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Allir sem hafa áhuga á 
tísku, efnum og sniðum 
ættu að líta inn í Nátt-
úruminjasafnið í Kaup-
mannahöfn. Þar stendur 
yfir sýningin Fashioned 
from Nature sem fjallar 
um hvernig tísku-
iðnaðurinn hefur nýtt 
sér náttúruna í meira en 
400 ár.   ➛6
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Klæðir sig í karakter
Karl Olgeirsson tónlistarmaður elskar liti þótt hann klæðist oft dökkum 
fötum. Pork pie-hattar eru í dag stór hluti af heildarútliti hans. ➛2

Hér klæðist Karl Olgeirsson Benvenutto-djassjakka sem hann keypti fyrir Íslensku tónlistarverðlaunin. Buxurnar eru frá góðum vinum hans í Farmers 
Market og vaxborinn Stetson-hattinn fann hann í Berlín. Uppreimuðu leðurskóna hefur hann átt lengi en segist nota sparlega. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega umfjöllun um 
málefni líðandi stundar.



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,

Það er óhætt að segja að 
tónlistarmaðurinn Karl 
Olgeirsson sé senuþjófur 

sýningarinnar Einæðisherrann 
sem Þjóðleikhúsið frumsýndi fyrr 
í vetur en þar sér hann um tón-
listarstjórn, píanóleik og leikhljóð 
með eftirminnilegum hætti. „Þetta 
er búið að vera ótrúlega skemmti-
legt ferli því utan þess að spila á 
píanó á sviðinu allan tímann er ég 
líka að gera áhrifahljóð. Ég er því 
einn af leikurunum því tímasetn-
ingar mínar hafa áhrif á leikarana 
og tímasetningar þeirra á mig. Svo 
elska ég Chaplin eins og svo margir 
og leikhópurinn er skipaður 
tómum snillingum.“

Næg verkefni
Utan Einræðisherrans er Karl 
á fullu í alls konar verkefnum. 
„Síðasta haust var ég að fylgja 
plötu minni og nótnabók úr hlaði. 
Um miðjan febrúar fæddist dóttir 
mín og það hefur nú aldeilis sett 
svip á lífið. Svo féllu mér Íslensku 
tónlistarverðlaunin í skaut sem 
lagahöfundur ársins og fyrir 
plötu ársins í djassflokki sem gaf 
plötunni og nótnabókinni byr 
undir báða vængi. Ég er að vinna 
í plötu með Jóhanni Helgasyni, 
undirbúa næsta leikverkefni í 
Þjóðleikhúsinu og að semja lög 
með orgeltríóinu mínu þannig að 
það er í mörg horn að líta.“ Og það 
er engin lognmolla fram undan. 
„Ég held litla tónleika í Þjóðleik-
húskjallaranum 17. maí þar sem ég 
ætla að flytja þessa fjórtán djass-
söngva sem fengu tónlistarverð-
launin ásamt Siggu Thorlacius, Jóel 
Pálssyni og Togga Jóns. Síðan fer ég 
til Hong Kong að sýna Hróa Hött 
með Vesturporti og svo ætlum við 
Sigga Eyrún, unnusta mín, að láta 
gefa okkur saman í lok júlí. Þetta 
verður því sannarlega spennandi 
vor og sumar hjá mér.“

Dettur í karakter
Hann segir gaman að klæða sig í 
karakterinn sem hann ætli að vera 
þá stundina. „Ég hef t.d. gaman af 
stílnum sem ég kalla New York-
djassarann sem er svört hettu-
peysa undir frakka eða jakka, 
gallabuxur og Puma-skór. Annars 
hef ég nánast búið í 66°N-úlpunni 
minni í vetur. Hún er vegan, það 
er ekki dúnn í henni heldur eitt-
hvert snilldarefni sem ég þekki 
ekki. Hún er létt en hlý og hentar 
á breiðu hitastigi. Hún hefur líka 
ýmis hólf þar sem ég geymi gler-
augu og vaktarahúfu og annað sem 
ég kynni að nota.“

Hvernig hefur tískuáhugi þinn 
þróast?

