
KYNNINGARBLAÐ

Gissi afi fær gall-
steinakast í nýjum, 
yfirnáttúrulegum og 
gáskafullum barna- og 
fjölskyldusöngleik eftir 
sögu Kristínar Helgu 
Gunnarsdóttur, sem 
frumsýndur verður 
í Samkomuhúsinu á 
Akureyri á morgun. 
  ➛6
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Eva Þyri Hilmarsdóttir píanóleikari og Ágúst Ólafsson barítónsöngvari bjóða upp á ástarljóð af norrænum meiði í Hannesarholti á sunnudag. 

Rómantík er hversdags
Hjónin Eva Þyri Hilmarsdóttir og Ágúst Ólafsson eru samhljóma í 
tónlistinni og lífinu og segja rómantík geta alveg verið náttföt og Netflix. ➛2
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Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum 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. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr 
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Eva Þyri og Ágúst eru bæði í 
hópi okkar besta tónlistar-
fólks. Hún hlaut á dögunum 

tilnefningu til Íslensku tónlistar-
verðlaunanna fyrir geisladiskinn 
„Jórunn Viðar – Söngvar“ sem 
hún gaf út ásamt söngkonunni 
Erlu Dóru Vogler í tilefni 100 ára 
afmælis Jórunnar. Ágúst hefur 
hlotið verðlaunin tvisvar, sem 
flytjandi ársins 2011 ásamt Gerrit 
Schuil og söngvari ársins 2013.

Væri til í svona kærasta
Leiðir þeirra lágu fyrst saman í 
tónlistarhúsinu Bergi á Dalvík 
sumarið 2011 þegar þau voru bæði 
í hópi f lytjenda á tónlistarhátíð-
inni Bergmál. „Við vissum ekkert 
hvort af öðru,“ segir Eva Þyri. „Ég 
var búin að búa erlendis í tíu ár 
og var bara heima um sumarið til 
að halda tónleika og hitta fjöl-
skylduna mína, ekki til að finna 
mér mann! En ég man enn þá hvar 
við stóðum þegar við tókumst í 
hendur og kynntum okkur, og 
í hvernig peysu Ágúst var, sjón-
minnið sko! Ég man að ég leit upp 
til hans, í orðsins fyllstu merkingu, 
og hugsaði með mér: Æ, það væri 
nú ekkert leiðinlegt að eiga svona 
kærasta.“

Ágúst man líka vel þessa fyrstu 
fundi. „Mig minnir að fyrsta 
hugsunin mín hafi verið eitthvað 
á þá leið: Bíddu, hver er þetta? 
Hvernig stendur á því að ég vissi 
ekkert af þessari manneskju? Það 
vill nefnilega svo til að hluti af sér-
hæfingu Þyri eftir einleikaraprófið 
var meðleikur á sviði ljóðasöngs 
og ljóðasöngur hefur alltaf verið 
mín ástríða.“ En það var ekki bara 
píanóleikurinn sem vakti áhuga 
hans. „Ég féll sennilega bara fyrir 
því hvað hún var mikill karakter. 
Það sópaði að henni í öllum sam-
ræðum. Hún var með munninn 
fyrir neðan nefið og sagði svo 
skemmtilega frá. Og í framhaldi af 
þessu verð ég að segja frá augna-
blikinu þegar ég áttaði mig á að 
ég var orðinn skotinn í henni. 
Það var þegar við hittumst við 
veitingaborðið eftir tónleikana og 
Þyri lét snittuna í munninum ekki 
aftra sér frá því að halda áfram að 
tala. Ég hló og fann strax að þessi 
manneskja framkallaði alveg sér-
staka gleðitilfinningu hjá mér.“

Eva Þyri tekur undir. „Þetta 
var einhvern veginn aldrei nein 
spurning því okkur leið strax svo 

vel í návist hvors annars. Það var 
líka svo gott að tala við hann, það 
er sjaldgæft að hitta fyrir fólk sem 
nennir að hlusta og talar ekki bara 
um sjálft sig, ég tala nú ekki um 
þegar viðkomandi er söngvari,“ 
segir hún og hlær.

