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Ingibjörg Aldís Ólafs-
dóttir söngkona er svo 
heppin að starfs síns 
vegna þarf hún að eiga 
fullt af síðkjólum. Hún 
er meðal einsöngvara á 
tónleikunum Brautryðj-
endur 3 í Salnum.   ➛4
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Erla Alexandra Ólafsdóttir er verðugur fulltrúi Íslands á Miss World 2018 sem fram fer í Kína.  MYND/ANTON BRINK

Fetar í fótspor 
móður sinnar 
í Miss World
Erla Alexandra Ólafsdóttir er 24 ára laga-
nemi. Hún tekur þátt í Miss World-keppninni 
í Sanya í Kína þann 9. desember. Erla tók þátt 
í Fegurðarsamkeppni Íslands 2015. ➛2

Komið í allar  
helstu verslanir

Íslenskt tískutímarit



NÝTT Essential Energy Eye Definer

SHISEIDO-KYNNING 
Í SIGURBOGANUM 
11.–13. OKTÓBER
Við kynnum til leiks nýtt augnkrem, 
Essential Energy Eye Definer.

Shiseido-sérfræðingur verður á 
staðnum og veitir persónulega ráðgjöf.

20%
afsláttur

af öllum vörum frá 
Shiseido meðan á
kynningu stendur

Erla segist vera mjög spennt 
fyrir keppninni. Hún heldur 
til Kína í byrjun nóvember 

og mun njóta lífsins með öðrum 
keppendum í heilan mánuð. Sanya 
er afar falleg eyja með undur-
samlegum ströndum, sannkölluð 
paradís sem oft er nefnd hin kín-
verska Hawaii. „Mér var boðið að 
taka þátt í keppninni og fannst 
það mjög spennandi. Mig hefur 
alltaf langað til að taka þátt í svona 
keppni. Ég hef ekki komið til Kína 
áður en hef komið til Bang-
kok í Taílandi. Þetta verður því 
skemmtileg upplifun,“ segir Erla 
sem er að bíða eftir dagskránni 
frá Miss World en hún fer þarna 
út með óvenju stuttum fyrirvara. 
Venjulega hafa stúlkurnar haft 
langan tíma til undirbúnings.

Linda Pétursdóttir sem hreppti 
titilinn Miss World fyrir nákvæm-
lega 30 árum hefur nú tekið við 
stjórn keppninnar hér á landi. 
Það var hún sem valdi Erlu til 
fararinnar og var það hennar fyrsta 
verk fyrir keppnina. Svo skemmti-
lega vill til að móðir Erlu, Guðrún 
Möller, fyrrverandi ungfrú Ísland, 
tók einnig þátt í Miss World en það 
var árið 1982. „Ég hef alltaf fylgst 
vel með þessari keppni og verið 
áhugasöm um hana þar sem móðir 
mín tók þátt í henni,“ segir Erla.

Hún segir að á þessum mánuði 
sem stúlkurnar verða í Sanya verði 
margt um að vera. „Það verða alls 
kyns viðburðir og uppákomur,“ 
segir hún. „Sjálf hef ég alltaf haft 
mikinn áhuga fyrir tísku og fegurð. 

Móðir Erlu, Guðrún Möller, tók þátt í Miss World árið 1982 og Erla hefur lengi fylgst með keppninni. MYND/ANTON BRINK

Erla Alexandra hlakkar mikið til ferðarinnar til Kína en þangað hefur hún ekki 
komið áður. Keppnin hefur átta sinnum verið haldin þar. MYND/EINKASAFN

Langt og strangt prógramm tekur nú við hjá Erlu og hún er vel undirbúin enda 
hugsar hún alltaf vel um sig. Hér er eldri mynd af henni úr einkasafni.

Þegar ég var barn sat móðir mín 
í dómnefnd fegurðarsamkeppn-
innar og ég var alltaf að skottast í 
kringum hana. Ég leit mjög upp til 
allra þessara flottu þátttakenda. 
Það má því segja að ég hafi alltaf 
haft áhuga fyrir keppninni. Ég er 
þegar búin að kaupa kjólinn sem 
ég ætla að vera í á lokakvöldinu,“ 
segir Erla.

