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Ariana Grande er að ná 
sér á strik eftir erfiða 
tíma. Hún fékk áfalla-
streituröskun eftir 
hryðjuverkaárásina í 
Manchester í fyrra. Ný 
plata er væntanleg frá 
henni.  ➛8
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Guðný klæðist hér kjól sem hentar við öll tækifæri, bæði hversdags og spari, jafnvel sem náttkjóll þegar þannig ber undir.  MYND/ANTON BRINK

Fékk nóg 
af svörtu í 
Sinfóníunni
Guðný Guðmundsdóttir hefur verið ástsæl-
asti fiðluleikari landsins um áratuga skeið og 
löngum vakið athygli fyrir fallegan klæða-
burð. Hún segir að fiðlan ráði stundum fata-
vali og viðurkennir að hafa mikið dálæti á 
litum, einkum litríkum slæðum.  ➛2
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ENN MEIRI LÆKKUN!
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50-60% AFSLÆTTI
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Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
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efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Ég myndi lýsa mínum stíl 
þannig að hann fari eftir 
hentugleikum, þegar ég sé 

eitthvað sem mig langar í þá kaupi 
ég það,“ segir Guðný. „Mér finnst 
mikilvægt að eiga dálítið af fötum 
sem eru vönduð og endast. Þá fara 
þau kannski einhvern tíma úr tísku 
en svo er hægt að fara í skápana 
og ná í eitthvað tuttugu ára gamalt 
sem er aftur komið í tísku. En ég 
kaupi líka ódýrara, boli og leggings 
sem mér finnst þægilegt að vera 
í dagsdaglega og fer svo kannski 
í fallega blússu eða mussu yfir.“ 
Hún segist ekki vera neitt sérstak-
lega meðvituð í litavali. „Mér er 
sagt að blár hljóti að vera uppá-
haldsliturinn minn því fólk segir 
að ég sé alltaf í bláu. Gulur er líka 
í uppáhaldi, bleikur og grænn og 
fjólublár … það eina sem ég forðast 
er svart en það er kannski af því ég 
spilaði í svörtu með sinfóníunni í 
áratugi og kláraði kvótann. Það er 
reyndar í lagi að vera í svörtu með 
einhverju litríku.“

Talið berst að því hvort fiðlu-
leikarar þurfi að hugsa fyrir 
hljóðfærinu þegar þeir velja sér 
fatnað. Guðný segir svo vera. „Ef ég 
sé eitthvað sem mig langar til að 
spila í þá þarf ég að hreyfa mig í því 
í búðinni á alla kanta. Ef ég spila 
á tónleikum þar sem ég þarf að 
sitja, eins og í kammertónlist, þá 
passa ég upp á að sé hægt að sitja 
þægilega í buxunum eða pilsinu. 
Ég er mjög mikið með hljóðfærið 
í höndunum, bæði þegar ég er að 
spila, æfa og kenna og þá finnst 
mér þægilegra að vera í fötum sem 
þrengja ekki að.“ 

Hún segir mikilvægt fyrir fiðlu-
leikara að ermar séu víðar um 
handarkrikann og að hálsmálið 
skipti líka máli. „Ég gekk voða 
mikið í rúllukragapeysum þegar 
ég var yngri en er núna meira 
fyrir rúmt hálsmál og er nánast 
alltaf með slæðu.“ Guðný á margar 
slæður sem hún notar við ýmis 
tilefni. „Eina uppáhaldsslæðuna 
mína fékk ég frá kínverskri vin-
konu minni og hún er úr kínversku 

silki. Þar eru allir uppáhaldslitirnir 
mínir samankomnir þannig að 
hún passar við allt. Aðra uppá-
haldsslæðu keypti ég á listasafni 
í Suður-Frakklandi og hún er líka 
litrík með myndum eftir frægan 
listmálara.“