Safna minningum
Aðspurð hvað sé rómantískt 
svarar Ágúst að bragði: „Efnisskrá 
tónleikanna okkar á sunnudag-
inn!“ Eva Þyri segir að þau safni 
minningum. „Við tókum upp á 
því f ljótlega eftir að við byrjuðum 
saman að stofna ferðasjóð og inn 
á hann leggjum við ákveðna upp-
hæð á afmælum og jólum í stað 
þess að kaupa eitthvert gagnslaust 
drasl hvort handa öðru. Með þessu 
móti komumst við í miklu fleiri 
ferðalög en ella, og losnum við þá 
pressu að reyna að finna gjöf sem 
fellur í kramið,“ segja þau og brosa 
hvort við öðru. „Ein eftirminni-
legasta ferðin okkar hingað til 
er óneitanlega brúðkaupsferðin, 
en við giftum okkur í júlí 2016 
og óskuðum okkur aura í ferða-
sjóðinn í brúðkaupsgjöf í stað 
hefðbundinna gjafa,“ segir Eva 
Þyri. „Gestirnir tóku svona líka 
vel í það að úr varð að við fórum í 
þriggja vikna „road trip“ upp eftir 
vesturströnd Bandaríkjanna, frá 
L.A. til Seattle. Ferðin krafðist 
heilmikils undirbúnings svo við 
fórum ekki í hana fyrr en tæpu 
ári eftir brúðkaupið, en það var 
snilld, því með því móti teygðum 
við úr brúðkaupsskemmtilegheit-
unum. Og þar sem ég tók um 1.400 
myndir í ferðinni þá eigum við 
ekki í neinum vandræðum með að 

endurlifa hana aftur og aftur … og 
aftur.“

Rómantík er skilningur og 
knús
Þau segja að rómantík fari eftir 
skilgreiningu. „Ætli við séum ekki 
bæði svolítið rómantísk, en hvort 
á sinn hátt,“ segir Eva Þyri. „Ég er 
sú sem geng um heimilið og kveiki 
á kertum og ljósaseríum og sé til 
þess að það sé notaleg stemning 
á heimilinu, dríf okkur í ferðalög 
og allt svona sem er ekki hvers-
dagslegt. Ég er kannski meira fyrir 
tilbreytingu, en Ágúst er mikill 
rútínumaður. Hann er hins vegar 
töluvert duglegri en ég við að vera 
huggulegur svona dags daglega 
með því að umbera skapið í mér 
og svara því með stakri ró og auka 
knúsi.“ Ágúst tekur undir. „Þyri er 
án efa drifkrafturinn á bak við alla 
rómantíska viðburði. Ég hreinlega 
kann ekki að setja mig í einhverjar 
sérstakar rómantískar stellingar. 
Ég kenni uppeldisárunum í Noregi 
um. Þessu skandinavíska-lúterska 
hugarfari þar sem allur tilfinn-
ingahiti er litinn hornauga,“ segir 
hann og skellir upp úr.

Þau segjast ekki vera með nein 
töfraráð til að rækta sambandið. 
„Veistu það, að þau verkefni sem 
lífið færir manni eru í sjálfu sér nóg 
hráefni til ræktunar sambandsins 

og með því að fást við þau saman 
og finna út úr því að vera góð hvort 
við annað þó allt gangi á aftur-
fótunum, stöndum við sterkari,“ 
segir Eva Þyri en bætir við: „En það 
má heldur ekki vanmeta gæðin 
sem felast í samverustundum í 
þægilegum sófa og þvældum nátt-
fötum yfir góðri þáttaröð. Lengi 
lifi streymisveiturnar!“

Velja eigin ástardaga
Í ljósi þess að þau hjónin ætla að 
bjóða upp á rómantíska söngdag-
skrá á konudaginn mætti ætla að 
þau tækju bóndadag og konudag 
frekar hátíðlega en þau neita því. 
„Það var alger tilviljun í fyrsta 
lagi að þema tónleikanna yrði 
ástarljóð og í öðru lagi að tónleika-
dagurinn skyldi lenda á konudegi,“ 
segir Ágúst. „Almennt erum við 
nefnilega ekki að setja stór hjörtu 
í kringum þessar dagsetningar á 
dagatölunum okkar. Rómantískir 
dagar fyrir okkur eru þeir dagar 
þegar við ákveðum sjálf að gera 
eitthvað saman og allt auglýsinga-
flóðið í kringum þessa daga fælir 
okkur frá frekar en hitt.“

