadelphia
76ers og Boston
Celtics í NBAdeildinni.
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Valentino

Kjólarnir frá Valentino sem konur eiga að klæðast haust og vetur 2018-2019 eru efnismiklir og litríkir.

Nýjar vörur streyma inn
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

BAILEY peysa

11.495
til beige og svört

KRINGLUNNI | 588 2300

hræðist ekki liti

Á tískuvikunni í París kom sterkt fram hversu undarlegir
tímar eru í tískuheiminum. Stóru tískuhúsin fara eigin leiðir og lítið samræmi virðist vera á milli helstu tískuhönnuða. Valentino er óhræddur við liti og efnismikinn fatnað.

P

ierpaolo Piccioli er listrænn
stjórnandi Valentino og
hefur starfað sem slíkur frá
árinu 2008. Sagt er að hann kjósi
að fara sína leið í tískuheiminum,
hann segist trúa á jákvæðan kraft
fegurðarinnar og sýnir þægilegan
og frjálslegan fatnað. Rómantíkin er þó aldrei langt undan hjá
Piccioli. Hann vill meina að hver
einstaklingur sé sterkur, persónulegur og með ástríðu fyrir
lífinu. „Ég tel það styrkleika að
vera blíður, ekki árásargjarn og
ásakandi,“ segir hann.
Piccioli er skapandi sem kemur
vel fram í hönnun hans sem er litrík og skemmtileg fyrir haust og
vetur 2018-2019. Fötin eru efnismikil, hann er ekki mikið að flíka
beru holdi eins og sumir aðrir.
Síðir kjólar og stórir jakkar eru
einkennandi. Falleg mynstur og
snið setja einnig svip á hönnunina frá Valentino.
Valentino tískuhúsið hefur
verið starfandi frá árinu 1960.
Það er til húsa í Mílanó og á
marga aðdáendur. Á undanförnum árum hefur Valentino gengið
mjög vel og innkoman árið 2015
var meira en einn milljarður
Bandaríkjadala.
Pierpaolo Piccioli ætlaði alltaf
að verða kvikmyndaleikstjóri en
þegar hann uppgötvaði tískuheiminn ákvað hann að verða
hönnuður. Eftir háskólanám
í Róm fór hann að vinna fyrir
Fendi. Hér á síðunni má sjá brot
af því nýjasta frá Valentino sem
sýnt var í París á dögunum.

Það er gaman að sjá hvernig tískuhönnuðir hjá Valentino raða saman litum.

Laugarnar í Reykjavík

þér
ísndm
pásana
Ly k il l
að g óðr i
h e il s u

Fráa
FráapríngisafgriðsíminnmhgaríÁrbæjaragogGrafarvogsag
þ
ávr
þávrðropiði22:00övödíÁrbæjarag,Briðhosag,Grafarvogsag,
Lagardasag,ndhöogVsrbæjarag

Afgreiðslutími
Skírdagur

Föstud. langi

Laugardagur

Páskadagur

Annar í Páskum

29. mars

30. mars

31. mars

1. apríl

2. apríl

19. apríl

ÁRBÆJARLAUG

kl. 9-18

kl. 10-18

kl. 9-18

kl. 10-18

kl. 9-18

kl. 9-22

kl. 9-18

BREIÐHOLTSLAUG

kl. 9-18

kl. 10-18

kl. 9-22

kl. 10-18

kl. 9-18

kl. 9-22

Lokað

GRAFARVOGSLAUG

kl. 9-18

kl. 10-18

kl. 9-18

kl. 10-18

kl. 9-18

kl. 9-22

Lokað

KLÉBERGSLAUG

kl. 11-15

Lokað

kl. 11-15

Lokað

kl. 11-15

kl. 11-15

Lokað

LAUGARDALSLAUG

kl. 8-22

kl. 10-18

kl. 8-22

kl. 10-18

kl. 8-22

kl. 8-22

kl. 8-22

SUNDHÖLLIN

kl. 8-22

kl. 10-18

kl. 8-22

kl. 10-18

kl. 8-22

kl. 8-22

kl. 8-22

VESTURBÆJARLAUG

kl. 9-18

kl. 10-18

kl. 9-22

kl. 10-18

kl. 9-18

kl. 9-22

kl. 9-18

11-13

Lokað

kl. 11-16

Lokað

kl. 11-13
kl. 17-19.30

11-13

Lokað

kl. 10-17

kl. 10-17

kl. 10-17

kl. 10-17

kl. 10-17

kl. 10-17

kl. 10-17

YLSTRÖNDIN
HÚSDÝRAGARÐURINN

Laugarnar í Reykjavík

Sumardagurinn fyrsti

Verkalýðsdagurinn
1. maí

Sími: 411 5000  www.itr.is
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Suðurkóreskir karlar
eyða mestu í snyrtivörur
Karlar í SuðurKóreu nota mest
af snyrtivörum
af öllum körlum.
Þar er lögð mikil
áhersla á að vera
fíngerður og unglegur og samkeppnin er hörð í
atvinnulífinu, svo
allt forskot getur
skipt máli.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