Hún segist alltaf hafa hugsað vel 
um líkamann og heilsuna. „Í Miss 
World er þó helst verið að leita 
eftir hæfileikum og að viðkomandi 
geti verið góður fulltrúi keppn-
innar. Í Miss World-keppninni 
er fyrst og fremst lögð áhersla á 
góðgerðarstörf. Til dæmis hafa 
samtökin „Beauty with a purpose“ 
sem Julia Morley, eigandi Miss 
World, stofnaði árið 1972, safnað 
yfir einum milljarði sterlings-
punda og styrkt bágstödd börn um 
allan heim.“

Erla segir að helsta áhugamál 

sitt þegar hún var yngri hafi verið 
hestamennska. „Fjölskyldan átti 
nokkra hesta sem við þurftum 
síðan að selja þegar við fluttum 
til Arizona í Bandaríkjunum 
fyrir nokkrum árum. Faðir minn 
fór í nám og ég fór í gagnfræða-
skóla (high school) þar. Það var 
æðislegur tími og ég kynntist 
mörgu góðu fólki sem ég held enn 
sambandi við. Það víkkaði mikið 
sjóndeildarhringinn að fara í skóla 
í Bandaríkjunum,“ segir Erla sem 
lagði síðan land undir fót árið 
2015 og fór til Afríku með vinkonu 
sinni til að stunda hjálparstarf.

„Eftir að ég lauk menntaskóla 
fór ég að vinna á leikskóla og 
fannst það mjög gefandi starf. Í 
framhaldi fór ég að vinna á skólum 
og á heimilum fyrir munaðarlaus 
börn í Afríku. Það var lífsreynsla 
sem mótaði mann til frambúðar. 
Ég fékk eiginlega menningarsjokk 
að sjá alla þá fátækt sem þarna var. 

Maður kann miklu betur að meta 
alla hluti eftir að hafa kynnst lífinu 
í Afríku. Bara litla hluti eins og að 
fara í sturtu. Svona hjálparstarf 
hvetur mann til dáða að láta gott 
af sér leiða.“

Þessa dagana er Erla á fullu í 
undirbúningi fyrir Miss World. „Ég 
hlakka til að kynnast nýju fólki. 
Maður lærir alltaf eitthvað nýtt 
með því að koma á ókunna staði 
og uppgötva heiminn.“

Keppnin í ár er haldin í 68. 
skiptið. Árið 2003 var hún fyrst 
haldin í Sanya en þá var aðeins eitt 
glæsihótel á eyjunni. Nú eru þau 
orðin fjölmörg og miklar breyt-
ingar hafa átt sér stað undanfarin 
ár en þetta er í áttunda sinn sem 
Miss World fer fram í Sanya. Ferða-
mennska hefur stóraukist en Miss 
World keppnin á ekki síst þátt í 
því. Í Sanya er ein stærsta stytta 
heims, það er búddastytta sem er 
108 metra há og var vígð árið 2005.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛
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S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

skoðið laxdal.is/yfirhafnir 

Verð 39.900.-

GLÆSILEGAR 
VETRARYFIRHAFNIR 

Er eitthvert sérstakt tímabil sem 
þú tengir við í tískunni? 

Nei, í rauninni ekki, hvert tíma-
bil hefur sinn sjarma. En ég verð þó 
að segja að þegar ég sé myndir af 
stjörnum eins og Marilyn Monroe 
og Elisabeth Taylor í glæsilegum 
síðkjólum, glitrandi frá toppi til 
táar, er ég alveg heilluð.

Áttu þér tískufyrirmynd? 
Það er erfitt að segja, mér finnst 

ég vera umkringd vinkonum og 
fyrirmyndum sem klæða sig ótrú-
lega fallega og smart. En ég verð 
kannski helst að nefna mömmu 
mína, sem er mikil fyrirmynd 
þegar klæðaburður er annars 
vegar. Hún er alltaf smart til fara, 
fer ekki út úr húsi nema vel máluð 
með blásið hár og í fallegum, stíl-
hreinum fötum. Mér finnst það 
alveg dásamlegt og til fyrirmyndar.

