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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Margrét Eymundardóttir,
kennari og umhverfisfræðingur, hefur alltaf
haft mikinn áhuga á
fötum. Hún hrífst af
sterkum litum og fallegum mynstrum þótt erfitt
geti verið að láta slík föt
passa saman. ➛4

LÍFIÐ

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

Björn Þór Heiðdal, verslunarstjóri Rúmföt.is, segir að góð rúmföt vaxi ekki á trjánum en í versluninni má finna mikið úrval af hágæða rúmfötum við allra hæfi.
MYND/ERNIR

Fagnaðarerindi úr
hágæða damaski
Verslunin Rúmföt.is var opnuð fyrir mánuði á Nýbýlavegi og óhætt er að segja
að hún hafi slegið í gegn. Björn Þór Heiðdal verslunarstjóri segir viðskiptavini
koma aftur og aftur enda gæði og vönduð vara aðalsmerki verslunarinnar. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

G

óð rúmföt vaxa ekki á
trjánum,“ segir Björn Þór
Heiðdal, verslunarstjóri
Rúmföt.is sem er ný rúmfataverslun við Nýbýlaveg 28 í Kópavogi,
og bætir við brosandi: „Vissulega
er þetta pínu klisja hjá mér. En
sannleikurinn er sá að flest rúmföt
sem fólk kaupir í dag eru alls ekki
góð. Það er vöntun á gæðum.
Eftir að Verið og Fatabúðin hættu
starfsemi hefur verið erfitt að
finna vönduð rúmföt á Íslandi. Við
opnuðum í síðasta mánuði og viðtökurnar hafa farið fram úr okkar
björtustu vonum. Fólk er virkilega
þakklátt fyrir að hægt sé að kaupa
gæða sængurföt aftur á Íslandi.“
Rúmföt.is á sér lengri sögu en
þennan rúmlega mánuð sem búðin
hefur verið opin. Björn hefur,
ásamt móður sinni Hrefnu Smith,
flutt inn rúmföt og selt í Þvottahúsi A. Smith undanfarin ár. „Það
má segja að skortur á bílastæðum
og lagerplássi hafi verið kveikjan
að þessari búð. Mér fannst vera
kominn tími til að bjóða fleirum en
bara viðskiptavinum Þvottahúss
A. Smith upp á himnesk rúmföt frá
færustu vefurum Ítalíu.“
Björn segir frá heimsókn frá
samkeppnisaðila í Rúmföt.is um
daginn. „Þetta er herramaður sem
búinn er að vera lengi í bransanum
og mamma þekkir ágætlega. Hann
sagði við mig: „Björn, það þýðir
ekkert að selja fólki of mikil gæði.
Í fyrsta lagi vill fólk ekki borga
fyrir þau. Í öðru lagi endist varan
of lengi og í þriðja lagi græðir þú
minna!“ Þetta er fínn kall sem er
nýhættur en ég er ekki sammála
honum. Ég held að fólk vilji gæði
og vandaða vöru.“
Björn hefur heimsótt verksmiðjur úti um allan heim og fjölmargar sýningar en segir að bestu
gæðin séu að finna á Ítalíu. „Ég er
búinn að skoða vörur frá nálægt
tvö hundruð framleiðendum
meðal annars í Kína, Indlandi,
Pakistan, Ítalíu, Króatíu, Portúgal,
Egyptalandi og Tyrklandi svo einhver lönd séu nefnd. Og þrátt fyrir
að ég hafi alltaf beðið um bestu
og dýrustu damask- og satínefni
frá viðkomandi verksmiðju eða
fyrirtæki hef ég ekki enn þá fengið
meiri gæði en frá ítölsku aðilunum
sem ég versla við.“
Þessi ítalski aðili nefnist Quagliotti og er þekkt nafn víða um heim.
„Þar eru framleidd afburða mjúk
og flott rúmföt fyrir kóngafólk og
fínustu lúxushótel,“ segir Björn.
„Breska konungsfjölskyldan og
hótel eins og Ritz í París, Armani
í Mílanó, The Mark í New York,
MGM í Macau, The Peninsula í
Hong Kong og 101 í Reykjavík
bjóða gestum sínum upp á rúmföt
frá Quagliotti.“
Rúmföt.is selur einnig vönduð
rúmföt frá Kína. „Við látum framleiða fyrir okkur gæðarúmföt í Kína
úr 300, 600 og 800 hundruð þráða
satín- og damaskefnum. Gæðin eru
mikil og verðin enn þá betri,“ segir
Björn og bætir við að hægt sé að fá
mjög glæsileg satínrúmföt á 10.900
krónur fram að jólum. „Gæði sem
aðrar búðir rukka meira fyrir og
jafnvel selja ekki.“
Hann segir að segja megi að
Rúmföt.is hafi slegið í gegn. „Búðin
hefur fengið fljúgandi start og
margir viðskiptavinir hafa komið
aftur og keypt meira. Ein kona
kom til mín og sagðist vera búin að
prófa rúmfötin, þau væru æðisleg
og ætlaði fá fleiri til að gefa. Það
eru svona móttökur sem maður er
þakklátur fyrir og er ástæðan fyrir
því að mig langar að sinna þessu
áfram. Kannski má segja að þetta
sé hálfgert trúboð og fagnaðarerindið dásamleg rúmföt úr hágæða
damaski og satíni.“
Rúmföt.is selur ekki bara vönduð

