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Nína Gautadóttir myndlistarkona hefur búið og starfað í París um árabil og heldur nú sýna fyrstu sýningu á Íslandi í tíu ár.  MYND/SIGTRYGGUR ARI

Augun hennar Nínu
Nína Gautadóttir hafði starfað á annað ár sem hjúkrunarfræðingur þegar hún ákvað 
að fara í ársdvöl til Parísar af því að hana langaði til að læra að teikna. Örlögin tóku 
í taumana og hún hefur verið starfandi listakona í tugi ára með aðsetur í París. Hún 
opnaði einkasýningu í Grafíkhúsinu á laugardaginn var, þá fyrstu á Íslandi í tíu ár.   ➛2

Fréttablaðið með þér í sumar.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.



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 Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Ég vann við hjúkrun í eitt og 
hálft ár eftir útskrift en hafði 
alltaf langað að læra frönsku og 

fara í listaskóla svo ég ákvað að taka 
mér ársleyfi og fara til Parísar,“ segir 
Nína aðspurð um upphafið að lista-
ferlinum. „En svo þróuðust hlutir 
þannig að ég fór í inntökupróf í 
listaháskóla í París og komst inn sem 
kom mér mjög á óvart og var ekki 
beinlínis tilgangurinn. En ég var ekki 
búin með peningana sem ég hafði 
lagt til hliðar fyrir dvölinni í París 
svo ég var fyrst eitt ár í skólanum og 
svo annað og og að lokum fór svo að 
ég kláraði skólann. Upp úr því var ég 
farin að selja verk og vinna fyrir mér 
og svo kom ég mér upp fjölskyldu og 
ílentist.“

Veggteppin í kastalanum
Nína hefur getið sér gott orð sem 
myndlistarmaður sem vinnur 
í fjölbreytt efni. „Ég er búin að 
fara stóran hring og prófa ýmsar 
tjáningar aðferðir með mismunandi 
efnum og aðferðum. Í skólanum 
lærði ég meðal annars myndvefnað, 
svokallaðan góbelínvefnað sem eru 
stór og þung teppi sem voru notuð í 
kastalana hjá kóngunum til einangr-
unar, bæði fyrir hljóð og gegn hita 
og kulda. Þessi teppi voru gríðarlega 
mikið skreytt og mörg þeirra eru 
mjög fræg. Ég gerði tvö verk með 
þessari tækni og þróaði svo mína 
eigin aðferð í þrívíddarvefnaði sem 
átti vel við mig því mér finnst gott 
að vinna með þráð.“ En vefnaður 
var ekki viðurkenndur sem sjálf-
stætt listform svo Nína varð að taka 

lokapróf í málun. „Ég málaði svo 
heilmikið og svo reyndi ég við önnur 
efni líka, fór til Afríku og prófaði að 
nota leður. En ég var alltaf að vinna 
með saumaskap og að setja saman 
efni. Ég hef alltaf saknað vefnaðarins 
og nú er ég farin að vefa aftur og 
er búin að þróa aðra aðferð. Ég er 
orðin glysgjörn, nota pallíettur og 
perlur og alls kyns efni en byggi allt á 
góbelíntækninni. Og mér finnst svo 
gaman!“

Nína hefur unnið í fjölbreyttan efnivið á ferli sínum, bæði málað á striga en líka ofið, saumað og unnið í leður. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

NÝJAR HAUSTVÖRUR 
STREYMA INN

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Ný sending af 
SHAPE gallabuxum

Leðurvefnaður túarega
Nína dvaldi um nokkurt skeið í 
Níger með eiginmanni sínum sem 
var þar við störf sem byggingaverk-
fræðingur. „Þar lærði ég leðurtækni 
af hirðingjaþjóðflokki sem kallast 
túaregar eða blái maðurinn,“ segir 
hún og bætir við að túaregar séu 
einkar glæsilegt fólk með ýmsa 
heillandi siði. „Karlmennirnir eru 
með blæjur sem þeir draga fyrir 
munninn í návist konu. Konurnar 
eru með fullt af mjög sérstökum 
silfurskartgripum. Túaregar 
skreyta allt með leðrinu og skreyta 
leðurvefnað með kögri og litum og 
ég fékk að koma til þeirra og læra 
hjá þeim. Ég sýndi þessi verk hérna 
heima fyrir mörgum árum. En 
þetta var bara eitt tímabil. Þetta er 
allt í tímabilum hjá mér.“

