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Bergþór Bjarnason 
býr með manni sínum, 
Olivier, í Nice. Þar 
rekur hann vefverslun 
með töskur sem eru án 
dýraafurða.   ➛4
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  Fallegt, fágað og töff

ÚTSALAN 
ER HAFIN!

Vera Dögg Höskuldsdóttir er verslunarstjóri í Álnavörubúðinni í Hveragerði þar sem haldin verður mikil afmælishátíð um helgina og hægt að gera góð kaup.

30 ára afmælishátíð!
Álnavörubúðin í Hveragerði er landsmönnum að góðu kunn og geysivinsæl. 
Hún fagnar 30 ára afmæli sínu með 30 prósenta afslætti um helgina. ➛2



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 | 

Álnavörubúðin verður 30 ára 
þann 2. júlí og við ætlum svo 
sannarlega að halda upp á 

daginn,“ segir Vera Dögg Höskulds-
dóttir verslunarstjóri, full tilhlökk-
unar og mikið stendur til.

„Við verðum með fagnað á 
laugardaginn þar sem boðið verður 
upp á kaffi og köku ásamt því að 
börnin fá Sun Lolli-safa og Kinder-
sælgæti á meðan birgðir endast. Frá 
föstudegi til mánudags bjóðum við 
svo 30 prósent afslátt af flestöllum 
vörum ásamt því sem útsalan 
okkar hefst,“ upplýsir Vera en allir 
þeir sem versla í Álnavörubúðinni 
í Hveragerði þessa daga eiga 
möguleika á að verða dregnir úr 
sérstökum afmælispotti og vinna 
gjafabréf að upphæð 5.000 krónur 
upp í 30 þúsund krónur.

Nýjasta tíska á betra verði
Álnavörubúðin hefur frá upphafi 
verið í Hveragerði en fyrst um sinn 
var hún aðeins neðar í Breiðu-
mörkinni.

„Fljótlega var búðin færð í 
Breiðumörk 2; í hús sem var eitt 
sinn gagnfræðaskólinn í Hvera-
gerði. Ásýndin hefur haldist að 
miklu leyti; hér eru til að mynda 
enn sömu loftljós og þá voru,“ 
útskýrir Dóróthea H. Gunnars-
dóttir sem keypti Álnavörubúðina 
árið 2007 og gaf versluninni dálitla 
yfirhalningu en gætti þess að halda 
vel í gömlu stemninguna.

Álnavörubúðin er 500 fermetrar 
og sneisafull af öllum mögulegum 
vörum; nýjum, flottum og fyrir 
allan aldur.

„Hér fæst allt það nýjasta sem er 
í gangi hverju sinni en við bjóðum 
það ódýrara en flestir aðrir,“ segir 
Dóróthea sem þó vill ekki alhæfa 
neitt í þeim efnum því það sé 
bannað.

„Við erum með virkilega 
mikið og flott úrval af skóm, til 
dæmis merkin Vagabond, Tam-
aris, Skechers og SIXMIX, ásamt 
VIKING-gúmmístígvélum á allan 
aldur og kyn. Einnig glæsilegt úrval 
af útivistarfatnaði á alla fjölskyld-
una frá Didriksons, North Rock 
og Whistler,“ segir Dóróthea um 
freistandi vöruval Álnavörubúðar-
innar sem fæst á ótrúlegu afmælis-
tilboði um helgina.

„Við erum með æðislegan 
Hummel-fatnað á börn og full-
orðna, sem og danska íþrótta- og 
lífsstílsmerkið Endurance. Einnig 
tískufatnað á dömur frá dönsku 
merkjunum Ofelia og Cassiopeia, 
en Cassiopeia er í stærðunum 42 
til 56. Þá eigum við til almennan 
fatnað fyrir karlmenn, margt upp í 
stærðir 6XL,“ upplýsir Dóróthea.

Í Álnavörubúðinni fæst líka lopi 
og allt sem tengist prjónaskap, 
mikið af vefnaðarvöru frá 400 
krónum metrinn, og ágætt úrval 
leikfanga.

„Við erum með eitthvað fyrir 
alla á betra verði. Því er algjörlega 
ómissandi hluti af ferðalaginu að 
kíkja í Álnavörubúðina í Hvera-
gerði. Hér er alltaf heitt á könn-
unni, andrúmsloftið er létt og gott 
og við leggjum mikið upp úr ríkri 
þjónustulund starfsmanna,“ segir 
Dóróthea.

Landsfræg tuskubúð
Álnavörubúðin er fyrir margt 
löngu orðin landsfræg fyrir sér-
kenni sín.

„Ég hef haldið fast í þá sérstöku 
og kaótísku stemningu sem ævin-
lega hefur einkennt Álnavöru-
búðina. Hann Helgi, sem átti þessa 
verslun áður, var af mörgum kall-
aður Tuski og enn heyri ég raddir 
nálgast búðina sem segja: „Komum 
aðeins við hjá Tuska.“ Einmitt þess 
vegna vildi ég ekki breyta nafninu 
á búðinni og halda sem mestu eins 
og það var hér innanstokks,“ segir 

Dóróthea sem tekist hefur vel að 
viðhalda gamla, góða andanum.