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.

Móðir Björns,
Hrefna Smith,
hefur arfleitt son
sinn að brennandi áhuga á
vönduðum rúmfatnaði.

Í Rúmföt.is má
finna rúmföt í
ýmsum verðflokkum en öll í
miklum gæðum.

Ítölsku Quagliotti-rúmfötin
eru ávanabindandi, segja
þeir sem reynt
hafa.

rúmföt heldur einnig borðdúka og
skrautleg viskustykki frá Frakklandi. Einnig leggur Björn mikla
áherslu á að sinna hótelum og
litlum gistiheimilum. „Við flytjum
inn beint frá framleiðendum í Kína
mjög vönduð hótelrúmföt, einnig
servéttur og borðdúka frá Króatíu.“
Verslunin á Nýbýlavegi er opin
frá 12-18 virka daga og 11-15 um
helgar. Nánari upplýsingar má finna
á www.rumfot.is.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

„Kannski má segja að þetta sé hálfgert trúboð og fagnaðarerindið dásamleg rúmföt úr hágæða damaski
og satíni,“ segir Björn hjá Rúmföt.is.

Rúmföt.is býður einstök gæðarúmföt á verði sem kemur á óvart.

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

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,
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KLÆDDU ÞIG UPP
FYRIR VETURINN

Ég hrífst af fallegum og einstökum flíkum
með sögu, sem
vekja jafnvel
upp minningar. Stundum
klæða þær mig
vel og þá finnst
mér ég fín,“
segir Margrét.

YFIRHAFNIR - PEYSUR - KULDASKÓR

MYNDIR/ANTON
BRINK

Veik fyrir kjólum
Svartur föstudagur

Sigríður Inga
Sigurðardóttir

20%

sigriduringa@frettabladid.is

M

afsláttur
fimmtudag,
föstudag,
laugardag

Kjólar
Túnikur
Peysur
Jakkar
Toppar
Blússur
Bolir

Við erum á Facebook

Komið í
allar helstu
verslanir
Íslenskt
tískutímarit

Margrét Eymundardóttir, kennari og umhverfisfræðingur, hefur alltaf haft mikinn áhuga á fötum. Hún
hrífst af sterkum litum og fallegum mynstrum þótt
erfitt geti verið að láta slík föt passa saman.

