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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Sigríður Ásta Árnadóttir
spilar á harmóníku með
hljómsveit sinni Mandólín á súputónleikum á
laugardagskvöldið.
➛4

MYND/STEFÁN

Sjálfsöryggi
er flottasti stíllinn
FLOTT FÖT,
FYRIR FLOTTAR KONUR

 

   

Stærðir 38-58

Verslunin Belladonna

Tónlistarkonan Salka Valsdóttir fer eigin leiðir í klæðaburði og segir að flíkur geti alltaf litið vel út með
sjálfsöryggi. Salka er í sveitinni Cyber, sem er að gefa
út plötu á morgun og spilar á Airwaves hinn. ➛2
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Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.
Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveig@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 512 5349 | 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
Útgefandi:
Torg ehf

Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

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,

SMART FÖT,
FYRIR SMART KONUR
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Hljómsveitin Cyber hefur sérstakt þema fyrir hverja plötu og sú nýjasta hefur skrifstofuþema. Hér má sjá Sölku
Valsdóttur, meðlim sveitarinnar, í fötunum sem hún ætlar að nota á tónleikum Cyber á Airwaves. MYND/STEFÁN

Salka. „Þá lít ég út eins og aukapersóna í Matrix. Ég fíla það. Ég
veit ekki hvort það sé flott, en mér
finnst það gaman og ég er örugg
með mig í þessu.“

Oddur Freyr
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

S

alka Valsdóttir er meðlimur
í sveitunum Cyber, Reykjavíkurdætrum og Special-K,
en auk tónlistarinnar starfar hún
í hljóðveri í Berlín og sem hljóðmaður í Borgarleikhúsinu. Hún er
á fullu þessa vikuna að undirbúa
útgáfu nýjustu plötu Cyber, Bizness, sem kemur út á morgun, og
tónleika sveitarinnar á Airwaves á
laugardag.

Sterka ímynd mikilvæg

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

„Cyber leggur mikla áherslu á stíl
og útlit. Það er ótrúlega mikilvægt
að hafa sterka sjónræna ímynd
sem listamaður í dag til að grípa
athygli,“ segir Salka. „Við höfum
alltaf haft skýra fagurfræði og
tökum upp nýtt fagurfræðilegt
þema á hverju ári. Það smitast svo
eiginlega alltaf út í hljóðheimana
og verður hluti af heildarpælingum sveitarinnar. Það er gaman
að endurnýja sig og leyfa sjónræna
hlutanum að haf áhrif á hljóðið.
Það dýpkar líka heildarmyndina
að hafa spennandi sjónrænt efni.“

Goth fyrir tilviljun
„Kærastinn minn segir alltaf að
ég sé „accidental goth legend“,“
segir Salka um sinn persónulega

Ný plata, hlustunarpartí og
tónleikar
Hljómsveitin Cyber leggur mikla
áherslu á stíl, útlit og sjónræna
ímynd. MYND/BERGLAUG PETRA

stíl. „Ég er mjög oft í leðurfrakka,
snákaskinnsstígvélum og svörtum
gallabuxum, með svart hár. Þannig
að ég held að ég daðri við að vera
goth af tilviljun. Ég elska leður,
vínyl og latex, svona þykk efni sem
eru alltaf flott, það skiptir næstum
ekki máli hvernig sniðið er. Svo
hef ég verið svo lengi í hæl að mér
finnst ég fáránlega lítil þegar ég er
ekki í hæl.
Ég er hrifnust af því þegar fólk
er öruggt með fötin sín. Fólk getur
verið í hverju sem er, en ef það er
sjálfsöruggt líður mér eins það hafi
flottan stíl,“ segir Salka. „Mér finnst
stíll vera skilgreindur frekar af því
hver er í fötunum en hvernig þau
eru eða hvar þau voru keypt.
Uppáhaldsflíkin mín er síði
leðurfrakkinn minn, sem er svona
Matrix-jakki. Svo á ég líka bakpoka
sem ég hef átt síðan í 1. bekk sem
passar vel með jakkanum,“ segir

