
Kynningarblað

Erna Hörn Davíðsdóttir 
förðunarfræðingur segir 
bláa, túrkis og appelsínu-
gula liti áberandi í augn-
förðuninni í sumar og 
ljósir, bleikir og brúnir 
tónar verða vinsælir í 
varalitum. helgin  ➛6
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Árni Einarsson, starfsmaður hjá Tri VErSlUn og viðurkenndur irOn Man, getur gefið viðskiptavinum góð ráð varðandi reiðhjólakaup. MynD/SigTryggUr ari

CUbE reiðhjól 
eru fjölbreytt 
og vönduð
TRI VERSLUN er hluti af CUBE samfélaginu, en verslunin 
býður upp á mikið úrval vandaðra hjóla frá þýska fram-
leiðandanum og selur allt sem hjólreiðafólk þarfnast.
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Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@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

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Róbert, Árni og Valur Rafn taka vel á móti viðskiptavinum í versluninni á Suðurlandsbraut 32. myndIR/SIGTRyGGUR ARI

CUBE Litening C68 frá 2018, eitt af mörgum vönduðum CUBE hjólum sem fást í TRI VERSLUn.

TRI VERSLUN selur úrval vand-
aðra reiðhjóla frá þýska fram-
leiðandanum CUBE og alla 

nauðsynlega aukahluti, fatnað og 
þjónustu fyrir hjólreiðafólk. Versl-
unin býður einnig upp á trainera frá 
TACX, sem gera fólki kleift að hjóla 
innandyra í stafrænum sýndarveru-
leika, svo það sé hægt að æfa hvar og 
hvenær sem er. TRI VERSLUN vill 
auk þess sýna samfélagslega ábyrgð 
með því að aðstoða íslenska lands-
liðið á HM í sumar.

Vönduð hjól fyrir alla
„TRI VERSLUN er orðin nokkuð 
þekkt verslun og fólk er farið að vita 
af okkur. Við seljum allar tegundir 
reiðhjóla frá CUBE, þannig að þetta 
er góður staður til að koma og 
kaupa hjól, hvort sem þú ert að leita 
að barnahjóli, ferðahjóli, götuhjóli 
eða fjallahjóli,“ segir Valur Rafn, 
markaðsstjóri TRI. „Við bjóðum 
upp á margar tegundir reiðhjóla 
og vitum alveg helling um reið-
hjól. Við getum veitt fólki ráðgjöf 
varðandi hvaða hjól hentar fyrir 
þau verkefni sem eru fram undan. 
Við bjóðum svo auðvitað einnig 
upp á vandaðri og dýrari gerðir 
hjóla fyrir þá sem vilja keppa og 
nota hjólin sem líkamsræktartæki, 
en sá hópur hefur stækkað mest á 
Íslandi og er áberandi í fréttum og 
umfjöllun fjölmiðla.

CUBE, sem er þýskt merki, hefur 
verið í miklum vexti bæði erlendis 
og hérna heima síðustu ár. CUBE 
hjólin sáust til dæmis í Tour de 
France í fyrsta skiptið á síðasta ári. 
Það að fá að vera með í keppninni 
er ákveðin viðurkenning fyrir 
merkið og við höfum fundið fyrir 
því að fólk veit af þessu,“ segir Valur 
Rafn.

„Rafmagnshjólin frá CUBE eru 
vinsæl í Evrópu og við höfum 
ákveðið að bjóða upp á mikið úrval 
rafmagnshjóla frá CUBE. Við erum 
með meira en tólf gerðir af raf-
magnshjólum í boði og því er hægt 
að velja hjól sem hentar hverjum 
og einum,“ segir Valur Rafn. „Við 
erum til dæmis með vandað CUBE 
rafmagnshjól á 319.990 kr., þannig 
að það er hægt að fá mjög vandað 
og gott rafmagnshjól fyrir þá upp-
hæð. Hjólið kemur vel útbúið og 
með svokölluðum hjálparmótor 
frá Bosch. Hjólin þola vel íslenskar 

aðstæður og þetta vitum við því við 
erum búnir að prófa hjólin hérna 
heima.“

Úrval aukahluta og þjónustu
„Svo erum við líka með mjög mikið 
af aukahlutum. Við erum með bretti, 
standara, dekk, festingar, flöskur, 
lása, ljós, hraðamæla, alls konar 
verkfæri, pedala, pumpur og gjarðir 
fyrir götuhjól frá mjög flottu merki 
sem heitir Rolf Prima. Við bjóðum 
einnig upp á mikið úrval hjólreiða-
fatnaðar frá Louis Garneau,“ segir 
Valur Rafn. „Á þessu ári tökum við 
þátt í framleiðslu á yfir þrettán 
sérmerktum búningum frá Louis 
Garneau fyrir hópa og fyrirtæki, sem 
er mjög stórt verkefni þegar horft 
er til þess að við bjóðum hópunum 
að koma til okkar í mátun. Við 
bjóðum upp á fitkit og þannig er 
hægt að finna réttar stærðir. Við 
getum í rauninni útvegað allt það 
besta í bransanum og svo erum við 
líka með verkstæði sem sinnir við-
gerðum og samsetningu. TRI VERK-
STÆÐI er fullbúið verkstæði og tekur 
allar tegundir hjóla í viðgerðir.

Við bjóðum líka upp á bike-
fitting, sem er nákvæm mæling á 
því hvernig á að stilla hjólið fyrir 
hvern og einn, hvaða stærð hentar 
og hvaða hjól viðkomandi ætti að 
kaupa,“ segir Valur Rafn. „Við erum 
með mjög vandað kerfi frá bikefitt-
ing.com og bjóðum upp á „static fitt-
ing“, „dynamic fitting“ og „pedaling 
analyzer“.

Við fórum í rauninni alla leið með 
þessar mælingar, sem hafa reynst 
mjög vel fyrir þá sem vilja nota 
hjólið mikið eða nota hjólreiðar sem 
líkamsrækt og fara í langar ferðir,“ 
segir Valur Rafn. „Við teljum að 
vöxturinn sem hefur orðið í þeim 
hópi síðustu ár sé bara rétt að byrja.“

ný tækni leyfir  
æfingar allt árið
„Við sérhæfum okkur líka í svo-
kölluðum trainerum frá hollenska 
merkinu TACX. Þessi tækni hefur 
þróast hratt á síðustu árum og er 
orðin mjög vinsæl,“ segir Valur 
Rafn. „Trainerar eru mjög góðir fyrir 
þá Íslendinga sem vilja ná langt í 
hjólreiðum, því stóran hluta ársins 
hjóla menn á götuhjólum inni. Yfir 
vetrartímann koma þessar græjur 
því í góðar þarfir.