    

argrét Eymundardóttir
hefur skemmtilegan fatastíl og er óhrædd við að
fara eigin leiðir. Hún segist oft
kaupa föt hjá Rauða krossinum og
Hjálpræðishernum.
„Ég kaupi föt og gef þau síðan oft
aftur. Ef það á að vera eitthvert vit í
allri þessari fataframleiðslu þá þarf
að vera hringrás, að gefa og þiggja.
Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á
fötum, sniðum, litum og áferð. Í
þessum búðum ægir öllu saman og
það er skemmtilegt að skoða. Best
væri að láta það nægja en stundum
kaupi ég eina og eina flík. Það spillir
ekki fyrir að með því að kaupa
notað og endurnýta finnst mér ég
hafa einhvern hemil á vistsporinu
mínu.“
Hvernig myndir þú lýsa þínum
fatastíl? „Ég hrífst af fallegum og
einstökum flíkum með sögu, sem
vekja jafnvel upp minningar. Stundum klæða þær mig vel og þá finnst
mér ég fín. Það er lykilatriði hjá
mér að finnast ég sjálf vera fín og
ekki síst að vera ég sjálf. Stundum
þegar ég máta fjöldaframleiddan
tískufatnað finnst mér þau vera fín
en ég ekki vera ég þegar ég klæðist
honum, skilurðu?“
Ertu búin að kaupa þér jólakjólinn og hvernig er hann?
„Ég fann einn mjög fallegan um
daginn. Hann er fallega gulgrænn.
Hressandi litur sem ég laðaðist að
á einhvern hátt.“
Fylgistu með tískustraumum?
„Já, já, ég veit alltaf hvað er í tísku
þó svo að ég sé ekkert að eltast við
hana. Stundum er eitthvað í tísku
sem mér finnst frábært og þá kaupi
ég það kannski.“
Hvað flík er í uppáhaldi?
„Uppáhaldsfötin mín eru þægilegu fötin; gallabuxurnar, bolir úr
bómull og hlýjar peysur úr ull en
veikust er ég fyrir kjólum. Ég á alls
kyns kjóla, sumir eru listaverk.“
En skór?
„Já, talandi um list þá eru fallegir
skór tær list.“
Notar þú fylgihluti?

Jólakjóllinn er kominn í hús en Margrét fékk hann í verslun Rauða krossins.

„Já, ég er hrifnust af litríkum
þjóðlegum skartgripum og fylgihlutum, héðan og þaðan úr
heiminum.“
Áttu þér uppáhaldsfatahönnuð?
„Nei, eiginlega ekki en ég hrífst
af mörgum, t.d. Vivienne Westwood vegna þess að mér finnst hún
tjá skoðanir sínar með fötum.“
Hver er helsti veikleiki þinn þegar

kemur að tísku og útliti?
„Ég hrífst mjög af sterkum litum
og fallegum mynstrum. Stundum
getur verið snúið að láta slík föt
passa saman.“
Bestu og verstu fatakaupin?
„Bestu eru þau síðustu, græni
kjóllinn, og verstu gleymast jafnóðum. Á maður nokkuð að muna
svoleiðis?“

Gott fyrir

JÓLABAKSTURINN

Bónus

498
kr. 12 stk.
Stjörnuegg S
Stór
tór
12 stk. 816
6g

Bónus Allra
Landsmanna

179
kr. 500 g

Heima Smjörlíki
500 g

95

95

kr. 1 kg

kr. 1 kg

Sykur, 1 kg

Hveiti, 1 kg
Verð gildir til og með 25. nóvember eða meðan birgðir endast

379
kr. 300 g

Heima Suðusúkkulaði
300 g

FLJÓTLEGT
í dagsins önn

MATUR
fyrir tvo

2.198
kr. pk.

1.298
kr. pk.

Lambakjötsréttur
Lambapottréttur í karrý-kókos
með fersku g
grænmeti og
g
basmati hrísgrjónum

MATUR
fyrir tvo

Bónus Réttir
Fyrir 3-4, 6 teg.

SAMA VERd

um land allt

2.198
kr. pk.
MAGNKAUP
Betra
B
etra
a vverð
erð
ð

Kjúklingaréttur
Kjúklingabringur í karrýsósu með
fersku g
grænmeti og
g ofnbökuðum
túrmerik kartöflum

4x2 l

1kg
Matarmiklar súpur

FULLELDAÐAR
Aðeins að hita

1.598
kr. 1 kg

598

Mexíkósk Kjúklingasúpa, 1 kg
Ungversk Gúllassúpa, 1 kg
Íslensk Kjötsúpa, 1 kg

Egils Kristall kippa
4 x 2 l, 3 tegundir

kr. 4x2 l

Verð gildir til og með 25. nóvember eða meðan birgðir endast

Aðeins

150
flaskan

kr.