Hvernig föt kaupir þú oftast? 
Ég er algjörlega síðkjólasjúk, og 

mamma mín hlær einmitt mikið 
að mér þegar við förum saman að 
versla. Mig vantar kannski jakka, 
og fer í leiðangur til að kaupa einn 
slíkan, en það endar alltaf með því 
að ég er farin að máta alla kjóla 
sem á vegi mínum verða, og ferðin 
endar á kjólakaupum.

Hvar kaupir þú föt? 
Það er engin ein uppáhalds-

búð, en undanfarið hef ég verslað 
svolítið í Share í Kringlunni. Svo 
er einnig gaman að láta sauma 
á sig föt, en ég var að uppgötva 
dásamlegan klæðskera, hana Írisi 
á Saumaverkstæði Írisar á Grettis-
götunni. Hún er algjör snillingur, 
og er að hjálpa mér með kjóla fyrir 
tónleika sem eru fram undan. Svo 
finnst mér líka gaman að versla 
erlendis. Ég bjó og starfaði í Þýska-
landi í átta ár og ég á mér uppá-
haldsbúðir þar. Ég er einmitt að 
fara til Þýskalands á næstunni og 
þá finnst mér líklegt að ég kaupi 
nokkra síðkjóla til að eiga á lager 
fyrir næstu tónleika.

Finnst þér gaman að klæða þig 
upp á eða vera í skemmtilegum 
fötum? 

Já, rosalega gaman. Það er svo 
góð tilfinning að klæða sig upp á 
og líta vel út. Það er alveg merki-
legt hvað falleg flík getur gert 
mikið fyrir mann, ekki bara út á 
við heldur líka inn á við fyrir mann 
sjálfan.

Hver er uppáhaldskjóllinn? 
Ég fékk hann hjá ömmu minni 

heitinni Sigurveigu Hjaltested 
óperusöngkonu en hann var 
saumaður af Kristjönu, þáver-
andi saumakonu hjá Þjóðleik-
húsinu, á sjöunda áratugnum. 
Ég veit að Kristjana saumaði 
marga kjóla á ömmu og seinna 
meir leitaði ég til hennar og 
hún saumaði einnig kjóla á mig. 
Kjóllinn er vínrauður, fleginn og 
síður með háum kraga og pífum, 
einstakur kjóll með mikið til-
finningalegt gildi og ég syng bara 
í honum við alveg sérstök tilefni. 
Ég söng einmitt í honum fyrir 
ári Brautryðjendur 2 tónleika, 
og það var eins og amma væri á 
sviðinu með mér.

Áttu þér uppáhaldshönnuð? 
Ég er mjög hrifin af Írisi hjá Íris 

Saumaverkstæði á Grettisgötu 
eins og ég nefndi hér að ofan. En 
svo hef ég líka verslað svolítið hjá 
Jónu Maríu í Kópavoginum og 
einnig finnst mér Ryk mjög fallegt. 
Ég legg mikið upp úr því að vera 
í íslenskri hönnun, sérstaklega 
þegar ég er að syngja erlendis. Ég 
var einmitt á tónleikaferðalagi í 
Seattle síðastliðið vor og þá söng 
ég í mjög fallegum kjól frá Jónu 
Maríu. Og píanistinn minn, hún 
Hrönn Þráinsdóttir, var einnig í 
kjól frá Jónu Maríu í þessari ferð, 
algjör tilviljun en mjög skemmti-
legt. Ég ætla líka að nefna Stellu 
McCartney. Ég á mjög fallegan 

bláan silkikjól frá henni sem ég hef 
átt lengi og notað mikið.

En uppáhaldsliti? 
Ég verð nú að viðurkenna að 

ég er mest í svörtu. En ég elska 
kóngabláan og bleikan líka og er 
líka mikið fyrir allt sem glitrar 
og pallíettur. Gull og silfur finnst 
mér alveg dásamlegt. Svo er ég líka 
alltaf með klúta um hálsinn yfir-
leitt í fallegum litum sem poppa 
vel upp á svona svartan hversdags-
klæðnað.