Þú tekur afturdekkið af hjólinu, 
setur það á trainer, festir iPad eða 
snjallsíma á stýrið, skráir þig inn 
í forrit og ferð að hjóla stafrænt,“ 
útskýrir Valur Rafn. „Þá fer í gang 
grafískt viðmót sem sýnir þig inni 
í forritinu með öðrum hjólreiða-
mönnum í því umhverfi sem þú 
velur þér að hjóla í. Svo geturðu 
mætt á æfingar, keppt og safnað 
stigum til að sanna þig. Þegar þú 
hefur gert það geturðu síðan 
fengið nýtt hjól og uppfært það og 
fatnaðinn þinn og tekið þátt í alls 

konar keppnum inni í forritinu, eða 
leiknum, því þetta er í raun eins og 
tölvuleikur.

Þetta er góð og skemmtileg leið 
til að æfa og það eru meira að segja 
til sérstakir atvinnumenn í þessu,“ 
segir Valur Rafn. „Við vorum ekki 
alveg vissir með þessa tækni fyrst en 
hún hefur blómstrað og er nú orðin 
viðurkennd viðbót við hefðbundna 
þjálfun sem allir atvinnumenn 
nýta.“

Í samstarfi við  
landsliðið í fótbolta
„Við erum núna að fara af stað með 
skemmtilegt verkefni í samstarfi 
við íslenska landsliðið í fótbolta 
sem tengist heimsmeistaramótinu 
í næsta mánuði. CUBE hefur unnið 
svipað verkefni með þýska lands-
liðinu í fótbolta,“ segir Valur Rafn. 
„Verkefnið gengur út á að við 
útvegum íslensku landsliðsmönn-
unum okkar sérmerkt hjól. Þau 
verða með sérvalið útlit og merkt 
hverjum og einum leikmanni. Þetta 
verður gert í samstarfi við CUBE 
í Þýskalandi og hjólin verða send 

þaðan til Rússlands, en þar koma 
landsliðsmennirnir svo til með að 
nota þau í sinni þjálfun á milli leikja 
á mótinu.

Við ætlum svo að taka þetta skref-
inu lengra. Okkur langar að sýna 
samfélagslega ábyrgð og reyna að 
fá nokkur af þessum hjólum árituð 
af leikmönnum og starfsmönnum 
landsliðsins og bjóða hjólin upp,“ 
segir Valur Rafn. „Við látum svo alla 
peningana fara til góðgerðarmála 
og ætlum að biðja landsliðið um að 
ákveða hvaða málefni verður styrkt. 
Við erum spenntir fyrir þessu verk-
efni og hlökkum til að geta hjálpað 
landsliðsmönnunum okkar með 
undirbúning sinn fyrir leikina á HM, 
þó ekki sé nema að litlu leyti.“

Nánari upplýsingar má finna á 
www.tri.is, undir „TRI VERSLUN“ á 
Facebook, Instagram og Twitter og 
í versluninni, sem er á Suðurlands-
braut 32, 108 Reykjavík. 
TRI VERSLUN , SPORTVER á Akureyri 
& Vaskur á Egilsstöðum eru sam-
starfsaðilar.

Við seljum allar 
tegundir reiðhjóla 

frá CUBE, þannig að þetta 
er góður staður til að 
koma og kaupa hjól, 
hvort sem þú ert að leita 
að barnahjóli, ferðahjóli, 
götuhjóli eða fjallahjóli. 
Valur Rafn
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Við fengum sjö 
vikur í byrjun 

þriðja árs til að vinna að 
verkefninu sem var bæði 
krefjandi og skemmtilegt.
Sólveig Dóra Hafsteinsdóttir

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

Verslunin Belladonna

Flott sumarföt, 
fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Föstudagsfjör
20% afsláttur af öllum stuttermabolum

Cooldesign
verður hjá okkur með pop-up á morgun, föstudag.

Lukkuleikur!

Lokað í dag

Spennandi     
       tækifæri

Sólveig Dóra Hafsteinsdóttir. MYND/
LEIFUR WILBERG

Norea Persdotter Wallstrom.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Fyrr í vetur tóku nokkrir nem-
endur fatahönnunardeildar 
Listaháskóla Íslands þátt í 

samstarfsverkefni og alþjóðlegri 
hönnunarkeppni á vegum hins 
virta Cristóbal Balenciaga safns 

á Spáni sem heitir í höfuðið á 
hinum þekkta spænska hönn-
uði og stofnanda tískuhússins 
Balenciaga.

Tveimur nemendanna, Sólveigu 
Dóru Hafsteinsdóttur og Noreu 
Persdotter Wallstrom, var nýlega 
tilkynnt að þær hefðu verið valdar 
til að sýna verk sín á sérstakri 
sýningu í Balenciaga safninu um 
miðjan júní ásamt tólf öðrum 
vinningshöfum frá nokkrum 
ólíkum listaháskólum víða um 
heim.

Mikil upphefð
Sólveig segir valið töluverða 
upphefð fyrir þær enda tóku 
nemendur úr mörgum þekktum 
skólum á sviði fatahönnunar 
þátt, m.a. Central Saint Martins í 
London, The Royal Danish Aca-
demy of Fine Arts í Kaupmanna-
höfn, Design and Arts í Ísrael, 
Seika Kyoto University í Japan 
og Parsons the New School of 
Design í New York. „Upphafið má 
rekja til þess að í lok annars árs 
var bekknum boðið að taka þátt 

í keppninni fyrir hönd Listahá-
skólans. Okkur þótti þetta auð-
vitað mjög spennandi og virkilega 
gott tækifæri og þáðum það með 
þökkum. Við fengum sjö vikur í 
byrjun þriðja árs til að vinna að 
verkefninu sem var bæði krefjandi 
og skemmtilegt.“

Sýna nokkrar flíkur
Fimm nemendur úr bekknum 
tóku þátt og sendu möppur sínar 
út til Spánar sem útskýrðu og 
sýndu ferli hvers og eins nemanda, 
lokaútkomu og lokaljósmyndir. 
Verkefnið ber titilinn „The 
Revolution of the Silhouette“ og 
fengu allir skólarnir sjö vikur til að 
hanna og sauma eitt sett að sögn 
Noreu. „Hvert sett átti að nýta 
fagurfræði eða aðferðir Cristobal 
Balenciaga sem innblástur. Við 
hönnuðum þrjár flíkur hvor í sett 
og hlökkum við mikið til að sjá 
þær á sýningunni í sumar ásamt 
hinum verkunum. Einnig verður 
gaman að kynnast hinum nem-
endunum og mynda tengsl við þá 
og skólana þeirra.“

Tveir nemendur 
fatahönnunar-
deildar Listahá-
skóla Íslands hafa 
verið valdir til að 
sýna á sérstakri 
sýningu í Cristóbal 
Balenciaga safn-
inu á Spáni í júní. 