Þau segjast vinna mikið saman 
en yfirleitt þá með fleirum líka. 
„Mér telst svo til að við höfum 
bara verið með eina tónleika á ári 
að meðaltali tvö ein,“ segir Ágúst 
og bætir við: „Yfirleitt gengur það 
bara vel, en auðvitað getur það 
tekið á.“ Eva Þyri segir ekki sjálf-
gefið að það sé hægt að aðskilja 
hjónabandið og tónlistarmennina. 
„Við reynum að muna að á meðan 
á æfingu stendur verðum við að 
nálgast samstarfið eins og tveir 
atvinnumenn í tónlist en ekki sem 
par og við reynum líka að stýra hjá 
því að skipuleggja tónleika saman 
á tímum þegar álagið er mikið.“

Norræn tónrómantík
Ástarljóðin sem munu óma í 
Hannesarholti á sunnudaginn í 
f lutningi þessara fallegu hjóna eru 
flest frá Norðurlöndunum. „Í þetta 
skiptið var það ég sem átti frum-
kvæðið og fékk Þyri til liðs við 
mig á síðustu stundu,“ segir Ágúst. 
„Tónleikar með norrænum ein-
söngslögum eru hugmynd sem ég 
er búinn að ganga með í maganum 
lengi þar sem ég bjó í Noregi sem 
barn og lærði í Finnlandi. Svo vildi 
ég kynnast sænska sönglagaarf-
inum betur og nota tækifærið til 
á syngja á dönsku með píanista 
sem talar hana reiprennandi, en 
Þyri bjó í 7 ár í Danmörku. Ég var 
búinn að safna saman lista með 
yfir 40 lögum sem mig langaði að 
syngja og þegar ég fór að reyna að 
grisja hann í samvinnu við Þyri 
tók ég eftir að þau voru mörg hver 
um ástina. Þema sem kristallaðist 
í ljóðinu Du och Jag eftir Bo Berg-
man, sem Ture Rangström hafði 
tónsett. Þetta er ljóð um að eldast 
saman og hvernig tveir einstakl-
ingar sameinast í ástinni. Ljóðið 
endar á þessum orðum: Og þú 
ert ég og ég er þú og ekkert annað 
skiptir máli.“

Tónleikarnir „Minä rakastan 
sinua – norræn ástarljóð“ verða 
eins og áður sagði í Hannesarholti 
á sunnudaginn og hefjast kl 12.15. 
Nánari upplýsingar má finna í 
samnefndum Facebook-viðburði.

Eva Þyri og Ágúst segjast rækta sambandið með rómantískum minningum og verkefnum sem lífið færir þeim. 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Þetta var einhvern 
veginn aldrei nein 

spurning því okkur leið 
strax svo vel í návist 
hvors annars. 

Framhald af forsíðu ➛

Húsmæðraorlof
Gullbringu- og Kjósarsýslu 2019

Garðabær, Grindavík, Kjósarhreppur, Mosfellsbær,  
Reykjanesbær, Seltjarnarnes, Suðurnesjabær og Vogar

Rétt til þess að sækja um eftirfarandi ferðir, hefur sérhver 
kona sem veitir eða hefur veitt heimili forstöðu án 
launagreiðslu fyrir það starf.

Í ár verða eftirtaldar ferðir í boði: 

Alpafegurð í Austurríki ........................................3.  – 10. maí 
Aðventuferð til München 
í Þýskalandi ...............................27. nóvember – 1. desember 

Eftirtaldar konur veita nánari upplýsingar og taka á móti pöntunum 
í síma  2 . febrúar á milli kl. 17:00 og 19:00.  

Svanhvít Jónsdóttir ......565 3708
Ína D. Jónsdóttir............421 2876
Guðrún Eyvindsdóttir ...422 7174
Sigrún Jörundsdóttir  ...661 3300
Sólveig Jensdóttir .........861 0664
Sólveig Óladóttir ... ....... 698 8115
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Fleiri myndir á Facebook

NÝ VERSLUN Í SKEIFUNNI 3 
OPNUNARTILBOÐ 20% AFSL. AF ÖLLUM VÖRUM líka á Laugavegi

Túnika, ein st. passar á 38-44 
verð nú  6.390 kr.

Samfestingur st. S_XXL  
verð nú 7.990 kr.

Túnika ein st. passar á 40-46 
verð nú  6.390 kr.

Kjóll ein st. passar á 38-46  
verð 7.190 kr.

Kjólar ein st. passar á 44-48 
verð nú  6.390 kr.