Síðustu fatakaup Guðnýjar voru 
skór og kjóll sem hafa nýst henni 
vel við spilamennsku. „Skórnir 
eru úr bleiku rúskinni og alveg 
geggjaðir. Þeir eru svo háir að ég 
get ekki spilað í þeim nema tón-
leikarnir séu stuttir,“ segir Guðný 
og hlær. „Ég var nýbúin að kaupa 
kjól í Geysi þar sem ég hélt að væru 
bara útivistarföt svo þessi kjóll 
kom mér ánægjulega á óvart. Svo 
fór ég í Steinar Waage beint á móti 
í Kringlunni og þar blöstu skórnir 
við. Ég spilaði í þessum fötum í 
síðustu viku og eftir tónleikana 
kemur til mín kornung stúlka og 
segir: Ég vildi að ég þekkti ein-
hvern sem kynni að velja á mig 
svona geggjuð föt eins og þennan 
kjól. Mér fannst það ágætt, komin 
á þennan aldur.“

Aðspurð um uppáhaldshönnuði 
minnist Guðný á íslenska hönn-
unarteymið Systur og makar. „Ég 
hef keypt mikið hjá þeim, utanyfir-
flík, peysu og mussu sem hægt er 
að nota á tónleikum og líka þegar 
maður fer fínt, eins og á árshátíð. 
Einn af mínum uppáhaldskjólum 
er keyptur þar og hann virkar bók-
staflega við öll tilefni. Ég get notað 
hann sem bol eða mussu hvers-
dags, svo ef ég fer í hæla þá toga ég 
hann aðeins niður og þá er hann 
mjög sparilegur og svo lenti ég 
einu sinni um daginn í því að gista 
óvænt í sumarbústað hjá vinafólki 
og þá notaði ég hann sem náttkjól. 
Í Systrum og mökum keypti ég líka 
dressið sem ég spila alla tónleikana 
í.“

Tónleikarnir sem um ræðir eru 
hvorki meira né minna en Mozart-
maraþon, tónleikaröð sem Guðný 
stendur fyrir í Hannesarholti í ár 
í tilefni af sjötugsafmæli sínu. „Já, 
ég á stórafmæli í ár svo ég ákvað að 
halda upp á það með því að leika 
öll verk sem Mozart samdi fyrir 
píanó og fiðlu,“ segir Guðný. „Ég 
þekkti mörg þeirra en þau eru ekki 
öll svo mikið spiluð því stundum 
er píanóið  í forgrunni og fiðluleik-
arar velja frekar verkin þar sem 
fiðlan fær stórt hlutverk,“ segir 

Guðný segist vera mikil slæðukona 
og hér eru tvær uppáhaldsslæður, 
önnur frá kínverskri vinkonu og hin 
keypt í listasafni í Suður-Frakklandi. 

Bleiku skórnir eru íðilfagrir og hægt 
að spila í þeim líka en bara ef tón-
leikarnir eru ekki lengri en hálftími. 

Guðný er mikið fyrir fylgihluti, skó og töskur sem hún á í ýmsum glaðlegum litum. 

Kjóllinn úr Geysi og skórnir góðu sem 
fara svo vel saman að eftir er tekið. 

Guðný Guðmundsdóttir fiðluleikari og fyrrverandi konsertmeistari Sinfóníu-
hljómsveitar Íslands velur fatnað gjarnan með tilliti til fiðlunnar. Hún er hér 
í tónleikafötum frá Systrum og mökum sem hún klæðist á tónleikaröð sinni 
Mozartmaraþon í Hannesarholti. MYND/ANTON BRINK

hún. „Þetta eru þrjátíu og tvö verk 
þannig að þetta eru tíu hádeg-
istónleikar sem spanna yfir allt 
árið 2018, fimm eru búnir og fimm 
eftir.“ Tónleikarnir hafa að jafnaði 
farið fram síðasta sunnudag í 
hverjum mánuði en í þetta sinn er 
það næstsíðasti sunnudagurinn 
þar sem Guðný var kölluð í vinnu 
til útlanda. „Með mér eru yfir-
leitt mismunandi píanóleikarar á 
hverjum tónleikum og langflestir 
hérlendir. Eftir tónleikana er svo 
hægt að fá sér bröns í Hannesar-
holti og þeir sem koma á tón-

leikana fá afslátt af brönsinum.“ 
Sónöturnar sem verða leiknar á 
sunnudaginn eru sónata í G-dúr 
KV 27, sónata í A-dúr KV 305 og 
sónata í Es-dúr KV 380. Með-
leikari Guðnýjar að þessu sinni er 
Gerrit Schuil. Tónleikarnir hefjast 
klukkan 12.15 í Hannesarholti.