MYND/VIÐAR LOGI KRISTINSSON

MYND/VIÐAR LOGI KRISTINSSON
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Stórborgin London býður 
upp á fjölmargar verslanir 
sem selja notuð föt. Þær vin-

sælustu njóta mikilla vinsælda hjá 
ólíkum hópum á öllum aldri allan 
ársins hring enda hafa þær margar 
verið starfræktar í mjög langan 
tíma.

Ein sú lífseigasta og vinsælasta 
er verslunin Beyond Retro sem 
er á fjórum stöðum í borginni og 
raunar líka í nokkrum borgum í 
Svíþjóð.

Í rúmlega áratug hafa þær boðið 
upp á mikið úrval af alls konar 
retro fatnaði fyrir konur og karla 
auk úrvals fylgihluta á borð við sól-
gleraugu, töskur, skartgripi, hatta, 
bindi og belti.

Allar vörur í verslunum Beyond 
Retro eru keyptar hjá góðgerðar-
samtökum, sem hafa fengið þau 
gefins, eða af endurvinnslu-
stöðvum. Þessi endurvinnsla er því 
um leið ein af mikilvægum tekju-
lindum viðkomandi góðgerðar-
samtaka.

Tónleikar og listasýningar 
eru auk þess reglulega haldnar í 
verslunum Beyond Retro og því 
er óhætt að mæla með heimsókn 
þangað.
Nánar á beyondretro.com.

Retro London

Jennifer Lopez var glæsileg í 
Balmain-kjólnum sínum á Met Gala. 
NORDICPHOTOS/GETTY

Fötin frá franska lúxus tísku-
húsinu Balmain sem prýddu 
stjörnur á Met Gala samkom-

unni síðasta mánudag verða seld 
á uppboði til að safna fé fyrir góð-
gerðarsamtökin RED, sem berjast 
gegn alnæmi í Afríku.

Tískuhúsið Balmain klæddi 
nokkrar stórar stjörnur fyrir Met 
Gala samkomuna, einn stærsta 
tískuviðburð ársins, sem fór fram á 
mánudagskvöld í New York. Meðal 
þeirra sem klæddust fatnaði frá 
Balmain voru Jennifer Lopez, sem 
sló í gegn í glæsilegum og mikið 
skreyttum kjól, Natasha Poly, 
Juliette Binoche, Trevor Noah, Julia 
Stegner og Natalia Vodianova. Nú 
verður hægt að eignast föt þeirra 
allra á uppboðinu.

Það er Olivier Rousteing, hönn-
unarstjóri Balmain og hönnuður 
fatanna, sem stendur fyrir uppboð-
inu. Hugmyndin er að safna fé fyrir 
góðgerðarsamtökin RED og um 
leið að vekja athygli á starfi þeirra.

Lágmarksboð í kjól Jennifer 
Lopez er um 693 þúsund krónur 
og ódýrasta flíkin fer fyrir um 208 
þúsund krónur að lágmarki, svo 
uppboðið á væntanlega eftir að 
skila ágætis upphæð til þessa góða 
málefnis. Uppboðið stendur yfir til 
21. maí og er að finna á vefsíðunni 
ifonly.com.

Balmain-kjólar 
frá Met Gala á 
uppboði

Það var mikið sjónarspil að horfa á 
dýra kjólinn hennar Elinu frá Eist-
landi. NORDICPHOTO/GETTY

Margar Evrópuþjóðir leggja 
mikinn metnað í sviðs-
framkomu í Eurovision- 

keppninni og kosta miklu til. 
Hvort það skili söngvurum í loka-
keppnina er óvíst en það gerðist þó 
með eistnesku söngkonuna Elinu 
Nechayeva. Kjóllinn vakti mikla 
athygli en hann mun hafa kostað 
65 þúsund evrur eða rétt tæpar 
átta milljónir króna. Elina fór langt 
yfir kostnaðaráætlun hvað kjólinn 
varðar og forsvarsmenn sjón-

varpsstöðvarinnar ERR í Eistlandi 
eru ekki par hrifnir af tiltækinu. 
Mætti í raun segja að örvænting 
hafi brotist út þegar greint var frá 
kostnaðinum við kjólinn.

Menn höfðu vonast til að eist-
neska ríkisstjórnin myndi hlaupa 
undir bagga og styrkja Elinu og 
sjónvarpsstöðina en ráðherrar 
hafa útilokað slíkt. Aðrir mögu-
leikar til fjármögnunar hafa ekki 
gengið upp. Elina hefur leitað eftir 
fjárhagsaðstoð hjá kaupsýslu-

manninum David Pärnametsa en 
sjónvarpsstöðin er ekki hrifin af 
þeirri leið. Sem betur fer komst 
Elina áfram upp úr undanúrslit-
unum í dýra kjólnum sem mun 
vera annar dýrasti kjóll sem birtist 
fólki á skjánum á þessu ári. Hinn er 
brúðarkjóll Meghan Markle sem 
mun kosta 400 þúsund sterlings-
pund eða rúmlega 55 milljónir 
króna. Eistland hefur einu sinni 
unnið Eurovision-keppnina en það 
var árið 2001.

Næstdýrasti kjóllinn í sjónvarpi 2018?

Sumarnámskeið
Tilvalin til að kynna sér dansnám hjá JSB

 

Nánari upplýsingar á www.jsb.is
Skráning hafin í síma 5813730 og á jsb.felog.is  

JAZZBALLETT FYRIR 6 – 8 ÁRA, 
9 – 11 ÁRA OG 12 – 14 ÁRA

Tímabil: 28. maí – 20. júní.
4 vikna námskeið 2x í viku á mánudögum og 

miðvikudögum. 
60 mín. tímar fyrir 6 ‒ 8 ára kl. 17:30, 

9 ‒ 11 ára kl. 16:30, 12 ‒ 14 ára kl. 15:30.
Verð: 14.000 kr.

JAZZ, KLASSÍSKUR BALLETT 
OG NÚTÍMADANS 
Tímabil: 8. – 17. ágúst.
Krefjandi dansnámskeið fyrir 
framhaldsnemendur 14 ára og eldri. 
Tilvalin til að koma sér af stað eftir sumarfrí. 
2x 90 mín. kennslustundir á dag.

