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Brynjar Björnsson og 
Óliver Þór Davíðsson 
eru húðflúrarar og segja 
að tískan í þeirra fagi 
hafi þróast mikið und-
anfarið og fíngerð húð-
flúr séu mjög vinsæl.  ➛6
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Dragkeppni  
Íslands  
snýr aftur
Í ár er 20 ára afmæli Hinsegin in 
daga og því verður heldur betur 
fagnað. Meðal annars ætlar 
Gógó Starr að halda Drag-
keppni Íslands aftur eftir 
fjögurra ára hlé. ➛2

Gógó Starr er ríkjandi Dragdrottning Íslands og telur tíma til kominn að fá einhverjum öðrum titilinn. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN
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Dragsenan á Íslandi blómstr-
ar í dag en það sama var ekki 
hægt að segja fyrir aðeins 

nokkrum árum. Gógó segir að 
dragsenan hafi lifnað við eftir að 
sýningar Drag-Súgs hófust. „Með 
sínum mánaðarlegu sýningum 
opnaði Drag-Súgur sviðið fyrir 
f leiri dragdrottningum og drag-
kóngum, þannig að allir sem hafa 
áhuga á þessu fengu loksins svið 
til að koma oftar fram á. Fyrir utan 
Drag-Súg var það bara Dragkeppni 
Íslands einu sinni á ári.“

Dragdrottningin Gógó Starr byrjaði með dragsýningar fyrir tæpum 10 árum þegar hún var enn í framhaldsskóla. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Stærsti áhorfendahópur Drag-Súgs 
er ungar konur. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Sólrún  
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 

Dragkeppni Íslands hefur ekki 
verið haldin í fjögur ár en Gógó 
er meðal þeirra sem standa að 
skipulagningu keppninnar í ár. „Ég 
er seinasta krýnda Dragdrottning 
Íslands og búin að fá að halda 
kórónunni í nokkur ár, ég held það 
sé kominn tími til að fá einhverj-
um öðrum titilinn.“ Gógó útskýrir 
að ástæðan fyrir svo löngu hléi á 
keppninni sé sú að aðilinn sem 
hélt keppnina á hverju ári f lutti 
úr landi og enginn var tilbúinn að 
taka við skipulaginu fyrr en nú.

Flipp sem vatt upp á sig
Ferill Gógó Starr hófst á Akureyri 
fyrir tæpum tíu árum. „Þá var ég í 
framhaldsskóla og að koma út úr 
skápnum almennilega. Ég gerðist 

meðlimur í Hinsegin Norður-
land, samtökum hinsegin fólks á 
landsbyggðinni. Við ákváðum að 
setja upp dragkeppni eiginlega 
bara upp á flippið. Þá verður fyrst 
til Dragkeppni Norðurlands, sem 
við rukkuðum einhverjar 500 
krónur inn á. Við ætluðum bara að 
hafa gaman með vinum okkar, en 
svo mætti allt í einu fólk sem vildi 
koma og sjá. Þannig að þetta vatt 
upp á sig, varð árlegur viðburður 
sem er nú orðinn að dragsýningu 
sem Hinsegin Norðurland heldur 
ár hvert,“ segir Gógó.

„Síðan flutti ég suður, ákvað að 
vinna Dragkeppni Íslands og gerði 
það auðvitað. Þá langaði mig að 
nýta titilinn einhvern veginn. Mig 
langaði að sjá f leiri dragsýningar 
á Íslandi.“ Gógó Starr var ekki ein 
um það og úr varð að Gógó ásamt 
sterkum hópi af fólki stofnaði 
Drag-Súg. Í dag heldur Drag-Súgur 
stærstu dragsýningarnar á Íslandi.

Drag-Súgur er með tvær mán-
aðarlegar sýningar á Gauknum 
í miðbæ Reykjavíkur, hin sam-
nefndu og íburðarmiklu Drag-
Súgskvöld annars vegar og Drag-
Lab hins vegar. „Drag-Lab eru fríar 
sýningar þar sem fólk kemur til 
að spreyta sig á sviðinu. Til dæmis 
fólk sem er að koma fram í fyrsta 
skipti eða draglistamenn sem eru 
að prufukeyra ný atriði.“

Ekki bara einhver klúbbalæti
Gógó hefur fundið fyrir því að 
viðhorf almennings til drags hefur 
breyst mikið. „Fólki fannst þetta 
vera bara eitthvert kynferðislegt 
partístand til að byrja með. Maður 

fann fyrir frekar sterkum for-
dómum.“

Nú er öldin önnur, dragsýningar 
eru tíðari og dragmenningin vin-
sælla fjölmiðlaefni með til dæmis 
vinsældum RuPaul’s Drag Race og 

