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Frá árinu 2014 hafa vörur frá Canada Goose fengist hjá Nordic Store. Hafsteinn Valur Guðbjartsson og Bjarni Jónsson eru eigendur fyrirtækisins. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Canada Goose  
   fæst í Nordic Store
Vinsælu Canada Goose úlpurnar fást hjá Nordic Store í hjarta miðborgarinnar. 
Verðið er gott og úrvalið mikið, að sögn Hafsteins Vals Guðbjartssonar fram-
kvæmdastjóra. Úlpurnar eru úr hágæðadúni og framleiddar í Kanada. ➛2

Jólamiðinn er kominn
á sölustaði um allt land.
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efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 
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Við hjá Nordic Store byrjuðum 
að selja útivistarfatnað frá 
Canada Goose árið 2014 og 

síðan þá hefur salan gengið vonum 
framar. Okkar helsta áskorun 
undanfarin ár hefur verið að fá 
nægilega mikið magn af vörum frá 
Canada Goose. Salan á heimsvísu 
hefur verið að aukast svo mikið að 
fyrirtækið hefur átt í erfiðleikum 
með að anna eftirspurn,“ segir 
Hafsteinn Valur Guðbjartsson, 
framkvæmdastjóri Nordic Store, en 
hann er jafnframt eigandi fyrir-
tækisins, ásamt Bjarna Jónssyni.

Canada Goose er fyrir löngu 
orðið heimsþekkt fyrir framúr-
skarandi gæði og fallega hönnun. 
„Erlendir ferðamenn hafa verið 
helstu viðskiptavinir okkar, enda 
þekkja þeir merkið vel og sjá að 
verðið hjá okkur er gott og úrvalið 
mikið. Íslendingar hafa þó verið að 
sækja í sig veðrið undanfarið ár eða 
svo,“ segir Hafsteinn en dúnúlpurn-
ar frá Canada Goose eru einstak-
lega hlýjar og sem sérsniðnar fyrir 
íslenskt veðurfar.

Saga Canada Goose
Canada Goose var stofnað árið 
1957 í Kanada og frá upphafi var 
markmiðið að framleiða útivistar-
fatnað af bestu gerð. „Um 1980 var 
Expedition Parka úlpan framleidd 
fyrir vísindamenn á heimskauta-
svæðum. Sú úlpa er enn í dag 
ein vinsælasta úlpan frá Canada 
Goose,“ segir Hafsteinn.

Fyrirtækið hefur þá sérstöðu 
að vörur þess hafa verið notaðar 
oftar en aðrar vörur við erfiðustu 
mögulegu aðstæður sem til eru. 
„Það eru dæmi um að útivistarfatn-
aður frá Canada Goose hafi bein-
línis bjargað mannslífum. Marilyn 
Hofman er ein þeirra sem þakka 
merkinu líf sitt. Hún var í könn-
unarleiðangri um 1.000 km frá 
norðurheimskautinu þegar ísinn 
undir henni brotnaði með þeim 
afleiðingum að hún féll í ísjökul-
kalt vatnið. Marilyn telur víst að 
hún hefði ekki lifað þetta af ef hún 
hefði ekki verið í Snow Mantra 
dúnúlpu frá Canada Goose,“ segir 
Hafsteinn.

Vistvænar vörur
Allar dúnúlpur Canada Goose eru 
úr 100% hágæðadúni og fram-
leiddar í Kanada, úr efnum ein-
göngu frá Norður-Ameríku.

„Segja má að fyrirtækið fari gegn 
straumum alþjóðavæðingarinnar 
um útvistun framleiðslu og hrá-
efnis og hefur þar af leiðandi 
skapað sér sérstöðu á markað-
inum,“ upplýsir Hafsteinn.

Framleiðsla Canada Goose 
hefur ávallt verið vistvæn, t.d. er 
dúnninn af aligæsum og feldirnir 
af sléttuúlfum sem felldir eru af 
stjórnvöldum til þess að grisja 
stofninn.

„Fyrirtækið er í gríðarlegum 
vexti á heimsmarkaði en tekjur 
þess jukust um 46% á síðasta ári. 
Þessi mikli vöxtur hefur þrýst 
mikið á framleiðsluna en félag-
ið opnaði nýlega sína sjöundu og 
stærstu verksmiðju í Winnipeg. 
Verksmiðjan er yfir 12 þúsund 
fermetrar og er áætlað að yfir 1.700 
manns komi til með að vinna þar,“ 
segir Hafsteinn.

Styðja verndun ísbjarna
Frá árinu 2007 hefur félagið unnið 
náið með Polar Bears Internatio-
nal (PBI), sem eru einu samtökin 
í heiminum sem einbeita sér ein-
göngu að verndum villtra ísbjarna. 
„Frá því að þetta samstarf hófst 
hefur Canada Goose styrkt sam-
tökin um meira en 250 milljónir 
króna,“ segir Hafsteinn.

