
KYNNINGARBLAÐ

Gulur er litur páskanna 
og sömuleiðis einn af 
heitustu tískulitum 
vorsins. Því er ákaflega 
viðeigandi að skarta 
gulu á samfundum páska 
og njóta þess að lífga upp 
á tilveruna í lit sem skín 
eins og sólin.  ➛8
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Barnamenningin 
blómstrar í Kópavogi
Menningarhúsin í Kópavogi bjóða börnum í leik- og grunnskólum upp á 
skemmtilega dagskrá á Barnamenningarhátíð. Hátíðinni lýkur á laugardaginn 
með fjölbreyttri dagskrá fyrir alla fjölskylduna. ➛2

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Benedikt Bóas Hinriksson benediktboas@frettabladid.is s. 550 5725 | Sólveig 
Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 
| 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,

Túlkun 17 nemenda í skólum 
Kópavogs af erlendu bergi 
brotinna á hugtakinu Heima 

endurspeglast í texta þeirra, 
teikningum og eða ljósmyndum 
en verkefnið endurspeglar 
markmið Menningarhúsanna í 
Kópavogi um að ef la og fagna fjöl-
breyttu samfélagi.

Sýningin er á 1. hæð Bókasafns 
Kópavogs og gestir geta tekið þátt 
í verkefninu á meðan á Barna-
menningarhátíð stendur en hátíð-
inni lýkur þann 13. apríl með 
dagskrá fyrir alla fjölskylduna.

Menningarhúsin í Kópavogi 
bjóða börnum í leik- og grunn-
skólum upp á fjölbreytta og 
metnaðarfulla dagskrá á Barna-
menningarhátíð sem fer fram 
þessa vikuna. Auk fjölda smiðja 
og tónleika verða verk eftir 
nemendur til sýnis á Bókasafni 
Kópavogs, Náttúrufræðistofu og í 
Gerðarsafni en nemendahóparnir 
hafa unnið að verkunum í allan 
vetur.

Friðrik Agni Árnason stýrði 
verkefninu sem kallast Heima 
en það hófst í febrúar þegar 
17 krökkum af erlendu bergi 
brotnum í skólum Kópavogs 
var boðin þátttaka. „Þau komu í 
smiðjur til okkar og ræddu hug-
takið „heima“. Hvað það merkir 
fyrir þau. Við köfuðum í hugtakið 

og komum niður í orð í bland við 
teikningar og f leira,“ segir hann.

„Þau fengu alveg frjálsar hendur 
með þetta. Réðu á hvaða tungu-
máli þau skrifuðu og það hangir 
texti hérna uppi á víetnömsku, 
pólsku, taílensku, búlgörsku og 
arabísku því það eru alls konar 
tengingar sem krakkarnir hafa.

Shifaa Alzurgan, sem kemur 
frá Sýrlandi en flúði þaðan yfir til 
Líbanon, var í skóla þar í nokkur 
ár. Hún hefur verið á Íslandi rúm 
fjögur ár. Það er svo áhugavert 
fyrir okkur að heyra hvað er heima 
fyrir þessa krakka sem eru annars 
staðar frá og á þessum aldri.

Hún sagði til dæmis þegar 
sýning var formlega opnuð að 
hún liti ekki endilega á Ísland 
sem heima. Ekki heldur Sýrland, 
heldur var Líbanon ofarlega í huga 
hennar. Hún saknaði skólans sem 
hún gekk í þar. Það fannst mér 
áhugavert að heyra.“

Friðrik segir að hann hafi 
farið nokkuð djúpt í pælingum á 
hugtakinu og úr hafi orðið mjög 
skemmtilegt verkefni. „Eitt af 
markmiðum menningarhúsanna 
í Kópavogi er að fókusera á fjöl-
menningu og virkja krakka til 
að taka virkan þátt í menningar-
lífinu.

Uppsprettan að verkefninu hjá 
mér var að fá þeirra raddir og gefa 

þeim hljómgrunn sem var mjög 
skemmtilegt.“

Barnamenningarhátíð í Kópa-
vogi fer fram í öllum Menningar-
húsunum og bæði lagt upp með 
langtímaverkefni í samstarfi við 
einstaka skóla og smiðjur og tón-
leika sem fara fram alla vikuna. 
Á bókasafninu hafa krakkar 
stundað hugleiðslu alla vikuna, 
Náttúrufræðistofa hefur verið 
með skemmtilegar smiðjur þar 
sem krakkar fá fræðslu um fugla 
og fjöll og fá að taka þátt í spenn-
andi spæjaraleik um safnið. Á 
Gerðarsafni hafa þau Sólrún Ylfa 
Ingimarsdóttir og Atli Arnarsson 
leitt hreyfimyndasmiðju þar sem 
krökkum er kennt á sérstakt forrit 
í spjaldtölvum.