„Álnavörubúðin er eins og félags-
miðstöð og verslunarreksturinn er 
ólíkur öllu öðru sem ég hef staðið í. 
Mig hefði ekki órað fyrir því hvað 
þetta yrði skemmtilegt og hingað 
kemur fólk ekki síður inn til að 
spjalla en að versla.“

Frá Reykjavík er hálftíma akstur í 
Hveragerði.

„Að koma til okkar í Álna-
vörubúðina er bæði tilvalinn og 
skemmtilegur sveitabíltúr sem 
enginn verður svikinn af,“ segir 
Vera Dögg og minnir á vinsæla 
Facebook-síðu Álnavörubúðar-
innar. „Þar er hægt að skoða nánast 
allt vöruúrvalið og á hverjum degi 
afgreiðum við fjölmargar pantanir 
í gegnum síðuna, enda eigum við 
dygga viðskiptavini um land allt. 
Þjónustan er persónuleg enda er 
framúrskarandi þjónusta í háveg-
um höfð og lykilatriði í velgengni 
Álnavörubúðarinnar í 30 ár.“

Álnavörubúðin er í Breiðumörk 2 
í Hveragerði. Opið mánudaga til 
laugardaga frá 10 til 18 og á sunnu-
dögum frá 11 til 17. Sími 483 4517. 
Sjá nánar á alnavorubudin.is og 
Facebook. Dásamlega þægilegir gönguskór fást á frábæru verði í Álnavörubúðinni.

Litríkir og frísk-
legir íþrótta- og 
gönguskór 
fyrir dömuna frá 
Skechers.

Framhald af forsíðu ➛

Litríkir pollagallar og hvers kyns útivistarfatnaður fyrir börnin fæst á ómótstæðilegu afmælistilboði um helgina.

Didrikson-regnkápur á fullorðna.

Í Álnavörubúðínni fæst nýjasta tíska á 
enn betra verði en gerist og gengur.

Æfingafatnaður frá Endurance.

Úlpur og vindjakkar fást í úrvali.

Skódeildin er 
sérlega freist-
andi og úrvalið 
ríkulegt fyrir 
allan aldur og 
bæði kyn, allt frá 
spariskóm yfir í 
gúmmístígvél.

Íþróttafatnaður frá Hummel.
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ÚTSALAN ER HAFIN
30-50% afsláttur



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Við erum á Facebook

fimmtudag til laugardag
Str. 36-56

20% afsláttur
af öllum bolum og toppum

Bergþór flutti til Parísar árið 
1995 og bjó þar í sextán ár. 
Hann og maður hans, Olivier 

Francheteau innanhússhönnuður, 
ákváðu þá að flytja til Nice. Bergþór 
segir að vorið og sumarið í Nice 
hafi ekki verið neitt sérstakt og það 
var ekki sól þegar við náðum tali 
af honum. „Það er mjög óvanalegt 
að sumarið komi svona seint hér,“ 
segir hann. „Yfirleitt kemur vorið 
í apríl og í júní er komið hásumar. 

Þetta er öðruvísi í ár,“ segir hann.
„Það var ævintýralöngun sem 

rak okkur hingað til Nice,“ segir 
Bergþór þegar hann er spurður 
af hverju hann hafi farið frá París. 
„Okkur langaði að reyna eitthvað 
nýtt auk þess sem það er mjög dýrt 
að búa í París. Nice er yndislegur 
staður en íbúar hér eru öðruvísi en 
Parísarbúar. Þeir eru sjálfhverfir 
og hugsa ekki mikið um aðra. Það 
hefur verið sagt um fólkið hérna 
að það vilji hafa öll réttindi en 
engar skyldur,“ segir Bergþór og 
bætir við að Frakkar séu langt á 
eftir Íslendingum þegar kemur að 
umhverfisvernd og flokkun.

Selur vegan handtöskur
Bergþór Bjarnason býr í Nice þar sem hann rekur eigin vefverslun. Hann selur handtöskur sem 
unnar eru án dýraafurða. Bergþór er umhverfissinni og borðar hvorki kjöt né mjólkurvörur.

Bergþór og 
Olivier á góðri 
stundu í Nice.

Allar þessar glæsilegu töskur eru 
unnar án dýraafurða. 

Þessi mynd var tekin af þeim Olivier og Bergþóri á fimmtugsafmæli Bergþórs 
sem var 9. júni en nítján Íslendingar komu til Nice til að samfagna honum. 

Bergþór fór til Parísar á sínum 
tíma til að læra frönsku sem hafði 
lengið verið honum hugleikin. 
Hann er fæddur og uppalinn í Vest-
mannaeyjum og þar var ekki kennd 
franska. „Ég hafði ekki hugsað mér 
að setjast hér að en örlögin leiddu 
til þess. Fyrst fékk ég vinnu á veit-
ingastað en síðan fór ég að vinna 
fyrir tískuhús í París. Ég byrjaði 
reyndar fyrst hjá H&M sem þá var 
að opna á einni af aðalverslunar-
götum Parísar, Rue de Rivoli,“ segir 
hann. Vinnan hjá H&M leiddi hann 
svo yfir í fínar tískuverslanir eins og 
Chanel, Yves Saint Lauren, Valent-
ino og loks Michael Kors í Nice.