Cyber gefur út nýja plötu, sem
heitir Bizness, á morgun. Platan
segir frá atburðum eins dags á
skrautlegri skrifstofu, þar sem vanhæfur sonur yfirmannsins er við
stjórn,“ segir Salka. „Króli leikur
soninn og rappar á ensku, líklega í
fyrsta sinn, en megnið af plötunni
er á ensku. Ég held að fólk eigi eftir
að hafa gaman af þessari nýju hlið
á honum.
Ég framleiddi plötuna og hljóðheimurinn er unninn mikið úr alls
konar skrifstofuhljóðum, en ég
fékk líka frábæra hljóðfæraleikara
með mér,“ segir Salka. „Það verður
hlustunarpartí frá kl. 17-20 á morgun á Bankastræti 0. Það verður
freyðivín og hugguleg stemning og
hægt að hlusta á plötuna og kaupa
varning.
Svo spilum við á Listasafni
Reykjavíkur á Airwaves á laugardagskvöld klukkan 20,“ segir Salka.
„Þar verður mikil skrifstofugleði.
Við ætlum að spila mikið af nýju
efni, fikta í bókhaldinu og svara
símum. Það verður brjálað að gera
og það væri bara gaman ef fólk
vildi kíkja til okkar á skrifstofuna.“

39.980 kr.
31.984 kr.

27.980 kr.
22.384 kr.

23.980 kr.
19.184 kr.

28.980 kr.
23.184 kr.

20%

25.980 kr.
20.784 kr.

AFSLÁTTUR
AF

29.980 kr.
23.984 kr.

48.980 kr.
39.184 kr.

29.980 kr.
23.984 kr.

ÖLLUM
SKÓM!

32.980 kr.
26.384 kr.

29.980 kr.
23.984 kr.

39.980 kr.
31.984 kr.
25.980 kr.
20.784 kr.

25.980 kr.
20.784 kr.
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KJÓLAR // TÚNIKUR

KR. 6.900.-

LITIR: SVART
RAUTT.

KR. 8.900.-

LITUR: SVARTUR

Við erum á Facebook

#KBSMJOEt4

TILBOÐ
4 réttir + súpa dagsins
aðeins 1.790 kr.*
Sigríður Ásta sækir í liti og mynstur og verður eflaust skrautlega klædd á tónleikum Mandólín á laugardag. MYND/STEFÁN

NAUTAKJÖT Í OSTRUSÓSU
KJÚKLINGUR Í KARRÝSÓSU
DJÚPSTEIKTAR RÆKJUR MEÐ SÚR/SÆTRI SÓSU
NÚÐLUR MEÐ GRÆNMETI
*tekið með heim – 2.100 kr. ef borðað er á staðnum.

Frábær hóptilboð
Sjáðu öll tilboðin okkar á

www.kinahofid.is
Opið alla daga
vikunnar frá
kl. 11:00 - 22:00

Kínahofið
ahofið veitingahús l Nýbýlavegi 20 l 200 Kópa
Kópavogi

www.kinahofid.is l Sími 554 5022

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

Er á litríku rófi
Sigríður Ásta
Árnadóttir, tónlistarkona og
ritstjóri hjá Forlaginu, er hrifin af
litríkum, gamaldags fötum.
Hún spilar á
harmóníku með
hljómsveit sinni
Mandólín á súputónleikum á laugardagskvöldið.

S

páir þú mikið í tísku?
Ekki beinlínis. Ég læt yfirleitt ekki sjá mig í tískuverslunum eða tískuflíkum dagsins. En
ég hef vissulega gaman af að raða
saman fallegum flíkum. Annars hef
ég aðeins áhyggjur af því hvað ég
er að verða löt að hafa mig til með
aldrinum. Með þessu áframhaldi
endar þetta bara í jogginggalla.