Ég hef alltaf verið svag fyrir 
dýrari merkjum en eignast þau 
yfirleitt sjaldan nema í gegnum 
útsölur eða á mörkuðum með 
notuð föt. Áþreifanlegasta þróunin 
hjá mér er samt pork pie-hatturinn 
sem ég uppgötvaði fyrir tilviljun 
á Portobello Road í London fyrir 
nokkrum árum. Mér var kalt á 
hausnum og var að leita að six-
pensara sem hefur verið hatta-
týpan mín en sölumanni tókst að 
selja mér pork pie-hatt sem fór mér 
ansi vel. Síðan þá hef ég sankað að 
mér slíkum höttum þegar ég hef 
verið á ferðalögum í útlöndum.

Hvernig fylgist þú með tískunni?
Ég fylgist ekki með tísku nema 

með öðru auganu. Auðvitað sé ég 
greinar um hvað verði inni og úti 
hverju sinni en ég stekk ekkert út 
á sloppnum að ná mér í röndótta 
skyrtu þótt verið sé að mæla með 
því. Það er frekar að ég sjái ein-
hvern af tónlistarmönnunum sem 
ég ber virðingu fyrir klæða sig á 
einn eða annan hátt og fái hug-
myndir þaðan.

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Margar af mínum uppáhalds-

flíkum hef ég fengið í Herragarð-
inum en ég er sökker fyrir Sand og 
Bugatti. Annars reyni ég að hafa 
augun opin hvar sem ég fer.

Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Ég elska liti en oftast finnst mér 

dökkir litir fara mér best. Ég á 
reyndar töluvert af bláum jökkum 
einhverra hluta vegna. Það er 
gaman að skera sig úr á sviði en ég 
nota þá gjarnan skrautlega skó og 
hatta til þess.

Áttu minningar um gömul tísku-
slys?

Um 1990 sá ég tónlistarmynd-
band með Prince sem klæddist 
þar geggjuðum gulum jakka. Ég 
óskaði mér slíks jakka í jólagjöf 
og fékk einn appelsínugulan sem 
ég var mjög kátur með. Seinna 
var ég að spóka mig í honum og 
hitti Pál Óskar á gangi á Laugaveg-
inum. „Ert þú byrjaður að klæða 
þig svona?“ spurði hann forviða. 
Ég veit ekki ennþá hvað hann 

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

J. Philipp-vestið sem Karl klæðist hér segir hann vera nánast eins og smókingjakka. Þegar skyrtuermarnar fara upp 
fyrir flúrið losar Karl gjarnan um slaufuna. Röndóttu jakkafatabuxurnar eru frá Filippu K, keyptar í Rauðakrossbúð. 
Svörtu Puma-skórnir gera heildarútlitið afslappað. Pork pie-hatturinn er Bugatti, keyptur í Vinnufatabúðinni.

Sand-frakkinn er úr Herragarðinum og silfurskórnir frá Adidas. Hatturinn 
er fyrsti pork pie-hattur Karls, keyptur í London fyrir nokkrum árum.

Seinna var ég að 
spóka mig í honum 

og hitti Pál Óskar á gangi 
á Laugaveginum. „Ert þú 
byrjaður að klæða þig 
svona?“ spurði hann 
forviða. Ég veit ekki 
ennþá hvað hann meinti. 

Framhald af forsíðu ➛

meinti. Svo benti mér einhver á 
að Spaugstofan væri með einmitt 
svona jakka sem einkennisbúning 
í sjónvarpinu. Þá lagði ég mínum 
loksins.

Hvaða f lík hefur þú átt lengst og 
notar enn þá?

Ég á æðislegan Bugatti-frakka 
sem er léttur, fínn og grófur á 
stílíseraðan hátt. Hann er orðinn 
ansi slitinn en verður bara svalari 
með árunum. Ætli hann sé ekki 
hvað elstur í safninu.