Hann segir að því miður séu 
eftirlíkingar stórt vandamál fyrir 
Canada Goose en á degi hverjum 
þarf fyrirtækið að láta loka vef-

Um 1980 var Expedition Parka úlpan framleidd fyrir vísindamenn á heimskautasvæðum. Sú úlpa er enn ein vinsælasta úlpan frá Canada Goose. 

Nordic Store er 
viðurkenndur 
söluaðili Canada 
Goose á Íslandi. 
Verslunin er við 
Lækjargötu 2. 

Úlpurnar frá Canada Goose fást í mörgum litum og með ýmsu sniði. 

Engum verður kalt í Canada Goose úlpu en þær eru úr 100% hágæðadúni.

síðum sem selja eftirlíkingar af 
vörum frá því. „Oft getur verið 
erfitt að átta sig á að um eftirlík-
ingu er að ræða þar sem óprúttnir 
aðilar ganga afar langt í að láta sína 
vöru líkjast upprunalegu vörunni 
sem mest og selja hana á fölskum 
forsendum, en þó má benda á að 
vörur Canada Goose fara aldrei á 

útsölu og koma þessir aðilar yfir-
leitt upp um sig með því að bjóða 
vöruna á sérkjörum,“ bendir Haf-
steinn á en samkvæmt lögum má 
farga slíkum vörum og viðskipta-
vinurinn situr uppi með tjónið.

Nordic Store viðurkenndur 
söluaðili Canada Goose
Nordic Store er viðurkenndur 
söluaðili Canada Goose á Íslandi 
en verslunin er staðsett við 

Lækjargötu 2, í hjarta Reykjavíkur. 
Það er hægt að velja um fjórtán 
mismunandi gerðir af Canada 
Goose úlpum fyrir karla og átján 
fyrir konur, í mörgum litum. „Verð 
hjá okkur eru betri eða sambærileg 
við verð í öðrum löndum,“ segir 
Hafsteinn að lokum.

Nánari upplýsingar fást á vef-
síðunni nordicstore.is.

Það eru dæmi um 
að útivistarfatn-

aður frá Canada Goose 
hafi beinlínis bjargað 
mannslífum. 

Framhald af forsíðu ➛
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WONDERS
21.980

Svartir, rauðir og brúnir

HÖGL 
25.980

GilBret
33.980

Ull og kasmír
Svört, dökkblá, beige og ljósgrá

Unmade Copenhagen 
10.980

Nero Giardini
29.980

MOS MOSH 
29.980

MOS MOSH 
31.980

MOS MOSH 
18.980



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Rakel tekst nú á við nýja og skemmtilega áskorun þar sem hún kennir ný-
liðum hjá Icelandair grunnatriði í förðun og hárgreiðslu. MYND/EYÞÓR

Rakel er flugfreyja hjá Iceland-
air og sminka hjá Borgarleik-
húsinu, auk þess að vinna 

sjálfstætt við förðun. Jafnframt 
kennir hún nýliðum hjá Icelandair 
réttu handtökin þegar kemur að 
hári og förðun.

„Ég er lærður förðunarfræðingur 
og naglafræðingur og er einnig 
með B.Sc.-gráðu í íþróttafræði frá 
HR. Þessa dagana er ég í einkaflug-
mannsnámi hjá Geirfugli og veit 
fátt skemmtilegra en að fljúga sjálf. 
Mörgum finnst það sem ég hef lært 
og síðan tekið mér fyrir hendur 
ekki passa saman en ég er bæði 
íþróttaálfur og snyrtipinni,“ segir 
Rakel með bros á vör.

Hún æfði fótbolta um árabil 
en áhuginn á förðun kviknaði á 
unglingsárunum. „Þá fannst mér 
förðunarvörur orðnar spennandi 
og var byrjuð að prófa mig áfram 
á því sviði. Sem betur fer á ég góða 
móður sem leiðbeindi mér vel í 
þessum málum og passaði að ég 
færi ekki yfir strikið. Áhuginn fyrir 
förðunarnámi kom aðeins seinna. 
Ég útskrifaðist sem stúdent frá 
Menntaskólanum Hraðbraut 2008, 
þá nýorðin 18 ára, og var þá ekki 
búin að ákveða hvert næsta skref 
yrði. Förðunarnám blundaði í mér 
og ég hafði það í huga aðallega fyrir 
sjálfa mig en ekki endilega sem 
atvinnu. Síðan leiddi eitt af öðru, 
ég fann mig vel í þessu og vinn við 
förðun enn í dag,“ segir Rakel sem 
hefur unnið að fjölbreyttum verk-
efnum sem sminka.

Eftirminnilegt að farða Dorrit
„Strax eftir útskrift úr förðunar-
náminu árið 2009 fékk ég vinnu hjá 
MAC snyrtivörumerkinu og vann 
þar til ársins 2016. Á þessum árum 
vann ég í báðum MAC búðunum, 
var verslunarstjóri í Kringlunni 
og fór í fjölmörg verkefni á vegum 
fyrirtækisins. Eitt minnisstæðasta 
verkefnið mitt fyrir MAC var 
þegar ég fór á Bessastaði, komin 6 
mánuði á leið með dóttur mína, að 
mála Dorrit Moussaieff, þáverandi 
forsetafrú okkar Íslendinga, fyrir 
viðtal,“ segir Rakel brosandi.

