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Fallegt, fágað og töff

Edda Konráðsdóttir hefur alltaf verið veik fyrir fallegum kjólum og á markaðinum á sunnudag verða margar gersemar.á boðstólum. MYND/STEFÁN 

Fallega 
kjóla 
vantar 
heimili
Edda Konráðsdóttir 
hefur verið ákafur kjóla-
safnari frá unga aldri. 
Hún fagnar áttatíu og 
fimm ára afmæli sínu í 
dag með kjólamarkaði 
á sunnudag þar sem 
ýmsar gersemar verða 
á boðstólum.  ➛2

Leikkonan Gillian 
Anderson heldur upp 
á fimmtugs afmæli sitt í 
dag. ➛4 



þeir koma víða að. „Ég man ekkert 
hvar ég fékk alla þessa kjóla en 
voða marga hef ég keypt í búðum 
með notuð föt og á mörkuðum. 
Tengdamamma sonar míns hefur 
verið að finna kjóla fyrir mig í 
Maryland þar sem býr mikið af 
ríku fólki og svo var þar líka góð-
gerðaverslun með notuð föt og þar 
var fallegum kjólum safnað saman 
fyrir mig og ég fékk svo að bjóða í 
þá áður en þeir voru settir fram í 
búðina.“ 

Edda segist ekkert vera að eltast 
við merkjavöru. „Ég er ekkert 
að eltast við ákveðna hönnuði. 
Auðvitað slæðast þeir með, en ég 
er ekkert að spekúlera í nöfnum 
og er ekki snobbuð fyrir því. 
Það eina sem skiptir mig máli er 
hvort kjóllinn er fallegur.“ Edda 
segist ekki hafa notað neitt sjálf 
af kjólunum sem verða til sölu á 
kjólamarkaðinum á sunnudaginn. 
„Mínir kjólar seldust allir þegar 
ég var með búðina og þessir passa 
heldur ekkert allir á mig heldur. En 
þeir eru allir fallegir og sérstakir og 

mér finnst mikilvægt að þeir rati til 
þeirra sem kunna að meta þá.“ 

Eins og áður sagði fagnar Edda 
áttatíu og fimm ára afmæli sínu í 
dag. „Fjölskyldan fagnar með mér í 
dag en á sunnudaginn verð ég með 
kjólamarkað og vonast til að sjá 
kjólaáhugafólk sem er tilbúið til að 
taka kjólana mína að sér.“

Kjólamarkaður Eddu Konn 
stendur frá 11 til 18 á sunnudag 
á Skólavörðustíg 31 en nánari 
upplýsingar og myndir af broti af 
úrvalinu má sjá á Facebook undir 
Kjólamarkaður Eddu Konn á 
Skólavörðustíg 31.

Þessi fallegi brúðarkjóll verður falur 
á kjólamarkaðinum á sunnudaginn. 

Á markaðinum verður ekki bara hægt að finna sparilega galakjóla við öll 
fínni tækifæri heldur líka ýmsa fallega fylgihluti eins og skó og töskur. 

Edda segist vera litaglöð og hrífst af 
fallegum og vel sniðnum kjólum. 

Edda segist lítið skeyta um merki eða hönnuði heldur segir hún að fallegur kjóll standi alltaf fyrir sínu. MYNDIR/STEFÁN

Ég er með áráttu, ef ég sé flottan 
kjól verð ég að kaupa hann,“ 
segir Edda. „Þessir kjólar hafa 

verið í geymslu hér á landi en nú er 
kominn tími til að losa sig við þá. 
Þetta eru ofsalega flottir kjólar og 
þeir mega ekki fara í rusl.“ 

Edda rekur kjólaáhugann til 
bernskunnar.„Ég ólst upp á Ísa-
firði, yngst af átta systkinum, og 
systir mín, Lóa Konn, var ofsalega 
klár að gera kjóla. Hún bjó í Noregi 
á stríðsárunum og þegar hún kom 
var ekkert til hérna, engin efni og 
engir kjólar. Hún var listakona en 
hafði ekki réttindi til að sauma 
svo hún flutti með sér klæðskera 
til Ísafjarðar til að stjórna sauma-
stofu. En hún sneið allt og fékk 
alls kyns hugmyndir og kjólarnir 
hennar voru á heimsmælikvarða. 
Ég vildi að ég ætti eitthvað af 
kjólunum eftir hana því þeir voru 
svo fallegir. Lóa rak seinna búð á 
Skólavörðustíg 31 sem hét Lóubúð 
og hún var alltaf rosalega flott 
fram á síðasta dag en hún dó þegar 
hún var áttatíu og átta ára. Okkur 
fannst alltaf gaman að vera í fínum 
kjólum og að klæða okkur fallega 
og mér finnst vænt um að geta 
haldið markaðinn núna í gamla 
húsinu hennar.“