Miða má nálgast á tix.is en allar 
upplýsingar er að finna á Facebook 
undir Mozartmaraþon – tónleika-
röð og á heimasíðunni gudnygud-
munds.com

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Frábær hóptilboð 
Sjáðu öll tilboðin okkar á 
www.kinahofid.is

Opið alla daga 
vikunnar frá  

kl. 11:00 - 22:00

Kínahofið veitingahús  l  Nýbýlavegi 20  l  200 Kópavogi   
www.kinahofid.is l Sími 554 5022

kl. 11:00 - 22:00

ahofið veitingahús l Nýbýlavegi 20 l 200 Kópa

TILBOÐ  
4 réttir + súpa dagsins 

aðeins 1.690 kr.*

SVÍNAKJÖT MEÐ TOFANSÓSU
KJÚKLINGUR MEÐ SATAYSÓSU

NÚÐLUR MEÐ GRÆNMET
DJÚPSTEIKTAR RÆKJUR MEÐ SÚR/SÆTRI SÓSU

 *tekið með heim – 1.990 kr. ef borðað er á staðnum. 
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ENN MEIRI VERÐLÆKKUN!

50-70% afsláttur 
af fatnaði og skóm!

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Mos Mosh jakki  
verð 26.980
nú 13.490

PBO buxur 
verð 21.980
nú 10.990

Ancora jakki   
verð 26.980
nú 13.490

Ancora buxur 
verð 14.980
nú 7.490

PBO jakki     
verð 32.980
nú 16.490

Mos Mosh buxur 
verð 21.980
nú 10.990

Lebek jakki og vesti 
verð 29.980
nú 14.990

Lebek vattjakki 
verð 18.980
nú 9.490

Margir litir



Skartgripaframleiðandinn 
Boucheron hefur þróað nýja 
gerð skartgripa. Skartgrip-

irnir nýta krónublöð blóma sem 
eru meðhöndluð með leynilegri 
aðferð og skreytt með gimsteinum. 
Útkoman er skartgripir sem eru 
náttúrulegri í útliti en áður hefur 
sést.

Hönnunarstjóri Boucheron, 
Claire Choisne, hefur getið sér 
nafn fyrir óhefðbundna og flókna 
en um leið frumlega hönnun og 

hún heldur áfram á sömu braut 
með nýjasta skartgripasafni sínu, 
Nature Triomphante. 

Með hjálp listamanns sem sér-
hæfir sig í krónublöðum og frum-
legri vinnu frá vísindamönnum 
Boucheron gerir hún krónublöðin 
ódauðleg og nýtir þau til að skapa 
skartgripi.

Aðferðinni er haldið leyndri, 
en hún snýst um að varðveita 
krónublöðin og fanga form þeirra 
í títan, en svo eru þau skreytt með 
gimsteinum. 

Í safninu er að finna hringa og 
eyrnalokka sem eru skreyttir með 
blómum, hálsfesti sem byggir á 
stafrænni skönnun af bergfléttu og 
aðra einstaka og glæsilega gripi.

Ný gerð náttúrulegra 

skartgripa
Skartgripaframleiðandinn Boucheron hefur fundið upp á nýrri aðferð við framleiðslu skartgripa. 
Aðferðin snýst um að varðveita krónublöð blóma og skapa afar náttúrulega skartgripi úr þeim.
Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Alltaf eitthvað  
nýtt og spennandi

Við erum á Facebook

Str. 36-56

aukaafsláttur 
af allri útsöluvöru

Buxur, kjólar, bolir, toppar, túnikur, jakkar

 4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 9 .  J Ú L Í  2 0 1 8  F I M MT U DAG U R



Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Lífið á frettabladid.is fjallar um fólk, tísku
menningu, heilsu og margt fleira.