Eftir að Bergþór flutti til Nice 
ákvað hann að setja upp vefverslun 
en þar safnar hann merkjum sem 
eru þekkt fyrir umhverfisvernd og 
nota mikið af endurunnum efnum. 
Verslunin nefnist Vegan Vogue og 
er vinsæl hjá veganistum. „Þetta er 
eins manns fyrirtæki sem gengur 
hægt og bítandi. Í upphafi reyndist 
ekkert sérstaklega auðvelt að finna 
vörur hér í Frakklandi en ég er sér-
staklega ánægður með Jean Louis 
MAHÉ sem er sköpun Virginie 
Barbier. Hún er hönnuður sem 

gerir hágæða 
töskur úr jurta-
leðri. Önnur 
er Camille sem 
vinnur til dæmis 
með ananas-
blöð. Síðan er ég 
með merki sem 
heitir Fantôme 
og kemur frá 
Bord eaux. Það er 
allt öðruvísi en hin 
fyrirtækin 
sem ég 
er með 
þar sem 

það framleiðir 
einungis úr endur-

unnum reiðhjólaslöngum. Það er 
hægt að panta hjá mér til Íslands 
en framtíðardraumur minn er að 
koma upp íslensku útibúi heima,“ 
segir Bergþór en hægt er að fræðast 
um töskurnar og hönnunina á bak 
við þær á síðunni hans, vegan-
vogue.com. Olivier hefur sömuleið-
is áhuga á að taka að sér verkefni á 
Íslandi. „Það væri gaman ef hann 
fengi tækifæri til að kynnast Íslandi 
betur,“ segir Bergþór. „Við erum 
hreyfanlegir og það er allt opið.

Ég aðhyllist vegan en er það þó 
ekki hundrað prósent. Ég borða 
stöku sinnum fisk en hef verið að 
taka út mjólkurvörur. Olivier er 
ekki samtaka mér í þessu og það 
getur verið flókið þegar annar 
aðilinn er vegan. Hugsunin þarf 
að breytast mikið þegar maður 
gerist vegan því það er heilmikill 
skóli að breyta mataræðinu. Ég hef 
alltaf verið umhverfissinni,“ segir 
Bergþór. 

Á myndunum má sjá nokkrar af 
þeim töskum sem hann selur og 
eru allar án dýraafurða.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

20% 
afsláttur 

af völdum vörum 
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Ólöf er nýútskrifuð með 
BA-gráðu í ferðamálafræði 
frá Háskólanum á Hólum. 

Hún ætlar ekki að láta þar staðar 
numið heldur stefnir á MPM-nám 
í verkefnastjórnun við HR í haust. 
„Síðustu fjögur árin hef ég verið 
í aukavinnu við að keyra erlenda 
ferðamenn á breyttum jeppum 
um hálendi Íslands en það er fátt 
skemmtilegra en að fá borgað fyrir 
að leika sér. Ég er einnig fram-

kvæmdastjóri í nýju fyrirtæki sem 
heitir DUTY ehf. og sérhæfir sig í 
alhliða textíllausnum fyrir fyrir-
tæki. Við erum þrjár öflugar konur 
sem erum að byggja fyrirtækið upp 
og það eru spennandi tímar fram 
undan,“ segir Ólöf.

Hún lýsir fatastíl sínum sem 
fjölbreyttum en að útivistarföt séu 
ágætispartur af fataskápnum þar 
sem hún hafi gaman af því að vera 
uppi á fjöllum.

„Annars geng ég í fötum sem 
mér finnst þægileg og læt tísku sem 
höfðar ekki til mín ekki hafa áhrif 
á minn stíl. Hvernig ég vakna á 
morgnana og hvað fram undan er 
yfir daginn hefur áhrif á hvort ég 

Bleikt á bannlistanum
Ólöf Vala Sigurðardóttir hefur frá unglingsaldri gert í því að klæða sig öðruvísi en aðrir. 
Hún forðast bleikan fatnað eins og pestina en blár bleiserjakki er í uppáhaldi.

Ólöf reynir að festa sig ekki í einhverjum tískustöðlum 
heldur tekur stundum upp á því að fara í þveröfuga átt.