Edda hefur búið í Bandaríkj-
unum og á Íslandi til skiptis frá 
1969. „Maðurinn missti vinnuna 
á ósanngjarnan hátt svo við fjöl-
skyldan, ég og hann og börnin 
okkar sex, pökkuðum bara saman 
og fórum í siglingu um heims-

höfin,“ segir Edda. „Við komum 
svo til Miami árið 1971 og settumst 
að í Pennsylvaníu í tíu ár þar sem 
börnin fóru í skóla. Þegar þau 
voru flogin úr hreiðrinu flutti ég 
til Flórída í tíu ár og hugsaði svo 
með mér að það skipti engu hvar 
ég væri fyrst þau væru komin út 
um allar trissur svo ég flutti bara 
heim.“ 

Edda opnaði búðina Líf í 
tuskunum og rak hana í sjö ár. 
„Ég seldi litla íbúð sem ég átti á 
Ránargötunni og keypti litla búð í 
miðbænum. Þar seldi ég kjóla fyrir 
vini mína og svo verslaði ég líka í 
Ameríku og kom með hingað heim 
og ég hef bara alltaf verið inni í 
þessu.“ 

Alvarlegt slys varð til þess að 
Edda flutti aftur til Bandaríkjanna 
og lokaði búðinni tímabundið. 
„Fimm barnanna minna lentu í bíl-
slysi og ég varð að fara aftur út og 
hjálpa til. Svo flutti ég aftur heim 
þegar versti hjallinn var yfirstiginn 
en þá var ekki meira fyrir mig að 
sækja hingað svo ég bý áfram í 
Bandaríkjunum en kem hingað 
öðru hvoru.“ 

Þegar verslunin hætti losaði 
Edda sig við mest af kjólunum 
sem þar voru en ekki allt. „Ég seldi 
ég marga kjólana til Sagafilm af 
því ég þekkti manninn sem átti 
fyrirtækið, en sumum hélt ég. Og 
gegnum árin, þó ég sé löngu hætt 
að selja kjóla, þá stenst ég ekki 
fallegan kjól. Ef ég sé einhverja 
lekkera kjóla þá kaupi ég þá. Ég 
er litaglöð en kjólar fyrir mér eru 
klassískir fallegir, og vel sniðnir 
og saumaðir. Mér finnst fallegustu 
kjólarnir vera frá sjötta áratugnum 
en svo eru margir kjólar frá öðrum 
tímum fallegir líka.“ 

Flestir kjólarnir eru notaðir og 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Gegnum árin, þó ég 
sé löngu hætt að 

selja kjóla, þá stenst ég 
ekki fallegan kjól. Ef ég sé 
einhverja lekkera kjóla 
þá kaupi ég  þá.  

Edda Konráðsdóttir kjólasafnari

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu í 
formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | 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 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 | Sigríður Inga Sigurðar-
dóttir, 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: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is,  
s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

ERUM AÐ TAKA 
UPP NÝJA 

HAUSTSENDINGU 
FRÁ 

Framhald af forsíðu ➛
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VERÐHRUN!
60-80% 

afsláttur af fatnaði og skóm



Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Gillian Anderson bættist í janúar 
í hóp fjölmargra heimsfrægra 
skemmtikrafta sem eiga 

stjörnu á Hollywood Walk of 
Fame. Við það tækifæri klædd-
ist hún silfurlitum kjól eftir 
Sophiu Kah og skóm frá Jimmy 

Choo. NORDICPHOTOS/GETTY

Anderson var glæsileg í kjól frá Solace London 
á Golden Globe verðlaunahátíðinni í janúar.

Á BAFTA-hátíðinni í vetur valdi Anderson þenn-
an settlega kjól úr smiðju Victoriu Beckham.

Töffari í svörtum samfestingi frá Galvan á 
frumsýningu The Crown í fyrra.

Stórglæsileg í hvítum kjól frá Jenny Packham á 
Golden Globe verðlaunahátíðinni í fyrra.

Gillian Anderson er fimmtug 
í dag. Þessari bresk/amer-
ísku leikkonu skaut upp á 

stjörnuhimininn árið 1993 þegar 
hún lék lækninn og FBI-fulltrúann 
Dönu Scully í sjónvarpsþáttunum 
X-Files. Þættirnir voru geysivin-
sælir, náðu yfir níu þáttaraðir, tvær 
bíómyndir voru gefnar út auk þess 
sem nýverið var gefin út ný sex 
þátta syrpa um þau Dönu og Fox 
Mulder.