Í Salnum hafa svo verið alls 
rúmlega 2.000 börn á sjö mis-
munandi tónleikum þar sem fram 
komu flaututrúður, hljómsveitin 
Mandólín og Dúó Stemma. Að vera 
með uppskerudag á laugardag er 
síðan rúsínan í pylsuendanum. 
Þá verður hægt að byrja í jóga-
stund og fara á milli húsa og fara í 
alls konar smiðjur allan daginn,“ 
segir Friðrik. Að auki verður boðið 
upp á tónleika í Salnum með Dúó 
Stemmu fyrir yngstu börnin og 
fjölskyldur þeirra og bæjarlista-
maðurinn, Stefán Hilmarsson, 
tekur lagið í Gerðarsafni.

Dagskrá laugardagsins 13. apríl

11.30  Bókasafn Kópavogs, 3. hæð 
Jógahjartað leiðir gesti í 
hugleiðslustund sem lýkur 
með halarófu um króka og 
kima bókasafnsins og Nátt-
úrufræðistofu.

12.00  - 14.00 Náttúrufræðistofa, 
salur á 1. hæð 
Fuglar og fjöll. Smiðja þar 
fuglar eru viðfangsefni og 
spæjaraleikur um Náttúru-
fræðistofu þar sem fjöll 
koma við sögu.

13.00  - 15.00 Bókasafn  
Kópavogs, 3. hæð 
Páskakanínur, páskaungar 
í körfu og grímur úr pappír 
eru viðfangsefni páska-
föndursmiðju.

13.00  Salurinn 
Dúó Stemma lokkar gesti 
inn í ævintýraheim tón-
listar þar sem óhefðbundin 
hljóðfæri og vorhljóð eru í 
aðalhlutverki.

14.00  Gerðarsafn 
Stefán Hilmarsson bæjar-
listamaður tekur lagið með 
efnilegum tónlistarnemum 
úr Tónlistarskóla Kópavogs 
og Skólahljómsveit Kópa-
vogs.

13.00  - 16.00 Gerðarsafn 
Hreyfimyndasmiðja með 
Sólrúnu Ylfu Ingimarsdóttur 
og Atla Arnarssyni, höfund-
um Marglitu marglyttunnar. 
Gott ef þátttakendur hafa 
snjalltæki meðferðis.

Ungverjinn Gabor Vosteen kom með flautuna sína en 
sýningin var í samstarfi við List fyrir alla.

Friðrik Agni ásamt þeim Shifaa, sem kemur frá Sýrlandi, og Vöku Iðunni, sem á danskan föður. Vaka hefur verið skemur á Íslandi en í Danmörku en lítur á Ísland sem heima. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Í tengslum 
við hátíðina 
tóku Menn-
ingarhúsin og 
fjórir leikskólar 
Kópavogs-
bæjar, Arnar-
smári, Álfa tún, 
Marbakki 
og Sólhvörf, 
höndum saman 
í skemmtilegu 
samstarfsverk-
efni sem kallast 
Fuglar og fjöll.
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Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Meðal fjölmargra skemmti-
legra viðburða á Hönnun-
arMars í síðasta mánuði 

var opin vinnustofa fyrir börn sem 
haldin var í verslun fatamerkisins 
móa á Laugavegi í Reykjavík. Þar 
fengu börn að taka þátt í hönnun 
á nýjum bol með því að skila inn 
teikningum, en ein þeirra var 
síðan valin til prentunar á bol 
sem seldur verður í versluninni 
síðar á árinu og mun allur ágóði af 
sölu hans renna til Einhverfusam-
takanna.