Fylgihlutir gera mikið fyrir heildarútlitið og upplifunin af 
fatnaðinum breytist við að skiptaþeim út, að sögn Ólafar,

taki fram skyrtu, pils og hælaskó 
eða hettupeysu, gallabuxur og flat-
botna götuskó.“

Tískuvikan á Snapchat
Ólöf segist fylgjast með nýjum 
tískustraumum og hefur lúmskt 
gaman af því að sjá hvað er að 
gerast á tískuvikum hér og þar og 
þá ekki síst á Snapchat. „Mér finnst 
fróðlegt að sjá hvernig forritið er 
notað á tískusýningum þar sem 
farið er á bak við tjöldin og bæði 
módel og áhorfendur beðnir um 
að koma með stutt innslag og sínar 
pælingar um fatnaðinn og almennt 
umgjörðina í kringum sýninguna.“

Ólöf segir að áhugi hennar á tísku 
hafi þróast með aldrinum og hún 
sé ekki frá því að alveg frá ungl-
ingsaldri hafi hún gert í því að vera 
öðruvísi í klæðaburði en aðrir. „Ég 
reyni að festa mig ekki í einhverjum 
stöðlum heldur tek ég stundum 
upp á því að fara í þveröfuga átt. 
Það er til að mynda ekki hægt með 
góðu móti að fá mig til að klæðast 
bleikum fatnaði. Það að staðal-
ímyndin sé svo sterk að kvenfólk 
velji og vilji allt bleik fær mig til að 
forðast þann lit eins og pestina.“

Stundum líða mánuðir á milli 
þess sem Ólöf fjárfestir í nýrri flík 
en hún kaupir föt bæði hérlendis og 
erlendis. „Ég er ekki frá því að það 
skiptist nokkuð jafnt. Ég kaupi mér 
oftast flík þegar ég fer til útlanda. Til 
að mynda held ég enn mikið upp 
á pils sem ég keypti á götumarkaði 
í Flórens á Ítalíu í kringum 2005. 
Önnur uppáhaldsflík er hettupeysa 
frá Tommy Hil figer sem ég keypti í 
Illum í Kaupmannahöfn árið 2003 
og er enn í reglulegri í notkun. Í 
augnablikinu held ég mikið upp á 
bláan bleiser sem ég keypti í Pri-
mark í Edinborg 2013. Mér finnst 
hann passa bæði fyrir fínni tækifæri 
sem daglega notkun við til dæmis 
gallabuxur. Þegar ég fer til staða 
þar sem stærðir eru töluvert frá-
brugðnar evrópskum stærðum, eins 
og til dæmis í Japan, kaupi ég þeim 
mun meira af fylgihlutum,“ upplýsir 
hún.

En bestu og verstu fatakaupin?
„Þar sem ég er töluvert uppi 

á fjöllum í alls konar veðri allan 

ársins hring þá finnst mér merínó-
ull það besta sem hægt er að klæða 
sig í sem innsta lag, enda eru ófá 
sett af ullarfötum til á heimilinu. Ég 
reyni að gleyma verstu fatakaupum 
jafnóðum. Hver kannast ekki við að 
nenna ekki að máta í versluninni en 
fatnaðurinn lítur vel út á herða-
trénu eða gínunni en þegar heim er 
komið er eins og þetta sé allt önnur 
flík sem engan veginn passar? 
Svona erum við nú misjafnar í sniði 

eins og við erum nú margar.“
Notar þú fylgihluti? 
„Já, töluvert. Ég á töluvert af 

töskum, sólgleraugum og skart-
gripum. Mér finnst fylgihlutir 
gera mikið fyrir heildarútlitið og 
með því að skipta þeim út breytist 
upplifunin af fatnaðinum tölu-
vert. Sami fatnaður getur farið úr 
því að vera hversdagslegur yfir í að 
vera partíhæfur með réttum fylgi-
hlutum.“

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Ólöf hefur yndi af útiveru og á heilmikið af útivistarfatnaði. MYNDIR/ERNIR

Verð 6.900 kr.
- 4 litir: navyblátt, ljósgrátt, hvítt, svart
- str. 36 - 48
- 100% lífræn bómull

kr.
rátt, hvítt, svart

Flottir bolir

Áleggin frá Stjörnugrís hafa fengið nýjan búning en að sjálfsögðu halda þau sömu gæðum
Eini íslenski framleiðandinn sem framleiðir eingöngu úr íslensku grísakjöti

www.s vinvirka r. is

SÖMU GÆÐIN

au sömu gæðum

U GÆÐIN
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Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Næsta sumar verður litríkt og 
frjálslegt í herratískunni ef 
marka má helstu hönnuði 

herrafatnaðar og það sem þeir 
kusu að sýna á tískuvikunni í 
París sem fram fór 19. til 24. júní. 
Myndir sem prentaðar eru á efni 
eru áberandi, litir og efni björt og 
fínleg en einnig er leikið með mörk 
og rammi skilgreininga þaninn til 
hins ýtrasta. Hér má sjá hvað var á 
pöllunum í París.

Lanvin
„Mig langaði að færa mig út fyrir 
götutískuna og finna nýja fágun 
með áherslu á handverk og 
hönnun,“ sagði Lucas Ossendrijver, 
aðalhönnuður vor- og sumarlín-
unnar hjá Lanvin. Áherslan var á 
fjölnota fatnað sem stundum mátti 
snúa við og samruna hugmynda úr 
ýmsum áttum eins og hefðbundin 
jakkaföt með veiðivesti. Áprent-
aðar skyrtur með munstrum eftir 
flúrmeistara og stórar tunnulaga 
töskur settu einnig svip sinn á 
pallinn.