Skyrtur st. 38-48  
verð nú  4.790 kr.

Besta túnika ever st. 40-48
verð nú 5.590 kr.

Túnika st. M/L, L/  
verð nú  6.390 kr.

Laugavegi 54 og
Skeifunni 3

sími: 552 5201



Margir af við-
mælendum 

mínum eru ekkert oft 
í svona viðtölum, 
sumir í frétta-
viðtölum en  
ekki í svona.

Benedikt Bóas 
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is 

Mér finnst eins og ég sé að 
finna sjálfan mig aftur. 
Það er gaman að skila 

einhverju frá sér sem er með miklu 
efni og innihaldi,“ segir Logi Berg-
mann Eiðsson en þættir hans Með 
Loga hófu göngu sína í gær á Sjón-
varpi Símans.

Þar koma eins og í síðustu syrpu 
átta spennandi og áhrifamiklir 
einstaklingar til Loga þar sem þeir 
eru teknir tali. Edda Björgvins-
dóttir reið á vaðið í gær en fram 
undan eru viðtöl við Ágústu Evu, 
Kára Stefánsson, forsetafrúna 
Elizu Reid, Lindu Pétursdóttur, 
Jakob Frímann Magnússon, Ólaf 
Darra og Björgvin Halldórsson.

„Að sitja í klukkutíma með Kára 
Stefánssyni er alveg meiriháttar. 
Þetta snýst samt ekkert um hver 
maðurinn er heldur hvort hann 
hafi frá einhverju að segja.

Ef menn eru einlægir og vilja 
tala þá er þetta meiriháttar og það 
voru allir þannig. Þetta eru sögur 
af fólki sem þau hafa ekki verið að 
tala um dagsdaglega. Og er mjög 
áhugavert.“

Þættirnir eru byggðir upp 
eins og fyrri sería með örlitlum 
breytingum sem kannski mestu 
tækninördar landsins taka eftir. 
„Annars er þetta þannig að ég er 
að tala við fólk. Það er einfaldlega 
þannig,“

Logi segir að þættirnir hafi 

  opnað augu sín og að hann sé 
búinn að ganga í gegnum endur-
nýjun. „Þegar ég var með þættina 
mína í gamla daga þá fannst mér 
skemmtilegast þegar viðmæland-
inn fór á f lug og komst af stað. 
Sagði frá einhverju persónulegu. 
Maður fær þannig dýpri skilning 
á fólki. Stundum hef ég kynnst 
fólkinu nánast aftur. Margir af 
viðmælendum mínum eru 
ekkert oft í svona við-
tölum, sumir í fréttavið-
tölum en ekki í svona.

Til dæmis Björgvin 
Halldórsson. Hann 
hefur oft farið í við-
töl en ég hef aldrei 
séð hann svona 
afslappaðan. Það 
myndaðist eitthvert 
traust sem er alveg 
ótrúlega gaman. Það 
er eiginlega þannig að 
hann var bara staddur á 
vatnsbakkanum með veiði-
stöng í hendi.“

   Endurnýjun 
Loga Bergmanns
Önnur syrpa af viðtalsþáttum Loga 
Bergmanns byrjaði í gær á Sjónvarpi 
Símans. Logi fær þá þjóðkunna 
einstaklinga til að ræða um lífið 
og tilveruna af sinni alkunnu 
snilld. Hann segist hafa fundið 
sjálfan sig aftur við gerð þessara 
þátta – að fá fólk til að opna sig 
og skila þætti með innihaldi sé 
dásamleg tilfinning.

Logi með Eddu Björgvins sem hann segir að sé þjóðareign og hafi verið það lengi. 

Logi Bergmann Eiðsson 
segir að það hafi verið ein-
staklega skemmtilegt að 
vinna með fagfólkinu hjá 
Skot Production sem fram-
leiddi þættina. 

Kári 
Stefáns-

son.

Ágústa 
Eva.

Jakob 
Frímann 
Magnússon.

Ólafur 
Darri.

Föstudaginn 8. mars mun Fréttablaðið gefa út sérblaðið

ALLT FYRIR 
HÓTEL & VEITINGAHÚS
Allt ritstjórnarefni blaðsins er sérstaklega miðað á rekstraraðila þeirra þúsunda 
fyrirtækja sem starfa í gisti og veitingaþjónustu á Íslandi.