Spennandi stund
Telma Garðarsdóttir, hönnuður 
og eigandi móa, segir sig lengi hafa 
langað til að taka þátt í Hönnunar-
Mars og með þessum viðburði sá 
hún tækifæri til að bjóða upp á 
skemmtilega og skapandi stund 
sem höfðaði til barna og sköp-
unargáfu þeirra. „Vinnustofan var 
frábær leið til þess og um leið gott 
tækifæri til að kynna hönnun fyrir 
börnum og útskýra hönnunar- og 
framleiðsluferlið fyrir þeim áhuga-
sömustu. Ferlið er ansi langt og 
kom þeim flestum verulega á óvart 
en um leið þótt þeim það spenn-
andi.“

Góðar hugmyndir
Vinnustofan fór þannig fram að 
nokkur borð voru sett upp og 
nóg af litum og blöðum dreift á 
þau. „Krakkarnir komu svo inn 
til okkar og teiknuðu myndir 
algerlega eftir sínu höfði. Það 
var ótrúlega gaman að sjá hvað 
krakkarnir voru hugmyndaríkir 
og myndirnar ólíkar. Við hengdum 
flestallar myndirnar í gluggann á 
versluninni svo að sem flestir gætu 
virt listaverkin fyrir sér.“

Mikil eftirvænting
Hún segir börnin hafa skemmt sér 

Skapandi stund fyrir börnin
Börn á ólíkum aldri komu saman á opinni vinnustofu í verslun móa á HönnunarMars. Þar teikn-
uðu þau myndir fyrir boli en ein þeirra mun prýða nýjan bol sem kemur í verslanir fyrir haustið.

Telma Garðarsdóttir, eigandi móa.

Flestar teikningarnar voru til sýnis í glugga verslunarinnar.

Myndirnar voru 
litfagrar og fjöl-
breyttar.

Verðlaunamyndin eftir  Gylfa Frey 
Fjölnisson fer á nýja bolinn frá móa.

vel. „Hingað komu börn á öllum 
aldri og það var ótrúlega gaman 
að sjá hvað þau voru spennt fyrir 
þessu. Mörg þeirra voru jafnvel 
búin að bíða alla vikuna eftir því að 
mæta, sem vakti athygli okkar. Við 
völdum sigurvegarann um síðustu 
helgi og fyrir valinu varð mynd eftir 
Gylfa Frey Fjölnisson. Framleiðsla á 
bolnum hefst í sumar og hann ætti 
að koma í verslun móa í septem-
ber og mun allur ágóði renna til 
Einhverfu sam takanna.“

Af hönnunarmerkinu móa er 
annars það helst að frétta að þessa 
dagana er verið að leggja loka-
hönd á sumarlínuna 2020. „Þá línu 
ætlum við að kynna í París og New 
York í sumar og fylgja haustlín-
unni í framleiðslu sem kemur svo í 
verslanir í lok ágúst.“

CREENSTONE  KÁPURNAR KOMNAR 

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

NÝTTU TÍMANN - LAXDAL ER’Í  LEIÐINNI

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð
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Aðalhönnuður hjá Alexander McQueen er 
Sarah Burton. Hún vill að konur láti rödd sína 
heyrast, þær eiga að vera sterkar og óhræddar 

við hið óhefðbundna. Einnig á það að vera sjálfsagt að 
sýna varnarleysi ef konan kýs það, vera ögrandi eða 
hugrökk. Það er val hverrar konu hvernig klæðnaði 
hún vill ganga í.

Sarah Burton hefur sannarlega sett kvenlegan 
svip á hönnun sína, eiginlega má segja að fötin hafi 
einhverja skírskotun til leikhússins. Skartgripirnir 
eru stórir og djarfir, keðjur, stórir hringar og margir 
eyrnalokkar. Sarah Burton er í miklu uppáhaldi hjá 
Katrínu hertogaynju af Cambridge.

Sumum fannst sýningin svo mögnuð að þeir 
töluðu um dýrgripi, að Sarah hefði leitað aftur til 
Viktoríutímabilsins eftir innblæstri og náð þannig 
að tengja söguna við nýjustu tísku. Einnig má segja 
að fatnaðurinn og útlit fyrirsætanna hafi verið í got-
neskum stíl.

Óheflaðir skartgripir hjá McQueen
Það var eftir því tekið þegar kynnt var haust- og vetrarlína Alexander McQueen fyrir 2019-2020 
að skartgripirnir leika stórt hlutverk. Þeir eru grófir og fyrirferðarmiklir og vísa til sögunnar. 

Alexander McQueen 
kynnti haust- og vetrar-

tískuna á tískuviku í 
París nýlega. Skartgrip-

irnir voru áberandi. 

Þessi dama var ekki bara með einn eyrnalokk. 
Hún er með leðurband um hálsinn og um 
taglið er vafið leðurband.

Talað var um að sumar fyrirsæturnar hefðu gotneskt yfirbragð. Stórt hálsmen og keðja yfir vestið. 