Hvað er fram undan? 
Á morgun er ég að fara að syngja 

á tónleikum sem heita Braut-
ryðjendur 3 og verða í Salnum í 
Kópavogi. Þar stíga á svið með mér 
frábærir listamenn úr fremstu röð, 
Egill Árni Pálsson tenór, Oddur 
Arnþór Jónsson barítón, Hrönn 
Þráinsdóttir píanóleikari, Signý 
Sæmundsdóttir kynnir og sópran, 
Hildigunnur Einarsdóttir mezzó-
sópran og pabbi minn Ólafur B. 
Ólafsson harmónikkuleikari sem 
er hugmyndasmiður að þess-
ari tónleikaröð. Að þessu sinni 
fjöllum við um þrjá brautryðj-
endur í óperusöng á Íslandi, þau 
Guðmund Jónsson, Guðrúnu Á. 
Símonardóttur og Magnús Jóns-
son. Við förum yfir feril þessara 
merku söngvara með myndum, 
tali, og syngjum upp úr glæsilegri 
söngskrá þeirra, bæði óperuaríur, 
dúetta og íslensk einsöngslög. 
Þetta verður algjört konfekt bæði 
fyrir augu og eyru.

Sjúk í síðkjóla
Ingibjörg Aldís Ólafsdóttir þarf starfs síns vegna að eiga 
fullt af síðkjólum enda stenst hún þá sjaldan þegar þeir 
verða á vegi hennar. Hún er ein einsöngvara á Brautryðj-
endatónleikum í Salnum á morgun, í síðkjól að sjálfsögðu.

Ingibjörg Aldís 
er einkar hrifin 
fallega bleikum 
flíkum og gengur 
oft með klúta sem 
bæði vernda háls 
söngkonunnar 
og hressa upp 
á hversdags-
klæðnað.  
MYNDIR/EYÞÓR

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Ingibjörg Aldís viðurkennir að vera 
mjög veik fyrir fallegum síðkjólum 
en þeir nýtast henni allir vel í starfi 
hennar sem söngkona. 

Ingibjörg Aldís í kjólnum sem var 
saumaður á sjöunda áratugnum á 
ömmu hennar, Sigurveigu Hjaltested, 
en hún var líka óperusöngkona. 

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

SMART HAUSTFÖT, 
FYRIR SMART KONUR

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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Skynsemi í fatakaupum er í 
tísku. Margir leggja mikið 
upp úr því að eiga gæða-

fatnað sem endist vel og velja 
flíkur sem hægt er að blanda 
saman.

Svartur, látlaus kjóll 
með fallegu sniði er 
tímalaus flík sem 
hentar vel fyrir 
flestöll tækifæri 
og ætti að vera 
í fataskáp flestra 
kvenna. Hægt er að 
klæða kjólinn upp eða 
niður, allt eftir tilefninu. 
Ef ætlunin er að klæða sig upp 
á passar vel að fara í háa hæla 
og fínar sokkabuxur við slíkan 
kjól. Fyrir hversdagsleg tækifæri 
er hann flottur við gallabuxur og 
leðurstígvél. Svo má punta upp 
á kjólinn með slæðu eða sjali í 
skærum lit.

Hlýrabolur er eitthvað sem allir 
ættu að eiga í fataskápnum, helst 
í svörtu og hvítu og jafnvel fleiri 
skemmtilegum litum. Hlýra-
bolur passar vel innan undir jakka, 
peysur eða skyrtur. Svartur hlýra-
bolur með fagurri blúndu setur 
sparilegan svip á heildarútlitið, til 
dæmis við buxnadragt.

Gallabuxur með réttu sniði
Gallabuxur eiga alltaf við, sama 
í hvaða lit þær eru. Bláar galla-
buxur hafa löngum verið vinsælar 
og svartar koma þar fast á eftir. 
Allir ættu að geta fundið rétta 
sniðið fyrir sig. Sumir kjósa upp-
háar gallabuxur, aðrir vilja heldur 
buxur sem sitja á mjöðmunum 
og síddin er líka smekksatriði. 
Undanfarin ár hafa niðurmjóar 
gallabuxur verið áberandi en 
útvíðar buxur sækja á og sjást æ 
oftar. Hægt er að nota gallabuxur 
spari jafnt sem hversdags, allt eftir 
því hvað notað er við þær. Þær eru 
líka þægilegur vinnufatnaður, til 
dæmis við skyrtu og jakkapeysu, 
eða bara venjulegan háskólabol.