Fylgstu með á frettabladid.is/lifid

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS



Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Erum að taka upp, 
Pre-Autumn 2018, frá STUDIO

Vel skóaðar  
NBA-stjörnur
Það er ekki nóg með að leikmenn NBA-deildarinnar í 
Bandaríkjunum stígi upp í úrslitum og leggi sig meira fram. 
Margir leikmanna skarta nýjum og litfögrum skóm sem 
vekja oft mikla athygli. Úrslitakeppninni lauk snemma í 
júní með sigri Golden State Warriors gegn Cleveland Ca-
valiers þar sem skærustu stjörnur beggja liða léku í nýjum 
og skrautlegum skóm. Lítum á nokkur 
falleg skópör frá síðustu úrslitakeppni.

Sannarlega skrautlegir Nike Kyrie 4 skór sem Jayson Tatum, leikmaður Boston Celtics, klæddist í 
leik fjögur í úrslitum Austurdeildarinnar gegn Cleveland Cavaliers.

LeBron James, leikmaður Cleveland Cavaliers, klæddist 
þessum svörtu Nike-skóm í leik sjö í úrslitum Austur-
deildarinnar gegn Boston Celtics.

Marcus Morris, leikmaður Boston Celtics, klæddist Nike 
Kobe 1 Protro skóm í leik gegn Cleveland Cavaliers.

LeBron James í rauðum og gylltum 
Nike-skóm gegn Golden State.

Kevin Durant 
klæddist 
þessum litfögru 
Nike KD 10 í 
fjórða leik úr-
slitakeppninnar 
gegn Cleveland 
Cavaliers.

John Wall, leikmaður Washington Wizards, í Adidas-skónum sínum í leik gegn Toronto Raptors í 
fyrstu umferð úrslitakeppninnar. Wall skrifaði undir risasamning við Adidas í vetur.

Marcus Smart, leikmaður Boston Celtics, í viðeigandi 
grænum lit í skóm frá Adidas gegn Philadelphia 76ers í 
annarri umferð úrslitakeppninnar.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 
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Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI 19. - 25. JÚLÍ

nýr ilmur
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20% AFSLÁTTUR AF ARMANI Á KYNNINGUNNI

Glæsilegt GIORGIO ARMANI handklæði er kaupaukinn þinn þegar þú kaupir GA vörur fyrir 8.500 kr. eða meira. 



Ariana hefur greint frá því 
nýlega að hún hafi átt við 
áfallastreituröskun að stríða 

eftir harmleikinn. „Hún segist enn 
eiga erfitt með að ræða um árásina 
og vill helst ekki gera það opinber-
lega. Ég hef rætt við marga aðdá-
endur mína sem segja nákvæmlega 
það sama,“ segir hún. Ariana hefur 
verið með tónleika í Bandaríkj-
unum að undanförnu.

Ariana er bandarísk, fædd 26. 
júní 1993 og er því nýlega orðin 
25 ára. Ferill hennar hófst árið 
2008 þegar hún kom fram á söng-
leiknum 13 á Broadway, þá aðeins 
15 ára. Eftir það fékk hún hlutverk 
í sjónvarpsþáttum og hefur léð 
ýmsum teiknimyndapersónum 
rödd sína. Árið 2011 sneri hún 
sér að tónlistinni en fyrsta platan 
kom úr árið 2013 og nefndist Yours 
Truly. Eitt lagið, The Way, komst 
strax á topplista um allan heim. 
Ariana Grande hefur síðan verið 
öflugur tónlistarmaður og á marga 
unga aðdáendur um allan heim. 
Tónleikar hennar þykja mikið 
sjónarspil þar sem sviðsetning 
spilar stórt hlutverk.

Flest lög Ariönu fara á vinsælda-
lista en hún hefur boðað nýja plötu 
17. ágúst sem margir bíða spenntir 
eftir. Tónlistarmyndbönd hennar 
hafa slegið öll met og hún hefur 
hlotið fjölda verðlauna, má þar 
nefna American Music Awards, 
MTV Europe Awards og Grammy. 
Hún er á lista Time yfir 100 áhrifa-
ríkasta fólkið í heiminum.

Ariana Grande fæddist á Flo-
rída. Foreldrar hennar fluttu frá 
New York þegar móðir hennar 
gekk með hana en þau skildu 

Ariana nýtur lífsins á ný
Söngkonan Ariana Grande er komin á fullt aftur eftir að hafa dregið úr tónleikahaldi í kjölfar hryðju-
verkaárásar í Manchester í fyrra. Þar féllu 23 ungmenni sem hlýddu á söngkonuna á risatónleikum.

