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Embla Dís Björgvins-
dóttir var aðeins sex 
ára þegar hún prjónaði 
rúmteppi á hjónarúm. 
Nú þegar hún er nýorð-
in tólf ára hefur hún 
prjónað sér tvær fallegar 
peysur sem hún elskar 
að klæðast.   ➛4
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Sigmundur vissi fljótt hvað hann vildi gera í framtíðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Við getum verið hvað 
sem er og hver sem er
Sigmundur Páll Freysteinsson er ungur og upprennandi fatahönnuður sem 
hefur fengið verðskuldaða athygli fyrir útskriftarlínuna sína úr Listaháskól-
anum. Hann horfir út fyrir landsteinana og stefnir á framhaldsnám.  ➛2



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. 
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Sigmundur er 23 ára gamall 
Vesturbæingur sem nýlega 
lauk BA-gráðu í fatahönnun 

við Listaháskóla Íslands. Sig-
mundur, ásamt skólasystkinum 
sínum, sýndi útskriftarverk sín 
á vel sóttri tískusýningu í Hörpu 
í vor.

„Áhugi minn á tísku byrjaði 
stuttu eftir að ég fór í framhalds-
skóla en það varð f ljótt að mínu 
helsta áhugamáli og það hefur 
bara stigmagnast síðan þá,“ segir 
Sigmundur. Þegar áhuginn fór að 
aukast og fatahönnun orðin að 
ástríðu þá vissi hann nákvæm-
lega hvað næsta skref væri. „Það 
lá nokkuð beint við að fara í 
fatahönnun fyrst að helsta áhuga-
málið mitt var hönnun og tíska 
en eftir að ég byrjaði að feta mín 
fyrstu skref í fatahönnun varð 
ekki aftur snúið.“

Ásta Eir  
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Hugmyndin á bak við línuna hans Sigmundar snýst um sjálfsmynd. 

Framhald af forsíðu ➛

Karlmennskan er að breytast
Mikil undirbúningsvinna fór í 
útskriftarlínuna hans þar sem 
margar pælingar liggja á bak við 
hverja flík. „Hugmyndafræðin 
á bak við línuna mína snýst um 
sjálfsmyndina og það sem mótar 
okkur. Við lifum á tímum þar 
sem sjálfsmynd ungra manna er 
að breytast og við getum verið 
hvað sem er og hver sem er. 
Áhrifin koma úr ýmsum áttum 
og allt hefur áhrif hvað á annað. Í 
verkefninu er vísað í þekktar fyrir-
myndir ungra manna og þær settar 
í samhengi við nýjar hugmyndir 
um karlmennskuna í dag,“ útskýrir 
Sigmundur.

Það hefur mikið gengið á í tísku-
heiminum á síðustu misserum þar 
sem mikil vitundarvakning hefur 
átt sér stað varðandi loftslags-
breytingar og hreinni jörð. „Það er 
margt mjög spennandi í tísku-
heiminum í dag en á sama tíma 
eru mörg vandamál. Iðnaðurinn 
starfar á of miklum hraða og er 
löngu orðið tímabært að breyta 
venjum innan hans. Það er mikil 
ofneysla í gangi í tískuvarningi og 
er mikilvægt að neytendur verði 
meðvitaðri um hvað þeir eru að 
kaupa. Það er mikilvægt að vera 
upplýstur og styðja ekki hrað-
tískurisa sem nýta sér ódýrt og 
mengandi framleiðsluferli. Mín 
ráð eru að kaupa bara frá hönnuð-
um sem þú treystir og veist hvaðan 
fötin koma.“

Hugurinn leitar erlendis
Síðan Sigmundur útskrifaðist 
hefur hann verið að grúska í alls 
konar verkefnum. „Það sem er 
fram undan hjá mér er að vinna 
í sjálfstæðum verkefnum en 
næstu skref eru að fara erlendis í 
starfsnám til að fá dýpri innsýn í 
iðnaðinn. Ég myndi þá helst vilja 
fara til Parísar eða London en þar 
finnst mér vera spennandi vett-
vangur fyrir unga hönnuði. Það er 
mikilvægt að fara út á einhverjum 
tímapunkti til að öðlast starfs-
reynslu og fá tilfinningu fyrir því 
hvernig er að vinna á alþjóðlegum 
grundvelli. Í kjölfarið stefni ég 
á framhaldsnám í fatahönnun,“ 
segir Sigmundur. Framtíðarplön 
Sigmundar eru nokkuð skýr. 
„Draumastarfið er að halda áfram 
að vinna að skapandi verk-
efnum, það er það sem mér finnst 
skemmtilegast að gera.“