Áttu þér uppáhaldsverslanir?
Það er hattabúð í Berlín sem ég 

hlakka til að heimsækja aftur. Zara 
á Champs-Élysées í París er með 
mikið af sviðsklæðum sem ég hef 
ekki séð í öðrum Zörum. Að vísu 
eru númerin heldur lítil þar …

Áttu þér uppáhaldsf lík?
Ég hef oft átt f líkur sem ég hef 

tekið ástfóstri við, t.d. peysur, 
silkiskyrtur, skó og frakka. En 
í augnablikinu er engin flík í 
heiðurssætinu.

Bestu og verstu fatakaupin?
Bestu kaupin eru Filippa 

K-jakkaföt sem ég fann í Rauða 
krossinum í Lundi nánast gefins og 
alveg ónotuð. Ég hef oft keypt föt 
númeri of lítil sem ég hef ætlað að 
minnka niður í. Það eru án undan-
tekninga slæm kaup.

Notar þú fylgihluti?
Ég er nýbúinn að fá mér geggjuð 

gleraugu frá Barton Perreira sem 
gera mig að betri manni. Svo hef 
ég hugsað mér að ganga með hring 
eftir brúðkaupið í sumar!
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Við fáum mikinn 
meðbyr þegar 

Liverpool gengur vel 
inni á vellinum.

Nökkvi Fjalar Orrason

Benedikt Bóas 
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is 

Það skemmir ekkert að þegar 
hertogaynjan er í striga-
skóm er hún í skóm frá New 

Balance,“ segir Nökkvi Fjalar 
Orrason sem er umboðsaðili New 
Balance á Íslandi. Nökkvi kom 
inn í New Balance-reksturinn í 
fyrra og hefur ásamt Gunnari 
Birgissyni verið að vinna að því 
að gera merkið sýnilegra. Fyrir 
utan hertogaynjuna hjálpar einn-
ig að vinsælasta knattspyrnulið 
landsins, Liverpool, spilar í 
merkinu og hertoginn á hliðar-
línunni, Jurgen Klopp, birtist 
reglulega á skjáum landsmanna 
merktur New Balance.

Hertogaynjan af Cambridge, 
Katrín Middleton, eiginkona 
Vilhjálms Bretaprins, birtist í 
New Balance-skóm þegar hún lék 
knattspyrnu við börn á Windsor 
Park-vellinum í lok mars. Merkið 
hefur verið að sækja í sig veðrið 
að undanförnu víða um heim en 
Katrín fer ekki í neitt án þess að 
stílisti sé búinn að samþykkja 
útkomuna. Skórnir sem hún 
klæddist, New Balance Fresh 
Foam Cruz v2 Nubuck, kosta 
68 dollara eða um átta þúsund 
krónur. Það kom lítið á óvart að 
skórnir seldust nánast upp í kjöl-
farið.

„Kannski er hún Púlari,“ segir 
Nökkvi og hlær. „Við finnum því-
líkt fyrir því hvað velgengni Liver-
pool hefur áhrif hjá okkur. Við 
fáum mikinn meðbyr þegar Liver-
pool gengur vel inni á vellinum og 
stór hluti okkar reksturs snýst um 
treyjur og fatnað tengdan Liver-
pool,“ bætir hann við.

Frá því Nökkvi kom í New 

Balance-liðið hafa sölutölur farið 
upp um 69 prósent á aðeins einu 
ári. Vörurnar eru orðnar sýnilegri 
og það eru ekki lengur bara alvöru 
hlauparar sem klæðast merkinu. 
„Það sem hefur komið mér mest á 
óvart er að stærsti kúnnahópur-
inn okkar eru konur á aldrinum 
30-50 ára. Merkið hefur verið svo-
lítið kennt við karlmenn á sama 
aldri en það er að þurrkast út. Við 
erum spennt að sýna að þetta er 
bæði hipp og kúl og síðasta árið 
fór í uppbyggingu en núna í vor 
og sumar verður keyrt á New 
Balance út um allan bæ.“

Hertoginn og 
hertogaynjan  
af New Balance
Nökkvi Fjalar Orrason tók við New Balance-merkinu á Ís-
landi fyrir rétt rúmu ári. Flestir viðskiptavinirnir eru konur 
á aldrinum 30-50 ára. Katrín hertogaynja elskar skóna og 
hertoginn á hliðarlínu Liverpool, Jurgen Klopp, sömuleiðis.