ÚR LÆRI

Haust
slátrun

2018

998
kr. kg

Stjörnugrís Bayonn
neskinka
Nýreykt, úr læ
æri

1.398
kr. kg
SS Lamb
Lambalæri
Krydduð, haustslátrun 2018
Krydduð

459

98
%
kjöt
kjö

kr. 600 g

1.995
kr. kg

Ísfugl Kalkúnahakk
600 g, frosið

Kalkúnabringa
Þýskaland, frosin

1,5 LÍTRI

698
kr. 1,5 l

Emmessís R
Rjómaís
jómaís
4 tegundir, 1,5 lítri

Opnunartími í Bónus:                
Bónus Smáratorgi:             

4stk.

4stk.

ALLTAF

NÝBAKAÐ

259

359

679

Bónus Kringlur
4 stk.

Bónus Kjallarabollur
Með osti, 4 stk.

MS Góðostur 26%
í sneiðum, 330 g

kr. 4 stk.

kr. 4 stk.

kr. 330 g

5 FLATKÖKUR
í pakka

129

139

Bónus Flatkökur
170 g, 5 stk. í pakka

Bónus K
Bó
Kornbr
brauð
ð
500 g

kr. pk.

500g

kr. 500 g

18 SNEIÐAR
í pakka

398
kr. pk.

Pågen Hönö brauð
18 sneiðar
ðar í pakka
ð

359
kr. 5 m

Rex Gjafapappír
Brúnn, 5 m

498
5m

kr. 5 m

Koop Gjafapappír
Silfur/gull, 5 m

Opnunartími í Bónus:                
Bónus Smáratorgi:             

DANSANDI
TÍSKUSÝNING!

Útskrifaðir dansarar frá Listaháskóla Íslands sýna fatnað frá

BITTE KAI RAND, PBO, og MOS MOSH

kl. 18 í dag!
Tískusýningargestum býðst 10% afsláttur
af öllum fatnaði og skóm eftir sýninguna, opið til kl 21.
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Með krúttlegan jólamarkað
Bjarni Viðar
Sigurðsson
keramiker hefur
haldið jólamarkað á vinnustofu
sinni í Hafnarfirði
undanfarin ár
og svo verður
einnig núna.
Elín
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is

J

ólamarkaður Bjarna byrjar
í dag kl. 16 og stendur alla
helgina. Hann hefur verið á
haus undanfarna daga við undirbúning en markaðurinn hefur
verið mjög vinsæll undanfarin ár.
„Ég bjó lengi í Danmörku en þar
var ég alltaf með jólamarkað. Mér
fannst áhugavert að bjóða Íslendingum að koma til mín fyrir jólin,“
segir Bjarni sem bjó í Danmörku
frá árinu 1996-2007 þar sem hann
stundaði nám og síðan vinnu.
„Þetta var bara lítill og sætur markaður í upphafi sem óx og dafnaði,“

segir Bjarni en á markaðnum selur
hann eigin hönnun á jólatilboði.
„Mér finnst þetta mjög skemmtilegt. Ég býð upp á lambakjöt með
bearnaise á fyrsta deginum, auk alls
kyns smárétta alla helgina. Tertur
og smákökur og léttir drykkir eru
á borðum. Allt heimabakað en ég
fékk hjálp frá tveimur vinkonum
mínum núna með baksturinn,“
segir Bjarni sem sjálfur hefur mjög
gaman af því að vera með matarboð og bjóða gestum heim.
Bjarni segir að fólk komi og
kaupi jólagjafir eða eitthvað fallegt
fyrir sjálft sig. „Ég hanna nytjahluti, alls kyns hluti fyrir heimilið.
Hver hlutur er einstakur og enginn
eins,“ segir hann. „Það fer mikið af
bollum, diskum og blómavösum
um þessar mundir. Sumir hlutir
eru alltaf vinsælir eins og litlar
skálar sem ég hef gert frá því ég
var í námi og voru eiginlega bara
prufur. Þær seljast ótrúlega vel. Ég
nota þær undir sprittkerti, konfektmola eða krydd. Ég hef unnið
mikið með pastelliti en ákvað að
fara meira út í jarðliti núna. Ég
er litaglaður og hef gaman af að
breyta til. Keramikið mitt hefur
verið mjög vinsælt í Danmörku og
þar eru mattir glerungar mjög vinsælir um þessar mundir. Ég hef því
verið að leika mér svolítið með þá.“
Hönnun Bjarna hefur verið
vinsæl í Danmörku og hefur hann
selt vöruna í Illums Bolighus í
Kaupmannahöfn og Árósum. „Nú
er verið að breyta Illums í Árósum