Í

Suður-Kóreu er í tísku að karlar
farði sig. Það er áætlað að um 20%
af öllum snyrtivörum sem eru
framleiddar fyrir karla séu seldar
þar í landi. Yfirleitt reyna þeir að ná
fram náttúrulegu og hraustlegu útliti
og vilja ekki að það sjáist að þeir séu
málaðir.
Þetta er ný þróun. Þar til mjög
nýlega var snyrtivörunotkun tengd
við konur. En salan á húðvörum
fyrir karla jókst um 86% á árunum
2010-2015 og í dag eyða suðurkóreskir karlmenn að meðaltali meiri
peningum í snyrtivörur en karlar í
nokkru öðru landi og notkunin er
bara að aukast. Karlar eru þó bara
brot af markaðnum í Suður-Kóreu,
en snyrtivöruiðnaðurinn þar veltir
tæplega 700 milljörðum íslenskra
króna á hverju ári.

Felulitamálning sem
fer vel með húðina

Snyrtivörunotkunin hefur ekkert
með kynhneigð að gera. Suðurkóreskt samfélag er almennt íhaldssamt
og hefðbundin kynhlutverk eru föst í
sessi. Snyrtivörunotkun karla er hins
vegar orðin svo algeng og almenn að
það er meira að segja til sérstök felulitamálning sem fer sérlega vel með

K-pop hljómsveitir eins og BTS hika alls ekki við að fríska upp á útlitið með alls kyns snyrtivörum. NORDICPHOTOS/GETTY

NÝ SENDING!
Key, sem er í SHINee, notar oft andlitsfarða. NORDICPHOTOS/GETTY

Snyrtivörunotkunin
hefur ekkert með
kynhneigð að gera.
Suðurkóreskt samfélag er
almennt íhaldssamt og
hefðbundin kynhlutverk
eru föst í sessi.
húðina sem er hugsuð fyrir suðurkóreska hermenn, en allir karlar gegna
herskyldu.
Í snyrtivörubúðum í Seúl, höfuðborg Suður-Kóreu, eru sérstakar
karladeildir, skreyttar með myndum
af karlkyns fyrirsætum með mjólkurhvíta húð, vel snyrtar augabrúnir og
varalit.

Vilja vera unglegir og fallegir

Ástæðurnar fyrir því að förðun karla
hefur náð svo miklum vinsældum í
Suður-Kóreu eru ekki augljósar, en
ýmislegt kemur til greina.
Margir karlmenn vilja nota húðkrem og farða fyrir atvinnuviðtöl,
þegar þeir skemmta sér og sérstaklega á stefnumótum. Sumir segja að
förðunin láti þá ekki bara líta vel út,
heldur auki sjálfstraustið, sem hjálpi
þeim t.d. að ganga í augun á konum.
Vinsældirnar koma meðal annars
frá karlkyns fyrirmyndum úr K-pop,
suðurkóreskri popptónlist, og kvik-

myndum og sjónvarpsþáttum. Þar
er áherslan ekki á að vera grófgerður
eða vöðvastæltur, heldur er aðaláherslan lögð á að vera unglegur og
fallegur. Karlkyns tískufyrirmyndir
í Suður-Kóreu eru strákslegar í útliti,
vel til hafðar og mjög vel snyrtar.
Sumir karlar segja að þeim finnist
þeir vera karlmannlegir þó að þeir
setji á sig farða vegna þess að frægir
karlar nota svo mikið af honum.