Comme des Garçons
Bjartir pastellitir, silki og satín, 
rómantísk snið og brjáluð mynstur 
voru leiðarstefið hjá Comme des 
Garçons Homme Plus. Buxur sem 
gátu verið síðar og stuttar eftir 
hentugleikum voru áberandi og 
hægt að rúlla skálmum upp og 
niður eins og rúllugardínum.

Louis Vuitton
Frumraun Virgils Abloh hjá 
Louis Vuitton var undir áhrifum 
frá Galdrakarlinum í Oz með 
áprentuðum myndum af Judy Gar-
land í hlutverki Dorothy á jökkum. 
Litapallettan var sjálfur regnbog-
inn sem kallaðist á við regnbogana 
sem skreyttu Parísarborg í tilefni 
gleðigöngunnar og dró athyglina 
að áherslum Vuitton á umburðar-
lyndi og mannréttindi. Í sýningar-
skránni var kort þar sem mátti 
sjá fæðingarstað fyrirsætanna og 
foreldra þeirra sem átti að sýna 
hnattræna sýn Abloh á fjölbreyti-

leika merkisins.

Paul Smith
Áherslan á sígild 
snið snýr aftur hjá 

Paul Smith með 
tvíhnepptum 

jakkafötum 
og stökum 
jökkum sem 
vísa í ýkt 
form níunda 
áratugarins 
og breska 
jaðar-
menn-
ingu. 
Ljós-
myndir af 
strandlífi 

og pálma-
trjám 

eftir Paul 
og föður hans 
ganga eins og 
rauður þráður 
gegnum lín-
una, prentuð á 
boli og skyrtur. 

Og köflóttu 
sokkarnir voru 

punkturinn yfir 
(eða undir) i-ið.

Issey Miyake Men
Leiðarstefið var að kanna hin 
óljósu mörk milli leiks og starfs. 
Nú á dögum, þegar hægt er að 
gegna skrifstofustarfi á fartölvu á 
kaffihúsi eða í skemmtigarði frekar 
en að það tjóðri fólk við skrifborð, 
gefur augaleið að vinnufatnaður 
þarf að aðlagast þessum breyttu 
aðstæðum. Þetta kallar til dæmis 
á formlegar vinnustuttbuxur 
þegar sólin kallar og skyrtur með 
afslöppuðu sniði sem þurfa ekki 
nauðsynlega að fylgja með jakka-
fötum. Ferskur andblær.

Raf Simons
Eftir fjögurra árstíða 
fjarveru frá tísku-
vikunni í París valdi 
Simons að kynna 

nýjustu línuna fyrir 
standandi áhorfend-

um í sýningarsal 
sem minnti 
mest á 
næturklúbb. 
Fatnaðurinn 
var meira 
í ætt við 
kvöld-
klæðnað 
og meðal 
annars 
kjólfata-
frakkar 
úr satíni 
í sterkum 
litum og 

efnum 
sem oftar eru 
nýtt í hátísku-

kvenfatnað. 
Einnig mátti 

sjá áprentaða 
stuttermaboli og 
satíntöskur.

Litrík og leikandi  
herratíska 2019

Á Paul Smith sýningunni var áherslan á sígild snið um 
leið og leikið var með líflega liti og áberandi mynstur. 

Fatnaðurinn frá Raf Simons var í dramatískara lagi og litríkir kvöldfrakkar úr 
satínefnum í bland við áprentuð voru áberandi. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Hönnuðirnir hjá Comme des Garcons leggja áherslu á 
bjarta pastelliti, silki og satín, rómantísk snið. 

 Galdrakarlinn í Oz 
var helsti innblástur 
hönnuðarins Virgils 

Abloh hjá Louis 
Vuitton. 

Hin óljósu mörk 
milli leiks og starfs 
og fatnaður við hæfi 
voru leiðarstefið hjá 

Issey Miyake. 

Herratískan vor- 
og sumar 2019 
var kynnt á tísku-
vikunni í París 
sem fram fór um 
helgina.

Verslunin Belladonna

20-50% 
afsláttur 

af völdum vörum 

Stærðir 38-58
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Sunna hóf nám í fatahönnun 
í LHÍ árið 2009 eftir að hafa 
verið tvær annir í Skals 

Højskolen for design og hånd-
arbejde á Jótlandi í Danmörku. 
„Ég fór síðan aftur til Danmerkur í 
skiptinám við Danmarks Design-
skole. Var þar í eina önn á meðan 
ég var í LHÍ en þaðan útskrifaðist ég 
árið 2012. Það var síðan eiginlega 
fyrir röð tilviljana að ég endaði á 
því að fara í starfsnám í Amsterdam 
í Hollandi árið eftir útskrift. Ég var 
að vinna hjá hollenska fatahönnuð-
inum Lilian Driessen. Lilian er með 
eigið fatamerki og hannar líka 
innréttingar fyrir ilmvatnsbúðir og 
einkaheimili. Þetta var afar fróð-
legur tími og Lilian endaði á því 
að bjóða mér að vera lengur en til 
stóð. Það sem upphaflega áttu að 
vera þrír mánuðir urðu hátt í sjö. 
Undir lokin, þegar ég var búin að 
tæma sparireikninginn minn, fékk 
ég að sofa í herbergi í kjallaranum í 
vinnustofunni,“ segir hún.