Glæsilegir tónleikar Ariönu Grande voru haldnir í Brooklyn í New York þann 11. júlí sl.  MYNDIR/NORDICPHOTOS

Ariana Grande kom fram á iHeartRadio-tónleikum á Banc of California 
Stadium 2. júní þar sem hún vakti mikla athygli enda flott á sviðinu.

Ariana Grande á labbinu á Man-
hattan í New York í lok júní. 

Í Metropolitan-safninu á galakvöld-
verði og með stóra slaufu í taglinu.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

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

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Gallabuxur á 12.900 kr.

- 3 litir: blátt, dökkblátt,  
              svart
- stærð 34 - 54

Stretch 
- háar í mittið

þegar hún var átta ára. Ariana 
stundaði nám í leiklistarskóla 
barna í Fort Lauderdale á Flórída 
og tók þátt í mörgum uppfærslum, 
má þar nefna Annie, Galdrakarl-
inn í Oz og Fríðu og dýrið. Þegar 
hún var átta ára kom hún fram 
um borð í skemmtiferðaskipi sem 
sigldi frá Flórída. Þar söng hún 
með hinum ýmsu sinfóníuhljóm-
sveitum.

Nýjasta lag Ariönu heitir No 
tears left to cry og er það samið 

til að minnast hryðjuverkaárásar-
innar í Manchester á síðasta ári. 
Það er meðal laga á nýju plötunni 
sem kemur út eftir mánuð. Ariana 
er með 121 milljón fylgjenda á 
Instagram og kemur hún þar á eftir 
Kim Kardashian og Beyoncé. Þær 
tvær síðarnefndu hafa undanfarið 
tekið upp hárstíl Ariönu en hún er 
þekkt fyrir að greiða hárið alltaf 
í hátt tagl. Ariana Grande verður 
á forsíðu tískutímaritsins ELLE í 
næsta mánuði.
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Aukin fjölbreytni verður í tjáknunum frá Apple á þessu ári. 

Emoji-dagurinn var í fyrradag, 
17. júlí. Þessi skemmtilegu 
tjákn frá Apple verða mun 

fleiri á þessu ári því búist er við 70 
nýjum gerðum. Fjölgað verður í 
hópi rauðhærðra og sköllóttra. Þá 
verða nýju tákn með krullað hár 
og jafnvel grátt hár. Einnig verður 
dýratáknum fjölgað; humar mun 
bætast við, páfugl og kengúra.

Jeremy Burge, einn af hönnuðum 
tjáknanna, segir við CNN að fólk 

geti síðar á árinu valið fleiri hára-
liti á tjáknin heldur en áður hefur 
verið unnt. Flestir snjallsímaeig-
endur senda einhvers konar tjákn 
þegar þeir skrifa inn á Facebook, 
senda sms eða spjalla á Messenger. 
Tjáknin sýna líðan sendandans. 
Tjáknin eru mjög góð hjálpartæki 
í skrifuðu máli því þau segja heil-
margt en þau ætti samt ekki að nota 
í vinnunni. Þau eru til daglegrar 
notkunar í einkalífinu.

Ný tjákn frá Apple

Eminem, rapparinn heims-
frægi, og bandaríska tísku-
merkið Rag & Bone hafa sam-

einað krafta sína og sendu nýlega 
frá sér fatalínu í takmörkuðu 
upplagi undir heiti rapparans. Um 
er að ræða þrjár tegundir af bolum; 
The Kamikaze, Success og Graffiti, 
og inniheldur hver þeirra til-
vitnun úr vinsælum textum hans. 
Auk þess inniheldur línan þrjár 
hettupeysur í hvítum, grænum og 
svörtum lit en Eminem sá um alla 
hönnun.

Flíkurnar fóru í sölu 13. júlí á sér-
stökum „pop-up“ viðburði á The 
Sun & 13 Cantons pub í London 
sem stóð einungis yfir í einn dag. 
Síðan hafa þær fengist í vefverslun 
Rag & Bone. Nú þegar eru tvær 
þeirra uppseldar, hvort tveggja 
bolir, en áhugasamir geta skráð sig 
á biðlista hjá Rag & Bone.

