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Ertu með 
fæðuóþol?

 

SMÁRALIND

BACK TO
WORK / SCHOOL

Fallegt, fágað og töff!

Hildur segist ekki vera mikið í kjólum en þessi kjóll frá Cheap Monday er í uppáhaldi, skórnir eru frá Scorett í Svíþjóð og sokkarnir frá Asos. MYND/STEFÁN

Elskar  
að versla í 
karladeildum
Söngkonan Hildur Kristín Stefánsdóttir  
þarf að eiga töluvert af fötum enda  
vill hún ekki vera oft í því sama  
á sviði. Hún reynir að kaupa ódýr  
og notuð föt og á mikið af flottum  
yfirhöfnum enda þær flíkur sem mest  
sést í á hinu kalda Íslandi.   ➛2



Spáir þú mikið í tísku?
Já, frekar mikið, ég elska að klæða 

mig alls konar og prófa nýja hluti! Ég 
spái meira í því sem mér sjálfri finnst 
kúl og átfittum sem virka vel á sviði 
heldur en dýrum merkjum og því 
hvað einhver segir að sé í tísku.

Hvernig myndir þú lýsa þínum stíl?
Ég myndi segja að hann sé ansi 

fjölbreyttur og litríkur. Ég elska 
bjarta liti og „oversized“ flíkur og 
flest sem sker sig úr. Þegar ég er uppi 
á sviði fer ég í extra áberandi föt og 
finnst geggjað að geta notað föt sem 
ég myndi kannski ekki vera í á venju-
legum mánudegi. Ég elska líka að 
versla í karladeildunum í búðum.

Hvar kaupir þú fötin þín?
Á Íslandi er það aðallega Spúútnik, 

Fatamarkaðurinn Hlemmi og Zara. 
Erlendis elska ég And Other Stories, 
Monki og Weekday og svo versla ég 
hér og þar á netinu.

Eyðir þú miklu í föt?
Já, maður kemst ekki beint hjá því 

þegar maður er oft uppi á sviði – og 
sérstaklega þegar maður vill alls 
ekki vera oft í sömu flík á sviðinu. Ég 
reyndar hef aldrei dottið í að kaupa 
dýrar flíkur, ég er meira í vintage og 
ódýrum búðum svo ég geti keypt mér 
meira.

Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Erfið spurning af því að það 

breytist svo hratt! Akkúrat núna eru 
það tveir kjólar frá Cheap Monday 
sem ég var að eignast, er eiginlega 
aldrei í kjólum en það er eitthvað við 

kjóla sem er svo sumarlegt og hresst.
Uppáhaldshönnuður?
Ég á tvær vinkonur sem eru að 

hanna ótrúlega flott föt sem ég hef 
fengið að klæðast á sviði – Ragna 
Bjarna og Kristjana Björg.

Hver er helsti veikleiki þinn þegar 
kemur að tísku og útliti?

Held það séu yfirhafnir, mig langar 
alltaf í fleiri. Ég á örugglega hlutfalls-
lega mest af flottum yfirhöfnum enda 
þegar maður býr á Íslandi er það 
flíkin sem sést mest!

Notar þú fylgihluti?
Já, er eiginlega alltaf með hálsmen 

og svo elska ég derhúfur og húfur.
Áttu þér tískufyrirmynd?
Ég fylgi nokkrum rosa flottum 

stelpum á Instagram sem veita mér 

innblástur og svo finnst mér líka 
gaman að fylgjast með öðrum tón-
listarkonum, hvernig þær klæða sig 
uppi á sviði.

Hvað er fram undan?
Sumarið hefur farið í að vinna í 

nýju efni og vinna í tónlist í Berlín, 
Stokkhólmi og fleiri stöðum. Svo 
eignaðist ég hvolp í vor, svo að 
sumarið hefur líka farið mikið í 
góðar stundir með henni og kær-
astanum mínum. Næstu mánuði 
verð ég á miklu flakki. Ég er að fara 
að spila slatta, gefa út nýtt efni og 
ferðast á marga spennandi staði 
sem ég hef ekki komið á áður. Ég er 
mjög þakklát fyrir að fá að vinna 
við tónlist sem fer með mig út um 
allan heim!