Nám í Arnhem
„Lilian hafði verið að kenna af og 
til í ArtEZ Fashion Masters í Arn-
hem í Hollandi. Ég ákvað að sækja 
um eftir að hafa heimsótt Arn-
hem. Þetta er lítill skóli með tvær 
megindeildir, Fashion Master og 
Fashion Strategy. Við vorum fimm 
sem hófum nám í Fashion Master 
í árganginum mínum en þrjár sem 
útskrifuðumst. Þetta nám hentaði 
mér vel og kennararnir voru jafn 
frábærir og þeir voru mismunandi. 
En þetta var mikil og stöðug 
keyrsla undir gríðarlegri pressu 
og í rosalegri samkeppni, þar af 
leiðandi var þetta það erfiðasta 
sem ég hef nokkurn tímann gert,“ 
segir Sunna.

„Ég hafði alltaf séð fyrir mér að 
ég myndi vilja vinna fyrir aðra eftir 
útskrift – helst stórt nafn í lúxus-
tískugeiranum. Að vinna við að 
gera „haute couture“ fatnað eða 
því sem næst væri til að mynda 
draumurinn. Eftir heimkomuna 
frá Hollandi gerði ég litla tísku-
stuttmynd, One year and ten days, 
fyrir útskriftarverkefnið mitt og hef 
sinnt einstaka prívat verkefnum 
sem ég hef mikla ánægju af. Ég er 
með litla vinnustofu í miðbænum 
þar sem ég vinn að nýju línunni 
hvenær sem færi gefst. Ég vonast 
til að hún verði tilbúin undir lok 
sumars. Þetta er kvenfatalína 
sem er unnin upp úr sniðum úr 

útskriftarlínunni minni sem mikil 
vinna fór í að teikna og máta til.

Mér finnst meiri skilningur á 
starfsumhverfi fatahönnuða í Hol-
landi en hér. Það þyrfti að styðja 
við nýstofnuð fatamerki upprenn-
andi fatahönnuða sem eru að stíga 
sín fyrstu skref í bransanum eftir 
nám. Hvort sem er með fjárhags-
legum stuðningi eða með því að 
skapa vettvang þar sem þessi 
merki eru sýnilegri. Það er aðeins 
meiri tilraunastarfsemi í gangi hjá 
ungum hönnuðum í Hollandi. Þeir 
eru óhræddari við að fara aðrar og 
óhefðbundnari leiðir með merkin 
sín en hönnuðir hér á Íslandi en 
það gæti skýrst af því að markaður-
inn úti er margfalt stærri en hér.“

Boð og bönn tískunnar
Þegar Sunna er spurð um eigin 
fatastíl, svarar hún. „Ég er rosalega 
löt að klæða mig hversdags og eyði 
mjög litlum tíma í að finna til föt. 
Hversdags er ég klædd í gallabuxur, 
einlitan stuttermabol og einlita, 
prjónaða peysu úr fínni ull. Ég held 
að tískuáhuginn hafi þróast í öfuga 
átt, þótt ég sé fatahönnuður og allt 
það. Ég hef í raun sáralítinn áhuga 
á tísku sem slíkri, þá meina ég ef 
við tölum um tísku sem við sjáum í 
blöðunum og á sýningarpöllunum, 
hvort stórir jakkar séu úti eða inni 
eða hvort fjólublár er litur gærdags-
ins eða morgundagsins. Öll boð og 
bönn í tísku finnst mér eiginlega 
hallærisleg. En hins vegar elska ég 

Lítill stuðningur við hönnuði
Sunna Örlygsdóttir fatahönnuður vinnur nú nýja fatalínu. Hún hlaut tilnefninguna Looking 
forward to í flokknum Fashion Design of the Year á hönnunarverðlaunum Grapevine 2018.

Sunna Örlygsdóttir fatahönnuður. MYND/EYÞÓR

Þetta dress er sömuleiðis úr ArtEZ 
Mini Collection 2015 frá Sunnu.

Þessi fatnaður 
er úr ArtEZ Mini 
Collection 2015. 
MYNDIR/MAGNÚS 
ANDERSEN

flíkur og allt sem er hægt að tjá með 
minnstu smáatriðum í frágangi og 
efnisvali – alla litlu „núansana“. 
Ég er mikil áhugamanneskja um 
ímyndarsköpun. 

Eftir að hafa lært fatahönnun 
verður maður óhjákvæmilega 
dálítið vandlátur á föt og það verð-
ur erfiðara að finna föt í búðum. 
Ég er oftast frekar dökkklædd en 
er annars mikið fyrir djúpa og 
sterka litatóna, sérstaklega í eigin 
hönnun. Á síðustu árum hef ég 
orðið sífellt hallari undir bleika 
tóna, hvernig sem á því stendur. Ég 
á gulbrúna rúllukragapeysu sem 
amma mín prjónaði á mig þegar 
ég var svona 11-12 ára og er mér 
kær. Ótrúlegt en satt þá passa ég 
enn í hana og mun halda áfram að 
nota hana þangað til hún dettur í 
sundur.