Bolirnir kosta rúmlega 10.000 kr. 
og hettupeysurnar kosta tæplega 
27.000 kr. Kynna má sér úrvalið á 
rag-bone.com/eminem.

Fatalína  
frá Eminem

Crocs kvennaskór með háum 
hæl, kallaðir „Crocs Women’s 
Cyprus V Heel“, eru svo vin-

sælir að þeir hafa selst upp á vefsíðu 
framleiðandans og kosta nú rúmlega 
20 þúsund krónur á Amazon.

Samkvæmt vefsíðu framleið-
andans hefur þessi útgáfa glæsi-
lega hannaða ól, hún hylur ristina 
betur en gamlar útgáfur og skórnir 
eru með fallegri málmskreytingu. 
Ólarnar eru með teygju svo þær 
þrengi síður að fætinum og það er 
þægilegur froðupúði í botninum.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
Crocs framleiðir skó með háum hæl, 
en hingað til hafa fæstir þeirra líkst 
frumgerðinni sérstaklega. Cyprus 
V eru öðruvísi, skórnir hafa hefð-
bundið Crocs-útlit, það er bara búið 
að bæta við háum hæl.

Það er mikil ánægja með skóna 
og viðskiptavinir hafa hælt þeim 
fyrir sanngjarnt verð, þægindi og 
fjölhæfni. Þeir kostuðu tæpar 6.000 
krónur hjá Crocs en þeir sem vilja 
næla sér í par verða annaðhvort að 
bíða eftir nýju upplagi frá framleið-

andanum eða sætta sig við hátt 
verð, því skórnir 

kosta nú rúmar 
20 þúsund 

krónur á 
Amazon.

Háhælaðir 
Crocs njóta 
vinsælda

ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

MÖRKIN 4
108 REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS

ÖLL OKKAR VERÐ MIÐAST VIÐ 
FULLBÚINN STEIN MEÐ UPPSETNINGU

329.420 KR. 
ÁÐUR: 482.900 KR.

313.420 KR. 
ÁÐUR: 462.900 KR.
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385.420 KR. 
ÁÐUR: 552.900 KR.

113 2021

129-3

270.220 KR. 
ÁÐUR: 408.900 KR.

2046 

115

104 118

369.420 KR. 
ÁÐUR: 532.900 KR.

288.620 KR. 
ÁÐUR: 431.900 KR.

6010 

315.520 KR. 
ÁÐUR: 451.900 KR.

með öllum legsteinum
allt innifalið

106

149.900 KR. 
ÁÐUR: 276.600 KR.

2041

297.420 KR. 
ÁÐUR: 442.900 KR.

319.420 KR. 
ÁÐUR: 452.900 KR.

mm

2006
295.820 KR. 

ÁÐUR: 440.900 KR.
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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

Hobby excellent 540 
UL árg 06.2018 tvö rúm, 
rafgeymir,hleðsla,sólarsella,fortjald 
skipti möguleg á fellihýsi raðn, 
122643 verð 4.280 þús Erum með 
aðstöðu hjá Bílalind við breiðhöfða 
vantar allar gerðir ferðavagna á skrá 
og planið.

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Mótorhjól

 Viðgerðir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

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

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU.

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

 Húsaviðhald
Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

www.parketogmalun.is 25 ára 
reynsla. Parketslípun, sólpallaslípun, 
korkslípun og parketlagnir. 
S:7728100 Erum á facebook Parket 
og málun.

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

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



 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 í boði

FOR RENT

TIL LEIGU 2JA HERB. ÍBÚÐ
For rent two bedroom apartment.

Til leigu góð 2ja herb. 70 fm 
íbúð með yfirbyggðum svölum í 

Krummahólum.
Reglusemi áskilin.
Uppl. sendist á  

antonben@simnet.is  
eða í síma: 895-9376

 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

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna óskast

STARFSFÓLK Í BOÐI
Höfum í okkar röðum áreiðanlegt 

og reynslumikið starfsfólk í hin 
ýmsu verkefni. Meðal annars í 
smíðavinnu, flísalagnir og aðra 

múrvinnu, pípulagnir, vélavinnu 
og málningarvinnu ásamt allri 
almennri verkamannavinnu.