Hún hefur unnið sem sminka 
hjá Borgarleikhúsinu frá 2013 
og farðar leikarana áður en þeir 
stíga á svið. „Vinnan í leikhúsinu 
er fjölbreytt, skemmtileg og ólík 
öðru hefðbundnu sminki. Þar er 
meira um alls konar gervi og það 
þarf að vinna bæði hratt og vel. 
Þær sýningar sem mér hefur þótt 
skemmtilegastar hvað varðar 
sminkið eru Mary Poppins, Njála 
og Rocky Horror. Þær voru með 
krefjandi gervi eins og t.d. airbrush, 
skalla, skegg og sár,“ upplýsir Rakel.

„Ég hef líka farðað fjölda manns 
fyrir auglýsingar í blöð, sjónvarp og 

Íþróttaálfur  
og snyrtipinni
Rakel Ásgeirs-
dóttir, flugfreyja, 
flugnemi og förð-
unarfræðingur, 
segir tískuna í 
förðun einkenn-
ast af hátíðleika 
og glimmeri.

tímarit. Ég hef farðað leikara fyrir 
kvikmyndir, íslenska og erlenda 
sjónvarpsþætti, fyrir tískusýningar, 
danssýningar og tónleika. Allt eru 
þetta ólík en fjölbreytt svið innan 
förðunargeirans og að sama skapi 
eru áherslurnar mjög mismunandi 
eftir verkefnum,“ segir hún.

Kennir flugfreyjum  
réttu handtökin
Undanfarið ár hefur Rakel tekist 
á við nýja áskorun þar sem hún 
kennir nýliðum hjá Icelandair 

grunnatriði í förðun og hárgreiðslu. 
„Það er sérstaklega skemmtilegt. 
Þetta kom þannig til að síðastliðið 
haust hafði Klara Íris, forstöðu-
maður flugfreyja og flugþjóna hjá 
Icelandair, samband við mig en 
þá vantaði einstakling til að sinna 
þessu verkefni. Ég sló strax til, hef 
mikla ánægju af því að kenna og 
það er virkilega gaman að sjá hvað 
nýliðarnir eru áhugasamir,“ segir 
hún glöð í bragði.

Þegar Rakel er spurð hvort hún 
eigi góð förðunarráð í dagsins 
önn segir hún að besta ráðið sé að 
drekka mikið vatn og hugsa vel um 
húðina. „Góð umhirða húðar er 
grunnur að fallegri húð og þar af 
leiðandi förðun.“

Þá nefnir Rakel að grunnur að 
góðri dagförðun felist í að þrífa 
húðina vel að morgni og hreinsa 
burt öll óhreinindi sem húðin 
hefur unnið á yfir nóttina. „Þannig 
komum við í veg fyrir að óhreinindi 
lokist inni og farðinn mun endast 
betur. Mikilvægt er að næra húðina 
vel með því að gefa henni raka og 
bera á hana augnkrem, serum, raka-
krem og primer. Þannig ætti húðin 
að fá þann raka sem hún þarf yfir 
daginn,“ segir hún.

En hvernig verður jólatískan í 
förðun? 

„Hún er hátíðleg og þá poppum 
við aðeins upp á förðunina með 
því t.d. að setja glimmer á augn-
svæðið og svo er rauði varaliturinn 
alltaf klassískur. Núna er mikið um 
metallic-áferð á varir og varagloss 
eru líka vinsæl. Hvað varðar húðina 
þá er förðunin aðeins að koma til 
baka úr þessu Instagram-æði þar 
sem var rosalega mikið af öllu. 
Falleg, ljómandi húð með léttari 
áferð er að koma sterk til baka. Ég 
tek því fagnandi og mæli með að 
hafa hugtakið „Less is more“ á bak 
við eyrað,“ segir Rakel að lokum.

Hvaða förðunarvörur 
leynast í snyrtiveskinu 
þínu?
„Förðunarvörur frá MAC, Em-
broyl isse, Blue Lagoon, Nabla, 
Laura Mercier, Becca, Marc Inbane 
og Skyn Iceland. Ég er hrifnust 
af þeim og þær hafa reynst mér 
best.“

Hvaða snyrtivöru 
gætir þú ekki verið án?
„Þær eru alltof margar. Ef ég 
ætti að nefna örfáar væri það 
shimmering skin perfector liquid 
í litnum pearl frá Becca, sem er 
ljómakrem sem ég set undir 
farða eða blanda við farða til að 
fá léttari áferð og meiri ljóma. 
Becca under eye brightening 
corrector er vara sem ég nota 
mikið, hún leiðréttir bláma undir 
augum. Ég nota maskarann Up 
for everything frá MAC og gæti 
vart verið án hans í dag. Hydra 
mask frá Embroylisse og Hydro 
cool firming eye gels frá Skyn 
Iceland eru síðan lykilatriði fyrir 
húðina.“