Það er reyndar smá áhugamál 
hjá mér að kíkja í fínu búðirnar 
erlendis. Þá fær maður tilfinningu 
fyrir því hvað fólk er að kaupa og 
svo finnst mér gaman að kíkja inn 
í flíkur til að skoða hvaða aðferðir 
eru notaðar í frágang og hvaða efni 
er verið að nota. Þjóðbúningurinn 
minn er í miklu uppáhaldi hjá mér 
en mamma saumaði hann á mig 
þegar ég fermdist,“ segir Sunna.

NÝSKÖPUN Á ÍSLANDI
Blaðið er unnið að hluta í samstarfi við Rannís og Tækniþróunarsjóð.

Ætlum við þar að sýna þá grósku sem er í íslenskri nýsköpun og kynna það sem vel hefur farið af stað á 
síðastliðnum árum.

Í blaðinu gefst nýsköpunar fyrirtækjum færi á að kynna sína starfsemi og vöruþróun.  
Um leið er blaðið öflugur auglýsingamiðill fyrir fyrirtæki og stofnanir sem bjóða 
nýsköpunarfyrirtækjum upp á ýmiskonar vörur eða þjónustu.

Boðið er upp á hefðbundin auglýsingahólf sem og umfjallanir sem eru settar upp af blaðamanni okkar í 
góðu samráði við auglýsanda.
Stór dreifing og mikill lestur Fréttablaðsins tryggir að blaðið nær afar vel til ákjósanlegra markhópa.

Fimmtudaginn 4. júlí mun Fréttablaðið gefa út aukablaðið 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:

Arnar Magnússon
Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
arnarm@frettabladid.is Sími: 512-5442
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Bílar 
Farartæki

7 MANNA
 BMW 2 GRAN TOURER LUXURY. 
Árg.2017,ek.aðeins 26.þús km, 
dísel,sjálfskiptur,með öllum lúxus 
og öryggisbúnaði.Verð 4.980.000. 
Rnr.248345.Á staðnum.

GOTT VERÐ.
NÝR HYUNDAI IX35 2.0 CRDI 
PREMIUM PANORAMA . 
Dísel,sjálfskiptur,leður,glerþak, 
mjög vel útbúnir.Verð 3.990.000. 
Rnr.248639.Á staðnum.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.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

100% LÁN
SKODA Octavia 1.6 Dísel Elegance 
4X4. Árgerð 2014, ekinn 76 Þ.KM,. 
Verð 2.790.000. Rnr.136574.

100% LÁN
SKODA Octavia 1.6 Dísel Ambition 
Sjálfskiptur. Árgerð 2011, ekinn 143 
Þ.KM,. Verð 1.490.000. Rnr.171307.

100% LÁN
SKODA Octavia 2.0L Dísel Elegance 
Sjálfskiptur. Árgerð 2014, ekinn 73 
Þ.KM,. Verð 2.980.000. Rnr.136684.

NÝR BÍLL
VW Golf 1.6 Dísel Comfortline. 
Árgerð 2018, sjálfskiptur 7 gírar. 
Verð 3.690.000. Rnr.136950.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

DODGE Ram 1500 laramie premium 
diesel . Árgerð 2017, Nýr bíll, dísel, 
sjálfskiptur 8 gírar. Verð 10.980.000.
Tilbúinn til afhendingar Rnr.212830.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

FENDT Tendenza 515 SG Árgerð 
2018 Nýtt og ónotað stórglæsilegt 
hús á frábæru verði ásett verð/
skiptiverð 5.380.000.- Tiboðsverð 
Staðgreitt kr4.590.000.-Rnr.105777 
Braut Netbílasala frítt að skrá vantar 
bíla á skrá mikil sala bilabraut@
bilabraut.is

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík

Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is

www.bilabraut.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bátar

 Viðgerðir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Nudd

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

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU ÚTI.
Vönduð vinnubrögð og mikil 

reynsla.
Löggildur málarameistari

Jón og Marteinn Málningarþj.
S: 8611242

 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

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Húsaviðhald

GMC Sierra 3500hd denali.  
Árgerð 2018, Nýr bíll, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð án vsk 7.967.000  
Tilbúinn til afhendingar. Rnr.212928.

CHEVROLET Silverado 3500 ltz.  
Árgerð 2018, Nýr bíll dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 7.725.000. 
Tilbúinn til afhendingar.  Rnr.212981.

DODGE Ram 3500 limited tungsten. 
Árgerð 2018, nýr bíll dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 7.967.000  
Tilbúinn til afhendingar. Rnr.115242.

FORD F350 platinium ultimade. 
Árgerð 2017, ekinn 8 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð án vsk 7.975.000.
Tilbúinn til afhendingar.  Rnr.115630.