Hvernig myndir þú lýsa þínum
stíl?
Ég er gjarnan á einhverju litríku
rófi mitt á milli Woodstock og Mad
Men.
Hvar kaupir þú fötin þín?
Mest í Rauðakrossbúðum og í
tveimur uppáhaldsverslunum á
netinu sem eru með föt í gamaldags stíl og föt framleidd í sátt við
menn og náttúru. Stöku sinnum
sauma ég eða prjóna eitthvað og
svo er ég dálítið skotin í versluninni 16a á Skólavörðustíg.
Eyðir þú miklu í föt?
Nei, ég held að mér sé að takast
að venja mig af þeim ósið að kaupa
miklu meira en ég þarf og ég tek
helst ekki þátt í hraðtískunni með
allri sinni sóun. En það er gott að
kaupa notað fyrir fólk eins og mig
sem er ekki við eina fjölina fellt
í klæðaburði og vill geta breytt
reglulega til.
Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Eru uppáhaldsflíkur ekki þær
sem maður gerir við þangað til
þær detta í sundur? Ég á eitt pils
frá sjötta áratugnum og eina írska
kaðlaprjónspeysu sem eru þannig.
Svo mætti nefna dásamlegt par af
Fridu Kahlo sokkum sem ég keypti
í Kaliforníu um síðustu jól.
Uppáhaldshönnuður?
Ég á sennilega ekki slíkan. En
hún Gudrun Sjödén kann að búa
til litfögur mynstur sem gleðja mig.

Hver er helsti veikleiki þinn þegar
kemur að tísku og útliti?
Fallegir litir og mynstur. Ég á
lítið af látlausum fötum, sem er
oft ekkert mjög praktískt – nema
þegar maður sullar niður á sig
auðvitað. Það getur orðið flókið
að raða saman í sómasamlegan og
sjóveikilausan alklæðnað úr fataskápnum mínum.
Notar þú fylgihluti?
Ég er löt við það. Hálsfestar
og armbönd þvælast fyrir mér,
sérstaklega þegar ég er að spila á
harmóníkuna. En þá má reyndar
hengja ýmislegt í eyrun og ég geri
það óspart.
Áttu þér tískufyrirmynd?
Nei, það á ég ekki. En ég hef oft
sótt innblástur í þjóðbúninga, til
dæmis Austur-Evrópu og MiðAmeríku.
Hvað er fram undan?
Ég er að fara að halda tónleika
með hljómsveitinni Mandólín
á laugardagskvöldið og hlakka
mikið til. Við erum sjö í bandinu
og verðum sumsé með súputónleika í alveg sérstaklega notalegum
sal tungumálaskólans Dósaverksmiðjunnar í Borgartúni 1. Þar
spilum við heimstónlist; gyðingalög, tangóa og þjóðlagatónlist og
bjóðum upp á heimagerða súpu og
brauð á undan fyrir þá sem vilja.
Þetta eru alltaf mjög skemmtileg
kvöld.