Katrín, hertogaynja af Cambridge, birtist í New Balance-skóm þegar hún lék knattspyrnu við börn á Windsor 
Park-vellinum í lok mars. Katrín er hrifin af merkinu enda eru skórnir þægilegir og svalir. NORDICPHOTOS/GETTY 

Í febrúar voru 
þau hjóna-
kornin Katrín 
og Vilhjálmur 
á hlaupabraut-
inni. Þar valdi 
hertogaynjan 
New Balance. 

Jurgen Klopp með regnbogareimar 
gegn Watford í mars. 

Klopp kíkir aðeins út á völl til að 
sparka tuðrunni í svörtum skóm. 

Eitt rosalegasta fagn í ensku 
deildinni kom þegar Klopp og 
Allisson markvörður fögnuðu 
sigurmarki Divock Origi gegn Ever-
ton í desember. Hvort skórnir hafi 
hjálpað til skal ósagt látið. 

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

Verslunin Belladonna

FLOTT FÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR 

GLEÐILEGA PÁSKA
NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
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Hátíðardagar Kópavogslaug Salalaug

18. apríl - Skírdagur 08:00–18:00 08:00–18:00

19. apríl - Föstudagurinn langi 10:00–18:00 10:00–18:00

20. apríl - Laugardagur f. páska 08:00–18:00 08:00–18:00

21. apríl - Páskadagur  Lokað 10:00–18:00

22. apríl - Annar í páskum 08:00–18:00 Lokað

25. apríl - Sumardagurinn fyrsti  08:00–18:00 08:00–18:00

1. maí  Lokað 10:00–18:00

Um páskana er opið sem hér segir:

kopavogur.is

Fjölskyldan saman 
í sund um páskana
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Erfingjar dönsku krúnunnar, 
þau Mary prinsessa og Friðrik 
prins, voru viðstödd opnun 

sýningarinnar í Naturhistorisk 
Museum í Kaupmannahöfn þann 
13. apríl. Sýningin er byggð á sýn-
ingu í Victoria and Albert Museum 
í Lundúnum sem lauk í janúar og er 
í fyrsta skipti sýnd utan Bretlands. 
Glæsilegur og einstakur fatnaður 
frá helstu söfnum heims er sýndur 
á sýningunni, meðal annars frá 
Victoria and Albert Museum. Þá 
eru til sýnis alls kyns dýr úr nátt-
úruvísindasöfnum sem notuð voru 
í tískuskraut eða eðalskartgripi. 
Á sýningunni sem stendur fram í 
september geta gestir virt fyrir sér 
meira en 400 ára tískusögu. Það er 
því upplagt fyrir Íslendinga sem 
verða á ferðinni í Köben í sumar að 

líta inn og skoða herlegheitin.
Á sýningunni er lögð áhersla á 

notkun náttúrulegra efna í tísku-
iðnaði en einnig afleiðingar fram-
leiðsluferla á umhverfið. Neyslu-
venjur okkar hafa sömuleiðis 

Tískan og náttúran þurfa að 
vinna saman fyrir umhverfið
Allir þeir sem hafa áhuga á tísku, efnum og sniðum ættu að líta inn í Náttúruminjasafnið í Kaup-
mannahöfn. Þar stendur yfir sýningin Fashioned from Nature sem fjallar um hvernig tísku-
iðnaðurinn hefur nýtt sér náttúruna í meira en 400 ár, bæði til góðs og ills fyrir umhverfið.

Krónprinshjónin við opnun sýningarinnar í Náttúruminjasafninu í Kaupmannahöfn. NORDICPHOTOS/GETTY

Mary krónprinsessa virðir fyrir sér safnið þar sem 
getur að líta sögufræga kjóla og annað skraut. 