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58
FLOTT JÓLAFÖT, 

FYRIR FLOTTAR KONUR

Komið í  
allar helstu 
verslanir

Íslenskt 
tískutímarit
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Ég kýs að eiga fáar 
tímalausar flíkur úr 

bestu gæðum frekar en 
margar flíkur sem endast 
ekki lengi.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Frábær hóptilboð 
Sjáðu öll tilboðin okkar á 
www.kinahofid.is

Opið alla daga 
vikunnar frá  

kl. 11:00 - 22:00

Kínahofið veitingahús  l  Nýbýlavegi 20  l  200 Kópavogi   
www.kinahofid.is l Sími 554 5022

kl. 11:00 - 22:00

ahofið veitingahús l Nýbýlavegi 20 l 200 Kópa

TILBOÐ  
4 réttir + súpa dagsins 

aðeins 1.790 kr.*

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. 

Við erum á Facebook

Flott  
jólaföt

Jakki 
kr. 12.900.-

Buxur 
kr.  8.900.-

Str. S-XXL

Kári Eyvindur er tvítugur 
Kópavogsbúi sem fylgist vel 
með öllu sem gerist í heimi 

fatahönnunar. „Ég hef lengi haft 
áhuga á tísku en sá áhugi hefur 
verið undirliggjandi frá því ég var 
9-10 ára þótt hann hafi byrjað 
fyrir alvöru í menntaskóla. Núna 
er hann kominn á það stig að ég 
ætla mér að vinna í þeim heimi 
í framtíðinni. Utan þess hef ég 
mikinn áhuga á ljósmyndun, 
ferðalögum, kvikmynda- og 
myndbandsgerð, arkitektúr, sál-
fræði og nánast allri hönnun.“

Kýs fáar góðar flíkur
Hann lýsir fatastíl sínum sem 
mínímalískum og dökkum 
yfirlitum. „Ég kýs að eiga fáar 
tímalausar flíkur úr bestu gæðum 
frekar en margar flíkur sem endast 
ekki lengi.

Svartur litur er áberandi hjá mér 
en stundum bregður fyrir öðrum 
litum, þó ekki mjög skærum.“

Hann á engar sérstakar tísku-
fyrirmyndir heldur segir frekar að 
hugarástandið hverju sinni ráði 
því hvernig hann klæðir sig. „Ann-
ars fæ ég stundum hugmyndir 
með því að fylgjast með fólki sem 
ég sé t.d. á leiðinni í vinnuna, á 
götum erlendis eða í sérstökum 
kvikmyndum eða þáttum. Ég fæ 
innblástur víða, t.d. frá bókum, 
byggingum og málverkum.“

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Fyrir rúmu ári byrjaði ég að 

ferðast einn til London og Parísar 
til að kaupa föt og svo nota ég líka 

netið og fer þá á Grailed, Ssense 
eða Farfetch. Næst langar mig til 
Tókýó og skoða mig um þar. „Vint-
age“ markaðir og „sample-sales“ 
eru líka sniðug leið til að kaupa 
sérstakar flíkur sem maður hefur 
augastað á.

Áttu minningar um gömul tísku-
slys?

Allar þær gallabuxur sem voru 
alltof þröngar. Þær voru þó mikil-
væg lexía sem ég er glaður að hafa 
lært af.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn?

Öll fötin sem ég notaði mest 
fyrir rúmu ári hef ég selt eða 
gefið. Annars eru það Raf Simons 
Ozweegos skórnir sem ég keypti 
fyrir einu og hálfu ári en nota þó 
ekki mikið og er því líklegast að 
fara að selja þá ef nostalgía tekur 
ekki yfir.

Áttu þér uppáhaldsverslanir?
Dover Street Market í London er 

ein af þeim af því hún inniheldur 
langflest merkin sem ég klæðist og 
fylgist með. Archive 18-20 er líka 
minnisverð og Printemps mollið 
er aðalmálið í París. Erlendis fer 
ég á flesta „vintage“ og „second-
hand“ markaði sem ég kemst á. 

Annars finnst mér þær búðir, sem 
bera frekar fá merki en fleiri flíkur 
og einbeita sér að þeim, vera þær 
sem ég sæki mest í. Ég er eigin-
lega alveg hættur að kaupa föt á 
Íslandi en þær verslanir sem ég 
fylgist spenntur með eru Húrra 
Reykjavík, CNTMP og Geysir.

Áttu eina uppáhaldsflík?
Í augnablikinu er það jakki sem 

ég keypti á „vintage“ markaði í 
Bergen. Ef ég á að minnast á uppá-
halds flík allra tíma er það bolur 
sem ég lét prenta á fyrir ári síðan. 
Þar má sjá einhvers konar tákn 
sem uppáhalds tónlistarmaðurinn 
minn er þekktur fyrir.

Bestu og verstu fatakaupin?
Fyrstu svörtu víðu gallabux-

urnar mínar kenndu mér að meta 
ólík snið og opnuðu augu mín 
fyrir mörgu sem mér hefði aldrei 
dottið í hug að pæla í áður. Ég 
reiði mig ekki á hvatvísi þegar ég 
kaupi föt þannig að ég slepp við 
slæm kaup.