Anderson er ötull talsmaður 
góðgerðar- og mannúðarsamtaka 
auk þess sem hún er yfirlýstur 
femínisti. Þess má geta að út frá 
þáttunum urðu til svokölluð 
Scully-áhrif en fjölmargar ungar 
konur tóku sér Dönu Scully til 
fyrirmyndar og sóttust í auknum 
mæli eftir starfsferli í vísindum, 
læknisfræði og löggæslu.

Frá því X-Files lauk árið 2002 
hefur minna borið á þessari verð-
launaleikkonu en hún hefur síður 
en svo setið iðjulaus. Hún hefur 
leikið í kvikmyndum, sjónvarps-
þáttum og á sviði. Hún hefur hlotið 
ófá verðlaun fyrir frammistöðu 
sína á leiklistarsviðinu í gegnum 
tíðina. 

Gillian hefur átt góða endur-
komu í sviðsljósið undanfarið 
í sjónvarpsþáttum á borð við 
The Fall og American Gods og 
því þurft að sýna sig á rauða 
dreglinum í fínum fötum.

Anderson þykir hafa 
fremur settlegan stíl 
og ekki glittir mikið í 
uppreisnarunglinginn, 
sem hún eitt sinn var, sem 
hlustaði á pönk, rakaði 
hárið og litaði það í hinum 
ýmsu litum. Hún fer yfirleitt 
öruggu leiðina en þykir þó 
ekki slá feilnótu í vali sínu á 
klæðnaði hin síðari ár.

Öflug fyrirmynd
Leikkonan Gillian Anderson heldur upp á fimmtugs-
afmæli sitt í dag. Hún hefur stigið meira inn í sviðsljósið 
nú en áður og þykir taka sig vel út á rauða dreglinum.

Blómakjóllinn frá 
Erdem þótti gott val 
þegar Anderson mætti 
í honum á BAFTA-verð-
launahátíðina í fyrra.

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

FLOTTAR 
BUXUR

ný snið fyrir 
allar konur  

NÝTT

.
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Hamagangur baksviðs á sýningu ástralska tískuhússins David Jones í Sidney í vikunni. NORDICPHOTOS/GETTY

Elsta tískuhús 
       heims sýnir       
  sumarlínuna
Vor- og sumarlína David Jones tískuhússins var kynnt í 
Sidney í vikunni. David Jones er eitt elsta tískuhús heims 
og hefur starfað óslitið undir sama nafni frá 1838.

Bjartir litir og kvenleg, bylgjandi snið einkenna vor- og sumarlínu David Jones fyrir 2019. NORDICPHOTOS/GETTY
Við erum á Facebook

NÝJAR 
VÖRUR
Peysa
Kr. 5.900
Fleiri litir
Str. S-XXL

Algjört  
verðhrun  

á útsöluvörum

Aðeins 5 verð

1000 - 2000 - 3000

4000 - 5000

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
Leiðsögn erlendra og innlendra ferðamann um Ísland.

Flest stéttarfélög styrkja nemdur til náms.
Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu.

Helstu námsgreinar:
Helstu viðkomustaðir ferpamanna á Íslandi í máli og myndum.
Mannleg samskipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
Saga landin, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar hver á sínu sviði.
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða.

Umsögn: Fyrir nokkrum áruð stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla
Íslands. Námið stóð vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu
að kennslunni og áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn
á námsefninu og ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem
landið okkar er og virðingu sem okkur ber að sýna í því. Kennararnir voru
mjög færir og fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu
til skila.
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.p

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Guðrún Helga
Bjarnadóttir

OPIÐ
8-22

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart gallabuxur 
fyrir smart konur
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Hannes 
Steindórsson
Löggiltur fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

ÉG VIL VINNA 
FYRIR ÞIG!

www.frittverdmat.is



Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Hluti af Tommy Jeans Xplorer snjallfatalínunni sem verðlaunar hvern þann sem klæðist henni með tónleikamiðum og vildarvinaveislum. MYND/TOMMY HILFIGER

Snjallar gallabuxur veiða 

Mikil umræða hefur verið 
um persónuvernd undan-
farið í kjölfar tækni-

framfara sem gera síaukið eftirlit 
mögulegt, jafnvel með þeim 
hlutum lífs okkar sem áður voru 
ekki undir eftirliti. Og nú geta 
fötin okkar slegist í hóp þeirra 
tækja og nauðsynja sem geta fylgst 
með og skrásett hegðun okkar.