Meiri gæði, færri flíkur
Sigmundur hefur lengi verið að 
fylgjast með tískuheiminum og 

helstu tískustraumum. Hann 
passar upp á það að eiga flíkur 
sem hafa gott notagildi. „Minn 
persónulegi stíll er mjög mínímal-
ískur. Mér finnst skipta öllu að eiga 
færri og vel valdar flíkur heldur en 
að eiga allt of mikið sem týnist í 
fataskápnum, þar af leiðandi nota 
ég allt sem er í skápnum mínum.“

Hann á nokkrar gæðaflíkur sem 
hann heldur mikið upp á. „Frakki 
frá Yohji Yamamoto og skór frá 
Carol Christian Poell eru tvennt 
sem ég gæti ekki verið án. Mér 
þykir það vera lykilatriði að eiga 
góða yfirhöfn og góða skó.“

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS
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Sigmundur hefur hlotið mikið lof fyrir hönnun sína. 

Sigmundur segir að áhrifin komi úr ýmsum áttum. 
MYND/SVANHILDUR GRÉTA KRISTJÁNSDÓTTIR

Það er margt mjög 
spennandi í tísku-

heiminum í dag en á 
sama tíma eru mörg 
vandamál.
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Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Sveitastúlkan Embla Dís 
Björgvinsdóttir býr á 
bænum Steintúni á Skógar-

strönd í Dalabyggð. Hinum megin 
við túnið, á bænum Emmubergi, 
býr amma hennar, Kristín Sig-
ríður Guðmundsdóttir.

„Hún amma kenndi mér að 
prjóna. Ég var pínulítil þegar 
mig langaði að læra að prjóna og 
var f ljót að ná tökum á prjóna-

skapnum hjá ömmu. Mér finnst 
bæði gaman og notalegt að setjast 
niður með prjónana, maður 
slakar svo vel á,“ segir Embla 
Dís sem hafði prjónað á sig tvær 
gullfallegar peysur áður en hún 
fagnaði tólfta afmælisdeginum 
sínum í apríl.

„Það fyrsta sem ég prjónaði var 
rúmteppi í hjónarúmsstærð. Þá 
var ég sex ára. Amma hjálpaði 
mér aðeins við prjónaskapinn og 
við hekluðum bútana saman. Ég 
breiði þetta rúmteppi alltaf yfir 
mig og ofan á sængina á nóttunni, 
líka þótt mér sé heitt,“ segir Embla 

Ég er mjög stolt af sjálfri mér
Embla Dís Björgvinsdóttir var aðeins sex ára þegar hún prjónaði rúmteppi á hjónarúm. Nú þegar 
hún er nýorðin tólf ára hefur hún prjónað sér tvær fallegar peysur sem hún elskar að klæðast.

Embla Dís prjónaði bæði peysuna og teppið sem hún ber á myndinni. Hjá henni er tíkin Sóla. MYNDIR/SIGRÍÐUR SKÚLADÓTTIR

Embla Dís í æðislegri röndóttri peysu sem hún prjónaði úr afgöngum frá 
ömmu sinni. Hún föndrar líka einstakar gjafir handa vinkonum sínum.

Dís og kímir að litríku og undur-
fögru rúmteppinu.

Hannaði föt
Þótt æviár Emblu Dísar séu rétt 
orðin tólf hefur hún sýnt fjöl-
þætta færni í margvíslegu hand-
verki, bæði leir og gleri, og hún er 
afkastamikil prjónakona.

„Handavinnan virðist leika 
í höndunum á mér. Ég byrjaði 
snemma að hanna föt og þegar ég 
var frekar lítil gaf ég systur minni 
pils í jólagjöf. Ég saumaði það í 
saumavél í skólanum, en amma 
kenndi mér líka að sauma og 
hekla,“ útskýrir Embla Dís sem er 
nemandi við Auðarskóla í Búðar-
dal.

Á prjónum Emblu Dísar nú eru 
vettlingar að taka á sig mynd.

„Ég hef prjónað trefla, sokka, 
peysur og vettlinga. Peysurnar 
finnst mér skemmtilegastar 
því það er frekar nýtt fyrir mig 
að prjóna nothæfa flík en ekki 
eintóma kassa. Ég hef gott lag á 
garðaprjóni og sléttu og brugðnu 
en langar að kunna fleiri prjónaað-
ferðir og ætla næst að prjóna fínni 
peysu með köðlum. Það er aðeins 
flóknari prjónaskapur en það er 
stutt að hlaupa yfir túnið til ömmu 
sem ætlar að kenna mér kaðla-
prjón og hjálpar mér þegar ég verð 
strand,“ segir Embla Dís sem á í 
miklum vinskap við ömmu sína.