Blaðið er um leið frábær auglýsingamiðill fyrir öll fyrirtæki sem bjóða upp á 
rekstrarvörur og þjónustu fyrir hótel, gisti og veitingahús.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Arnar Magnússon sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
Sími 550-5652 / arnarm@frettabladid.is
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NÝJAR 
VORVÖRUR



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

MASA International á Íslandi 555 0366  |  info@masainternational.is  |  www.masainternational.is

Skoðunarferðir í boði, gisting í allt 
að 4 nætur á Hotel MASA og uppi-
hald frítt..

Fáðu sendan bækling í tölvupósti.

Bókaðu viðtal og kynntu þér þjónustu 
okkar, hafðu samband við Jónas og Jón
Bjarna í síma 555 0366 eða í tölvupósti
info@masainternational.is

FASTEIGNIR Á SPÁNI
MASA International hefur starfað 
á fasteignamarkaði á Costa Blanca á 
Spáni frá árinu 1981 og veitt íslend-
ingum persónulega og góða þjónustu 
allar götur síðan. 
MASA International hefur ISO 9001 vottun, 
sem tryggir viðskiptavinum okkar fyrsta
flokks þjónustu.

Við bjóðum upp á mikið úrval af 
nýjum og notuðum eignum frá 
öllum helstu byggingaraðilum árr
Costa Blanca.

Húsgagnapakki allt að 3000 evrum 
fylgir öllum nýjum eignum.

„Þitt annað heimili í sólinni“ 

Íbúð í Villamartin, verð frá € 142.000           

Sérhæð í Torrevieja, verð frá € 165.000

Atburðarásin er fáránleg en 
gæti þó gerst í öðru hverju 
húsi á Akure yri,“ segir 

Indíana Hreinsdóttir, kynningar- 
og markaðsstjóri Menningarfélags 
Akureyrar, um nýja fjölskyldu-
söngleikinn Gallsteinar afa Gissa, 
sem frumsýndur verður í Sam-
komuhúsinu á morgun, laugardag.

„Söngleikurinn er byggður á 
þekktri bók Kristínar Helgu Gunn-
arsdóttur, sem er margverðlaun-
aður barnabókahöfundur,“ 
útskýrir Indíana en meðal þekktra 
barnabóka Kristínar Helgu er 
Fíasól sem margir nutu mjög að sjá 
lifna við á sviði og er uppáhalds 
sögupersóna margra barna.

„Nú er komið að sögunni um 
systkinin Torfa og Grímu sem búa 
við fyrstu sýn á ósköp venjulegu 
heimili en ekki er allt sem sýnist. 
Mamma þeirra er stjórnsamur 
skipanaforingi, pabbinn er viðutan 
vinnusjúklingur og bróðirinn 
er ótemjandi unglingsskrímsli,“ 
upplýsir Indíana um yfirspennt 
andrúmsloft heimilisins.

„Torfa og Grímu dreymir um 
afslappað heimilislíf, gæludýr 
og gotterí. Þau hafa fengið nóg af 

Geta óskir verið hættulegar?
Gissi afi fær gallsteinakast í nýjum, yfirnáttúrulegum og gáskafullum fjölskyldusöngleik eftir 
sögu Kristínar Helgu Gunnarsdóttur, sem frumsýndur verður í Samkomuhúsinu á morgun.

Atburðarásin er fáránleg en gæti þó gerst á hvaða heimili sem er. MYNDIR/AUÐUNN NÍELSSON

hollustufæði, hreingerningum og 
skipunum og langar að flytja til afa 
Gissa sem er síkátur sjóari á far-
skipum. Þar væru þau hamingju-
söm,“ segir Indíana, en öllum að 
óvörum fær afi Gissi gallsteinakast 
sem hefur afdrifaríkar afleiðingar 
fyrir Torfa, Grímu og fjölskylduna á 
Sólblómavöllum sautján.

„Því vakna spurningarnar: 
Geta óskir verið hættulegar? Geta 
gallsteinar látið fólk hverfa spor-
laust? Eru kókosbollur mikilvægur 
morgunverður? Og er gott 
að allar óskir rætist?“ 
veltir Indíana fyrir 
sér í glæsilegu 
Samkomuhús-
inu sem er eitt 
af þekktustu 
og fegurstu 
kenni-
leitum 
Akureyrar.