Kristín með tíkina sína hana Uglu. Smekkbuxurnar eru frá Pull & Bear, 
bolurinn frá Cheap Monday og skórnir frá Nike Airforce 1. MYND/STEFÁN

Kjóll úr Spúútnik en jakkann keypti Hildur í Chinatown í LA. Buxur frá Missguided og skór frá Dr. Martens. MYND/STEFÁN

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms 
Hallgrímsson

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. 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 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

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,  

Framhald af forsíðu ➛

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

NÝJAR VÖRUR FRÁ 
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NÝ HAUSTVARA!

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

70-80%
afsláttur

ÚTSÖLULOK
ALGJÖRT VERÐHRUN



Körfuboltamaðurinn og 
 KR-ingurinn Kristófer Acox 
 heldur á vit ævintýranna á 

næstu dögum þegar hann flytur til 
Frakklands en þar mun hann spila 
með franska liðinu Denain Voltaire 
í frönsku annarri deildinni. Hann er 
spenntur yfir áskoruninni og segist 
hafa nýtt sumarið vel í að styrkja sig 
sem leikmann. „Þetta sumar, eins 
og undanfarin sumur, hef ég reynt 
að bæta úr veikleikum mínum en 
á sama tíma auðvitað haldið áfram 
að bæta við það sem ég er nú þegar 
góður í. Fyrir veturinn mun ég svo 
setja mér markmið fyrir tímabilið. 
Það verður líka frábært að komast 
úr þessu þrotaveðri í sól og hita. 
Annars hef ég aldrei komið til 
Frakklands og er spenntur fyrir því 
að fá að túristast aðeins um landið 
og skoða París og fleiri borgir.“

Dagsdaglega klæðist Kristófer 
íþróttafatnaði, sérstaklega ef ekkert 
sérstakt er fyrir stafni. „Fatastíll-
inn minn er frekar óformlegur 
og verður íþróttafatnaður oftast 
fyrir valinu. Ef eitthvað sérstakt er 
í gangi eða mig langar að klæðast 
öðru er það yfirleitt „street lookið“, 

gallabuxur, bolur og einhver 
þægileg hettupeysa með góðum 
strigaskóm.“

Hvernig hefur tískuáhugi þinn 
þróast? 

Hann hefur þróast töluvert 
síðustu árin. Áður fyrr spáði ég 
eiginlega ekkert í hverju ég var 
klæddur en undanfarin 2-3 ár hefur 
það breyst. Nú hef ég meiri áhuga 
á flottum klæðnaði og spái meira í 
fatakaup og hverju aðrir klæðast.

Áttu þér tískufyrirmynd? 
Ég mundi nú ekki segja það. Ég 

fylgi tískunni sem er inni hverju 
sinni og vinn mig út frá henni. En 
mínir nánustu vinir hafa örugglega 
mestu áhrifin á fatasmekk minn.

Hvernig fylgist þú helst með 
tískunni? 

Aðallega í gegnum samfélags-
miðla, þá helst Instagram. Svo sér 
maður náttúrlega líka hverju fólk 
klæðist hversdagslega, niðri í bæ 
eða hvar sem er.

Hvar kaupir þú helst fötin þín? 
H verslun, 66°Norður, 17 og 

Húrra eru uppáhaldsverslanir 
mínar hér á landi. Erlendis eru það 
helst Urban og Zara. Ég er ekki enn 

kominn á Gucci- og Louis-vagninn.
Hvaða litir eru í uppáhaldi? 
Ég er mjög hefðbundinn þegar 

kemur að litum og klæðist yfir-
leitt einhverju svörtu eða hvítu. Ef 
það eru einhverjir litir sem ég vinn 
stundum með eru það helst bleikur, 
vínrauður eða blár.

Bestu og verstu fatakaupin? 
Verstu kaupin eru örugglega 

jakki sem ég neyddi mig til að 
kaupa í einu númeri of litlu. Hann 
var ekki til í minni stærð en mér 
fannst hann svo flottur að ég þurfti 
að eignast hann. Ég notaði jakkann 
síðan aldrei. Bestu kaupin eru 
örugglega eitthvað af þessum fötum 
sem ég keypti sumarið 2016 og nota 
enn.