„Peysurnar prjónaði ég úr 
afgöngum af garni frá ömmu og 
ömmusystur minni. Við byrjuðum 
bara á að prjóna stroff og úr varð 
peysa,“ segir Embla Dís sem tók 
tarnir við að prjóna peysurnar en 
mamma hennar, Sigríður Skúla-
dóttir, hefur vart undan að skola úr 
peysunum vegna vinsælda.

„Það er mjög gaman að klæðast 
peysum sem maður hefur sjálfur 
prjónað og ég er stolt af sjálfri mér 
að hafa prjónað þær,“ segir Embla 
Dís.

Saumar á kisu
Embla Dís býr í ekta sveit með kýr 
og kindur á beit, og á bæjunum 
búa fimm kettir, þar af prinsessan 
Lotta í Steintúni, sem fær á sig 
klæðskerasaumuð pils frá Emblu.

„Lotta er mikill tískuköttur, 
rosaleg frekja og algjör príma-
donna. Hún er ekki alltaf að fíla 
það að vera í pilsunum mínum en 

það er ágætis æfing að sauma pils 
í litlum stærðum, eins og á kisu,“  
segir Embla Dís og hlær.

Hún grípur oft í handavinnuna 
þar sem hún býr í sveitasælunni 
og þekkir það ekki að hangsa í 
símanum.

„Ég er aldrei í símanum og veit 
ekki einu sinni hvar hann er. 
Margir strákar í mínum bekk eru 
alltaf í Fortnite-tölvuleiknum og 
ég bara skil það ekki. Það hafa 
samt margir áhuga á handavinnu 
og þegar við vorum í fjórða bekk 
stofnaði ég handavinnuklúbb í 
skólanum og kenndi krökkunum 
að hekla en í sjötta bekk hefur 

verið minna um frítíma og prjóna-
skap,“ segir Embla Dís.

Hún föndrar líka einstakar gjafir 
handa vinkonum sínum. „Ég hef 
heklað puttabrúður, oftast ketti, 
handa vinkonum mínum og bjó 
til glerkertastjaka með mynd af 
hesti sem ég pússaði í glerið. Fólk 
er ánægt með þessar gjafir,“ segir 
Embla Dís sem bjó fyrstu fjögur 
æviárin í höfuðborginni.

„Mig langar alls ekki að flytja 
aftur til Reykjavíkur. Það er 
svo æðislegt að búa í sveit og 
alveg rosalega fallegt hérna. Við 
systkinin erum einu krakkarnir á 
Skógarströnd en það er bara fínt. 
Ég er heppin að eiga sex ára bróður 
og tvíburasystur að leika við. Sam-
komulagið er gott þótt við rífumst 
stundum eins og flest systkin. Ég 
spila á gítar og Kristey systir hefur 
fallega söngrödd og við höfum 
verið beðnar um að syngja við 
messur og komið fram í afmælum. 
Kristey er þó ekki alveg jafn hrifin 
af handavinnu og ég. Hún byrjaði 
á peysu en er ekki enn búin með 
hana.“

Ég hef prjónað 
trefla, sokka, 

peysur og vettlinga. 
Peysurnar finnst mér 
skemmtilegastar því það 
er frekar nýtt fyrir mig 
að prjóna nothæfa flík. 

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is
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Ég vil ná því mark-
miði að einhver 

hlusti á tónlistina og 
finni að það er ákveðið 
hljóð í mínum lögum. 
Það geta allir gert tónlist 
en það verður eitthvað 
að vera á bak við hana. 
Fólk þarf að geta tengt 
við lögin.

Sólrún  
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 

Tónlist Símons er ekki með 
neinum söng eða rappi. Það 
mætti lýsa tónlistinni sem 

rólegri raftónlist. Símon er svo að 
stjórna kollektívu 15 taktasmiða 
sem deila sömu tónlistarstefnu og 
gefa reglulega út lög. Sjálfur hefur 
Símon fengið mörg hundruð þús-
und spilanir á SoundCloud frá því 
hann gaf út sitt fyrsta lag þar fyrir 
um tveimur árum. Hann hefur 
meðal annars endurhljóðblandað 
lag eftir Joji sem Joji sjálfur setti 
læk á. Um daginn gaf Símon út 16 
laga blandspólu á Spotify sem lýsir 
að hans sögn tilfinningalegu ferða-
lagi frá upphafi til enda.