Hvað einkennir klæðnað ungra 
karla í dag?

Sífellt fleiri ungir strákar klæða 
sig eins og þeir vilja og fylgja eigin 
hugsunarhætti. Ég væri til í sjá 
sem flesta prófa það og sjá hvert 
það leiðir.

Notar þú fylgihluti?
Það fer eftir umhverfinu hverju 

sinni. Ég á tvo handsmíðaða 
hringa sem ég ber alltaf. Annar 
þeirra var gerður af afa mínum og 
hinn af Erling gullsmið á Hverfis-
götu. Svo er ég líka með hálsmen 
sem var hannað af vinkonu minni, 
armband sem ég gerði sjálfur og 
silfureyrnalokka. Fylgihlutir hafa 
lengi verið og verða partur af dag-
legu lífi mínu, býst ég við.

Dökkur yfirlitum
Svartur litur er áberandi í fataskáp Kára Eyvindar sem fékk 
snemma áhuga á tísku. Hann stefnir á frama á sviði fata-
hönnunar og sækir innblástur úr ýmsum áttum.

Bolurinn er frá japanska merkinu Undercover eftir Jun Takahashi og er partur af vorlínunni 2018. Kári Eyvindur keypti 
hann í Dover Street Market í London. Svartur litur er í uppáhaldi hjá honum og lítið um skæra liti. MYND/EYÞÓR

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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FYRIR HANN FYRIR HANA

ILMIR FYRIR HANA OG HANN FRÁ

EA BECAUSE IT´S YOU
Eau de parfum dömuilmur 30 ml
og húðmjólk 75 ml.

Algengt verð 6.980 kr.

EA BECAUSE IT´S YOU
Eau de parfum dömuilmur 50 ml, 
ilmur töskustærð 15 ml og varagloss 15 ml.

Algengt verð 9.750 kr.

EA STRONGER WITH YOU
Eau de toilette herrailmur 30 ml
og sturtusápa 75 ml.

Algengt verð 6.980 kr.

EA STRONGER WITH YOU
Eau de toilette herrailmur 50 ml
og tvær 75 ml sturtusápur.

Algengt verð 9.750 kr.



Hugmyndin að skartgripalínunni Fjörunni varð til í einum af mörgum göngutúrum Erlu í fjörunni í Vesturbænum.

 Hver skel er ein-
stök og það er svo 

gaman að geta smíðað 
hverja silfurskel fyrir sig. 
Og það er í raun pæling-
in, að með því að eiga 
mun úr Fjörulínunni 
eignist fólk sinn eigin 
persónulega fjársjóð.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Erla Dóra lærði gullsmíði í Dan-
mörku fyrir tíu árum og klár-
aði grunnnámið þar. „Síðan 

sneri ég heim í miðri kreppu og fór 
að vinna venjulega skrifstofuvinnu 
til að eiga fyrir salti í grautinn 
meðan fjölskyldan var að stækka,“ 
segir Erla sem vann þó alltaf aðeins 
við silfursmíði með.

„Það var svo á þessu ári sem ég 
ákvað gefa sjálfri mér séns og sjá 
hvort ég gæti ekki unnið meira 
við skartgripasmíðina,“ segir Erla 
en hönnunarnafn hennar er Eddó 
design.

Erla er með lítið heimaverkstæði 
þar sem hún vinnur á daginn en 
einnig afgreiðir hún öðru hvoru í 
Skúmaskoti á Skólavörðustíg sem 
hún og tíu aðrir hönnuðir reka 
saman og selja hönnun sína í.

Erla hefur áður unnið nokkrar 
skartgripalínur, var með fjallalínu 
sem í voru hringar í laginu eins og 
fjöll og svo stuðlabergslínu. Fjara 
er þó fyrsta nýja lína Erlu í langan 
tíma. Eins og nafnið gefur til kynna 
vaknaði hugmyndin niðri í fjöru. 
„Ég ólst upp í Vesturbænum og hef 
alltaf sótt mikið í fjöruna, finnst 
gott að fara þangað til að anda og 
hugsa. Fjaran er full af fjársjóðum 
og í hverri fjöruferð fylgdi mér 
heim í það minnsta ein skel. Svo 
safnaðist upp skeljasafn eins og 
hjá svo mörgum. Hver skel er ein-
stök og það er svo gaman að geta 
smíðað hverja silfurskel fyrir sig 
og gert hana einstaka. Og það er í 
raun pælingin, að með því að eiga 
mun úr Fjörulínunni eignist fólk 
sinn eigin persónulega fjársjóð.“

Nánar má skoða hönnun Erlu á 
eddodesign.com, og á Facebook og 
Instagram undir Eddó design.

Fjaran er full  
af fjársjóðum
Fjara, heitir ný skartgripalína eftir Erlu Dóru Gísladótt-
ur sem hún hannar undir merkjum Eddó design. Hver 
skel í línunni er einstök og því persónulegur fjársjóður.