Sarah Burton, aðalhönnuður hjá Alexander McQueen, 
er hrifin af stórum skartgripum.  NORDICPHOTOS/GETTY

Stórir hringar og 
breið armbönd. 

Magnað hvernig leðurbandið er vafið utan um taglið. 

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

NÝKOMIN SENDING AF KVARTBUXUM  
OG SÍÐBUXUM FRÁ 

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

Túnikur
Kr. 12.990.- Str. 42-56/58

Fleiri munstur

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  1 1 .  A P R Í L  2 0 1 9  F I M MT U DAG U R



AFSLÁTTURÁÁ
AF YVYY ES SAINT LAURENT
VÖRUM Á KYNNINGUNNI

20%

YVES SAINT LAURENT KYNNING
Í LYLL FJUM OG HEILSU KRINGLUNNI 11.- 14. APRÍL

TOUCHE ÉCLAT LÍNAN GEFUR NÁTTÚRLEGA OG LJÓMANDI ÁFERÐ, ÞÆÞÞ GINDI 
OG GÓÐA ENDINGU SEM ER FULLKOMIN FYRIR VORIÐ OG SUMARIÐ.

HEILBRIGÐUR LJÓMI, ÞÆGINDI  
OG JAFNARI ÁFERÐ HÚÐAR.

TOUCHE ÉCLAT

Ó

TOUCHE ÉCLAT BAA LUR PRIMER
Vinsælasti farðagrunnurinn er kominn aftftur! Primer

sem gefur ljóma, jafnar allar ójöffnur húðar
og eykur endingu farða yyfir daginn.

TOUCHE ÉCLAT HIGH CAA OVER
Nýr hyljari sem hefur að geyma náttúrulegan ljóma
gullpennans, nú í vel þekjandi formúlu. Inniheldur
E-vítamín og koffín sem draga úr þrota og baugum
í kringum augun.

TO



Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Hannah Murray úr Game of Thrones var glæsileg í gulum síðkjól við frum-
sýningu nýju þáttaraðarinnar í New York á dögunum.

Enska ofurfyrirsætan Jourdan Dunn var íklædd kvenlegum gulum kjól í 
anda tísku rokkáranna á verðlaunahátíð Fashion Trust Arabia í mars. 

Leikkonan og fyrirsætan Emily Rataj-
kowski mætti gulklædd í brúðkaup 
Marcs Jacobs og Char Defran cesco.

Söngkonan Pink var í gulum síðkjól á BRIT-verðlaununum í febrúar.

Kate Bosworth stal senunni í gulu 
skarti í Óskarspartíi Vanity Fair.

Constance Wu mætti í ævintýralega 
gulum gala kjól á Óskarsverðlaunin.

Enska leikkonan Keira Knightley á 
frumsýningu The Aftermath í efnis-
miklum, gulum kvöldkjól.

Gulur er litur páskanna en líka einn 
af heitustu tískulitum vorsins. Því er 
ákaflega viðeigandi að skarta gulu á 
samfundum páska og njóta þess að 
lífga upp á tilveruna í lit sem skín eins 
og sólin. Hér má sjá hvernig margar af 
frægustu konum heims hafa klæðst 
gulum sparikjólum við lífsins tilefni 
undanfarið en allar eiga þær sam-
eiginlegt að tolla vel í tískunni.

Gulur glamúr og glæsileiki
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Heilsaðu upp á Maríu á blarapril.is
Hún er einhverf og hefur frá ýmsu að segja

Einhverfan mín 
er bara hluti af mér
og verður það alltaf



Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.900,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar til sölu

VOLKSWAGEN POLO ÁRG. 
2006 TIL SÖLU.

Ný skoðaður, vetrar- og sumardekk, 
fjögurra dyra og ekinn 179 þ.km. 
Gott viðhald og smurbók frá 
upphafi. Verð 240.000. Uppl. í sima 
6609970

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA
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

 Garðyrkja

Felli tré og grysja og klippi runna. 
Besti tíminn

Halldór garðyrkjumaður. s:698 
1215

Tek að mér trjáklippingar og 
garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569.