Taktasmiðir semja oft stóran 

Lék í myndbandi Kelvyns Colt
Símon Nodle er 
bæði takta-
smiður og fyrir-
sæta.

Taktasmiðir fá ekki verðskuldaða athygli fyrir framlag sitt til tónlistarinnar.

Símon ákvað að fara á samning hjá 
Eskimo fyrir um ári síðan.

Símon Nodle hef-
ur síðustu fjögur 
ár verið að búa til 
takta og lög sem 
hann gefur út á 
SoundCloud.

hluta af laglínu rapplaga eða popp-
laga, ef ekki alla laglínuna. „Þú 
getur ekki gert gott lag án þess að 
vera með góðan pródúser (takta-
smið).“ Sjálfur stefnir Símon þó 
ekki á að vinna með íslenskum 
röppurum. „Ég hlusta varla á 
íslenskt rapp sjálfur,“ en Símon 
ber samt virðingu fyrir hörkunni 
sem rapparar í senunni hér á 
landi leggja í. Símon lofar að það 
séu mörg óútgefin lög á leiðinni í 
útgáfu. Planið er að gefa bæði út 
lög með öðrum listamönnum og 
ekki. „Ég er mjög spenntur fyrir 
því og hlakka til að sjá hvernig það 
spilast.“

Leitar að sínu hljóði
Eitthvað hefur Símon komið fram, 
bæði einn og með öðrum tónlistar-
mönnum á hátíðum á borð við 
Airwaves og Secret Solstice. „Ég 
spilaði á tónleikum með Kef LAVÍK 
og Vagina Boys í Hörpunni fyrir 
svona tveimur árum.“ Síðan ákvað 
Símon að hætta að koma fram með 
lifandi tónlist og sem plötusnúður. 

„Mig langaði að einbeita mér meira 
að því að pródúsa og finna mig 
sem tónlistarmann. Eftir að Símon 
dró sig í hlé hefur hann sökkt sér í 
það að finna þetta hljóð sem hann 
telur sig vera kominn langt með 
að gera.

„Það er allt að koma til. Ég vil ná 
því markmiði að einhver hlusti 
á tónlistina og finni að það er 
ákveðið hljóð í mínum lögum. Það 
geta allir gert tónlist en það verður 
eitthvað að vera á bak við hana. 
Fólk þarf að geta tengt við lögin.“

Er reglulega í samskiptum 
við rapparann Kelvyn Colt
Síðasta ár hefur Símon unnið sem 
fyrirsæta fyrir umboðsstofuna 
Eskimo. „Ég fæ samt eiginlega öll 
verkefnin mín í gegnum Insta-
gram, en þá segi ég þeim sem senda 
skilaboð beint til mín að hafa sam-
band við Eskimo svo það sé öruggt 
að ég fái greitt.“ Símon segir að það 
séu mjög margir sem vilji greiða 
fyrir fyrirsætustörf með ýmsum 
vörum en það er varla hægt að lifa 
á þeim einum.

Símon lék í tónlistarmynd-
bandi þýska rapparans Kelvyns 
Colt sem kom út í desember í 
fyrra. Colt hefur verið á uppleið 
síðustu misseri og er þekktastur 
fyrir lagið sitt Bury me alive. Lagið 
við myndbandið sem Símon lék 
í heitir Love&hate. Það var tekið 
upp í íslenskri náttúru þar sem 
leikararnir eru í gulum göllum sem 
stangast á við svarthvítt umhverf-
ið. Það má því segja að litasam-
setningin passi einstaklega vel við 
lagið. Símon hefur verið í sam-
skiptum við Colt frá því að þeir 
kynntust við gerð myndbandsins 
og jafnvel hefur sú hugmynd 
komið upp að gera lag saman.

Rokkar það bara
Það er ekki leiðinlegt að vera fyrir-
sæta að sögn Símons sem hefur 
tekið þátt í mörgum tískusýn-
ingum síðan hann byrjaði. „Það er 
alveg mikið stress en um leið og þú 
ert kominn á staðinn og byrjaður 
þá er það mjög gaman. Maður 
rokkar það bara.“

Hins vegar stefnir Símon á að 
starfa frekar sem fyrirsæta og 
taktasmiður erlendis enda þekkir 
hann marga í Bandaríkjunum 
þar sem hann er hálfbandarískur. 
Símon segir að hann sé að hugsa 
um að flytja annaðhvort til London 
eða Los Angeles, framtíðin er opin 
og að því er virðist björt líka.