Erla Dóra í Skúmaskoti á Skólavörðustíg. MYNDIR/ANTON BRINK

Bláskelin er fyrirmynd þessa skarts. Hver einasta skel er einstök.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

SMART JÓLAFÖT, 
FYRIR SMART KONUR

senalive.is/jolagestir og jolagestir.is Jolagestir

20. - 22. desember í hörpu

SÍÐUSTU FORVÖÐ! 

FIMM TÓNLEIKAR
SVO TIL UPPSELDIR!

ÓSÓTTAR PANTANIR KOMNAR Í SÖLU
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TrTrölöllalaststelelpapan n RíRípapa bbýrýr íí 
hehelll i i upuppipi íí fjfjölölluum m ássamamt t 
foforereldldrurum m sísínunum,m, aafafa, , ömömmumu 
ogog mmörörgugum m brbræðæðrurum.m.
Í Í dad lnnumum eer r lílítitiðð afafskskekekktkt 
þoþorprp oog g þaþar r býbýr r mamannnnsbsbararninið ð
LóLóa.a. DDagag eeininnn þeþegagar r RíRípapa fferee  
lelengngrara nniðiðurur íí fjfjalalliliðð enen ááðuð r 
hihittttirir hhúnún LLóuó , sesem m hehefuf r r
faaririðð ofofarar íí fjfjalallilið ð enen hhúnún má.á  
Seegigir r sasagagan frrá á þvþví í hvhvererninig 
vivinánáttttaa þrþróaóastt mmeðeð þessusumvivinánátttta a þrþróaóast mmeðeð þesssusum
ólólíkíku u tetelplppumum.

DáDásasamlmlegeg bbókók mmeðeð 
fafallllegegumum tteieiknkniningugumm ogog 
efteftirirmiminnnnililegegumum pperersóónunum m
sesem m leleiðiða a böbörnn iinnnn íí 
tötöfrfranandidi æævivintntýrýrahaheieimm
GrGrimimmsmsbrbræðæðrara.. ÍÍ bóbókikinnnnii
ereruu 1515 ssígígilild d ævævinintýtýriri. 
EiEinnnnigig eerr fáfáananlelegg bóbókikin n 
Feegugursrstutu æævivintntýrýri i 
H.H.C.C. AAndnderersesenn íí ssamama a 
bóbókakafloflokkkki.i. ÓÓmimissssanandidi 
fjáfjárssjjóðurr sísígigildldraa æævivintntýrýraafjáfjársrsjóóðuður r sísígig ldldraa æævivintntýrýra.

Rithhöföfunnduduriinnn JJenennyny CCollgagan RiRiththöföfununduduririnnn JJenennyny CCololgagan n
hehefufur r átátt t gógóðuðu ggenngigi aað ð fafagngnaa 
á á ÍsÍslalandndi mem ð ð memetst öllubbókókumum 
á á boborðrð viðið LiLitltlaa babakak rííið vviðð 
StStrarandndgögötutu. LiL ndnda a ogog lluundidinnnn::
StStormamasasamumur r dadagugurr eer r huhuglgljújúf f rr
babarnrnababókók þþarar ssemem ssömömu u 
persrsónónurur kkomo a vivið ð sösögugu..
FaF lllegegarar mmynndidir r prprýðýða a bóbókikinana. .
TiT lvalinn bbóók till aað ð lelesasa uupppp úúr r 
fyrir r hááttttiinn ogg ffyryririr bbörörn n sesem m y gg yy
eru aðða ææfafa ssigig íí llesestrtri.i.

EdEddidi eer r enengiginnnn vvenenjujuleegugur r 
ststrárákukur,r, hhanannn er kkónónguur r sesem m 
sisitutur r í í háhásæsætit oog g á á sísínana eeigiginin 
brbrynynjuju oog g kakaststalala!a!
Ó Ó jájá,, ogog VVERERSTSTA A ILILLMLMENENNNI 
í ölöllulum m alalheheimimininumum bbýrýr í 
nænæststa a nánágrgrenennin . ÞeÞ ttta a gægætiti nú ú
vavarla a ororðiðið ð spspenennanandndii
ævævinintýt ri mmeðeð hhasasarar, súsúkkkkululaðaði i
ogog gglelefsf anandid kkrórókókódídílulum m ... 
eðeða a hvh aðð??

DuDulilin peperlrla a ísíslelensnskrkra a
bóbókmkmenenntnta.a LLavvanandeder r á á leleiki  
féfékkkk einnrórómama llofof þþeieirrrra a sesem m
upuppgpgötötvuvuðuðu hhanana.a. HHérér mmætætirir 
LaLavavandnderer áá nnýjýjanan lleieik k ásásamamt t 
memeisistatararaþjþjófiófi oog g tátálklkvevendndi.i. 
SaSagagan n gegeriristst íí AAusustuturhrheieimimi, ,
kykynlnlegegriri vvererölöld d þaþar r sesem m tööfrfrarar 
ogog ffururðuðuleleghgheieit t ráráðað rríkíkjuum.m. 
FrFrábábærær ævivintntýrýrababókók ffyryririr ýý y
ununglgliningaga jjafafntnt ssemem ffulu loorðrðnana..