DANS– & LEIKJANÁMSKEIÐ FYRIR 3 – 5 ÁRA                                                                                                                               
Dans, leik- og sköpunargleði í fyrirrúmi.

Tímabil: 29. maí – 21. júní. 
4 vikna námskeið 1x í viku á þriðjudögum eða fimmtudögum.  
45 mín. tímar kl. 16:45 eða 17:30. Verð: 9.500 kr.
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Viltu gerast vinur JSB?
Danslistarskóli JSB er á facebook

Danslistarskóli JSB er samstarfsaðili 
að Frístundakorti Reykjavíkurborgar

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is
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Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Erna Hörn Davíðsdóttir 
útskrifaðist sem förðunar
fræðingur frá MASK Makeup 

& Airbrush Academy á síðasta 
ári. Hún hefur lengi haft áhuga á 
förðun og var ákveðin í að læra 
fagið þegar hún hefði lokið stúd
entsprófi frá Menntaskólanum við 
Sund. „Ég veit ekkert skemmtilegra 
en að mála, hvort sem það er and
lit eða á blaði,“ segir Erna Hörn 
brosandi en hún vinnur hjá Urban 
Decay á Íslandi við sitt fag.

„Núna er í tísku að vera með 
einfalda en ýkta augnförðun og 
aðallitirnir eru bláir, túrkis og 
appelsínugulir tónar. Svo er alltaf 
klassískt að nota brúna og brons
aða liti. Varalitirnir verða í ljósum, 
bleikum og brúnum tónum og svo 
er flott að vera með bjarta liti yfir 
sumarið, eins og órans og ferskju
liti. Þá verða kinnalitir í ferskjulit
um áberandi en þeir gefa frísklegt 
útlit,“ segir Erna Hörn, sem fylgist 
vel með nýjum straumum í förðun.

Ljómandi húð
Andlitsfarði, eða meik, verður 
í léttari kantinum í sumar og 
áhersla lögð á ljómandi og nátt
úrulegt útlit húðarinnar, að sögn 
Ernu Harnar. Þá detta mattir 
varalitir út og í staðinn koma 
glansandi varagloss. „Sólarpúður 
er alltaf vinsælt og ég mæli klár
lega með að nota það til að fá 
ferskt útlit. Brúnkukrem eru líka 
vinsæl, enda eru Íslendingar alltaf 
að leitast eftir því að vera brúnir 
og ferskir. Hins vegar má alls ekki 
gleyma að vernda húðina fyrir 
sólinni með góðri sólarvörn,“ segir 
hún.

Til að fá frísklegt og náttúrulegt 
útlit mælir Erna Hörn með að nota 
góðan rakagrunn og bera síðan 
andlitsfarða á húðina. „Mér finnst 
fallegt að draga sólarpúður niður 
með kinnbeinunum og jafnvel 

Einföld en ýkt augnförðun 
og bjartir litir ríkjandi
Erna Hörn Davíðsdóttir förðunarfræðingur segir bláa, túrkís og appelsínugula liti áberandi í augn-
förðuninni í sumar og ljósir, bleikir og brúnir tónar verða vinsælir í varalitum.  Kinnalitirnir koma í 
ferskjulitum og farðinn verður léttur og gefur húðinni ljómandi og náttúrulegt útlit. 

Erna Hörn lét drauminn rætast og lærði förðun. MYNDRi/ERNiR 

Erna Hörn segir nauðsynlegt að eiga gott rakakrem í snyrtiveskinu, léttan 
farða, hyljara, litlaust púður, sólarpúður, kinnalit og góðan maskara. Þá eru 
góðir burstar mikið þarfaþing. Svo er gott að eiga augnskuggapallettu. 

setja aðeins á nefið og augnlokin. 
Það kemur vel út að setja síðan 
kinnalit á kinnarnar og draga 
hann upp með kinnbeinunum.“

Grunnur að dagförðun
Hver er grunnurinn að góðri 
dagförðun, skref fyrir skref? „Ég 
byrja alltaf á að setja á mig Instant 
Moisture Glow frá YSL til að veita 
húðinni góðan raka. Svo set ég 
one & done, léttan farða frá Urban 
Decay, yfir andlitið með þéttum 
farðabursta og síðan Naked skin 
hyljara undir augun. Ég nota rakan 
svamp til að blanda öllu vel saman. 
Því næst set ég Illuminizer púður 
yfir húðina til að fá góðan ljóma 
og „setja“ hyljarann. Síðan nota 
ég skyggingu og gef húðinni lit 
með sólarpúðri, fríska hana upp 
með kinnalit og set highlighter á 
kinnbeinin, í augnkrókinn, aðeins 
á nefið og á efri vörina. Ég fylli oft 
aðeins inn í augabrúnirnar með dip 
brow frá Anastasia Beverly Hills 
og „festi“ þær með augnbrúnageli 
frá Benefit. Ég set oft örlítið af ljós
brúnum augnskugga neðst á augn
lokin og blanda honum upp. Loks 

bretti ég augnhárin og ber Helena 
Rubinstein CC maskarann á þau.“

Gott rakakrem nauðsynlegt
Erna Hörn segir nauðsynlegt að 
eiga gott rakakrem í snyrtiveskinu, 
léttan farða, hyljara og litlaust 
púður. „Það er líka gott að eiga 
sólarpúður og kinnalit og einnig 
góðan maskara. Góður farðabursti 
er nauðsynlegur en það er líka 
gott að eiga sérstakan bursta fyrir 
púður, einn flatan augnskugga
bursta og einn blöndunarbursta. 
Svo er líka alltaf gott að eiga eins og 
eina fallega augnskuggapallettu.“

Þegar Erna Hörn er spurð 
hvaðan hún fái hugmyndir að 
flottri förðun segist hún leita að 
innblæstri á Pinterest og Insta
gram. „Ég er búin að koma mér 
upp góðu safni af hugmyndum að 
flottri förðun. Ég fylgist mest með 
fólki á Instagram, eins og t.d. Lindu 
Hallberg, Makeup by Mario, sem er 
förðunarfræðingur Kim Kardash
ian, Karen Sarahii, Manny mua, 
Kylie Jenner og svo miklu fleirum. Í 
mesta uppáhaldi hjá mér eru kels
ey annaf og dausell á Instagram.“

Viltu verða rekstrarfulltrúi?
Nýtt tækifæri fyrir þig!
Hagnýt viðskipta- og fjármálagreinabraut

• Er langt síðan þú varst í skóla?
• Hefur þig lengi langað að drífa þig í nám en ekki þorað?
• Áttu slæmar minningar frá fyrri skólagöngu?
Vel menntaðir og áhugasamir kennarar, góð aðstaða, mikil reynsla og afslappað andrúmsloft. Þessi braut veitir mörg tækifæri á vinnumarkaði og til frekara náms.  
Hagnýt viðskipta- og fjármálagreinabraut er þriggja anna braut með tengingu við vinnustaði. Aðaláhersla er lögð á viðskipta- og samskiptagreinar.  
Í lok námsins fá nemendur diploma sem rekstrarfulltrúi. Kennsla hefst í ágúst 2018. 