„Söng-
leikurinn 
Gallsteinar 
afa Gissa tekur 
við keflinu af 
söngleiknum 
Kabarett sem 
sló heldur betur 
í gegn, bætti öll 
aðsóknarmet Menningarfélags 
Akureyrar og var stærsta og viða-

mesta uppsetning 
Menningarfélags-

ins frá upphafi, þótt 
Gallsteinar afa Gissa 

séu enn stærri ef eitt-
hvað er!“ segir Indíana 
kát og full tilhlökkunar.

Leikstjóri er Ágústa Skúladóttir 
og höfundar leikverksins Kristín 

Helga Gunnarsdóttir, Karl Ágúst 
Úlfsson og Þorvaldur Bjarni Þor-
valdsson.

„Þorvaldur Bjarni samdi tónlist 
söngleiksins en hann hefur samið 
tónlist fyrir marga af vinsælustu 
barnasöngleikjunum, þar á meðal 
Ávaxtakörfuna, Gosa, Benedikt 
búálf og Hafið bláa. Þetta er hans 

sjöundi söngleikur og sá þriðji 
sem þeir Karl Ágúst vinna saman 
að. Hinir eru Kabarett og Gosi og 
gulleyjan, og semur Karl Ágúst 
söngtextana líka að þessu sinni,“ 
upplýsir Indíana.

Nánari upplýsingar á mak.is.

Hér eru Þórgunnur Una 
Jónsdóttir og Daníel 
Freyr Stefánsson í hlut-
verkum Grímu og Torfa.
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Bílar 
Farartæki

 Bílar til sölu

VERTU ÖÐRUVÍSI!
Dánarbú er að selja fágætan 
Ford Fusion - 12/2015. Á götuna 
7/2017. Mikill auka USA búnaður. 
Fjórhjóladrifinn. Ek. 20 þús.km. 
Einn eigandi - 79 ára. Eins og nýr. 
Gangverð 3.790. Hlægilegt tilboð 
2.690. S: 695-6037

Þjónusta

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - 
Bónleysing Flutningsþrif - Þrif 
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir 
menn.

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

JD FLUTNINGAR.
Flutningaþjónusta fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki: 
vörufl.,búslóðafl.,sorpuf. og fl. S: 
7868899 jdflutningar@jdflutningar.
is

 Húsaviðhald

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Humar, Ferskur Lax, Risarækjur 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt 

27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

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

Til leigu 3-4 herb. íbúð m. bílstæði 
í bílakjallara mikið útsýni er í 
lyftublokk í Hfj. Ekkert dýrahald 
leyft. Uppl. í s. 893 9777

 Atvinnuhúsnæði
Atvinnuhúsnæði eða heildsala 90 
fm við Bíldshöfða Rvk. Til leigu- 
langtímaleiga. Uppl. S:893-9777

 Geymsluhúsnæði

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

BAKARÍ
Starfskraftur óskast til aðstoðar/

afgreiðslustarfa í bakarí í 
Breiðholti annanhvern laugardag 
frá kl. 7-10 ekki, yngra en 20 ára.

Uppl. sendist á :  
sveinsbakari@sveinsbakari.is

Best geymda leyndarmál Kópavogs

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGUR

SUNNUDAGUR
14:00 Man.Utd. - Liverpool
16:30 Chelsea - Man.City

WWW.CATALINA.IS
FÖSTUDAG & LAUGARDAG
FRÁ KL. 00.00 - 03.00

Boltatilboð

LEIKIR
HELGARINNAR

ásamtásamtásamt

Skemmtanir

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Náðu meiri árangri  
í samningaviðræðum

Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Spennandi eign fyrir hestafólk og aðra

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Fallegur 49,9 fm bústaður  að 
meðtalinni 5,5 fm geymslu
Skv deiliskipulagi má byggja 150 fm 
hús og 120 fm skemmu til viðbótar
6,8 ha sumarbústaðarland með 
beitilandi fyrir 11 hesta
50 mín frá Rvík og 10 mín frá Hellu
Fallegt útsýni y r Heklu, yjafjalla
jökul og Vestmannaeyjar
Stór pallur og heitur pottur

Verð :

 26,5 millj.

Eignin verður sýnd
laugardaginn 23.feb. kl. 14:00 – 15:00

  Þjóðólfshagi 7

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

gluga a   

argslun ur  og 

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

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

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

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta Iðnaðarmenn
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