Hörð samkeppni
á vinnumarkaði

Það er mikil áhersla á útlit í SuðurKóreu, en hvergi í heiminum eru
framkvæmdar eins margar lýtaaðgerðir miðað við mannfjölda. Þar
er líka mikil samkeppni um vinnu
og mikið atvinnuleysi meðal ungs
fólks. Um leið er mikil menningarleg
áhersla á að standa sig vel í starfi.
Andlitsmyndir eiga að fylgja
starfsumsóknum og unglegt andlit
getur sent þau skilaboð að þú sért
orkumikill og tilbúinn til að hlýða
yfirmönnum. Þess vegna er falleg húð
og hraustlegt útlit forskot sem getur
skipt máli. Fyrir vikið er kominn
mikill þrýstingur á karla um að sjá
vandlega um útlit sitt ef þeir vilja ná
langt.
Það eru því ýmsar ástæður fyrir
því að snyrtivörur njóta aukinna vinsælda í Suður-Kóreu og það verður
fróðlegt að sjá hvort við sjáum sömu
þróun annars staðar í Asíu og ef til vill
á Vesturlöndum líka.

FYRSTA BLANDA NIVEA
AF Q10 & HREINU C-VÍTAMÍNI

NÝTT

ÞESSIR TVEIR KRAFTMIKLU SINDURVARAR GERA HÚÐFRUMUNUM KLEIFT
AÐ TAKA UPP 50% MEIRA SÚREFNI* SEM GEFUR HÚÐINNI MEIRI ORKU.
NÝJA FORMÚLAN ER SÉRSTAKLEGA VERNDUÐ Í LOFTÞÉTTRI PAKKNINGU.
NIVEA.co.uk

* prófað í tilraunaglasi
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Prjónaskapur er eins og jóga
Prjónafjelagið er félagsskapur fjögurra vinkvenna sem hafa yndi af prjónaskap. Saman hafa þær
skapað dásamlega bók með nytsamlegum og fallegum prjónafötum fyrir börn á leikskólaaldri.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

Heiðrún,
Dagbjört og
Sigurlaug með
leikskólaföt í
Litlu prjónabúðinni. Á myndina
vantar Evu Mjöll.

thordisg@frettabladid.is

A

ð grípa í prjónana jaðrar við
að vera jóga,“ segir flugumferðarstjórinn Heiðrún Erla
Guðbjörnsdóttir.
Heiðrún er í Prjónafjelaginu sem
gaf á dögunum út prjónabókina
Leikskólaföt 2, sem er framhald af
hinni geysivinsælu bók Leikskólaföt.
„Prjónafjelagið varð til utan um
ástríðuverkefni fjögurra vinkvenna
sem vildu búa til prjónabók,“
útskýrir Heiðrún sem smitaðist
fyrst af prjónabakteríunni þegar
hún eignaðist börn en hún er
fjögurra barna móðir.
„Okkur Evu Mjöll Einarsdóttur
flugumferðastjóra varð vel til vina
í vinnunni í gegnum sameiginlegt
prjónaáhugamál okkar og þræddum saman prjónabúðirnar, þar á
meðal Litlu prjónabúðina í Faxafeni. Hún er hálfgerð félagsmiðstöð
kvenna sem koma þangað inn í leit
að garni en eru, áður en þær vita af,
sestar niður, byrjaðar að fitja upp
og farnar að prjóna í skemmtilegum
félagsskap annarra prjónakvenna,“
upplýsir Heiðrún sem kynntist þar
einmitt Prjónafjelagskonunum
Sigurlaugu Elínu Þórhallsdóttur
og Dagbjörtu Guðmundsdóttur,
eiganda Litlu prjónabúðarinnar.
„Sigurlaug hreif okkur Evu með
jákvæðni sinni og skemmtilegheitum, og Dagga (Dagbjört) er
einkar yndisleg stelpa sem laðar
fólk að sér,“ segir Heiðrún um einstaka vináttu sem myndast hefur
í Prjónafjelaginu. „Þetta er algjörlega flekklaust samband og gengur
aðeins of vel miðað við fjórar
stelpur, sem gengur nú ekki alltaf
upp. Þá er alveg sérstaklega gott að
búa að sérfræðikunnáttu Döggu um
prjónaskap og sem hefur hannyrðir
að atvinnu.“

mynd/stefán

Leikskólaföt
kvennanna í
Prjónafjelaginu
eru stælleg, hlý
og þægileg.