Klassískur leðurjakki
Svartur leðurjakki setur oft 
punktinn yfir i-ið þegar kemur 
að heildarútlitinu. Gott er að 
eiga leðurjakka með klassísku 
sniði sem passar við flestallan 
fatnað. Yfir veturinn er gott að 
eiga þykka, hlýja peysu til að 
klæðast innan undir slíkan 
jakka.

Jakkapeysur eru þarfaþing, 
bæði stuttar og síðar, 
úr fíngerðu efni 
eða grófu. Það 
er alltaf gott 
að eiga slíka 
peysu þegar 
veturinn 
skellur á. 
Oft er heitt 
innandyra en 
kalt utandyra og 
þá hentar vel að eiga hlýja 
og notalega jakkapeysu.

Fylgihluti á borð við trefla, 
sjöl og slæður er alltaf gott 
að eiga í fataskápnum og nota 
til að lífga upp á annan fatnað. 
Ekki þarf að eiga mörg eintök af 
fylgihlutum heldur velja vandlega 
þá sem keyptir eru svo þeir endist 
vel og lengi.

Grunnur að 
góðum fataskáp
Fataskápurinn þarf ekki að svigna undan flíkum heldur er gott 
að eiga góðan grunn sem hægt er að nota við flest tækifæri.

Hlý yfirhöfn er þarfaþing í vetur. NORDICPHOTOS/GETTY

Litríkur klútur eða 
trefill setur mikinn svip 

á heildarútlitið. 

Svarta 
kjólinn má 
klæða upp 

eða niður. 

Svartur leðurjakki með klass-
ísku sniði passar við 

sparifatnað jafnt 
sem hversdags-

föt. 

Við erum á Facebook

Nýtt frá 

Kr. 10.900.-
Str. 38-52

Litir: rautt, svart, blátt

Stakir jakkar

ýý

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58FLOTT FÖT, 
FYRIR FLOTTAR KONUR
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Tutti frutti 
í vinnunni
Oft má finna líkindi á milli tískusýninga. 
Tískuspekúlantar Vogue rýndu í vor- 
og sumartísku næsta árs og fundu 
ýmsar samlíkingar. Til dæmis reyndust 
þó nokkrir hönnuðir vilja færa meiri 
lífsgleði inn í fundarherbergi heimsins 
með litsterkum drögtum. Slíkar dragtir 
mátti sjá á sýningum Escada, Balenciaga, 
Roksanda, Peter Pilotto, Boss og fleiri.

Gucci David Koma

Boss Emporio Armani

Escada Balenciaga
SMÁRALIND

Verð: 11.9
90 kr. 

Verð: 13
.990 kr. 

Verð: 5.490 kr. 

Verð: 8.990 kr. 

Verð: 17.490 kr. 
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Kynntu þér Opel Karl á opel.is/karl eða í
sýningarsölum okkar í Reykjavík og Reykjanesbæ 

Sýningarsalir
Krókháls 9,  Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar
Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Opel Karl Enjoy
Verð: 2.190.000 kr.

Tilboðsverð, sjálfskiptur:

1.990.000 kr.

 Opel Karl er afburðaknár 
5 dyra bíll með öllu tilheyrandi.

FÁÐU ÞÉR 
SJÁLFSKIPTAN KARL

Hagkvæmur Opel Karl

Þýsk gæði á ótrúlegu verði!

Þýsk gæði

Þýsk hagkvæmni
Þýsk hönnun



Bílar 
Farartæki

100% LÁN
SKODA Octavia 1.6 Dísel Station. 
Árgerð 2013, ekinn 69 Þ.KM, 
beinskiptur. Verð 1.990.000. 
Rnr.136567.

100% LÁN
MAZDA 5 Premium 7 manna. Árgerð 
2013, ekinn 98 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.980.000. Rnr.171170.