395

359

Blómkál og Spergilkál
Holland

Paprika
Rauð, Holland

kr. kg

kr. kg

NÝ UPPSKERA
frá Tyrklandi

279

259

Sítrónur
Tyrkland

Perur
Holland

398
kr. kg
Kaki
Spánn

kr. kg

kr. kg

NÝ UPPSKERA

200g

frá Frakklandi

279

298

Gul, rauð eða græn Epli
Frakkland

Spínat
200 g, Ítalía

kr. kg

kr. 200 g

80%

1kg

500g

K
Kjötinnihald

259

259

895

Bónus Kornbrauð
1 kg

Bónus Skinka
Silkiskorin, 120 g

OS Samlokuostur
Í sneiðum, 500 g

kr. 1 kg

kr. 500 g

kr. 120 g

1,5 LÍTRI

1kg

169

198

Bónus Grautargrjón
1 kg

Bónus Kanill
130 g

kr. 1 kg

698
kr. 1,5 l

Emme
Emmessís
Rjómaís
4 tegundir, 1,5 lítri

kr. 130 g

1L

398

198

Heima Aspas
Grænn, heill, 425 g

Heima Aspas
Grænn, í bitum, 411 g

kr. 425 g

kr. 411 g

98
kr. 1 l

Verð gildir til og með 11. nóvember eða meðan birgðir endast

E il K
Egils
Kristall
i t ll
Sítrónu, 1 lítri

FLJÓTLEGT OG GOTT

1.298
kr. pk.
Bónus Réttir
6 tegundir

100%

1kg

kalkúnakjöt

459

998

kr. 600 g

kr. 1 kg

Ísfugl Kalkúnahakk
600 g,
g frosið

Gríms Plokkfiskur
1 kg

ÚR LÆRI

998

598
kr. kg

Stjörnugrís Grísabógur
Ferskur, af nýslátruðu

Íslenskt grísakjöt

AF NÝSLÁTRUÐU

kr. kg

Stjörnugrís Bayonneskinka
Nýreykt af nýslátruðu, úr læri

Opnunartími í Bónus:                
Bónus Smáratorgi:             

179

MAÍSPOKI
sem brotnar niður

kr. 10 stk.

Umhverfisvæni Ruslapokinn
19 lítra, 10 stk.

500kr
lægra verð

169

2.998
kr. stk.

kr. 50 ml

Protis Kollagen
120 hylki

Bónus Vanilludropar
50 ml

1.930
kr. stk.
Gestgjafinn Kökublaðið
Almennt verð 2.430 kr.

400g

400g

295

295

198

Bónus Piparkökur
400 g

KW Pipardropar
400 g

Kókostoppar
200 g

kr. 400 g

kr. 400 g

kr. 200 g

Opnunartími í Bónus:                
Bónus Smáratorgi:             

Opnar verslun á Íslandi

24% opnunarafsláttur
og frábær opnunartilboð
Opnunartími

Sundaborg 1 Sími 553 0700

Virka daga 11-18
Laugardaga 11-16

NÆG BÍLASTÆÐI VIÐ VERSLUN

Fylgdu okkur á
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Praktísk tíska

T

íska tíunda áratugarins eða
„nineties“ tískan er komin
aftur af fullum krafti með
tilheyrandi apaskinni, hlébarðamunstri og magaveskjum, eða
„fanny packs“. Vinsældir magaveskjanna hafa reyndar aukist
stöðugt síðan vorið 2014 þegar Karl
Lagerfeld tók upp á því að senda
þær út á tískupallana eftir langt
hlé. Því lætur nærri að hver einasti
merkjavöruframleiðandi hafi fylgt í
kjölfarið enda fást magatöskur nú í
miklu úrvali. Þær hafa eðli málsins
samkvæmt tekið einhverjum breytingum síðan á tíunda áratugnum
og eru ýmist bornar í beltisstað, yfir
miðjuna eða aðra öxlina. Þær eru
svo ekki síður notaðar af körlum
en konum. Hvað sem fólki kann
að finnast um þessar litlu töskur er
ekki hægt að neita því að þær hafa
óvenjumikið notagildi af tískuvarningi að vera og þá sérstaklega
fyrir karla sem hafa hingað til þurft
að troða buxnavasana út af símum,
lyklum og veskjum. Hver veit nema
það dragi stórlega úr farsímastuldi
ef veskin halda vinsældum.

Fergie með magaveski frá Chanel.

„Fanny pack“tískuna eða magaveskjatískuna í
dag má rekja til
Chanel. Veskin
eru borin af bæði
konum og körlum.

Vinsældir magatöskunnar hafa aukist statt og stöðugt
síðan vorið 2014 þegar Karl Lagerfeld tók upp á því að
senda þær út á tískupallana eftir langt hlé.