endingargóðum pappír,“ segir Heiðrún um ástæðu þess að bækurnar
eru orðnar tvær.
Meðal efnis í Leikskólafötum 2
eru uppskriftir að sokkum, húfum,
vettlingum, peysum og samfestingum.
„Við höfðum í huga hvað nýtist
leikskólabarninu best. Það eru hlý
föt en líka létt inn á milli og sem
gagnast á öllum árstíðum. Verkefnin
eru fjölbreytt, allt frá einföldum
uppskriftum fyrir byrjendur yfir
í flóknari uppskriftir fyrir vant
prjónafólk, og hægt er að velja um
margs konar garn, þótt íslenska
ullin sé vinsælasti valkosturinn,“
segir Heiðrún, en vinsælasta uppskriftin um þessar mundir er hlýr
og dásamlegur samfestingur undir
pollagalla.
Draumur Prjónafjelagskvenna er
að gefa út fleiri prjónabækur.
„Þetta er ástríðu- og gæluverkefni
okkar allra og það er gaman að
gera bækur. Það gerir maður ekki
á hverjum degi,“ segir Heiðrún en
viðtökur við báðum bókunum hafa
verið frábærar.
„Það er alltaf í móð að prjóna
enda einkar notaleg iðja. Prjónaskapur og hannyrðir sameina fólk
eins og í baðstofunni forðum og yfir
prjóneríinu skapast tækifæri til að
spjalla um áhugamálið og kynnast
skemmtilegu fólki.“

Léttlopi

Cascade 220

Mættu þörf fyrir börnin

Hugmyndin að bók um leikskólaföt
kviknaði í einu prjónakaffinu.
„Þá kom upp úr dúrnum að
það sárvantaði prjónauppskriftir
að leikskólafatnaði og þörfin var
mikil. Því ákváðum við að hanna
falleg munstur og flíkur fyrir börn á
aldrinum tveggja til sex ára og setja í
eina bók, en svo komumst við að því
að það væri ekki sniðugt því prjónakonan þarf létta bók sem hún
getur stungið ofan í tösku og er úr

Lamauld

25

36

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Bílar til sölu

512 5800

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

Spádómar

Þjónusta

Tilkynningar

Hreingerningar
Úrvals Hiace 4x4, 2010 og
2011

Nýinnfluttir, eknir 95 þús, ryðvarðir.
Verðhugm. 2.250 og 2.350 þús. + vsk,
engin skipti. jb@isfar.is /S. 897 3015.

Vy-þrif ehf.

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

Rafvirkjun

Garðyrkja

Raflagnir og
dyrasímakerfi S. 896 6025

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

 Á lóðinni verða 6 raðhús á tveimur hæðum, engar
bílageymslur fylgja húsunum.
 Byggingareit breytt til samræmis við fjölgun íbúða.
 Aukið rými verður aðkomumegin á lóð til að fella
aðkomuna betur að hæðarlegu lóðar.
 Bílastæði á lóð verða 16 talsins.

Til sölu

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

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

Uglugata 40 - 46
Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi Uglugötu 40 - 46.
Breytingin felst í eftirfarandi:

Keypt
Selt

VW Golf - 2011, ek: 67 þús, sjálfsk,
skoðaður 2019, nýsmurður, vetrarog sumardekk. Verð 1.350 þús Uppl:
695-3177

Bókhald

Benz C 350 Plug in Hybrid 2015 Stw.
Avantgarde leður og tekk innrétting.
Avantgarde útlit. Comfort sætapakki.
Harman Kardon sound system.
Loftpúðafjöðrun ofl. Ný negld
vetrardekk. 4.950þ.stgr. Uppl: 899 0410

Hjólbarðar

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

Búslóðaflutningar
Til sölu frystigámur, árg. 2010
6mX2,45 Skoðaður 7/3 ‘17 Verð
1.500.000 þús Uppl. í s. 893 9857
Jón

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

Húsaviðhald

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar
Þverholti 2, frá 28. mars 2018 til og með 15. maí 2018, svo að
þeir sem þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana
athugasemd. Tillagan er einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar
á slóðinni:
mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ,
eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 15. maí 2018.
29. mars 2018,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar
olafurm@mos.is

Hreinsa þakrennur, laga á þökum og
tek að mér ýmis verkefni. Uppl:8478704 eða manninn@hotmail.com

NÝIR BÍLAR!