Drag-Súgs. „Það að dragdrottn-
ingar eru farnar að koma fram í 
stórum tónlistarmyndböndum 
og auglýsingum gerir það að 
verkum að fólk er farið að sjá þetta 
í sínu daglega lífi og líta á drag-
drottningar sem skemmtikrafta í 
sama flokki og uppistandarar og 
tónlistarmenn. Fólk er almennt 
farið að sjá drag sem sviðslist, en 
ekki bara einhver klúbbalæti. Ég 
vil að fólk sjái dragið sem listina og 
skemmtunina sem það er. Vegna 
vinsælda drags gat ég til dæmis 
verið Fjallkonan í fyrra,“ en Gógó 
er fyrsta Fjallkonan sem er jafn-
framt Dragdrottning Íslands.

Meðalmaðurinn tilbúnari að 
stíga út fyrir kassann
Gógó vill meina að auknar vin-
sældir drags séu ekki bara skref 
fram á við fyrir dragsamfélagið 
heldur allt hinsegin samfélagið. 
„Ég vil að lítið, skrýtið fólk eins og 
ég var, geti séð einhverjar litlar, 
skrýtnar furðuverur vera áberandi 
í samfélaginu og standa sig vel í líf-
inu. Ég held það sé mjög hvetjandi.“

Upprunalega var búist við að 
áhorfendahópur Drag-Súgs yrði úr 
hinsegin samfélaginu. „Það kom 
hins vegar mjög fljótlega í ljós að 
stærsti áhorfendahópurinn er 
ungir kvenmenn sem finnst þetta 
æðislegt. Mér finnst það vera ótrú-
lega jákvætt hvað það eru margir 
ólíkir hópar sem dýrka þetta og 
klæða sig upp sem persónur í ein-
hverjum brjáluðum búningum. 
Meðalmaðurinn er tilbúnari að 
opna kassann, stíga út fyrir hann 
og víkka sjóndeildarhring sinn.“

Framhald af forsíðu ➛

Fólki fannst þetta 
vera bara eitthvert 

kynferðislegt partístand 
til að byrja með. Maður 
fann fyrir frekar sterk-
um fordómum.
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Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Ég kaupi kannski eina til tvær 
nýjar f líkur á ári. Ég kaupi 
annars allt notað. Ég geri 

það fyrst og fremst af umhverfis-
verndarástæðum. Það er svo 
mikið framleitt af fötum sem fara 
svo í ruslið. Fólk heldur kannski 
að með því að gefa fötin áfram 
fari þau öll til nýrra eigenda, 
en það er ekki endilega þannig. 
Mikið af notuðum fötum selst 
ekki og ýmis lönd, sem áður hafa 
tekið við notuðum fötum frá 
Vesturlöndum, eru hætt að taka 
við þeim. Það truf lar þeirra eigin 
hagkerfi og framleiðslu. Þannig 
að ég kaupi notað til að reyna að 
taka ekki þátt í þessari ofneyslu 
og offramleiðslu,“ segir Hafdís.

Hafdís segir að henni takist 
yfirleitt að finna öll þau föt sem 

Kjóll með hestamynstri í uppáhaldi

Hafdís keypti þessu föt í Trendnet markaði með notuð föt. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Tónlistarkonan 
Hafdís Bjarna-
dóttir hefur 
mjög gaman af 
tísku en forðast 
að kaupa ný föt.

hana vantar notuð. Mikið af 
þeim finnur hún á Bland eða 
Facebook og svo hefur hún líka 
farið á fataskiptimarkaði. „Bland 
er sérstaklega gott ef mann 
vantar útivistarföt, gönguskó og 
íþróttaskó og þess háttar. Svo hef 
ég fundið fín spariföt á Facebook, 
en líka hversdagsföt. Kvenfélaga-
samband Íslands hefur tvisvar 
verið með umhverfisdag með 
fataskiptimarkaði og ég hef nýtt 
mér það. Þá eru þær með sauma-
vélar og maður getur komið 
og fengið aðstoð við að laga og 
breyta fötum. Á Loft hosteli er 
fata skipti markaður einu sinni í 
mánuði og þar hef ég oft fundið 
eitthvað sniðugt,“ segir Hafdís.