Nánari upplýsingar gefur Inga Karlsdóttir, fagstjóri í síma 594 4000/8244114 eða inga.karlsdottir@mk.is
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Íslenskir sölufulltrúar verða 
á staðnum ásamt spænskum 
starfsmönnum Euromarina, 

þeir kynna söluferlið og bjóða 
skoðunarferðir til Spánar. Krist-
ján Sveinsson og Birna Guðmunds-
dóttir eru íslenskir sölufulltrúar en 
þau hafa sinnt íslenskum markaði 
hjá Euromarina frá árinu 2016.

„Við sinnum íslenskum markaði 
fyrir Euromarina og höldum reglu-
lega kynningar hér á landi,“ segir 
Kristján. „Áhersla er lögð á það hjá 
Euromarina að viðskiptavinurinn 
sé ánægður. Þess vegna er gaman 
að segja frá því að íslenskum 
fasteignakaupendum á Spáni fer 
fjölgandi. Viðskiptavinir okkar eru 
þverskurður Íslendinga á öllum 
aldri og úr öllum stéttum. Við 
höfum aðstoðað fjölda ánægðra 
Íslendinga við að eignast sína 
draumaeign t.d. á Costa Blanca 
(Hvítu ströndinni), sem er á suð-
austurströnd Spánar í 25 mínútna 
akstursvegalengd frá Alicante en 
þangað er flogið beint frá Íslandi 
allt árið,“ segir Kristján enn 
fremur.

Sækja í gott veður og verðlag
Kristján segir að Íslendingar sæki 
sérstaklega á þetta svæði og það 
séu margar ástæður fyrir því. 
„Verðlagið er frábært, gott veður, 
góðir skólar og heilbrigðiskerfi. 
Þarna er öll þjónusta til mikillar 
fyrirmyndar, lifandi verslun, veit-
ingahúsamenning og skemmtilegt 
mannlíf. Svæðið í kringum Torre-
vieja er Íslendingum flestum vel 
kunnugt og er svæðið einstaklega 
veðursælt með að meðaltali 320 
daga sól á ári. Flestir sem leita til 
okkar vilja öruggt svæði með heils-
ársbúsetu og iðandi lífi allt árið um 
kring,“ bætir hann við.

Traust fyrirtæki
„Euromarina er stórt og vaxandi 
46 ára gamalt byggingarfyrirtæki 
sem byggir og selur margbreyti-
legar eignir í samræmi við ítrustu 
kröfur markaðsins. Fyrirtækið býr 
við traustan eigin fjárhag og hefur 
staðið af sér sveiflur og kreppur án 
vandræða. Fjölbreytileiki er eitt af 
einkennum fyrirtækisins. 

Arkitektar Euromarina aðstoða 
viðskiptavini við að hanna eign að 
sínum þörfum hvort heldur það er 
við ströndina, í þéttbýli eða einbýli 
á stórri jörð. Euromarina hefur selt 
Íslendingum eignir á Spáni í 20 ár 

Kynna draumaeignir á Spáni

Starfsmenn 
Euromarina á  
kynningarfundi 
á Cabin hótel í 
Borgartúni. 

Hægt er að velja 
um alls kyns 
íbúðir, einbýlis-
hús eða raðhús 
á fallegum 
stöðum á Spáni. 

Íbúðirnar eru í mismunandi stærðum eftir því sem hentar hverjum og einum. 

með góðu orðspori. Euromarina er 
einnig með á sínum snærum eigin 
húsgagnaverslun, Euromarina 
Home. Kaupendur eiga kost á allri 
þjónustu við að innrétta og fullbúa 
eignina með nettengingu, sjón-
varpsuppsetningu og svo mætti 
lengi telja. 

Við leggjum öll gjöld fram 
þannig að viðskiptavinurinn veit 
nákvæmlega hver kostnaðurinn 
við kaupin eru frá upphafi, 
enginn óvæntur kostnaður eða 
gjöld. Einnig sýnum við fram á 
hver útgjöldin verða árlega eftir 
kaupin,“ segir Kristján.

Fyrirtækið Euromarina
Nokkur atriði úr byggingastefnu 
Euromarina

n Euromarina notar endurnýtan-
lega orku og fyrirtækið er úrræða-
gott þegar kemur að orkunotkun 
og skilvirkni en það skilar sér í 
um það bil 30% orkusparnaði hjá 
fasteignaeigendum.

n Byggingarnar eru með 10 ára 
ábyrgð. 

n Engin þörf á endurbótum, enginn 
viðhaldskostnaður, þar sem við 
seljum einungis nýbyggingar.

n Öll efni eru af bestu gæðum, 
endingargóð og umhverfis-
væn. Byggingarnar eru sér 
styrktar, burðarvirkið er steypt og 
kambstál notað rétt eins og við 
þekkjum hér á Íslandi.

n Húsin eru einangruð fyrir varma 
og hljóði með um 7 cm þykkri 
plasteinangrun.

n Framsækið fyrirtæki og ávallt 
með nýjustu tækni í byggingum 

sínum, sé hún til bóta.
n Euromarina ábyrgist allar smærri 

innréttingar, svo sem gólfefni og 
fleira í þrjú ár.

n Euromarina byggir eingöngu á 
eigin afli, það þýðir að eignin er 
alltaf veðbandalaus þegar hún 
kemst í þínar hendur.

n Euromarina selur eingöngu nýjar 
eignir með ábyrgð.

Aðstoða fólk með kaupin
Starfsfólk Euromarina hér á landi 
aðstoðar fólk sem er að hugleiða 
íbúðarkaup á Spáni. „Já, og meira 
en það,“ segir Birna. „Við aðstoðum 
fólk í öllu ferlinu og ekki síður 
þegar það er búið að kaupa. Við 
aðstoðum einnig við útleigu á hús-
næði sem fólk kaupir hjá okkur og 
umsjón í kringum það. 