FyFyrsrstata bbókókinin sslóló íí ggegegnn
ogog þþesessisi eer r aðað kklálárarastst hhjájá 
útútgeg fandda.a DDrírífðfðu u þiþ g,, kkauauptptuu
bóbókikinana, , enen ekkkki i opo nana hhanana!a  
SlSlepepptptu u hehennnni!i Finnunurðrðu u 
þeþessssa a fýfýlulu?!?! HHúnún eer r afaf 
BÓBÓKIKINNNNII! FFararðuðu ffrerekakar r ogo  
glglápáptutu áá ssjójónvnvararpipið.ð. ÞÞaðað er r
ststórórhæhættttululegegt t aðað llesesa a bæbækuk r.r  
ÉgÉg hheyeyrðrði i aðað eef f þúþú llesest t bbækuur 

i d iiðð úú þþéé !gegeti aaugugunun ddotottitið ð úrúr þþérr!!

BÓKAHILLUNA
Glænýjar bækur í



Opið kl. 12-17 á laugardag og 12-22 á Þorláksmessu

Nánar á jolathorpid.is

Öldruð módel ögra 
staðalímyndum

Tískuheimurinn leggur yfirleitt mikla áherslu á unglegt útlit og lýtalausa húð, 
en Oldushka fer óhefðbundnar leiðir. MYNDIR/INSTAGRAM/OLDUSHKAMODELS

Oldushka varð til upp úr ljósmynda-
verkefni ljósmyndarans Igor Gavar.

Myndirnar sýna vel að eldra fólk getur verið bæði svalt, töff, glæsilegt og fal-
legt, ekkert síður en yngra fólk, enda hefur fegurð ekkert með aldur að gera.

Rússneska módelskrifstofan 
Oldushka ögrar viðteknum 
venjum í tískuheiminum 

með því að ráða bara vel fullorðið 
og eldra fólk. Í tískuheiminum er 
yfirleitt lögð gríðarleg áhersla á 
unglegt útlit og lýtalausa húð, en 
Oldushka sýnir að það séu ekki 
nauðsynlegar forsendur fyrir 
fegurð, heldur birtist hún í ýmsum 
myndum hjá fólki á öllum aldri.

Það er ekki óalgengt að módel-
skrifstofur hafi fyrirsætur á sínum 
snærum sem eru í eldri kantinum, 
en Oldushka ræður eingöngu fólk 
sem er 45 ára og eldra. Fyrirsæt-
urnar búa yfir fegurð og þokka og 
sýna vel að fegurð snýst um ýmis-
legt annað en bara fjölda áranna 
sem maður hefur lifað og að það 
sé vel hægt að líta vel út og tolla í 
tískunni langt fram eftir aldri.

Ljósmyndarinn Igor Gavar, 
stofnandi Oldushka, ætlaði aldrei 
að stofna sína eigin módelskrif-
stofu en Oldushka varð til úr ljós-
myndaverkefni þar sem hann var 
að mynda götustíl ellilífeyrisþega. 
Hann segist hafa kynnst mörgum 
áhugaverðum andlitum sem hann 
langaði að gera sérstakt verkefni 
með og upp úr því spratt módel-

Rússneska 
módelskrifstofan 
Oldushka er 
óhefðbundin að 
því leyti að hún 
ræður bara fyrir-
sætur sem eru 
eldri en 45 ára. 
Fyrirsæturnar 
sýna vel að aldur 
er bara tala og 
hefur ekkert með 
fegurð að gera.

skrifstofan Oldushka.
Nú er Gavar að reyna að víkka 

út hugmyndir fólks um hvað og 
hverjir líta vel út og berjast gegn 
staðalímyndum. Hann segir að 
fyrirsæturnar séu gott fordæmi 
sem sýni að eldra fólk getur klætt 
sig eftir aldri en samt haldið í 
fegurðina.

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 
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Bílar 
Farartæki

AUDI A3 E-TRON DESIGN nýskr. 
06/2017, ekinn 23 Þ.km, bensín/
rafmagn, sjálfskiptur. Talsvert af 
aukahlutum, glæsilegt eintak! Verð 
4.190þkr. TILBOÐ 3.990.000 kr. 
Raðnúmer 258730

TOYOTA LAND CRUISER 150 GX 35” 
nýskr. 06/2014, ekinn 82 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, nýlega 35” breyttur. 
Verð 7.440.000 kr. Raðnúmer 
258819

FORD F350 KING RANCH 4X4 nýskr. 
01/2008, ekinn 174 Þ.km, dísel, 
sjálfskiptur, pallhús, 35” dekk. Verð 
3.490.000 kr. Raðnúmer 288297

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 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

 Húsnæði óskast
Óska eftir einstaklingsíbúð. 
Reyklaus og tryggar greiðslur. 
Uppl. í síma 690 9018 eða á 
andresasmundsson@gmail.com

 Atvinnuhúsnæði

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:
Laust 55 fm verslunarhúsnæði í 

Portinu Nýbýlavegi 8.

Laust allt að 700 fm 
verslunarhúsnæði að Nýbýlavegi 6.