Fataskiptimarkaðirnir virka 
þannig að fólk getur komið með 
fötin sín þangað og skilið eftir og 
tekið eitthvað í staðinn. En það 
er líka í lagi að skipta ekki heldur 
skilja bara eftir föt eða sækja 
föt þangað. „Hugsunin bak við 
markaðina er aðallega að nýta 
fatnaðinn,“ útskýrir Hafdís.

Eins og fjársjóðsleit
Hafdís segist hafa mjög gaman 
af tísku. „Ég er eiginlega svolítil 
tískudellumanneskja svo fyrir 
mér er þetta svolítið eins og að 
vera að leita að gulli eða vera 
í fjársjóðsleit. Mér finnst rosa 
gaman að finna eitthvað hér og 
þar og þá kannski eitthvað sem er 
ekkert endilega eins og allir aðrir 

eru að nota. Eins og hjá Kven-
félagasambandinu, þar leynast 
kannski einhver svakalega falleg 
vintage föt sem eldri konurnar 
hafa fundið inni í skáp hjá sér og 
koma með. Það er oft eitthvað 
sem okkur sem erum aðeins 
yngri finnst æðislega skemmti-
legt að fá.“

Ein af eftirminnilegustu f lík-
unum sem Hafdís hefur keypt 
sér nýlega er kjóll með hesta-

mynstri sem hún segir að sé í 
miklu uppáhaldi. „Þetta er mjög 
skemmtileg dönsk hönnun. Ég 
fann kjólinn á Facebook-hóp með 
hönnunarvörum. En svo stofnaði 
ég Facebook-hóp sem heitir Zero 
Waste – Fataskipti, þar skipti 
ég nýlega við eina konu og fékk 
nokkra kjóla sem ég nota mikið.“

Hafdís segir að úrvalið af 
notuðum fötum á Íslandi hafi 
aukist mikið síðasta árið. Extra-
loppan og Trendport eru nýjar 
verslanir á höfuðborgarsvæðinu 
þar sem fólk leigir bás og selur 
fötin sín í umboðssölu. Starfs-
fólk verslananna sér svo um að 
selja fötin fyrir fólk. „Ég hef gert 
rosagóð kaup í Trendport. Þar hef 
ég fengið mjög „trendí“ föt fyrir 
lítinn pening. Ég myndi segja að 
Trendport og Extraloppan séu 
mjög sniðugir staðir fyrir þá sem 
eru ekki vanir að kaupa notuð föt 
en langar að gera meira af því til 
að vernda umhverfið. Þar er hægt 
að fá bæði mjög venjuleg föt og 
tískufatnað. Það hentar kannski 
fólki sem sér sig ekki fyrir sér sem 
Rauðakross- og Hjálpræðishers-
týpur,“ segir Hafdís og bætir við 
að Rauði krossinn og Hjálpræðis-
herinn séu samt mjög góðar búðir 
líka og hún hafi gert góð kaup 
þar. „En úrvalið er að aukast fyrir 
fólk sem vill kannski líta út eins 
og það hafi verið að kaupa ný föt 
frekar en notuð,“ segir Hafdís að 
lokum.

 Ég er eiginlega 
svolítil tískudellu-

manneskja svo fyrir mér 
er þetta svolítið eins og 
að vera að leita að gulli 
eða vera í fjársjóðsleit.

Hafdís Bjarnadóttir
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Það að fá sér húðflúr er alls 
ekki nýtt af nálinni en stíllinn 
breytist eftir því sem er í 

tísku hverju sinni. Brynjar segist 
taka eftir að fólk sé oftar að fá sér 
fíngerðari og einfaldari húðflúr en 
áður. „Það er tískan í dag. En fólk 
hættir samt aldrei að fá sér þessi 
stóru, flóknu húðflúr, þannig að 
það er allur gangur á því.“

Að sögn Brynjars kemur fín-
gerðari hönnun húðflúra úr 
rússneskum fangelsum. „Þetta eru 
rússnesk fangelsishúðflúr þar sem 
fangar voru kannski bara með einn 
gítarstreng til að húðflúra og þurftu 
að gera fíngerðari húðflúr. Þessi 
stíll er að koma aftur núna.“ Brynjar 
segir að stíllinn hafi þróast mikið í 
gegnum tíðina. Hann einkennist af 
því að aðeins er notuð ein nál til að 
gera útlínur og skyggingar. Þannig 
næst að gera fíngerð smáatriði í 
húðflúrunum.