FORD F350 lariat ultimate fx4. 
Árgerð 2017, Nýr bíll dísel, sjálfskiptur. 
Verð án vsk 7.653.000.
Tilbúinn til afhendingar. Rnr.212931.

Yfir 150 bílar á staðnum   Bíll með myndum selst betur  Innisalur

GÓÐIR FYRIR LANDSMÓT HESTAMANNA

Opið: Mánudaga-föstudaga kl. 10-18. Lokað um helgar í sumar.

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.

Þjónusta

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

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

 Húsnæði óskast

EINBÝLI / HÆÐ / RAÐHÚS Í 
110 RVK 

EÐA NÁGRENNI ÓSKAST
Hjón með 3 börn óska eftir 
einbýli, raðhúsi, eða hæð í 

110 RVK eða nágrenni. Aðeins 
langtímaleiga kemur til greina. 

Reglusemi og skilvísum greiðslum 
heitið. 

Nánari upplýsingar sendist á:

sendtohelgi@gmail.com

 Sumarbústaðir

STÓRT SUMARHÚS TIL LEIGU 
Í GRÍMSNESI!

12 manns. Verð 40.000 þús kr. 
nóttin virka daga og 45 þús kr. 
nóttin um helgar, lágmark 2 nætur. 
Heitur pottur og sauna. Uppl. 898 
1598 & ktsumarhus@gmail.com

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 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

 Atvinna í boði

HÚSASMIÐUR - VERKSTJÓRI 
Á AKUREYRI

Verktakafyrirtæki með góða 
verkefnastöðu óskar eftir að ráða 

verkstjóra.

Hæfniskröfur: 

- Sveinspróf í húsasmíði 

- Reynsla af mótauppslætti 

- Enskukunnátta 

Umsóknir sendist á  
verk.job@gmail.com og nánari 

uppl. í s. 840 0609

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Hálendismiðstöð í Kerlingarfjöllum 
Fannborg ehf. hefur tilkynnt til athugunar Skipulagsstofnunar 
frummatsskýrslu um  hálendismiðstöð í Kerlingarfjöllum, 
Hrunamannahreppi. 

Kynning á frummatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd og 
skýrsla um mat á umhverfisáhrifum hennar liggur frammi til kynningar 
frá 28. júní til 10. ágúst á eftirtöldum stöðum: Bókasafni Hrunamanna, 
bæjarskrifstofu Hrunamannahrepps, Þjóðarbókhlöðunni og hjá 
Skipulagsstofnun.  Frummatsskýrslan er aðgengileg á vef 
Skipulagsstofnunar www.skipulag.is. 

Athugasemdafrestur: Allir geta kynnt sér frummatsskýrsluna og lagt 
fram athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi 
síðar en 10. ágúst 2018 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 
Reykjavík eða með tölvupósti á skipulag@skipulag.is. 

Kynningarfundir: Fannborg ehf. stendur fyrir kynningarfundi á 
frummatsskýrslu þann 3. júlí kl. 12:00 í Félagsheimili Hrunamanna á 
Flúðum. Einnig verður kynningarfundur 3. júlí kl. 17.00 í húsi 
Verkfræðingafélags Íslands, Engjateigi 9 í Reykjavík. Allir eru velkomnir.  

Vísir hf óskar eftir að ráða 
skipstjóra, vélstjóra og 
háseta á Daðey GK-777  
Daðey er beitningarvélarbátur í 

krókakerfinu upplýsingar í síma 420-
5700 eða umsókn á heimasíðu Vísis 

www.visirhf.is.

551 5000

Ármúla 15, 108 Reykjavík -  www.proventus.is - proventus@proventus.is

TIL FJÖLBREYTTRA 
STARFA UM LENGRI 
EÐA SKEMMRI TÍMA

Útvegum starfsmenn

Nánari upplýsingar í síma 551 5000 eða sendið  
fyrirspurn á netfangið proventus@proventus.is

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

Indverskt höfuð og andlitsnudd, 
litun og plokkun á augabrúnir 

á aðeins 5.500.-
  
  Verið hjartanlega velkomin.

��������	
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Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tilboð

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

viftur.is
vogurv

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

KEILUGRANDI 2  -  3JA HERB. ÍBÚÐ

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

OPIÐ HÚS! Í dag milli kl.17:30 og 18:00  
FALLEG 3JA HERB. ÍBÚÐ M/BÍLSKÝLI Á EFTIRSÓTTUM 
STAÐ – 107 REYKJAVÍK! Fallegt og björt, 115,9 fm íbúð með 
tvennum svölum á þessu vinsæla barvæna stað í Vesturbæ-
num. Eldhús og baðherbergi er nýlegt og herbergin rúmgóð 
sem og stofan. ATH! Bara ein hæð upp frá aðalinngangi. 
Sjón er sögu ríkari! – Ekki missa af þessari!  
Ásett verð 44,8 millj. Allar nánari uppl. veitir  
Jóhann Friðgeir, s: 896-3038 eða á johann@hofdi.is 

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

OPIÐ HÚS

 

Tilkynningar

Atvinna

Fasteignir

Þjónusta
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