Discovery Sport HSE. Árgerðir 2018,
dísel, sjálfskiptir. Verð 7.490.000.
Rnr. 150444.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu
á deiliskipulagi:

Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

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

Nudd
Nudd

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

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

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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Til sölu

Geymsluhúsnæði

Fasteignir

GEYMSLUR.IS
Sími 555-3464

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

www.geymslaeitt.is
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Björgvin Guðjónsson lögg. fast. í s: 615-1020 / bjorgvin@eignatorg.is

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

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Laugavegur 3 – Til leigu

Atvinna
Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar,
poki, ól, auka strengjasett stillitæki
og kennsluforrit. Opið frá 10-18.
Gítarinn ehf Stórhöfða 27, S: 552
2125 www.gitarinn.is

Atvinna í boði

Björgvin Guðjónsson lg.fs. s 615-1020 / bjorgvin@eignatorg.is

s 510-3500

OPIÐ HÚS

Óskast keypt
- Trailer bílstjóra
vantar KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra
og einnig vantar bílstjóra á
fjögurra öxla trukk.

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

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Heilsa

Í DAG MILLI KL.14:00 -14:30

HEIÐARBÆR – Þingvöllum.
Sérlega notalegt, fallegt og veglegt 4ra her
Sérlega notalegt, fallegt og veglegt 4ra herbergja
sumarhús á einni hæð
bergja sumarhús á einni hæð með glæs
með glæsilegu útsýni yfir Þingvallavatn. Húsiðilegu
er um
83fm
stærð og var
útsýni
yfir að
Þingvallavatn.
Húsið var
byggt árið
2008 stendur
og er mjögáskemmti
endurbyggt árið 2008 og er mjög skemmtilegaendur
skipulagt.
Húsið
mjög
legamínútna
skipulagt.akstursfjarlægð
Húsið stendur á mjög
rólegum stað á leigulóð í eigu ríkisins í u.þ.b. 30
fráróleg
um stað á leigulóð í eigu ríkisins í u.þ.b. 30
Reykjavík. Framhjá húsinu rennur Móakotsá.mín.
Útsýninu
frá húsinu má líkja við
akstursfjarlægð frá Reykjavík.
málverk sem skiptir litum á hverjum degi. SjónFramhjá
er sögu
ríkari!
húsinu rennur Móakotsá. Útsýninu
frá húsinu má líkja við málverk sem skiptir
Þegar ekið er frá Reykjavík um Þingvallaveg
nr. 36,degi.
þá er
litum á hverjum
Sjónbeygt
er sögutilríkari!
Herbergi: 4

hægri inn á fyrsta vegslóða eftir að ekiðÞegar
er fram
hjá Grafningsvegi
ekið er frá Reykjavík um Þingvallaveg nr. 36,
Stærð: 83 fm.
nr.
360. Húsið blasir við þegar komiðþáer
inn tiláhægri
vegslóðann.
er beygt
inn á fyrsta vegslóða eftir að
Endurbyggt: 2008
Verð: 39.700.000

ekið er fram hjá Grafningsvegi nr. 360. Húsið blasir
við þegar komið er inn á vegslóðann.

Verð 39,7 m.

Skipholt 50b | 105 Reykjavík | s 510 3500 | www.eignatorg.is

Skipholt 50b |105 Reykjavík | s: 510 3500 | www.eignatorg.is
Sölumenn óskast.

Nudd

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

Skólar
Námskeið

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.

Nánari upplýsingar veita:
Kjartan Hallgeirsson Löggiltur fasteignasali, kjartan@eignamidlun.is
Sala
fasteigna
frá Löggiltur fasteignasali/leigumiðlari,
Hilmar
Þór Hafsteinsson
hilmar@eignamidlun.is
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Tilboð

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tilboð
Indverskt höfuð og andlitsnudd,
litun og plokkun á augabrúnir

Upplýsingar í síma 776-4111

á aðeins 5.500.-

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

Atvinna óskast

Húsnæði

Húsnæði í boði

Veitinga- og verslunarhúsnæði á einum besta stað í miðbænum.
Um er að ræða 347 fm húsnæði á jarðhæð og í kjallara.

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

Herbergi til leigu, 105 RVK. S:
8600360

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17
Laugardaga frá 12-15

Þjónusta

SKER Hönnun & Gjafavara

.is

Vírushreinsun og
stýrikerfishreinsun
Fljót og góð þjónusta

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17
Laugardaga frá 12-15

Allt það helsta úr
heimi TÍSKUNNAR
á einum stað

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík
www.sker.is

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík
www.sker.is

Allar tölvuviðgerðir

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

SKER Hönnun & Gjafavara

PC-Mac-Stýrikerfishreinsun
Rykhreinsun-Bilanagreining

GLAMOUR.IS

Fljót og góð þjónusta

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17
Laugardaga frá 12-15

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík
www.sker.is