Breiðari aldurshópur  
fær sér húðflúr
Sjálfur hefur Brynjar verið að 
húðflúra í þrjú ár. Hann og Óliver 
Þór Davíðsson vinur hans opnuðu 
saman Apollo Ink í fyrrahaust sem 
hefur verið vinsæl húðflúrstofa 
síðan. Brynjar tekur eftir að for-
dómar gagnvart húðflúrum eru að 
minnka og fleiri hópar farnir að fá 
sér húðflúr. „Það er mikil vakning í 
gangi. Það er líka breiðari aldurs-
hópur að fá sér húðflúr, til dæmis 
var ég að húðflúra einn mann um 
daginn sem var að fá sér sitt fyrsta 
og hann er 72 ára gamall. Mér finnst 
þessi heimur vera að opnast og fleiri 
farnir að spá í að fá sér húðflúr.“

Þó Brynjar eigi sjálfur erfitt með 
að finna fyrir fordómum, þar sem 
hann er í kringum húðflúrara og 
fólk að fá sér húðflúr daginn út og 
daginn inn, þá segist hann samt 
taka eftir að forvitnin hjá breiðari 
hópi fólks er að vakna. „Fólk sem 
hafði kannski fordóma gagnvart 
þessu þegar ég var að byrja og leit á 
húðflúr sem eitthvað tabú, er orðið 
forvitnara um hvernig húðflúrin 
eru gerð og hvort einstaklingar eru 
með vel gerð húðflúr. Áður var fólk 

Rússnesk fangelsishúðflúr í tísku

Brynjar, sem er 
vinstra megin, 
og Óliver hafa 
rekið húðflúrs-
stofu saman frá 
því í nóvember 
2018.  
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Óliver er hér að húðflúra nautgripahöfuðkúpu á kúnna. 

Nike-skór eftir Brynjar er 
gott dæmi um fíngerðan 
stíl húðflúra sem verður 
æ vinsælli. 

Brynjar og Oliver leggja 
mikið upp úr því að gera 
hvert og eitt húðflúr ein-
stakt.

Brynjar Björnsson 
á Apollo Ink er 
með húðflúrs-
tískuna á hreinu.

að dæma aðra fyrir að vera með 
húðflúr, en núna er fólk dæmt eftir 
hvernig húðflúrin eru gerð. Hvort 
þau eru snyrtileg, hvert viðfangs-
efnið er og svo framvegis. Það mun 
kannski frekar spila inn í atvinnu-
viðtöl framtíðarinnar, ekki hvort 
þú ert með húðflúr eða ekki heldur 
hvort þú leggur metnað í húðflúrin 
þín.“

Heimagerð húðflúr varasöm
Vegna aukinna vinsælda húðflúrs 
og aukins aðgengis að húðflúrs-
tækjum á netinu eru fleiri farnir að 
vinna heimagerð húðflúr. Brynjar 
hefur áhyggjur af þessari þróun 
enda þurfa húðflúrarar að fylgja 
ströngum hreinlætisreglum. „Húð-
flúrarar þurfa að sækja námskeið 

hjá Landlæknisembættinu og vera í 
vottaðri aðstöðu af bæði byggingar-
eftirlitinu og heilbrigðiseftirlitinu. 
Hver og einn þarf að afla sér reynslu 
og þekkingar frá öðrum húðflúr-
urum um hvernig á að undirbúa 
svæðið og húðina. Ég skil alveg að 
fólk hafi áhuga á þessu og vilji læra 
þetta sjálft, en maður á að gera þetta 
skynsamlega og undir leiðsögn 
einhvers. Maður getur sótt um á 
húðflúrsstofum og fengið kennslu 
hjá reyndum húðflúrurum.“ Til að 
sækja um að vera lærlingur á húð-
flúrsstofu mætir maður vanalega 
með möppu fulla af teikningum og 
listaverkum til að sýna fram á ein-
hverja hæfileika og listræna taug.