Tískurisinn Tommy Hilfiger 
hefur nú bætt nýju vörumerki við 
Tommy Jeans línu sína, Tommy 
Jeans Xplore, þar sem áherslan á 
að vera á tækni og nýjungar. Hver 
einasta hettupeysa, fylgihlutur 
eða gallaflík verður búin Awear 
Solutions Blátannarmerki sem 
tengir fatnaðinn við iOS-app sem 
safnar hvatapunktum fyrir þá 
sem nota flíkina. Notendur verða 
einhvers konar sendiherrar vöru-
merkisins og safna punktum fyrir 
að ganga í fötunum og keppa í 
daglegum eða vikulegum áskor-
unum sem meðal annars felast 
í því að fanga Tommyhjörtu á 
snjallsímana sína, ekki ósvipað 
Pokemon Go. Punktunum er svo 
hægt að skipta út fyrir gjafakort, 
tónleikamiða, afsláttarkóða og 
aðgang að sérstökum viðburðum, 
allt fyrir að ganga í Xplore fatnaði. 
„Aldrei fyrr í sögunni hefur fata-
framleiðandi haft tækifæri til 
að afla sér svo nákvæmra upp-
lýsinga um hvernig viðskipta-
vinurinn notar vöruna í raun eftir 
að hún er farin út úr búðinni,“ 
sagði Liron Slonimsky, yfirmaður 
og stofnandi Awear Solutions, um 
þessa inngreyptu tækni.

Í Xplore línunni eru tuttugu og 
þrjár vörutegundir, allt frá galla-
jökkum og stuttermabolum að 
langerma peysum og gallabuxum 
og eru til bæði í karllægum og 
kvenlægum stíl og ýmsum litum. 
Kynlaus varningur telst meðal 
annars hliðartaska og derhúfa. 
Verðbilið er frá 4.000 krónum og 
upp í 20.000 og hægt er að kaupa 
Xplorelínuna á Tommy.com og í 
verslun fyrirtækisins í New York.

Þessi nýja lína var kynnt á dög-
unum og sýnist sitt hverjum um 

ágæti hugmyndarinnar um net-
tengd föt sem hluta af hvatakerfi. 
Þá er óvíst hvort viðskiptavinir 
missa réttinn á persónuupplýsing-
um sínum til Tommy Jeans með 
því að klæðast Xplore fatnaðinum 
og einnig hvort Tommy Jeans má 
deila upplýsingunum með öðrum 
Tommy Hilfiger verslunum eða 
öðrum fataframleiðendum. Í ljósi 
umræðunnar um Facebook og 
Cambridge Analytica gæti reynst 
erfitt að leggja að jöfnu miða á 
tónleika og það að verða hluti af 
gagnasafni tískurisa.

Þessu svarar forsvarsfólk hjá 
Tommy Hilfiger með því að benda 
á að hægt sé að gæta persónu-
verndarsjónarmiða með því að 
dulkóða gögn og einnig er mögu-
legt að slökkva á gagnasöfnun 
fatanna með því að slökkva á 
appinu. Með því að slökkva á 
Tommy eiga þeir sem klæðast 
Xplore þó ekki lengur möguleika 
á að safna punktum, fá hvata og 
upplifa allt það skemmtilega 
sem Tommy Jeans Xplore býður 
upp á, sem er stærsti hlutinn af 
aðdráttar afli fatnaðarins og næst 
ekki nema fötin séu tengd allan 
sólarhringinn.

Það verður fróðlegt að fylgjast 
með hvernig Xplore fatalínan 
nær til viðskiptavina og hvort 
við verðum öll farin að veiða lítil 
bleik Tommyhjörtu með galla-
buxunum okkar eða derhúfunum 
áður en varir.

bleik    
 hjörtu

Þá er óvíst hvort við-
skiptavinir missa 

réttinn á persónuupp-
lýsingum sínum til 
Tommy Jeans með því að 
klæðast Xplore fatnað-
inum og einnig hvort 
Tommy Jeans má deila 
upplýsingunum með 
öðrum Tommy Hilfiger 
verslunum eða öðrum 
fataframleiðendum.

Tommy Hilfiger 
setti um daginn 
á markað snjall-
fatalínuna Tommy 
Jeans Xplore þar 
sem hægt er að 
safna punktum 
og gögnum en 
aðeins með því að 
ganga í fötum úr 
línunni.

Fréttablaðið með þér í sumar.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.m
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Akstur undir áhrifum vímmueu fna eer aldrei réttlætanlegur.
Ökum allsgáð um verslunaarmr annaahelgina, eins og alltaf.