Black Moon eftir Ann Wiberg. MYND/ANDERS DRUD JORDAN, 
STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM Í KAUPMANNAHÖFN

Fallega skreytt-
ur kjóll frá árinu 
1868-69.  
MYND/VICTORIA 
AND ALBERT MUS-
EUM, LONDON

Eyrnalokkar með fuglshöfði frá  
um það bil 1875. MYND/VICTORIA  
AND ALBERT MUSEUM, LONDON

afleiðingar fyrir fjölbreytni dýra- 
og plöntutegunda á jörðinni. Á 
sama tíma er fagnað hvernig tísku-
hönnuðir notfæra sér innblástur 
fyrir mynstur, form og liti í hönnun 
sinni. Sýningin gefur sömuleiðis 
tóninn fyrir sjálfbærari framtíð 
með nýstárlegum hugmyndum.

Samband tísku og náttúru er 
flókið. Gestir eru beðnir um að 
skoða vel fataskápinn sinn og hvatt 
er til þess að huga að uppruna 
fatnaðarins.

Þess má geta að gríðarleg vatns-
notkun við ræktun og framleiðslu á 
bómull, losun eiturefna við litun og 
sútun vefnaðar og leðurs auk vöru-
flutninga á milli heimsálfa stuðla 
að því að gera tísku- og textíliðnað 
að þeirra atvinnugrein sem er hvað 
mest mengandi í heiminum.

Til dæmis eru notaðir 2.720 lítrar 
af vatni við gerð eins bols (T-shirt). 
Fataiðnaðurinn hefur tvöfaldast að 
vexti frá árinu 2000. Danir kaupa 
að meðaltali um 16 kg af nýjum 
fötum árlega á meðan einungis 30% 
í fataskápnum eru í notkun. Um 
95% af þeim fatnaði sem er hent 
væri hægt að endurnýta. Sjálfbær 
efni geta orðið til úr plastflöskum 
eða trefjum úr appelsínum og vín-
berjum.
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Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR

GLEÐILEGA PÁSKA
NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

Síðumúli 31  -  108 Reykjavik  -  S: 562-9018 / 898-5618
info@arcticstar.is   -  www.arcticstar.is

SÆBJÚGNAHYLKI FYRIR HEILSUNA

Arctic star sæbjúgnahylki
innihalda yfir fimmtíu tegundir af  
næringarefnum, og eru þekkt fyrir:

• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni

liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að koma í veg fyrir æðakölkun
• Að auka orku líkamans, stuðla að 

myndun húðpróteins og insúlins

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, Framleiðandi er
Arctic Star ehf. Allar nánari upplýsingar 
fást á www.arcticstar.is

Arctic Star sæbjúgnahylki

. 



PLUG IN HÖFÐAHÖLLIN.
Sýnum glæsileg eintök af - AUDI 
A3 E-tron árg 2017 - VW Golf GTE 
árg. 2017 og 2018 - BMW 225xe 
iperformance árg. 2017 - BMW 530e 
iperformance M-sport árg. 2018 
OPIÐ skírdag og páskalaugardag kl. 
12-15:00

PLUG IN HÖFÐAHÖLLIN.
Sýnum glæsileg eintök af - AUDI 
A3 E-tron árg 2017 - VW Golf GTE 
árg. 2017 og 2018 - BMW 225xe 
iperformance árg. 2017 - BMW 530e 
iperformance M-sport árg. 2018 
OPIÐ skírdag og páskalaugardag kl. 
12-15:00

PLUG IN HÖFÐAHÖLLIN.
Sýnum glæsileg eintök af - AUDI 
A3 E-tron árg 2017 - VW Golf GTE 
árg. 2017 og 2018 - BMW 225xe 
iperformance árg. 2017 - BMW 530e 
iperformance M-sport árg. 2018 
OPIÐ skírdag og páskalaugardag kl. 
12-15:00

Höfðahöllin
Funahöfða 1, 110 Rvk.

Sími: 567 4840
www.bilo.is

 Bílar til sölu

Mercedes Benz GLE 250d 
2016 Diesel, ekinn 92 
þús. sjálfskiptur,Leður, 
Krókur,bakkmyndavél, sumar/
vetrardekk ofl. Verð 7.190.000,- 
Tilboðsverð 5.990.000,- ATH Skipti 
S: 620-2192

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 óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Mótorhjól Þjónusta

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
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

Til sölu

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 3.490.000.