Við tökum á móti fólki á 
Alicante flugvelli og keyrum það 
á hótel þar sem það gistir í okkar 
boði í þrjár til fimm nætur. Síðan 
förum við í höfuðstöðvar Euromar-
ina og skoðum hvað er í boði, bæði 
eignir og hverfi. Ef fólk finnur 
draumaeignina aðstoðum við 
það við að opna bankareikning, 
sækja um N.I.E. númer (spænska 
kennitölu) og fylgjum því í gegnum 
ferlið.“ 

Allar nánari upplýsingar er hægt að 
fá í gegnum síma 690 2665. Einnig 
er hægt að hafa samband við Birnu 
á netfanginu birna@euromarina.es 
Næsta kynning verður á hótel 
Cabin, Borgartúni 32, 12. og 13. 
maí kl. 14-18.

Sölufulltrúar frá 
spænska bygg-
ingafélaginu 
Euromarina halda 
kynningarfund 
á Cabin hóteli, 
Borgartúni 32, um 
helgina. Þar verða 
kynntar fasteignir 
Euromarina og 
gefnar upplýs-
ingar um ferlið í 
fasteignakaupum 
á Spáni.

ALLT SEM ÞÚ ÞARFT AÐ VITA UM

FASTEIGNAKAUP Á SPÁNI
ALLIR VELKOMNIR!

Nánari upplýsingar gefur Birna Guðmundsdóttir á netfangið birna@euromarina.es og í síma 690 2665

OPINN KYNNINGARFUNDUR 12. OG 13. MAÍ
KL.14 - 18 Á HÓTEL CABIN Í BORGARTÚNI 32 
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Fatnaður í fallegum litum hefur 
reyndar verið mun meira 
áberandi hjá körlum undan-

farin ár en áður þekktist. Það þykir 
ekkert tiltökumál fyrir karlmann 
að ganga í rauðum buxum sem 
hefði þótt ótækt fyrir tíu árum. 
Tískuhönnuðir vilja sjá enn fleiri 
og sterkari liti hjá karlkyninu 
næsta vetur. Gul jakkaföt eða 
límónugrænar úlpur verða í góðu 
lagi og sömuleiðis appelsínugular 
eða rauðar.

Þegar sumarið kemur loks hér 
á landi og hlýindi taka vonandi 
við fer fólk að klæða sig öðruvísi. 
Léttari og litríkari fatnaður tekur 
við af dökkum úlpum. Það væri 
hins vegar býsna snjallt að taka 
upp fallega liti að vetri því þeir 
gefa útlitinu ferskan blæ. Helstu 
tískuhönnuðir eru á því máli og 
því mátti sjá sérstaklega litríka 
herrafatatísku á pöllunum þegar 
næsti vetur var kynntur. Þá hefur 
herratískan aldrei verið frjálslegri, 
hvorki í sniðum, litum né efnum. 
Formlegheitin eru á bak og burt.

Eitt af því sem hönnuðir hvetja 

Strákar mega klæðast litum
Karlmenn þurfa ekki að vera feimnir við liti þegar nær dregur sumri né heldur næsta vetur. Það er 
að minnsta kosti litríkur karlmannafatnaður sem er sýndur fyrir haust og vetur 2018-2019.

Issey Miyake er gríðarlega vinsæll tískuhönnuður. Þegar hann sýndi haust- og 
vetrartísku herra fyrir 2018-2019 í París voru litirnir ekki sparaðir hjá honum. 
MyndIr/nOrdICPHOTOS/GETTy

Paul Smith sýndi þennan einlita, fal-
lega bláa herrafatnað á tískuvikunni í 
París fyrir haust og vetur 2018-2019.

Þessar úlpur koma alltaf aftur og 
aftur. Þessi er úr herralínu Kenzo 
fyrir haust og vetur 2018-2019.

Louis Vuitton er 
ekkert hræddur 
við liti. Þessi 
fallega peysa var 
sýnd á tísku-
vikunni í París. 

Portúgalinn Mustra sýndi þessi flottu 
föt á tískuviku í Lissabon fyrir sum-
arið 2018. röndóttur bolur við gult. 

til er að blanda saman ólíkum 
litum í fatastílnum. Pastellitur á 
jakka getur gengið með gallabux-
um og jakkaföt þurfa ekki endilega 
að vera einlit, það er jakki og buxur 
í sama lit. Skærblár jakki og hvítar 

buxur eða jafnvel gular. Þannig 
má leika sér með liti. Hvernig svo 
sem litirnir raðast þá getum við að 
minnsta kosti farið að hlakka til 
sumarsins og síðan litríks hausts í 
herrafatatískunni.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, 
fyrir smart konur

Draumastarfið í draumalandinu
Kannt þú erlend tungumál?

Ef þér finnst gaman að ferðast um Ísland og umgangast erlenda ferðamenn þá
gæti leiðsögunám verið fyrir þig.

Leiðsögunám er fjölbreytt og skemmtilegt og getur opnað dyr að áhugaverðu
og krefjandi starfi í vaxandi atvinnugrein.

INNRITUN STENDUR YFIR TIL 30. MAÍ. Sjá nánar á mk.is

Leiðsöguskólinn s. 594 4025
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䴀甀渀搀甀 攀昀琀椀爀 
洀洀洀甀 ㌀⸀洀愀

唀瀀瀀猀琀椀最渀椀渀最愀爀搀⸀ 欀氀⸀ⴀ㜀
䴀渀甀搀⸀ ⴀ 昀猀琀甀搀⸀ 欀氀⸀ 　ⴀ㠀

䰀愀甀最愀爀搀⸀ 欀氀⸀ ⴀ㜀
匀甀渀渀甀搀⸀ 欀氀⸀㈀ⴀ㘀

㔀─ 愀昀猀氀琀琀甀爀 

愀昀 氀氀甀洀 瘀爀甀洀

搀愀最愀渀愀 　⸀ ⴀ ㌀⸀洀愀

匀欀氀愀瘀爀甀猀琀最甀爀 ⴀ　 刀瘀欀



Bílar 
Farartæki

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

KIA SPORTAGE EX nýskr. 03/2017, 
ekinn 60 Þ.km, dísel, sjálfskiptur. 
Mjög snyrtilegt og flott eintak! 
Tilboðsverð 3.950.000 kr. Raðnúmer 
230790

KIA SPORTAGE LUXURY nýskr. 
11/2016, ekinn 40 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, leður, aukafelgur, krókur 
ofl. Verð 4.290.000 kr. Raðnúmer 
257865

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

TOYOTA C-HR C-ult hybrid. Árgerð 
2017, ekinn 9 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.990.000. 
Rnr.411529

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær

Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

4x4 Ford 12 manna rúta. Nýr 2018 
með miðstöð aftaní ofl. Til sýnis á 
staðnum. Verð: 6.250.000 án vsk.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar til sölu
Toyota Hiace sendibíll til sölu árg.99 
ek.217 þús,skoðun 2019,góð nelgd 
vetradekk fylgja.Vél og vagn í góðu 
ástandi.Verðhugmynd.300-500 þús.
Uppl.s:893-3397

 Jeppar

Mjög góður Nizzan Patrol árg.00 
ek.212 þús.35”br.Mjög mikið 
endurn.Verð 950 þús. Uppl. 
s:8918610

 Hópferðabílar

RÚTUR TIL SÖLU
Ýmsar stærðir og gerðir. Verð frá 
990.000 kr. Nánari uppl. veitir Óskar 
í síma: 699-3219

 Bátar

Pro marine slöngubátar 360 cm - 
229.000 kr 420cm - 289.000 kr Besta 
verðið í bænum ! Nánar um bátana á 
veidiportid.is Veiðiportið Grandagarði 
3 101 Reykjavik 552-9940

 Viðgerðir

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.