Því lætur nærri að hver einasti merkjavöruframleiðandi
heims hafi framleitt sína útgáfu af magaveski sem stjörnurnar keppast við að skarta. Hér er Kim Kardashian með
tösku sem minnir um margt á þær sem voru hvað vinsælastar á tíunda áratugnum.

NÝTT FRÁ GERRY WEBER

GLÆSILEGUR VETRAFATNAÐUR FYRIR ALLA VIÐBURÐI

ðl.isið
Sklao
xda
      


 

Smáauglýsingar

7
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR
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Bílar
Farartæki

Viðgerðir

Málarar

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

Rafvirkjun

REGNBOGALITIR EHF
Alhliða málningarþjónusta löggiltra
fagmanna. malarar@simnet.is Sími
891 9890

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

Til sölu

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi,
mynddyrasímar, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Önnur þjónusta

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl.

Húsaviðhald

Grunnar, malarkeyrsla, ﬂatvagnar o.ﬂ.
Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

Toyota Yaris Active Hybrid Nýr bíll,
Sjálfskiptur, bakkmyndavél, álfelgur
ofl. Tilboðsverð kr. 2.690.000

Silfri ehf | S. 894 9690 | silfriehf.is

Þjónusta

Þarftu að ráða?
Mercedes-Benz C350e Hybrid
Árgerð 2017, ekinn 21 þkm. Loftp.
fjöðrun, forhitun á miðstöð, 19”
AMG Style ofl. Verð kr. 4.990.000

Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is
Porsche Cayenne S Hybrid Árgerð
2015, ekinn 85 þkm. Loftp.fjöðrun,
21” ofl. Verð kr. 8.900.000

Premium Cars
Kletthálsi 1, 110 Reykjavík
Sími 415 7000
premiumcars.is

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

VALDÍS ÁRNADÓTTIR
DÁLEIÐSLUTÆKNIR
(CLINICAL
HYPNOTHERAPIST) VEITIR
DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569

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

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

Nudd
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

NUDD

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Ótrúleg verð – komdu og kíktu við !
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Sunlight T 58:
Árgerðir 2016-2017. Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar,
álfelgur, 6 gíra, cruise control, , snúningsstólar, loftkæling
oﬂ.oﬂ.
Ótrúlegt verð, frá: 6.490.000.

Sunlight T 64
Árgerð 2016. Markísa, hjólagrind, silfurgráar hliðar,
álfelgur, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra,
cruise control , snúningsstólar, loftkæling oﬂ. oﬂ.
Ótrúlegt verð, frá: 7.590.000.

Sunlight T 67
Árgerð 2016. Markísa, hjólagrind, álfelgur, lestarlúga
báðum megin, útdrag á milli rúma, fellirúm í toppi, stór
ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar,
loftkæling o.ﬂ. o.ﬂ. Ótrúlegt verð: 7.790.000.
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Sunlight T 68
Árgerð 2016. Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin,
útdrag á milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED
lýsing, 6 gíra, cruise control, snúningsstólar, loftkæling o.ﬂ.
o.ﬂ. Ótrúlegt verð: 7.990.000.

Sunlight T 69 L
Árgerð 2016. Markísa, hjólagrind, álfelgur, lestarlúga
báðum megin, hjónarúm aðgengilegt beggja vegna, fellirúm
í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control,
snúningsstólar, loftkæling o.ﬂ. o.ﬂ. Ótrúlegt verð: 8.190.000.

Sunlight Cliff 640
Árgerð 2018. FIAT Maxi grindin, 16“, markísa, gott geymslupláss aftur í, LED lýsing, 12V pressuísskápur, 6 gíra, cruise
control, loftkæling, snúningsstólar, bakkskynjarar o.ﬂ. oﬂ.
Ótrúlegt verð: 9.350.000.
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LMC Breezer H 737 G
Árgerð 2017. Markísa, lestarlúga báðum megin, útdrag á
milli rúma, fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra,
cruise control, snúningsstólar, loftkæling, bakkmyndavél
o.ﬂ. o.ﬂ. Ótrúlegt verð: 9.980.000.