Eyðir þú miklu í föt miðað við 
jafnaldra þína? 

Örugglega bara álíka mikið og 
næsti maður. Ég á það til að kaupa 
mikið af fötum á stuttu tímabili en 
síðan kaupi ég ekki neitt í langan 
tíma. Þannig að þetta jafnast út.

Notar þú einhverja fylgihluti? 
Þeir sem þekkja mig vita að ég er 

mjög háður derhúfum en fyrir utan 
þær nota ég ekkert annað sérstakt.

Óformlegur stíll 
Íþróttafatnaður verður oftast fyrir valinu hjá körfubolta-
manninum Kristófer Acox. Hann spilar í Frakklandi í vetur 
og hlakkar til að komast í sólina og kynnast landinu betur.

Hér klæðist körfuboltamaðurinn Kristófer Acox dæmigerðum hversdagsklæðnaði; buxum frá 66°Norður (Banka-
stræti), anorakki frá Nike og hvítum skóm frá Vans. Hann segir fatastíl sinn vera frekar óformlegan. MYND/EYÞÓR

Við erum á Facebook

REGNKÁPUR

Kr. 16.900.-
Vatnsheldar, vindheldar, fóðraðar
Str. S-XXL
Litir: Dökkblátt, grænt

ÚTSÖLULOK
Einungis 6 verð:

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

Kíkið á myndir og verð á Facebook

 900 kr.
 1.900 kr.
 2.900 kr.
 3.900 kr.
 4.900 kr.
 5.900 kr.

Gerið góð kaup á flottum
fatnaði á frábæru verði.

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is fjallar um 
fólk, menningu, tísku, heilsu 
og margt fleira.

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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BERNHARÐ LAXDAL
SÍUNG DÖMUBÚÐ Í 80 ÁR 

BJÓÐUM GLÆSILEGAN
GÆÐAFATNAÐ FYRIR 
ALLA VIÐBURÐI OG 

DAGLEG STÖRF 

Skoðiðlaxdal.is          



Ziploc, eitt þekktasta vöru-
merkið í heimilisvöruiðnaði, 
er farið að hasla sér völl á 

nýjum vettvangi og hóf nýverið 
samstarf við japanska tískumerkið 
BEAMS. Afrakstur samstarfsins er 
lína af aukahlutum sem endur-
spegla stíl Ziploc plastpokanna 
sem flestir þekkja.

Í línunni eru derhúfa og der, 
litlar og stórar töskur, mittistöskur, 
snyrtitöskur, bakpoki, svunta og 
regnhlíf. Allar vörurnar eru úr 
glæru plasti og vandlega merktar 
með vörumerki Ziploc. Flestar vör-
urnar eru svo litaðir með bleikum 
og bláum einkennislitum Ziploc.

Línan fór í sölu síðasta mánudag 
og er fáanleg á heimasíðu BEAMS. 
Ódýrustu vörurnar kosta um 1.200 
krónur en þær dýrustu kosta um 
14 þúsund.

Afrakstur samstarfs-
ins er lína af auka-

hlutum sem endurspegla 
stíl Ziploc plastpokanna 
sem flestir þekkja.

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Plastpokafram-
leiðandinn Zip-
loc er nýbúinn 
að kynna safn 
tískuaukahluta 
sem var hannað 
í samstarfi við 
japanska tísku-
merkið BEAMS. 
MYNDIR/BEAMS

Í safninu er meðal annars að finna litlar og stórar töskur 
og derhúfu, allt vandlega merkt með vörumerki Ziploc.

Það vantar ekki vasana á þessa svuntu. Pokarnir frá 
 Ziplock geta nýst vel ef geyma þarf eitthvað í svuntunni.

Hver vill ekki 
ganga um með 

risastóran 
Ziploc poka 

á bakinu?

Ziploc 
plastið hentar 
vel til að halda 
manni þurrum.

    Ziploc  
komið í tísku
Plastpokaframleiðandinn Ziploc fer nú ótroðnar slóðir í 
samstarfi við japanska tískumerkið BEAMS, en fyrirtækin 
tóku höndum saman og hönnuðu línu tískuaukahluta. 

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

NÝJAR VÖRUR 
Í HVERRI VIKU

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.