 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

 Nudd

NUdd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

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

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

Snyrti & nuddstofan Smart

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

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

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

Smiðjuvegur 2 • Kópavoguríshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• 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.

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

Startarar og Alternatorar
- Vinnuvélar
- Ly�arar
- Drá�arvélar
- Bátar

Suðurlandsbraut 6, Rvk.  |  Sími 419 9000  info@handafl.is   |   handafl.is

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Til leigu iðnaðar og/eða verslunarhúsnæði 
á Malarhöfða 2a

Áhugasamir geta sett sig í samband  
við Ásgeir í s: 660 3858

Um er að ræða allt að  
340 fermetra bil með  
tveim innkeyrsluhurðum.

Ekið er að húsnæðinu að 
neðanverðu. Bilinu hefur 
verið skipt upp í dag með 
milliveg sem hægt er að gera 
breytingar á. 

Hentar undir ýmiskonar 
starfsemi, s.s. léttan iðnað 
eða sem verslunarhúsnæði.

Til afhendingar strax.

Save the Children á ÍslandiSave the ChildChh ren á Ís

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Húsaviðhald

 Múrarar
Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir 
sem og allt almennt viðhald 
fasteigna s:6974650

 Rafvirkjun

RaflagniR og 
dyRasímakeRfi s. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

Valdís ÁRnadóttiR 
dÁleiðslutækniR 

(CliniCal 
HypnotHeRapist) VeitiR 

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

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

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 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

 Geymsluhúsnæði

geymsluR.is 
 sími 555-3464

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

www.geymslaeitt.is
 fyRsti mÁnuðuR fRíR

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

Atvinna

 Atvinna í boði

smiðuR / uppslÁttuR
Heimaás óskar eftir að ráða smiði 

í uppsláttarvinnu.

-Mæling/einingarverð

-Sveinspróf skilyrði

-Kranapróf kostur

Til greina kemur að ráða 
mótagengi.

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

Óskum eftir hressu fólki til að 
vinna á matarvögnum staðsettum 
í Reykjavík næg vinna í boði Uppl. 
Kobbi@humarsalan.is

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Leikskólinn Hulduberg í Mosfellsbæ 
auglýsir lausar stöður

Hulduberg er sex deilda leikskóli. Þar eru um 140 börn á 
aldrinum 2-5 ára og eru aldursblöndun á öllum deildum. 
Áherslur í starfi leikskólans er umhverfismennt og að njóta 
og nýta náttúruleg gæði.
Leikskólinn Hulduberg er staðsettur við Lágafellsskóla og 
íþróttamiðstöðina Lágafell.

Auglýst eru laus eftrfarandi störf:

• Staða leikskólakennara í deildarstjórn. 
 Hæfnikröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Jákvæðni og metnaður 
- Lausnamiðuð hugsun og færni til að koma hugmyndum 

í framkvæmd

• Staða matráðs (75% - 100% starf )

 Hæfnikröfur: 
- Þekking á gerð matseðla og samsetningu fæðis fyrir 

börn frá 18 mánaða aldri til 6 ára samkvæmt viðmiðum 
Manneldisráðs.

- Frumkvæðni og skipulagshæfni við innkaup  
og vörustjórnun.

- Færni  sem nýtist í starfi og reynsla af störfum  
í mötuneyti 

Laun eru greidd í samræmi við kjarasamning Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélaga.

Umsóknarfrestur er til 4. janúar 2014.
Umsóknir ásamt upplýsingum um menntun og/eða fyrri 
störf skulu berast á netfangið hulduberg@mos.is.

Upplýsingar um leikskólann má finna á heimasíðu skólans 
www.hulduberg.is.
Nánari upplýsingar veitir leikskólastjóri Þuríður Stefáns- 
dóttir og aðstoðarleikskólastjóri Guðrún Viktorsdóttir  
 síma 5868170 og 8670727.

Fólk af báðum kynjum er hvatt til að sækja um störfin. 

Laus störf í Lágafellsskóla
skólaárið 2018-2019

Má bjóða þér að taka þátt í metnaðarfullu skólastarfi? 
Viltu vera hluti af góðum og öflugum starfsmannahópi sem 
vinnur saman að því að mæta ólíkum einstaklingum í  
krefjandi verkefnum? Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er 
heildstæður grunnskóli sem vinnur í anda uppbyggingar
stefnunnar. Starfsemi skólans fer fram í tveimur byggingum  
þar sem 1.  2. bekkur er staðsettur í útibúi skólans, 
Höfðabergi,  ásamt 5 ára leikskóladeildum. 

KENNARAR ÓSKAST Í EFTIRTALIN STÖRF:
•	 Kennari	í	„Fellið”	náms-	og	atferlismótunarver		 
 (100%  framtíðarstaða) – menntun í sérkennslufræðum 
 æskileg sem og reynsla af atferlismótun
•	 Kennari	í	sérkennslu	(70%	-	100%	framtíðarstaða),	 
 menntun í sérkennslufræðum æskileg
•	 Kennari	á	unglingastig	–	kennslugreinar	íslenska	 
 og stærðfræði
•	 Umsjónarkennarar	á	yngsta	og	miðstig		(80%	-	100%		 	
 framtíðarstöður)
•	 Tónmenntakennari	(	100%)	framtíðarstaða

Menntunar- og hæfnikröfur í kennarastörf:
•	 Leyfisbréf	grunnskólakennara
•	 Frumkvæði,	sjálfstæði	og	faglegur	metnaður
•	 Mjög	góð	færni	í	samvinnu,	samskiptum	og	teymisvinnu
•	 Áhugi	á	starfi	með	börnum
•	 Áhugi	á	starfsþróun	og	nýjum	fjölbreyttum	áherslum	 
 í skólastarfi
•	 Hugmyndaauðgi,	jákvæðni	og	sveigjanleiki

EINNIG VERÐUR RÁÐIÐ Í EFTIRTALIN STÖRF:
•	 Atferlisfræðingur	eða	aðili	með	uppeldisfræðimenntun	og			
 góða þekkingu og reynslu af atferlismótandi aðferðum, t.d.  
	 sálfræðingur,	þroskaþjálfi	(í	70-100%	starf)
•	 Skólaliða	í	Höfðaberg.	Vinnutími	07:50	-	13:00	(aðstoð,		 	
 gæsla og létt ræsting)
•	 Stuðningsfulltrúa	(í	60-100%	starf)
•	 Frístundaleiðbeinendur	(hlutastarf)	Vinnutími	 
	 frá	13:00	-16:00/17:00.	Möguleiki	á	að	vinna	einstaka	daga.