Að lokum vill Símon þakka fyrir 
sig þar sem taktasmiðir fá oft ekki 
næga athygli fyrir sitt framlag til 
tónlistar í dag.

Skoðið laxdal.is

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is
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OG FLEIRRI
NÚ ER TÆKIFÆRI AÐ EIGNAST GÆÐAFATNAÐ SEM ENDIST 
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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

 Hjólhýsi

Til sölu Kip-4,20 hjólhýsi árg ‘90. Ný 
innflutt og vel með farið. Fortjald-
innbyggt salerni og innbú fylgir, 
frekari upplýsingar í síma 699-4329

 Bátar

Þjónusta

 Pípulagnir

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

Pípulagnaþjónustan oje 780-3939. 
Allt almennt viðhald og breytingar. 
Dren, frárennsli.

 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.

 Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum 
innan og utanhús. Vönduð 
vinnubrögð og góð umgengni. 
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf. 
Sigurður 896-5758.

 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

HÚSASMÍÐI:
getum bætt við okkur verkefnum, 

nýsmíði, viðgerðir og viðhald.
Uppl. í s. 858 3300

serfagehf@gmail.com

 Nudd

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

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

Honda CR-V Elegance Navi

Honda Civic Tourer Comfort

Honda CR-V Executive dísil

Toyota Proace Verso 8 manna

Honda Jazz Trend

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

Nýskráður 5/2017, ekinn 69 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 8/2016, ekinn 35 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 5/2016, ekinn 39 þús.km.,  
dísel, sjálfskiptur 9 gírar.

Nýskráður 5/2017, ekinn 46 þús.km., 
 dísel, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2017, ekinn 39 þús.km.,  
bensín, sjálfskiptur.

Verð 
kr. 3.790.000

 

Afborgun kr. 48.267 á mánuði

Verð 
kr. 2.590.000

 

Afborgun kr. 33.095 á mánuði

Verð 
kr. 4.990.000

 

Afborgun kr. 63.438 á mánuði

Verð 
kr. 1.790.000

 

Afborgun kr. 22.981 á mánuði

Verð 
kr. 4.350.000   

Afborgun kr. 55.347 á mánuði

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   4 .  J Ú L Í  2 0 1 9 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

 Atvinnuhúsnæði

VERSLUNAR- OG 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL 

LEIGU
Til leigu í Bolholti 4, næsta húsi 

við Laugaveg 178
Verslunarhúsnæði á götuhæð 235 

fm. Laust strax.
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð. 150 

fm. Laust fljótlega.
Skrifstofuhúsnæði á 5. hæð. 180 

fm. Laust fljótlega.
Uppl. í s: 893-8166 eða grensas@

gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

FRÍSTUNDABIL.
TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil. 
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m. 
Lager eða geymsla. 
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella 
14. Sími: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Yfirvélstjóri óskast á Þrist BA 36 í 
afleysingar. Uppl í síma 8410863 Jón

Gröfumaður óskast, aðeins vanir 
menn. Einnig verkamenn, vanir 
jarðvinnu. Uppl. í s. 8970731

 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

Göngubraut: 69.500,-
Hámarks þyngd notanda: 110 kg. 
8 prógröm. 
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma. 
Hámarks hraði 14 km/klst. 
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfurFerðaþjónustuhús

Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

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

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 

jóta og góða þjónustu. íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Ólafsson, lögg. fasteignasali
jassi@miklaborg.is sími: 775 1515

Heilsárshús 120 fm við Fljótsbakka 29  
í nágrenni við Sogið 
Eignin skiptist í 4-5 svefnherbergi
Gestahús með baðherbergi - Góðar 
útigeymslur fylgja 
Heitt vatn er komið í húsið sem er hitað 
upp með ofnum
Fallegt útsýni til Ingólfsfjalls og víðar 

Verð :

39,9 millj.

Fljótsbakki
801 Selfoss

KRUMMAHÓLAR 2, 111 REYKJAVÍK
GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

90,3 fm mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 
4. hæð ásamt bílskúr og geymslu í kjallara. Verð 39,9 m. 
Opið hús fimmtudaginn 4. júlí milli kl. 17.00 og 17.30
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 821 9098, 
hilmar@eignamidlun.is, Daði Hafþórsson lg.fs. s. 824 9096, 
dadi@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

 

Tilkynningar Fasteignir

Gjótur – reitir 1.1 og 1.4. sbr. 
rammaskipulag samþ. 15.5. 2018.

SKIPULAGSBREYTING

585 5500

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Við erum alltaf með 
bókara á skrá

hagvangur.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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