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Guðrún Helga
Bjarnadóttir

OPIÐ
8-22

Síðustu dagar 
útsölunnar!

Höfum lækkað 
útsöluna í  

50% afs látt

NÝ SENDING FRÁ
Persona by Marina Rinaldi
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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

 Bátar

VEIÐIVÖTN VEIÐIVÖTN
Netin tilbúin þekking reynsla gæði. 
heimavik.is s. 892 8655

 Viðgerðir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

 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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

 
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. 
 

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

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

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

viftur.is
vogur v

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

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

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

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

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

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

Bílvogur eh/f 
Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogi

Simi 564 1180 • bilvogurmot@simnet.is • www.bilvogur.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

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði óskast
Par á fimmtugsaldri óskar eftir 
leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu. S. 
773-0444

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum 
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

BAKARÍ / KAFFIHÚS
Starfskraftur óskast til 

afgreiðslustarfa í bakarí frá kl. 7:30 
-15:00.

Og annanhvern laugardag.
Íslensku kunnátta skilyrði og ekki 

yngri enn 20 ára.
Uppl. sendist á : sveinsbakari@

sveinsbakari.is

VÉLSTJÓRI/VÉLAVÖRÐUR
Vantar strax á dragnótabát frá 
Þorlákshöfn, vélarstærð 478 kw. 
Uppl s: 852-0367 eða 856-5451

Járnsmiðja óskar eftir starfsmanni 
í fjölbreytt verkefni,einhver reynsla 
af ryðfrírri smíði kostur. Uppl. S:699-
6867

KAFFI MILANO FAXAFENI 11
Starfsfólk óskast í fullt starf og 
hlutastarf. Uppl. á staðnum eða 
senda á netfangið milano@simnet.
is

 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

KRUMMA – BÓKARI

KRUMMA er 32 ára iðn-og verslunar fyrirtæki
etta er f l reytt og lifan i starf fyrir ugan 

starfsmann.

Upplýsingar: elin@krumma.is

Fasteignir

Atvinna

534 1020

Ólafur 
S: 824 6703

Magnús
S: 861 0511

Sigurður J. 
S: 534 1026 

Helgi Már
S: 897 7086

Bergsveinn
S: 863 5868

Rekstrarfræðingur
Löggiltur leigumiðlari
Löggiltur fasteignasali

Allar nánari upplýsingar veitir:

Bergsveinn Ólafsson
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- 
og skipasali, löggiltur leigumiðlari 
og rekstrarfræðingur
863 5868 | 534 1028
bergsveinn@jofur.is

Sérhæfum okkur í sölu og leigu á atvinnuhúsnæði
Pantaðu verðmat eða skoðun  –  534 1020 // sala@jofur.is

TIL LEIGU
Fannborg 4 – 200 Kóp
Gerð: Skrifstofuhúsnæði
Stærð: 610 m²

Til leigu tvær skrifstofuhæðir í Fannborg 4, Kópavogi.  Neðri hæðin er 280 m² 
og skiptist í 12 skrifstofuherbergi ásamt móttöku, efri hæðin 330 m² skiptist í 9 
skrifstofuherbergi með eldhúsi og fundarherbergi, alls 610 m2.  Möguleiki er á 
að leigja hvora hæð fyrir sig. Í húsinu er lyfta og eru næg bílastæði á svæðinu. 
Stutt er í almenningssamgöngur og stofnbrautir.
Húsnæðið er laust samkvæmt samkomulagi.  Ekki reiknast vsk á húsaleigu.

Fasteignir

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

Opið hús fimmtudaginn 23. ágúst frá kl. 17:30-18:00. 
Vandað og veglegt raðhús á tveimur hæðum, ásamt rishæð og 
rúmgóðum bílskúr við Reyðarkvísl, Reykjavík. Lýsing neðri hæðin. 
Forstofa, gestasnyrting, hol, borðstofa, eldhús, þvottahús, búr og 
setustofa. Lýsing, efri hæðin. Sjónvarpsstofa, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi og tvennar svalir. Lýsing rishæðin. skáli og herbergi. 
Stór bílskúr. Laus við kaupsamning. Verð 89 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Reyðarkvísl 7 - Opið hús 

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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