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 2.990.000 

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 5.490.000

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 2.490.000 

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 4.490.000

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 3.990.000.

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.

S.773-4700 og 520-3500

Óskar Mikaelsson, löggiltur fasteigna og fyrirtækjasali 773-4700

Kaffihús í Kringlunni
Til sölu vinsælt kaffihús í Kringlunni, þekkt fyrir mikil gæði 

og góða þjónusu.Góð staðsetning og sanngjarnt verð. Hefur 
starfað við góðan orðstír sömu fjölskyldu í meira en áratug. 

Uppl. veitir Óskar Mikaelsson í á netfanginu 
oskar@atveignir.is    og S: 773-4700

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 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.

 Spádómar

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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
Heilnudd, slökun, íþróttanudd 
og snyrting. Afslappandi og gott 
umhverfi á sv. 105 rvk. Opið kvöld 
og helgar. S. 894 4817

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 2-3 herb íbúð á rvk svæðinu. 
Möguleiki á að vinna/ laga íbúð 
upp í leigu. Algjörri reglusemi heitið 
og skilvísum greiðslum. Íslenskur 
húsasmíðameistari. Uppl. s: 778-7866.

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

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

Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
ÓSKAST -

 

Silfri ehf óskar eftir vönum trailer 
bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Yfirvélstjóri óskast á Friðrik 
Sigurðsson ÁR 17, vélarstærð 682 
kw afleysing í mai. Einnig vantar 
háseta til afleysinga vanan netum í 
nokkra daga eftir páska. Uppl í síma: 
8920367 Hannes.

 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

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

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

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

Má bjóða þér að taka þátt í 
metnaðarfullu skólastarfi

Má bjóða þér að vera hluti af góðum og öflugum starfs-
mannahópi sem vinnur saman að því að mæta ólíkum 
einstaklingum í krefjandi verkefnum.
Lágafellsskóli í Mosfellsbæ er heildstæður grunnskóli 
sem vinnur í anda Uppbyggingarstefnunnar. Starfsemi 
skólans fer fram í tveimur byggingum þar sem 1. - 2. 
bekkur er staðsettur í útibúi skólans, Höfðabergi,   
ásamt leikskóladeildum fjögurra og fimm ára barna.

Lágafellsskóli auglýsir eftirtalin störf laus til umsóknar:

Íslenskukennari á unglingastig
Stærðfræðikennari á unglingastig
Dönskukennari á unglingastigi
Smíðakennari 
Sérkennari 
Tónmenntakennari
Deildarstjóri leikskóladeildar í Höfðabergi
Stuðningsfulltrúar
Skólaliði
Frístundaleiðbeinendur

Sækja skal um störfin á ráðningarvef Mosfellsbæjar, 
www.mos.is/storf eða á alfred.is en þar má einnig finna 
allar frekari upplýsingar.

Sálfræðingur 
í skólaþjónustu
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Fræðslusvið Akureyrarbæjar óskar eftir að ráða sál-
fræðing til starfa frá 15. ágúst n.k. eða eftir samkomulagi. 
Starfið er á sviði skólaþjónustu. 

Helstu verkefni eru:
• Greiningar einstakra nemenda vegna frávika í hegðun,  
 líðan og/eða þroska.
• Ráðgjöf til foreldra og kennara. 
• Samþætting verkefna og þróunarvinna á fræðslusviði.

Hæfniskröfur eru:
• Réttindi til að starfa sem sálfræðingur á Íslandi.
• Haldgóð þekking á greiningu leik- og grunnskólabarna og  
 ráðgjöf vegna þeirra.
• Reynsla af starfi sálfræðings við skóla er æskileg. 
• Góð samskiptahæfni.
• Gerð er krafa um vammleysi s.s. að vera með gott  
 orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan  
 hans samrýmist starfinu.

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu 
Akureyrarbæjar, www.akureyri.is þar sem sótt er um 
rafrænt.

Umsóknarfrestur er til og með 2. maí 2019
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