Rúnir og myndletur
Annað tímabil var helgað letri. 
„Mig langaði að segja eitthvað 
með verkunum mínum og var að 
vinna með gömlu lestrarbókina 
Gagn og gaman, bæði myndirnar 
og svo setti ég íslensku stafina inn 
í þótt þeir hefðu enga merkingu 
fyrir Frakka, runur eins og Ég á á 
í á,“ segir hún og bætir því við að 
hún hafi svo lært egypskt mynd-
letur. „Mig langaði nú aðallega til 
að geta skrifað það og var minna 
að pæla í málfræðinni. Svo notaði 
ég rúnirnar okkar og galdrastafina 
í bland við þetta allt saman. Ég var 
á einhverjum stað þar sem mér 
fannst ég verða að segja eitthvað 
með verkunum en þetta var allt 
falið í litunum svo kannski sáu 
aðrir það ekki. En mér fannst auð-
veldara að vera að segja eitthvað.“

Óður til rauðhærðra kvenna
Síðasta sýning Nínu hérlendis 
hverfðist um viðfangsefni sem 
henni hafði lengi verið hugleikið, 
enda er hún slík sjálf: Rauðhærðar 
konur. „Ég hélt sýningu á Íslandi 
fyrir tíu árum sem heitir Óður til 
rauðhærðra kvenna í myndlist,“ 
segir hún. „Þegar ég var í listasögu 
og fór mikið á söfn og sýningar 
þá tók ég eftir að í gömlu mál-
verkunum er svo mikið af rauð-
hærðum konum, ótrúlega mikið, 
miðað við raunfjölda rauðhærðra. 
Svo ég fór að safna þessu og frá 
1988 hef ég sankað að mér mörg 
þúsund myndum af listaverkum 
frá öllum tímabilum. Á sýningunni 
var ég með tölvu í gangi og varpaði 
myndunum upp á vegg og lét þær 
rúlla. Svo lét ég prenta nokkrar 
myndirnar út og saumaði með 

koparþræði í hárið svo þá voru 
þær með koparhár. Og ég komin í 
textílinn enn og aftur,“ segir Nína 
og kímir. „Ég bauð fullt af rauð-
hærðum konum á opnunina sem 
jafnframt var stofnfundur Sam-
taka rauðhærðra kvenna,“ bætir 
hún við. „Þetta voru konur á öllum 
aldri og þær hittust í fyrsta sinn 
á þeim forsendum að þær væru 
rauðhærðar. Þær voru hálffeimnar 
en líka stoltar. Og það er ákveðin 
reynsla að vera rauðhærð sem fáir 
skilja nema aðrir rauðhærðir.“

Augu og sýn
Sýningin sem opnuð var á laugar-
daginn í Grafíkhúsinu var eins og 
áður sagði fyrsta sýning Nínu hér á 
landi í tíu ár. „Ég fékk löngun til að 
koma og deila,“ segir hún. „Frá því 
ég sýndi hér heima í fyrsta sinn árið 
1980, en uppistaðan í þeirri sýningu 
var vefnaður, hefur fólk verið að 
spyrja mig hvort ég sé nokkuð hætt 
að vefa. Og ég svara alltaf: Nei, nei, 
ég er ekkert hætt, þó ég hafi verið að 
vinna í öðrum efnum á þeim tíma. 
En nú er ég farin aftur að vefa en þó 
í öðrum stíl, ég þori meira núna,“ 
segir hún og hlær.

Sýningin ber yfirskriftina Æ 
Æ Æ I to eye og er hljóðleikur en 
viðfangsefni sýningarinnar er augu 
og sýn. „Ég hef gegnum árin tekið 
myndir af augunum í fólki sem 
ég hitti og umgengst, hef safnað 
augum og augnaráði að gamni 
mínu,“ segir listakonan. „Nú er ég 
með augu eða augnaráð í hverri 
mynd, augu inni í veggteppi og 
spegil fyrir neðan. Þegar þú horfir á 
verkið þá sérðu augun og munninn 
á sjálfum þér sem eina heild, sérð 
þig með augu og augum annarra.“ 
Á sýningunni eru einnig tvö eldri 
málverk. „Annað heitir Útsýni og 
er af því sem ég sá þegar ég leit út 
um gluggann minn í París og svo 
heitir hitt Innsýni og sýnir það 
sem ég sá þegar ég horfði inn á við, 
eitthvað sem gæti verið íslenskt 
landslag. Þemað á sýningunni 
er þráður og sjón. Svo hljóma 
sönglög á sýningunni hvaðanæva 
úr heiminum sem fjalla um augu á 
mismunandi tungumálum. Þetta 
er bara svona létt og leikandi, kona 
er hætt að taka sig alvarlega með 
aldrinum,“ segir Nína Gautadóttir 
að lokum og hlær.

Sýningin Æ Æ Æ I to Eye er eins 
og áður sagði í Grafíksalnum, 
Tryggvagötu 17, gengið inn Hafnar-
megin og stendur til 12. ágúst. 
Hún er opin alla daga frá tvo til sex 
nema mánudaga.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Á sýningunni verða meðal annars 
ljósmyndir af augum sem Nína hefur 
safnað og ofið inn í veggteppi.  Fyrir 
neðan augun eru speglar þar sem 
sýningargestir geta séð sig með ann-
arra augu og augum. 