100% LÁN
AUDI A4 S-LINE. Árgerð 2007, ekinn 
135 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.280.000. Rnr.150865.

100% LÁN
SKODA Rapid 1.6 Dísel Sjálfskiptur. 
Árgerð 2015, ekinn 64 Þ.KM. Verð 
2.190.000. Rnr.171359.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.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

 Viðgerðir

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 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

 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

Keypt
      Selt

 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

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir  

Sverrir í s. 661 7000

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VÉLVIRKI EÐA  
VANUR MAÐUR ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122 Örn efnir@efnir.is 
www.alheimar.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

 Viðskiptatækifæri

SÉRHÆFT 
ÞJÓNUSTUVERKSTÆÐI / 

SMIÐJA
Þjónustar mörg af öflugustu 

fyrirtækjum landsins
Mikil tækifæri í að útvíkka 

starfsemina/veltu.
Fyrirtækið er í 500fm húsnæði 

með miklu útsvæði.
Upplýsingar:  

efnir@efnir.is /Örn 8691122

Þjónusta

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



Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

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

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

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

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

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

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

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

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

20% afsláttur af verðskrá 
í október og nóvember. 
Sækjum og skutlum bílnum frítt 
innan höfuðborgarsvæðisins

Tímapantanir í síma: 863-6232 
eða rvkbon@gmail.com Hraunbær 131

Þorláksgeisli 3
Björt fjögurra herbergja 124,5 fm. endaíbúð á hæð, 
2,6 fm. sér geymsla í sameign, ásamt bílastæði í  
lokaðri bílageymslu, samtals 127,1 fm. Lyfta er í húsinu.
Verð: 51.9M.

Rúnar Þór Árnason
löggiltur fasteignasali
löggiltur leigumiðlari

S: 77 55 805

Fasteignir

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

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

intellecta.is
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Íbúðarbygging með verslun  
og þjónustu á jarðhæð.

44 íbúðir eftir af 90
Verð frá 41,9 millj. 
Stærðir 60 fm uppí 220 fm.

Glæsilegar íbúðir  
í hjarta Reykjavíkur. 

Tilbúið til afhendingar 2019

OPIÐ HÚS

Höfðatorg
Bríetartún 9 - 11       

105 Reykjavík

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir árið 2018.  
Úthlutað verður  kr. 1.500.000 í styrki þetta árið.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að rannsóknar-
verkefni til lokaprófs á háskólastigi. 

Verkefnið skal tengjast Suðurlandi og þjóna ótvíræðum 
atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða 
hluta Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember næstkomandi og skulu 
umsóknir vera sendar á netföngin eyjolfur@fraedslunet.is 
eða sigurdur@hfsu.is.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna  á 
www.fraedslunet.is og www.hfsu.is. 

TIL SÖLU BÍLALEIGA Í EIGIN HÚSNÆÐI

Hef fengið í sölu bílaleigu sem hefur verið í rekstri til fjölda ára.
Bílaleigan er rekin í eigin húsnæði og er þar einnig aðstaða til viðgerða.

Mjög góð staðsetning til að taka á móti farþegum sem koma til landsins. 

Er til afhendingar nú þegar. 

Eignaskipti möguleg.

Nánari upplýsingar veitir Þorlákur Ómar Einarsson lögg. fasteignasali

í síma 820 2399 eða 533 1004

Kristján 696-1122
kristjan@fastlind.is
löggiltur fasteignasali

Stefán 892-9966 
stefan@fastlind.is
Löggiltur leigumiðlari

Til leigu á annari hæð eru 640 fm, hægt að leigja í þrennu lagi frá 150 fm.
Til leigu á fjórðu hæð eru 640 fm, hægt að leigja í þrennu lagi frá 150 fm.

Á jarðhæð hússins er Krónan með verslun, bakarí og apotek.
Á þriðju hæð hússins er heilsutengd starfssemi og

á fimmtu hæð er Smáragarður með skrifstofur.

TIL LEIGU
Vallakór 4

Fasteignir

Fasteignir

Styrkir

Við mönnum stöðuna

www.capacent.is 

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