Dethleffs Trend T 7057 DBM
Árgerð 2018. Markísa, hjólagrind, lestarlúga báðum megin,
breið inngangshurð með samlæsingu, rafmagnsdriﬁð fellirúm í toppi, stór ísskápur, LED lýsing, 6 gíra, cruise control,
snúningsstólar, loftkæling o.ﬂ. o.ﬂ. Ótrúlegt verð: 10.890.000.

P. Karlsson ehf | Smiðjuvöllum 5a, 230 Reykjanesbæ |517 5200

Birt með fyrirvara um innsláttarvillur
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Skólar
Námskeið

Önnur þjónusta

Ökukennsla

Atvinna
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Atvinna óskast

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

ODOLQG
.µSDYRJL

OPIN HÚS

ˋPPWRJI¸VWXGNORJ

Húsnæði
REYKJAVÍK OG AKUREYRI
www.parketogmalun.is 25 ára
reynsla. Parketslípun, sólpallaslípun,
korkslípun, parketlagnir
og djúphreinsun á öllum
gólftegundum. S:7728100 Erum á
facebook Parket og málun.

Keypt
Selt

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-18 og á
laugardögum í desember 10-16.

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Til sölu

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

MDKHUE
MDKHUE

45,6 millj.
UDKHUE

Húsnæði í boði
TIL LEIGU NÝLEGT
165 - 570 FM
ATVINNUHÚSNÆÐI Í
116 REYKJAVÍK VERÐ FRÁ
KR 990 FM

Óskast keypt

9HU²G¨PL

43,5 millj.
53,5 millj.

9DQGD²RJYHOE\JJWˋPPK¨²DIM¸OE¿OLVK¼V
PH²WYHLPXUVWLJDJ¸QJXPRJO\IWX
K¼VLQXHUX¯E¼²LU
MDWLOUDKHUEHUJMD£ELOLQXIP
+¼VL²HUYL²KDOGVO«WWNO¨WWD²XWDQPH²
£ONO¨²QLQJXRJPH²JOXJJXP¼U£OL
9DQGD²DULQQU«WWLQJDUIU£6«UYHUNRJW¨NLIU£$(*
$OODU¯E¼²LUQ£¯JHJQXPK¼VL²PH²JOXJJXP¯
YHVWXURJDXVWXU
6W¨²L¯E¯ODJH\PVOXPH²ˌHVWXP¯E¼²XP

SÖLUMENN MIKLUBORGAR Á STAÐNUM
569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

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
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

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

Glæsibær 16
110 REYKJAVÍK
STÆRÐ: 210 fm

FJÖLDI HERBERGJA:

6

Mikið endurnýjað einbýlishús með bílskúr á einni hæð.
Teiknað af Kjartani Sveinssyni. Mjög gott skipulag.
Aukin lofthæð. Búið að endurnýja, gólfefni, hurðir,
HOGK~VEDßKHUEHUJL6NLSWXPUDIPDJQVW|µXRJ
dregið í. Skipt var um járn á þaki fyrir 11 árum.

84.900.000

OPIÐ HÚS

8. NÓV 17:30 – 18:00

Heyrumst

Hannes Steindórsson
Löggiltur fasteignasali
Sölustjóri

699 5008
hannes@fastlind.is

Þjónustuauglýsingar
Ferðaþjónustuhús

")&2

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
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Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU

Sími 550 5055

3  

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur
v
vogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,
húsfélög og fyrirtækjaþrif.
Hægt að panta tíma á hofdabon.is
Höfðabón ehf
HÖFÐABÓN
Dugguvogi 10 (bakvið húsið)
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is