 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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
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

Honda Jazz Trend

Honda Civic Comfort

Honda CR-V Elegance navi 

Honda CR-V Lifestyle

Toyota Rav4

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Nýskráður 6/2017, ekinn 25 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2017, ekinn 22 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Nýskráður 5/2017, ekinn 53 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Nýskráður 5/2012, ekinn 88 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2010, ekinn 133 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

 Ásett kr. 2.290.000

Tilboð 
kr. 1.990.000 

Afborgun kr. 25.931 á mánuði

 Ásett kr. 2.590.000

Tilboð 
kr. 2.290.000 

Afborgun kr. 29.816 á mánuði

 Ásett kr. 4.290.000

Tilboð 
kr. 3.730.000 

Afborgun kr. 48.464 á mánuði

Verð 
kr. 1.990.00 

 
Afborgun kr. 33.577 á mánuði

Verð 
kr. 1.690.00 

Allt að 100% fjármögnun í boði

 10 SMÁAUGLÝSINGAR  1 1 .  A P R Í L  2 0 1 9  F I M MT U DAG U R550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

BABY JOGGER CITY MINI GT
Baby Jogger City Mini GT - ársgömul 
lítið notuð og vel með farin. 
Regnplast, flugnanet og Matar/
glasa bakki. Tilboð óskast í allt. S. 
663 3313

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

 Óskast keypt

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

Heilsa

 Nudd

NUDD
Nuddstofan, opið frá 9-20. Einnig 
um helgar S. 832 8863

Skólar
Námskeið

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

HÚSBÍLAR TIL SÖLU
Fiat Hobby húsbíll 
2.3diesel árg 2017 ekinn 
68þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 2
Verð 8.900.000.

Glæsilegur bíll sem þolir 
íslenskt veður.

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll
árg 2011, ekinn ca 146 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast. Verð 
4.990.000.- 

Tilboð 3.990.000.

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll
árg 2011 ekinn 145 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur verð 4.390.000 

Tilboð 3.490.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll
árg 2015 ekinn ca 147 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
4 Verð 6.990.000. 

Tilboð 5.990.000

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010 ekinn 150 þ 
km 6 gíra á tvöföldu að 
aftan, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, 
svefnpláss fyrir 6 og 
kojur verð 3.990.000 
Tilboð 2.990.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 120 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
2 Verð 5.990.000. 

Tilboð 4.990.000

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll
árg 2012, ekinn ca 144 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast. Verð 
5.590.000.- 

Tilboð 4.490.000.

Fiat Hobby Optima 65HFL
árg 2017 ekinn um 70þ 
km 6 gíra beinskiptur 
glæsilegur bill í alla 
staði. 4 manna. Gas, 
heitt og kalt vatn, öll þau 
þægindi sem hugsast 
getur. Verð 11.990.000

Tilboð 9.990.000

Fiat Carado A464 eða 
A461 árg 2016 eknir um 
80þ km 6 gíra bein-
skiptur. 6 manna. Gas, 
heitt og kalt vatn, öll þau 
þægindi sem hugsast 
getur. Verð 8.990.000

Tilboð 7.990.000 

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Vinsamlegast hringið í síma 7767600 til að bóka skoðun.

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

Rio Tinto á Íslandi - Leiðtogi gæða-
stjórnunar og LEAN

Rio Tinto á Íslandi auglýsir eftir kraft-
miklum einstaklingi í starf leiðtoga gæða-
stjórnunar og LEAN en starfið heyrir

beint undir framkvæmdastjóra. Leitað 
er að einstaklingi með reynslu af gæða-
stjórnun sem er gæddur góðum

samskiptahæfileikum. Um er að ræða 
spennandi og krefjandi starf hjá alþjóða-
fyrirtæki.

Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/13307

Atvinnuauglýsingar
Olíudreifing -  
Rekstrarstjóri dreifingarsviðs

Olíudreifing leitar að aðila með góða 
tækni- og verkþekkingu til að sinna starfi 
rekstrarstjóra dreifingarsviðs. Næsti yfir-
maður er forstöðumaður dreifingarsviðs. 
Rekstrarstjóri dreifingarsviðs ber ábyrgð 
á rekstri ökutækja félagsins og tæknilegri 
útgerðarstjórn olíuskipsins M/T Keilis.

Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/13302

Íslandspóstur -  
FORSTJÓRI ÍSLANDSPÓSTS

Forstjóri ber ábyrgð á daglegum rekstri 
og skipuleggur starfsemina í samráði við 
stjórn. Hann stuðlar að stöðugum um-
bótum og gegnir lykilhlutverki í aðlögun 
póstþjónustu að síbreytilegu rekstrarum-
hverfi. 

Forstjóri kemur fram fyrir hönd félags-
ins eftir því sem við á, svo sem vegna 
mála er varða rekstur og stöðu fyrirtækis-
ins og samskipti við Póst- og fjarskipta-
stofnun, forsvarsmenn erlendra póstfyrir-
tækja og aðra hagsmunaaðila.