Þess má geta að
jólamarkaður
Bjarna er í Hrauntungu 20 í Hafnarfirði og er opinn í
dag frá kl. 16-21
og um helgina frá
11-18. Bjarni er
tilbúinn að taka
móti gestum á
jólamarkað sinn
um helgina.
MYND/EYÞÓR

í verslunina Paustian sem er
alþjóðleg keðja sem mun veita mér
mörg tækifæri,“ segir hann. „Þegar
ég var í námi átti ég mér þann
draum að komast í Paustian og nú
er hann að rætast.“
Bjarni stundaði nám við Aarhus
Kunstakademi í Danmörku árið
1996-2000. Hann og eiginmaður
hans, Guðbrandur Árni Ísberg
sálfræðingur, ákváðu að flytja
heim árið 2007, korter í hrun. „Ég
starfaði lengi í Búnaðarbankanum

áður en við fórum út og þegar
ég kom heim fór ég að vinna í
Íslandsbanka á meðan við vorum
að koma okkur fyrir. Ég upplifði
því hrunið í gegnum bankakerfið
og á stundum langaði mann helst
að fara aftur til Danmerkur. Í dag
erum við fegnir að hafa verið hér
um kyrrt. Þetta var ekki alltaf
auðvelt en við komumst í gegnum
það,“ segir Bjarni.
Hann segist ekki hafa gengið
með listamannadraum í maganum

á meðan hann starfaði í bankanum. „Það var í rauninni Guðbrandur sem hvatti mig til að sækja
myndlistarnámskeið áður en við
fluttum út. Ragnhildur Stefánsdóttir myndlistarkennari lét mig
eitt kvöldið fá 5 kíló af leir en ég
hafði aldrei snert hann fyrr. Það
varð einhver sprenging hjá mér og
út frá því fór ég í framhaldsnámskeið og sótti síðan um í skólanum
í Árósum,“ segir Bjarni sem er
mikið jólabarn.

Jólatilboð
20% afsláttur
af öllum stór rækju-,
andakjöts-, nautakjöts-,
kjúklinga-, og núðluréttum
til 16. desember 2018.

BLACK FRIDAY TILBOÐ

Ze-Ze og Zhenzi
peysukápa
Stærðir 38-56.
Verð áður kr. 8.990
BF-Tilboð kr. 4.495

Zhenzi blússa
Stærðir 42-56.
Verð áður kr. 5.990
BF-Tilboð kr. 4.193

 

Zhenzi bolur
Stærðir 42-56.
Verð áður kr. 8.990
BF-Tilboð kr. 6.293

   

Ze-Ze og Zhenzi peysa
Stærðir 38-56.
Verð áður kr. 7.990
BF-Tilboð kr. 3.995

Verslunin Belladonna

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

BLACK FRIDAY TILBOÐ

Ze-Ze og Zhenzi peysukápa Stærðir 38-56.
Verð áður kr. 8.990
BF-Tilboð kr. 4.495

Ze-Ze og Zhenzi peysa
Stærðir 38-56.
Verð áður kr. 7.990
BF-Tilboð kr. 3.995

Ivy Beu kjóll,
Stærðir 38-48
Verð áður kr. 6.990
BF-Tilboð kr. 4.893

Ze-Ze rúllukragabolur
Stærðir 44-48
Verð áður kr. 4.990
BF-Tilboð kr. 3.493

Stærðir 38-52

Kínahofið
ahofið veitingahús l Nýbýlavegi 20 l 200 Kópa
Kópavogi

Holtasmára 1
201 Kópavogur

www.kinahofid.is l Sími 554 5022

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Smáauglýsingar

550 5055
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Bílar
Farartæki

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

Þjónusta

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

Pípulagnir

Garðyrkja

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

100% LÁN

2013 CHEVROLET Cruze. Ekinn
122.000 km, dísel, sjálfskiptur.
Flottur og rúmgóður bíll. Hálf
leðraður, bakkmyndavél, nýr
rafgeymir, nýtt í bremsum, ný
smurður. Verð 1.690.000 kr..
Rnr.150036.