Minningarsjóður Lovísu Hruundar    ||    lovisahrund.is
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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

 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

 Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur, 
klippingar og ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

 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

 Spádómar

Spái í spil. Tímapantanir. S. 891 8727 
Stella. Geymið auglýsinguna

 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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til sölu

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

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 tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Heilsa

 Nudd

HEILSUNUDD
Nuddstofan, opið frá 10-20. einnig 
á laugardögum S. 561 6254 eða 
789-5452

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Herbergi til leigu í Kópav, með 
sérinng, WC, þvottah, laust strax, V. 
90.000 3mán fyrirfram. S 868 7283.

 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

KÖKUHÚSIÐ AUÐBREKKU
óskum eftir að ráða starfskraft til 

afgreiðslustarfa. Fullt starf.
Uppl. gefur Björk í s. 693 9091 
eða senda umsókn á nk@nk.is

KRANAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
kranamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

SMIÐUR/UPPMÆLING

NEMI Í HÚSASMÍÐI
Heimaás óskar eftir að ráða 

smiði í uppsláttarvinnu (greitt 
samkv.mælingartexta) og nema á 

samning í húsasmíði. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

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

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

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

Fasteignir

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.
Verð:

Vel staðsett 36,1fm sumarhús á 2000fm eignalóð. 

Bústaðurinn skiptist í : stofu, herbergi, eldhús, baðherbergi og geymslu.  
Húsið þarfnast viðhalds. Lóðin er gróinn með fallegum trjám.  
Verönd er fram með austur, suður og vestur hlið hússins. 
Rafmagn og vatn er tengt í bústaðinn.  
Bústaðurinn er vel staðsettur í göngufæri við Þingvallavatn og er hverfið 
lokað af með rafmagnshliði. Allt innbú fylgir húsinu.

Þingvellir

9,9 millj.
Nánari upplýsingar veitir Helgi Jónsson 
Löggiltur fasteignasali í síma : 780-2700 
eða á helgi@miklaborg.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Steinsteypt hús byggt árið 1990 á Ásbrúarsvæðinu
254,8 fm
Húsið stendur á 1.678 fm malbikaðri leigulóð
Búið er að teikna upp 14 herbergi ásamt  
salernum, sturtum og sameiginlegri aðstöðu
Eignin er laus til afhendingar
Góð eining til útleigu á herbergjum  
þar sem vöntun er mikil á svæðinu. 

Verð : 45,0 millj.

Klettatröð 6-b  
Reykjanesbæ  

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Þjónusta

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is
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519 5500
SÍÐUMÚLA 23  108 REYKJAVÍK  FASTBORG.IS

GLÆSILEGAR EIGNIR Í SÖLU HJÁ BORG

GERPLUSTRÆRI
Nýtt fjölbýlishús við Gerplustræti 

31-37 á fallegum útsýnisstað í 
Helgafellslandi í Mosfellsbæ.

FRAKKASTÍGUR
Metnaðarfull hönnun íbúðarhúsnæðis 

á þessum einstaka stað í miðborg 
Reykjavíkur.

JAÐARLEITI 2-6
Glæsilegar íbúðir miðsvæðis í

Reykjavík. Stæði í bílgeymslu 
hússins fylgja sumum 

íbúðum.

UM BORG
Reynslu miklir fasteignasalar 

til þjónustu reiðubúnir. 
Á Borg starfa aðeins 

löggiltir fasteignasalar. 
Sala og ráðgjöf. 

Verið ávallt 
velkomin.

Böðvar 
Sigurbjörnsson
Lögg. fasteignasali
Lögfræðingur
660 4777
bodvar@fastborg.is

KÓPAVOGSBRÚN 2-4, 200 KÓPAVOGUR

Glæsilegar nýjar íbúðir 
til afhendingar strax.
Kópavogsbrún 2-4 er lítið hágæða 
fjölbýlishús með átta íbúðum á góðum 
stað í vesturbæ Kópavogs. Frá húsinu 
er fallegt útsýni og stutt í gönguleiðir 
og alla helstu þjónustu.

SÖLUSÝNING FIMMTUDAGINN 9. ÁGÚST FRÁ KL. 17:00-18:00

Íbúð 01-01, fjögurra herbergja íbúð 
á 1. hæð, stærð 171,7  m2 . Íbúðinni 
fylgir auka íbúðarrými á jarðhæð sem 
er 22,2 m2  að stærð og stórt stæði í 
bílageymslu. Verð 96.250.000

Íbúð 01-03, fjögurra herbergja íbúð á 
1. hæð, stærð 168,8 m2 . Íbúðinni fylgir 
stór sér verönd með palli, geymsla og 
stórt stæði í bílageymslu. 

Íbúðir sem í boði eru: 