Nánari upplýsingar veitir:  
Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 23. apríl nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is

FORSTÖÐUMAÐUR SKÓLA- OG  
VELFERÐARÞJÓNUSTU ÁRNESÞINGS

Stjórn Skóla- og velferðarþjónustu Árnes-
þings bs óskar eftir að ráða forstöðumann 
sem hefur yfirumsjón með og samhæfir 
störf félagsráðgjafa, deildarstjóra í heima-
þjónustu, forstöðumanna þjónustueininga 
á starfssvæðinu og sérfræðinga skóla-
þjónustunnar.

Nánari upplýsingar veita: Katrín S. Óladóttir, katrin@hag-
vangur.is Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 27. jan. 2019
Umsóknir óskast fylltar út á 
www.hagvangur.is
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Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

Láttu okkur gera bílinn kláran í sumaraksturinn.  

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum 
og smurþjónustu.

Bifreiðaverkstæði 
Auðbrekka 17
200 Kópavogiílvogur eh/fB

Simi 564 1180 • bilvogurmot@simnet.is • www.bilvogur.is

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

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 

á fiskveiðiárinu 2018/2019 sbr. reglugerð 

um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  

nr. 685, 5. júlí 2018

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um  
byggðakvóta til fiskiskipa fyrir:
Ísafjarðarbæ (Hnífsdal)

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra 
úthlutunarreglna í ofanskráðu byggðarlagi sbr. 
auglýsingu nr. 333/2019 í Stjórnartíðindum
ATH. Umsóknum skal skila í gegnum 
rafræna umsóknargátt en vinnslu-
samningum er skilað í tölvupósti á  
byggðakvoti@fiskistofa.is á eyðublöðum 
sem er að finna á heimasíðu stofnunar-
innar (fiskistofa.is), þar eru ofangreindar 
reglur einnig aðgengilegar.

Umsóknarfrestur er til og með  
24. apríl 2019

Fiskistofa, 10. apríl 2019

Ísbúð í verslunarmiðstöð

Til sölu 
Sérlega vel staðsett ísbúð í miðbæ Hafnarfjarðar

Uppl. frico43@hotmail.com

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

SKIPULAGSBREYTINGAR
Breyting á deiliskipulaginu Selhraun norður, Hafnarfirði.
Skipulags- og byggingarráð samþykkti á fundi sínum þann 3.4.2019 að auglýsa tillögu að breytingu á 
deiliskipulagi Selhrauns norðurs með vísan í 1. mgr 43. gr. skipulagslaga 123/2010.

Breytingin felst í: endurskoðun skilmála skipulagsins hvað varðar nýtingarhlutfall einstakra lóða, hámarks 
byggingarmagn, skiptingu einstakra lóða ásamt því að lóðarstærðir og byggingarreitir eru uppfærðir til samræmis 
við fasteignaskráningu. Gatnakerfi er endurbætt m.t.t. aðgengi stærri bíla inn á svæðið.  Jafnframt er skipulagið 
uppfært í samræmi við þær breytingar sem gerðar hafa verið.

Breyting á deiliskipulagsmörkum deiliskipulagsins Íbúðarhverfi í Norðurbæ og 
breyting á lóð við Hrauntungu 5, Hafnarfirði.
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 3.4.2019 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi 
er nær til Hrauntungu 5 og að tillagan skuli auglýst í samræmi við  í 1. mgr 43. gr. skipulagslaga 123/2010.

Breytingin felst í að: Mörk deiliskipulagsins Íbúðarhverfi í Norðurbæ eru færð til suðurs og Hrauntunga verði þar með hluti 
af skipulaginu. Breytingartillögur eru gerðar á lóðinni við Hrauntungu 5. Þar verður heimilt að byggja þrjú tveggja hæða 
hús á lóðinni. Sérskilmálar gilda fyrir Hrauntungu 5 að öðru leyti gilda gilda áður samþykktir skilmálar fyrir skipulagið. 

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu að 
Norðurhellu 2, frá 11.4. – 23.5.2019. Hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna ásamt skilmálum 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 23. maí 2019.

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu.

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

Herbergi í 105 Rvk, til leigu með 
aðgangi að baði, eldhúsi og 
þvottahúsi. Upplýsingar í síma 686 
8501.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

80 m2 geymsla með snyrtiaðstöðu 
til leigu 105 Reykjavík. Upplýsingar í 
síma: 686-8501

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

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

Atvinna

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is
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