Laust 140-280 fm 
atvinnuhúsnæði að Auðbrekku 3.

Nánar uppl. gretar@
lundurfasteignir.is

 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

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

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
- BátaHÖFÐABÓN

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

68

LED leiðiskrossar

• Gengur fyrir raf-
hlöðum eða  
tengist rafmagni.

• Rafhlaða endist 
um það bil í einn 
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

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

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

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

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

Þjónusta

Þjónusta
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8636399 Styrmir 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:

Uppbygging gistihúsa fyrir ferðamenn í Hamarsseli. 

 Deiliskipulagssvæðið er 1,1 ha að stærð og nær yfir 
bæjarstæði og næsta nágrenni. Samkvæmt tillögunni er 
gert ráð fyrir uppbyggingu tveggja gistihúsa ætluðum til 
útleigu til ferðamanna auk bílastæða og göngustíga.

Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi á skrif stofu 
Djúpavogshrepps, Bakka 1, Djúpavogi og er einnig 
aðgengi leg á heimasíðu Djúpavogshrepps: www.djupi-
vogur.is undir liðnum Skipulagsmál – mál í kynningu.

Skipulagstillagan er í auglýsingu frá 20. desember 2018 
til 31. janúar 2019. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum 
og athugasemdum skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa 
Djúpavogshrepps, Bakka 1, 765 Djúpavogi eða á skipu-
lag@djupivogur.is, eigi síðar en 31. janúar 2019. Vinsam-
legast gefið upp nafn, kennitölu og heimilisfang sendanda 
innsendra ábendinga og athugasemda. Hver sá sem ekki 
gerir athugasemdir við tillöguna innan gefins frests telst 
vera henni samþykkur.

Skipulagsfulltrúi Djúpavogshrepps

Deiliskipulag –  
Hamarssel í Djúpavogshreppi

Tilkynningar

Tilkynningar
kopavogur.is

Breytingar 
á innheimtu

Breytingar verða á innheimtu fasteignagjalda hjá Kópavogsbæ frá og með 1. janúar 2019.

Engir álagningarseðlar verða sendir út frá og með 1. janúar.

Engir greiðsluseðlar verða sendir út nema til þeirra sem eru fæddir 1944 og fyrr.

Álagningaseðlar verða aðgengilegir í íbúagátt/þjónustugátt Kópavogsbæjar og á island.is.

Greiðsluupplýsingar birtast í heimabanka eins og áður og hægt verður að panta greiðsluseðla 
með því að senda póst á thjonustuver@kopavogur.is eða hringja í þjónustuver 
Kópavogsbæjar í síma 441 0000.

Ef spurningar vakna má senda fyrirspurn á thjonustuver@kopavogur.is

Nánari upplýsingar er að finna á kopavogur.is

Atvinnuauglýsingar

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

LÍN – Bókari

Lánasjóður íslenskra námsmanna 
óskar eftir að ráða bókara til starfa í 
innheimtudeild. Um framtíðarstarf er 
að ræða.
Starfshlutfallið er 100%. Umsækj-
andi þarf að geta hafið störf sem 
fyrst.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.com/s/12228

Velferðarsvið Rvk  - MANNAUÐS-
STJÓRI VELFERÐARSVIÐS

Velferðarsvið Reykjavíkurborgar 
óskar eftir að ráða öflugan og metn-
aðarfullan mannauðsstjóra til að 
leiða stefnumörkun og framkvæmd 
mannauðsþjónustu á velferðar-
sviði. Mannauðsstjóri heyrir undir 
sviðsstjóra velferðarsviðs og situr í 
yfirstjórn sviðsins.

Nánari upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir, 
katrin@hagvangur.is
Áslaug Kristinsdóttir, 
aslaug@hagvangur.is
Regína Ásvaldsdóttir, 
regina.asvaldsdottir@reykjavik.is, 
sími: 411 1111

Umsóknarfrestur er til og með 
7. jan. 2019

Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

SSH -  FRAMKVÆMDASTJÓRI
Samtök sveitarfélaga á höfuðborgar-
svæðinu (SSH) óska eftir að ráða 
framkvæmdastjóra.
Nánari upplýsingar veita:
Þórir Þorvarðarson, 
thorir@hagvangur.is
Geirlaug Jóhannsdóttir, 
geirlaug@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 
31. des. 2018
Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is

GLÆSILEGT NÝTT ATVINNUHÚSNÆÐI 
VIÐ LAMBHAGAVEG 13 Í REYKJAVÍK
Síðasti séns - frábær staðsetning – góð fjarfesting.
Einingarnar skilast fullbúnar á byggingastigi 7. 
Allar einingar á götuhæð – fallegt útsýni til vesturs.

Aðeins 2 bil eftir:
214 fm á 59,9 millj.
256 fm á 63,9 millj.

Sigurður Samúelsson, löggiltur fasteignasali 
sigurdur@landmark.is / gsm 896 2312

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

Fasteignir

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

 12 SMÁAUGLÝSINGAR  2 0 .  D E S E M B E R  2 0 1 8  F I M MT U DAG U R