2017 Chrysler Pacfica Hybrid
Touring Plus. Ekinn 106.000 km.
7 sæta Plug-In Hybrid. Ódýrasti
valkosturinn í boði að þessu sinni!
Verð: 4.590.000 kr.

HÚSASMIÐIR GETA BÆTT VIÐ
SIG VERKEFNUM.
Uppsteypu, Sökklar, Nýbyggingar.
Byggingarstjórn.
Upplýsingar sendist á
nybyggd@gmail.com

Smiðir geta bætt sig verkefnum.
Uppl. í s. 783 6006

Hreingerningar

SKODA Octavia 1.6 Dísel Station.
Árgerð 2014, ekinn 49 Þ.KM. Verð
2.190.000. Rnr.136431.

Húsaviðhald

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.

Málarar
100% LÁN
2017 Chrysler Pacfica Hybrid
Touring Plus. Ekinn 54.000 km. 7
sæta Plug-In Hybrid. Rosalega flott
eintak. Verð: 5.290.000 kr.

SKODA Octavia 1.6 Dísel. Árgerð
2014, ekinn 52 Þ.KM. Verð
1.990.000. Rnr.136611.

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

JÓLATRÉ Í POTTI
Skógræktarfélag Mosfellsbæjar er
að selja lifandi jólatré í potti. Tilvalið
til skreytinga utandyra fyrir jólin.
www.skogmos.net og S:867-2516

2016 CHEVROLET Spark. Ekinn
32.000 km, bensín, 5 gírar. Sparibíll
á ótrúlegu verði. Verð 990.000 kr.
Rnr.150026.

100% LÁN
SKODA Octavia 2.0 Dísel Sjálfskiptur
Station. Árgerð 2014, ekinn 71 Þ.KM.
Verð 2.590.000. Rnr.136716.
2017 RENAULT Talisman. Ekinn
91.000 km, dísel, sjálfskiptur 6 gírar.
Lúxús kerra stútfullur aukabúnaði.
Verð 2.690.000 kr. Rnr.150138.

2017 Chrysler Pacifica Platinum.
Ekinn 27.000 km. 7 sæta Plug-In
Hybrid . Viltu bílinn hlaðinn búnaði?
Þá er þessi er fyrir þig. 6.190.000 kr.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

Viðgerðir

2016 VOLVO V60 d5 Plug-In Hybrid
Twin engine. Ekinn 36.000 km, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. Lúxús bifreið
sem eyðir litlu sem engu. Verð
4.190.000 kr. Rnr.110135.

2018 Chrysler Pacifica Premium
Hybrid. Ekinn 4.500 km. 7 sæta PlugIn Hybrid. Svo gott sem nýr bíll, rétt
tilkeyrður. 6.490.000 kr.

Betri bílasalan
Ármúla 4, 108 Reykjavík
Sími: 571 7166
Netfang: sala@betribilasalan.is
www.betribilasalan.is

Betri bílakaup ehf.
Ármúla 4, 108 Reykjavík
Sími: 511 2777
Netfang: sala@betribilakaup.is
www.betribilakaup.is

Þjónustuauglýsingar
Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,
húsfélög og fyrirtækjaþrif.
Hægt að panta tíma á hofdabon.is
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Jólatilboð
Indverskt höfuð og andlitsnudd, litun og plokkun á augabrúnir
Verð 7.000,-

Munið gjafabréﬁn okkar.
Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
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Höfðabón ehf
HÖFÐABÓN
Dugguvogi 10 (bakvið húsið)
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Snyrti & nuddstofan Smart

Sími 550 5055

3  

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

B

ílvogur eh/f

Bifreiðaverkstæði
Auðbrekka 17
200 Kópavogi

Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum
og smurþjónustu.