 ... og það sem hún sá þegar hún leit 
inn á við en viðfangsefni sýningar-
innar eru bæði augu og sýn, bæði 
útsýni og innsýn. 

Útsýni Nínu út um gluggann í París …

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  3 0 .  J Ú L Í  2 0 1 8  M Á N U DAG U R



Ljósheimar 4, 104 Rvk., 4ra herbergja. 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 31/7 KL. 17-17:30

Ljósheimar 4, íbúð 304. 109,2 fm björt og falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í mikið 
endurnýaðri lyftublokk á frábærum stað í námunda við Laugardalinn. Íbúðin hefur verið 
talsvert endurnýjuð og er laus við kaupsamning. Verð 45,7 millj. 

Opið hús þriðjudag  31. júlí kl. 17-17:30 , verið velkomin.

Ofanleiti 5, 103 Rvk.
3JA HERBERGJA.

Ofanleiti 5, íbúð 102: Ca. 83 fm. 3ja herbergja íbúð með sérverönd og afgirtri lóð á 
frábærum stað við Kringluna. Tvö svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi, einnig er 
sérþvottahús og geymsla á hæðinni. Verið er að gera við múr hússins og mála að utan. 
Verð 39 millj. Íbúðin er laus og tilbúin til afhendingar við kaupsamning.  
Pantið tíma fyrir skoðun, lyklar á skrifstofu.

Sumarhús við Þingvallavatn
EINSTÖK STAÐSETNING.

Samtals 76 fm. fallegt sumarhús með gestahúsi á fallegum stað við Efristíg í þjóðgarðinum 
á Þingvöllum. Frábært útsýni yfir vatnið. Stór lóð. Einstakt tækifæri til að eignast sumarhús í 
þessari náttúruparadís. Verð 16,5 millj.  

Nánari upplýsingar á skrifstofu Foldar.

Heilsárshús á frábærum útsýnisstað 
Í GREND VIÐ SKÁLHOLT

Rúmlega 100 fm. nýlegt heilsárshús á frábærum stað við Dynjandisveg, nálægt Skálholti og 
Reykholti í Bláskógabyggð. Í húsinu eru þrjú góð svefnherb. auk óskráðs svefnrýmis í risi. 
Húsið stendur hátt með miklu útsýni yfir Brúará og til fjalla. Vönduð eign á frábærum stað. 
Verð 41,6 millj.

Valhúsabraut  13, Seltjarnarnesi jarðhæð. 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 30.7 KL. 17:5-17:45

Vel skipulögð, talsvert endurnýjuð íbúð á jarðhæð á rólegum stað á Seltjarnarnesi.  
Íbúðin er björt og opin, þvottaherb/geymsla. innan íbúðar. Sérinngangur, falleg lóð.  
Verð 32,9 millj. 

Opið hús mánudag 30.7. frá kl. 17:15-17:45, verið velkomin.

Glæsilegt einbýlishús í Laugarásnum
ARKITEKT MANFREÐ VILHJÁLMSSON

Ca. 323 fm einbýlishús á frábærum stað á horni Langholts og Laugarásvegar. Húsið sem er 
byggt 1963 var hannað af Manfreð Vilhjálmssyni arkitekt. Á efri hæð eru stofur, eldhús, tvö 
baðherbergi, eldhús og þvottahús auk svefnherbergja. Á neðri hæð er sjónvarpshol, stofa 
og sólstofa, geymslur, baðherbergi og gestasnyrting auk geymslna. Skjólgóður garður er 
við húsið og bílskúr innbyggður. Verð 117 milljónir. Bókið skoðun hjá sölumönnum.

Efristígur Þingvöllum
ENDURBYGGÐUR BÚSTAÐUR Á FALLEGRI LÓÐ

Ca. 50 fm. sumarhús á fallegum stað á Þingvöllum. Húsið var endurbyggt árið 2009: 
Lagnir, klæðning, baðherbergi, eldhús og fleira er frá þeim tíma. Bústaðurinn er vel 
skipulagður og hlýlegur. Lóðin er stór og með fallegri trjárækt. Bústaðurinn er innan 
Þingvallaþjóðgarðs og nýtur lóðarréttinda  í samræmi við það. Verð 21,5 millj.

Heiðarbyggð við Flúðir
SUMARHÚS.

Fallegt og vel viðhaldið sumarhús á góðum stað nálægt Flúðum, hitaveita. Í húsinu eru 
tvö svefnherbergi auk svefnlofts. Pallur er á fjóra vegu með heitum potti.  Ca. 11 fm. gott 
geymsluhús fylgir sem auðvelt væri að breyta í gestahús. Vel viðhaldin og vel skipulagður 
bústaður á frábærum stað. Fallega gróin lóð og mikið útsýni. Verð 20,9 millj.