Manngildi Starfsmannaþjónusta 

s.780-1222

Til sölu

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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

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

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

  Veitingastaður á Laugavegi
Til sölu rekstur vinsæls veitingataðar á Laugvegi  

sem tekur 50 gesti í sæti. Vínveitingaleyfi. 

Geysivinsæll á Trip Advisor. Gott tækifæri. 

Uppl. veitir Óskar Mikaelsson  
á netfanginu oskar@atveignir.is og  773-4700                            

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.

intellecta.is
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Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu

Ólafsvalla á Stokkseyri.

Samkvæmt 1.mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010, auglýsir 
bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að breyttu  
deiliskipulagi Ólafsvalla á Stokkseyri í Sveitarfélaginu Árborg.

Breytingin felst í að sex einbýlishúsalóðum við norðanverða 
götu er breytt yfir í par- og raðhúsalóðir en á síðustu miss- 
erum hefur eftirspurn eftir slíkum lóðum aukist á Stokkseyri.
Gatan Ólafsvellir liggur til norðurs frá Hásteinsvegi og liggja 
tveir botnlangar út frá henni til vesturs. Syðri botnlanginn 
(lóðir 1-12) er nú fullbyggður. Breytingin nær til nyrðri hluta 
nyrðri botnlangans (lóðir 14-24) þar sem í gildandi deiliskipu-
lagi er gert ráð fyrir 6 einbýlishúsalóðum.
Í breytingu þessari er einbýlishúsalóðum nr. 14, 16, 18, 20, 22, 
24, breytt þannig að þær verða gerðar að 2 parhúsalóðum 
og 2 raðhúsalóðum þar sem hver lóð er með 3 íbúðum. 
Heildarútkoman  er þannig að í stað 6 einbýlishúsalóða koma 
10 íbúðir, 4 í parhúsum og 6 í raðhúsum.
Skilmálar fyrir svæðið breytast ekki að öðru leyti, og hefur 
breytingin ekki áhrif á núgildandi skipulag. Byggingar og 
staðarval þeirra skulu vera í samræmi við gildandi lög um 
mannvirki og byggingarreglugerð.

Teikningar ásamt greinargerð (skilmálum), vegna tillögunnar 
mun liggja frammi á skrifstofu skipulags og- byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með  19. júlí 2018 til og með 
30. ágúst 2018.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Frestur til að skila athugasemdum rennur út 30. ágúst 2018 og 
skal þeim skilað skriflega til skipulags og byggingarfulltrúa á 
skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er 
að skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags og- 
byggingarfulltrúa í netfangið bardur@arborg.is. 

Virðingarfyllst,  
Bárður Guðmundsson 

skipulags- og byggingarfulltrúi 

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Athugun Skipulagsstofnunar 

Stækkun kjúklingabús að Hurðarbaki,  

Hvalfjarðarsveit 
Matfugl hefur tilkynnt til umfjöllunar Skipulagsstofnunar frummatsskýrslu 
um ofangreinda framkvæmd. 

Tillaga að ofangreindri framkvæmd og skýrsla um mat á umhverfisá-
hrifum hennar liggur frammi til kynningar frá 19. júlí til 31. ágúst 2018 á 
eftirtöldum stöðum: Á skrifstofu Hvalfjarðarsveitar, í Þjóðarbókhlöðunni 
og hjá Skipulagsstofnun.  Frummatsskýrslan er aðgengileg á vefsíðu 
stofnunarinnar: www. skipulag.is. 

Allir hafa rétt til að kynna sér framkvæmdina og leggja fram 
athugasemdir.  Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar 
en 31. ágúst 2018 til Skipulagsstofnunar bréfleiðis eða með tölvupósti á 
skipulag@skipulag.is. 

Skipulagsstofnun 

Komið í  
allar helstu 
verslanir

Íslenskt 
tískutímarit

Ánægðir viðskiptavinir eru 
okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í   
 ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.
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