Menntunar- og hæfnikröfur:
•	 Menntun	samkvæmt	gildandi	samningum,	ef	ekki	fæst	fólk		
 með réttindi er annað skoðað
•	 Frumkvæði,	sjálfstæði	og	faglegur	metnaður
•	 Góð	færni	í	samvinnu	og	samskiptum
•	 Áhugi	á	starfi	með	börnum
•	 Hugmyndaauðgi,	jákvæðni	og	sveigjanleiki

Laun samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra  
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  
Upplýsingar	veitir	Jóhanna	Magnúsdóttir	skólastjóri	í	síma	
525	9200/896	8230.	Umsóknir	með	upplýsingum	um	menntun,	
starfsreynslu og umsagnaraðila sendist rafrænt á netfangið  
johannam@lagafellsskoli.is

Umsóknarfrestur um stöðurnar er til 23. maí 2018.
Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um.

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Laugardaga milli 

kl. 12:00 og 16:00

Honda CR-V Elegance Navi

Honda Civic Elegance Navi

Honda Accord Tourer Executive

Honda CR-V Elegance

Nýskráður 8/2016, ekinn 35þús.km.,  
bensín, sjálfskiptur, leiðsögukerfi, 
bakkmyndavél,fjórhjóladrif og fl.  

Nýskráður 7/2017, ekinn 1þús.km., bensín, 
sjálfskiptur,leiðsögukerfi, bakkmyndavél. 

Sýningarbíll frá umboði. 

Nýskráður 5/2015, ekinn 21þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, 19” felgur, einn eigandi,  

mjög gott eintak. 

Nýskráður 6/2008, ekinn 126þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, fjórhjóladrif, ný skoðaður.

Verð kr. 4.290.000

Verð kr. 3.390.000

Verð kr. 3.490.000

Verð kr. 1.490.000
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 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 - VERKAMENN 
- MÚRARAR- 

LAGERSTARFSMENN
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA s. 
780 1444

Tilkynningar

 Fundir

AÐALFuNduR 
FLuGFéLAGSINS GEIRFuGL 

EhF
verður haldinn í Fluggörðum 25, 
101 Reykjavík, miðvikudaginn 23. 
maí 2018, klukkan 20:00. Dagskrá 
í samræmi við 14. gr. samþykkta 

félagsins.
Nánari upplýsingar á heimasíðu 

félagsins: www.geirfugl.is

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

OPIÐ HÚS  FIMMTUDAG 10.MAÍ KL.16:00 – 17:00

- Vel skipulagt og fjölskylduvænt 284.6 fm einbýlishús sem 
stendur á 700 fm hornlóð við Skildinganes í Skerjafirði.

- Fjögur góð svefnherbergi og er hjónaherbergi með baðher-
bergi innaf, tvö önnur baðherbergi.

- Opnar og bjartar stofur, eldhús rennur saman við borðstofu 
útgengi á tvo vegu úr stofurými á verönd.

- Eldhúsinnrétting er frá POGGEN POHL og eins eru góðar 
skápaeiningar í þvottaherbergi og bílskúr.

- Sjónsteypa í veggjum innanhúss og er húseign klædd að 
stórum hluta með Lerki-harðvið að utan.

- Rúmgóður bílskúr og suð-vestur verönd með nýju pallaefni.

V. 160 millj. 

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  
fasteignasali
Sími 690 0820

SKILDINGANES 17 – 101 SKERJAFIRÐI

Björgvin Óskarsson
Kerfisfræðingur
lögg. leigumiðlari
lögg. eignaskiptal.

Til Sölu Verslun - Herrafatnaður
Seljandalán í boði!

Um er að ræða eina elstu verslun landsins sem sérhæfir sig í að 
fata upp herramenn fyrir hina ýmsu merkisviðburði,  og sú eina 
sinnar tegundar á Höfuðborgarsvæðinu.

Verslunin hefur verið starfrækt í rúm 30 ár og hefur umboð fyrir 
topp gæðamerki frá heimsþekktum hönnuðum, nýlegur lager af 
bæði fatnaði í sölu og leigu. 

Rótgróinn rekstur með gott orðspor og hefur mikið magn af 
árlegum fastakúnnum. Góð velta sem hefur verið vaxandi árlega.

Einstakt tækifæri fyrir þá sem vilja sjálfstæðan rekstur, eða sem 
viðbót til að efla sinn rekstur. 

Dugguvogi 10 | Reykjavík  | s. 517 3500 | atv.is  | bjorgvin@atv.is

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

GERPLUSTRÆTI
Nýtt fjölbýlishús við Gerplustræti 
31-37 á fallegum útsýnisstað í 
Helgafellslandi í Mosfellsbæ.

Íbúðirnar eru 2ja til 5 herbergja og 
flestar með sérinngengi frá svalagangi.

Lyftuhús með lokaðri bílgeymslu sem 
gengið er í beint frá lyftu og stigahúsi.

Glæsilegt útsýni til suðurs og vesturs.

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN 10. MAÍ. KL. 14:00 - 15:00

Davíð 
Ólafsson
löggiltur fasteignasali
897 1533
david@fastborg.is

Sigurður Fannar
Guðmundsson
löggiltur fasteignasali
897 5930
sigurdur@fastborg.is

Úlfar Þór 
Davíðsson
löggiltur fasteignasali
897 9030
ulfar@fastborg.is

VERÐ:
44.5M

NÁNARI
UPPLÝSINGAR

STÆRÐ FRÁ:
60 - 145m2

Aðalfundur 
Ferðamálasamtaka höfuðborgarsvæðisins

verður haldinn 24. maí 2018 kl. 15:00. Fundurinn verður 
haldinn í Húsi Ferðaklasans - Fiskislóð 10, 101 Reykjavik.

Dagskrá: Almenn aðalfundarstörf

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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