BX\X$%# '~QX[e^Vda\^c/bX\]TcXb~fffQX[e^VdaXb

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

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is

8 SMÁAUGLÝSINGAR
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Ökukennsla
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Rafvirkjun

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

Óskast keypt

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

Atvinna óskast

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Húsnæði í boði

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

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

Geymsluhúsnæði

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

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

Grunnar, malarkeyrsla, ﬂatvagnar o.ﬂ.

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

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

Silfri ehf | S. 894 9690 | silfriehf.is

S.773-4700 og 520-3500

SKIPULAGSBREYTING

Vinsæll veitingastaður
á Laugavegi

Tillaga að deiliskipulagsbreytingu við Brenniskarð 1-3, Hafnarfirði.
Á fundi Skipulags- og byggingarráðs Hafnarfjarðar þann 6.11.2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að
deiliskipulagsbreytingu við lóðina að Brenniskarði 1-3 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst í að: bílastæði í kjallara Brenniskarð 1 færist undir hús við Brenniskarð 3 innan sömu lóðar. Fyrirkomulag
bílastæða innan lóðar breytist. Jafnframt er fjölgað um eina íbúð við Brenniskarð 3.
Tillögurnar ásamt fylgigögnum verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu
að Norðurhellu 2, frá 22.11.2018-03.01.2019. Hægt er að skoða breytingartillögurnar ásamt fylgigögnum á vef
Hafnarfjarðarbæjar www.hafnarfjordur.is. Nánari upplýsingar eru veittar hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu. Þeim sem
telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað skriflega til
Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 03.01.2019.
Umhverfis- og skipulagsþjónusta Hafnarfjarðar.
Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

Til sölu: Rekstur vinsæls veitingastaðar á Laugvegi sem tekur
50 gesti í sæti. Vínveitingaleyﬁ. Geysivinsæll á Trip Advisor.
Frábært tækifæri.
Uppl. gefur Óskar Mikaelsson í síma 773-4700 og á
netfanginu oskar@atveignir.is

585 5500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

hafnarfjordur.is

Hringbraut 2a, 220 Hafnarfjörður

5DQQtVyVNDUHIWLU
N\QQLQJDUVWMyUDRJVpUIU êLQJL
Kynningarstjóri Nordplus og Erasmus+
,ZOOJOHBSTUKØSJØTLBTUÓGVMMUTUBSGIKÈ3BOOÓT4UBSm§GFMVSBOOBSTWFHBSÓTÏSB§WFSBLZOOJOHBSTUKØSJGZSJS
/PSEQMVTNFOOUBÈUMVOJOBÈ/PS§VSMÚOEVNPHIJOTWFHBSLZOOJOHBSTUÚSGGZSJS-BOETLSJGTUPGV&SBTNVT 
PHTUP§WFSLFGOJÈ¶TMBOEJ
,ZOOJOHBSTUBSG/PSEQMVTFSVOOJ§TBNIMJ§BÈFOTLVPHOPSSOVNUVOHVNÈMVNFOLZOOJOHBSTUBSG
UFOHU&SBTNVT FSB§NJLMVMFZUJÈÓTMFOTLV4UBSm§GFMTUÓB§SJUBLZOOJOHBSFGOJ WFGTUKØSO WJSLSJ
¢ÈUUUÚLVÈIFMTUVTBNGÏMBHTNJ§MVNPHB§TLJQVMFHHKBTUSSJWJ§CVS§JBVLIFG§CVOEJOOBÞUHÈGVPH
LZOOJOHBSTUBSGB4UBSm§GFMVSÓTÏSNJLJMTBNTLJQUJWJ§B§SBTUBSGTNFOOTUPGOVOBSJOOBSPHFSMFOETBNTLJQUJ
WJ§TZTUVSTLSJGTUPGVSWFHOBC§J/PSEQMVTPH&SBTNVT PHWJ§TLSJGTUPGV/PSSOVSÈ§IFSSBOFGOEBSJOOBS