Melabraut , 170 Seltjarnarnesi. 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 30.7 KL. 16:30-17

Vel skipulögð, ca. 130 fm.  sérhæð í nýlega viðgerðu húsi við Melabraut á Seltjarnarnesi. 
Íbúðin er með þremur svefnherbergjum, tveimur stofum og sólstofu ásamt eldhúsi og 
baði. Húsið er nýlega steinað og viðgert að utan og lítur vel út. Verð 56,9 millj. 

Opið hús mánudag 30.7. kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Kópavogsbraut 77: Stórglæsileg efri sérhæð
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG 31.7 KL. 17-17:30

Efri sérhæð: Ca. 212 fm. glæsileg eign á efstu hæð í nýlegu fjórbýlishúsi á frábærum 
útsýnisstað í Kópavogi. Allar innréttingar og tæki eru af vönduðustu gerð. Íbúðin skiptist 
í rúmgóðar stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og gestasnyrtingu auk bílskúrs og 
rúmgóðrar forstofu. Tvennar svalir með frábæru útsýni. Þetta er einstök eign á frábærum 
stað. Verð 99,5 millj. Opið hús þriðjudag 31.7. kl. 17-17:30, verið velkomin.

Sóltún 11, 105 Rvk.
3JA HERBERGJA + BÍLAGEYMSLA. 

Sóltún 11, íbúð 503. Falleg íbúð á 5. hæð í vönduðu fjölbýlishúsi við Sóltún í Reykjavík 
ásamt stæði í bílageymslu. Parket á stofu og herbergjum. Þvottaherbergi og geymsla innan 
íbúðar og auk þess gott geymslurými í kjallara.  Suðursvalir frá stofu. Íbúðin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. Verð 56,9 millj.   
Lyklar á skrifstofu, bókið skoðun hjá sölumönnum Foldar.

Kiðjaberg-eignarlóð
SUMARHÚS Í HESTLANDI.

Einstaklega vel staðsett og gott sumarhús í Kiðjabergi við Hestfjall á eignarlóð. Húsið er 
með tveimur svefnherbergjum og svefnlofti. Tvær góðar geymslur. Tveggja fasa rafmagn. 
Heitur pottur. Rafmagnskynding. Hitaveita á svæðinu. Útsýni yfir Hvítá. Stutt í margvíslega 
afþreyingu. Verð 20 milljónir. Pantið tíma fyrir skoðun. 

Hvað kostar eignin mín?
Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401 Þú finnur okkur á fold.is

Sóltún 20  Sími: 552 1400 
www.fold.is fold@fold.is

Viðar Böðvarsson
viðskiptafr. og lögg. fast. 
vidar@fold.is / 694-1401

Gústaf Adolf Björnsson 
íþróttafræðingur og lögg.fast

gustaf@fold.is / 895-7205 
Kristín Pétursdóttir 

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965 

Rakel Viðarsdóttir 
viðskiptalögfr. og í 

löggildingarnámi
rakel@fold.is / 699-0044 

Einar Marteinsson 
lögg. fast. 

einarm@fold.is / 893-9132
Anna Ólafía Guðnadóttir 

íslenskufræðingur

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Bílar 
Farartæki

BESTA VERÐIÐ !
Nýr VW Golf Trendline 1.6 Diesel, 
beinsk. aðeins nokkrir bílar í boði á 
2.990 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

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

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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.

 Húsaviðhald

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

 Atvinna í boði

Óskum eftir að ráða smiði, múrara 
og vana menn við hellulagnir.

Uppl. sendist á eind@eind.is 
EIND EHF

 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

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Atvinnuhúsnæði til leigu 150 fm á 
Kársnesbraut góð innkeyrsluhurð 
skrifstofa, 20 fm kælir 5 fm frystir. 
uppl. s. 6605600

 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

Styrkir VIRK 

Virk starfsendurhæfingarsjóður auglýsir eftir umsóknum 
um styrki sem veittir eru til virkniúrræða, rannsóknar- 
verkefna og uppbyggingar- og þróunarverkefna.
 
VIRK úthlutar styrkjunum tvisvar á ári og þurfa umsóknir 
um styrkina að hafa borist sjóðnum fyrir 15. janúar eða  
15. ágúst ár hvert. 
 
Ákvarðanir um styrkveitingar eru teknar í framhaldinu af 
framkvæmdastjórn VIRK, í mars og október, að fenginni 
umsögn frá sérfræðingum VIRK.
 
Nánari upplýsingar, stefnur og reglur varðandi umsóknir  
á styrkjum til VIRK og umsóknareyðublöð má finna á  
www.virk.is
 
Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2018.

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