Sérfræðingur menntasjóða og skólahluta Nordplus
4ÏSGS§JOHVSØTLBTUÓGVMMUTUBSGIKÈ3BOOÓTUJMB§IBGBVNTKØONF§VNTØLOVNPHÞUIMVUVOVNÞS
JOOMFOEVNNFOOUBTKØ§VNPHWFSBUFOHJMJ§VSWJ§TLØMBIMVUB/PSEQMVTÈUMVOBSJOOBS FO¢BSFSVNB§
S§BNBUÈVNTØLOVNPH¢ÈUUUÚLVÓTBNOPSSOVNBUTGFSMJ
4UBSm§GFMVSÓTÏSNJLJMTBNTLJQUJWJ§WJ§TLJQUBWJOJ TUKØSOJSTKØ§BOOBPHTUBSGTGØMLTUPGOVOBSJOOBS 
TLJQVMBHOJOHVGVOEBPHSÈ§TUFGOBTFNPH¢ÈUUUÚLVÓÚ§SVLZOOJOHBSTUBSm
8SSOìVLQJDUXPVW|UÀQYHLWLU«HÞTU)KÚSUVS*OH¢ØSTTPO TWJ§TUKØSJNFOOUBPHNFOOJOHBSTWJ§T
ÓTÓNBF§BÓOFUGBOHJBHVTUIKPSUVSJOHUIPSTTPO!SBOOJTJT
8PVyNQDUIUHVWXUHUWLONOÀPPWXGDJLQQGHVHPEHU
*HUWHUUiêI\ULUDêYLêNRPDQGLKHIMLVW|UIVHPI\UVW

Opið hús ﬁmmtudaginn 22. nóvember
milli kl 17:00 og 17:30 verið velkomin.
Björt og falleg fjögurra herbergja endaíbúð á efstu hæð í þessu
vinsæla fjölbýli misvæðis í Hafnarﬁrði, glæsilegt útsýni, tvennar svalir.
Íbúðin er skráð 106,2 fm en þar af er mjög góð geymsla í snyrtilegri
sameign 9,7 fm, vel staðsett sér stæði í upphitaðri bílageymslu
innangengt.

6 NMDVNDOXPVW|UÀQiKHLPDVtêX5DQQtV
XXXSBOOJTJTTUBSGTFNJMBVTTUPSG
BSFSFJOOJHB§mOOBOÈOBSJVQQMâTJOHBSVNTUÚSmO
6NTØLOJOOJTLBMGZMHKBGFSJMTLSÈ LZOOJOHBSCSÏGPHQSØGTLÓSUFJOJ

Húsið er klætt að utan í mjög góðu ástandi.
5DQQtVHUOtÁHJXUYLQQXVWDêXUPHêQiO JWVpUIU êLQJXPVHPVWDUIDHIWLUJLOGXPVWRIQXQDULQQDUÉKULIIDJPHQQVND
RJVDPVWDUI+OXWYHUN5DQQtVHUDêWUH\VWDVWRêLUtVOHQVNVVDPIpODJVPHêVWXêQLQJLYLêUDQQVyNQLUQìVN|SXQPHQQWXQ
RJ PHQQLQJX RJ VW\êMD îHNNLQJDUVDPIpODJLê PHê UHNVWUL VDPNHSSQLVVMyêD DêVWRê RJ N\QQLQJX i DOîMyêOHJXP
VyNQDUI UXP RJ VDPVWDUIVP|JXOHLNXP 5DQQtV JUHLQLU RJ N\QQLU iKULI UDQQVyNQD PHQQWXQDU RJ PHQQLQJDU i
îMyêDUKDJRJîMyQXVWDUXQGLUE~QLQJYtVLQGDRJW NQLVWHIQX

Borgartúni 30, 105 Reykjavík,
sími 515 5800, rannis@rannis.is

Mjög góð eign miðsvæðis í bænum, fallegt útsýni.
Allar frekari uppls veitir Hilmar Þór Bryde löggiltur fasteignasali í
síma 892-9694, hilmar@hraunhamar.is

www.rannis.is

Hlynur
Halldórsson,
Löggiltur fasteignasali.
fasteignasali
Hilmar
Þór
Bryde Löggiltur