Því miður er hvergi til formlegur 
húðflúraraskóli en það er hægt að 

sækja ýmis námskeið hvar sem er í 
heiminum. „Þetta er ekki lögvernd-
að starfsheiti. Til að læra þarftu að 
fara á stofu og vinna undir leiðsögn 
meistara sem kennir þér á hlutina, 
en þú getur ekki fengið starfstitilinn 
húðflúrari í gegnum eitthvert nám. 
Það eru vissulega til einhver nám-
skeið á Balí til dæmis þar sem maður 
fer í einn eða þrjá mánuði til að læra 
að húðflúra, en maður fær alla þessa 
kennslu ef maður sækir um á stofu 
sem lærlingur. Það virkar alltaf best.“

Ráðleggur fólki að láta vaða
Til þeirra sem eru að spá í að fá 
sér húðflúr segir Brynjar að svo 
lengi sem manni finnst húðflúrið 
flott ætti maður bara að láta vaða. 
„Hvort sem það þýðir eitthvað fyrir 
þig eða ekki. Ef þú ætlar að fá þér 
húðflúr, talaðu bara við húðflúrara 
sem getur unnið með þér í að vinna 
og teikna hugmyndina. Húðflúrar-
inn sér hvernig húðflúrið getur litið 
betur út og hvernig það mun koma 
út á húð.“

Oft kemur fólk inn á húðflúrs-
stofur og vill fá eitthvert ákveðið 
húðflúr af Pinterest eða Insta-
gram. „Okkur hjá Apollo Ink líður 
ekki vel með að gera bara eitthvað 
sem einhver annar hefur gert. Við 
viljum gera sérstakt húðflúr fyrir 
hvern og einn. Við viljum ekki stela 
hugmynd eða list einhvers annars 
heldur skapa okkar eigin. Fólk má 
alveg vera opið fyrir breytingum og 
hjálpa okkur að gera húðflúrið að 
þeirra eigin.“

Rússnesk fangelsishúðflúr einkenn-
ast af því að aðeins er notuð ein nál. 

ALLT AÐ 60% AFSLÁTTUR
GÖTUHJÓL · FJALLAHJÓL · BARNAHJÓL

GÁMASALA!
AÐEINS 3 DAGAR EFTIR!

15. - 20. JÚLÍ Í FAXAFENIHJÓLAÐU Í

NÝTT
HJÓL! VAXTALAUS

KORTALÁN*

*VAXTALAUS KORTALÁN TIL ALLT AÐ 6 MÁNAÐA - LÁNTÖKUGJALD ER INNHEIMT VEGNA KORTALÁNA
FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

AÐA LÁNTÖKUGJALD ER INNHEIMT VEGNA KORTALÁNA*VAXTALAUS KORTALÁ
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Bílar 
Farartæki

M.Bez GLE 250 Diesel ek: 64 
sjálfskiptur, krókur, leður, glerþak, 
AMG últitspakki, AMG Sportpakki. 
Proven aukaábyrgð hjá Öskju. 
Benz hlaðinn aukabúnaði. Ásett 
verð 7.950.000,- Tilboð 7.590.000,- 
raðn: 100529 Allar upplýsingar hjá 
sölumönnum Öskju notaðra bíla 
590-2160

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Toyota Rav 2005. Keyrður 140.000.
þús. Uppl. í 6914202 Tilboð óskast.

 Hópferðabílar

54 sæta M-Benz 0303. Verð 650 þús. 
Sími 893-4246

 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
Pípulagningarmeistari. Getur bætt 
við sig verkefnum smáum sem 
stórum. Vanir menn. Sími: 820-9396

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

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.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

 Húsaviðhald

 Nudd

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

ETNA ehf. Til sýnis hjá Pmt, Krókhálsi 1.
Upplýsingar og fyrirspurnir í síma 698 1539 - email: siggi@pmt.is
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Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

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

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

Toyota Yaris

Honda Accord Tourer

Honda Civic Prestige

Honda CR-V Elegance

Honda CR-V Elegance

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

Nýskráður 5/2014, ekinn 80 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2013, ekinn 102 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 12/2018, ekinn 8 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 11/2015, ekinn 66 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 10/2012, ekinn 122 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Verð 
kr. 1.390.000

 

Afborgun kr. 17.874 á mánuði

Verð 
kr. 1.590.000

 

Afborgun kr. 20.423 á mánuði

Verð 
kr. 3.990.000

 
Afborgun kr. 43.364 á mánuði

Verð 
kr. 1.990.000

 

Allt að 100% fjármögnun í boði

Verð 
kr. 3.890.000   

Afborgun kr. 49.736 á mánuði

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.-
Meðferð tekur 60 mín

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 smágröfur

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Aðstoðarmaður tannlæknis
Tannlæknastofa í Reykjavík óskar eftir aðstoðarfólki. 

Um er að ræða 60% starf og hins vegar 100%.

Kostur er að umsækjandi hafi lokið tanntæknanámi, en 
starfsreynsla á tannlæknastofu eða við sambærilegt starf 
kemur einnig til greina

Æskilegt er að geta hafið störf um miðjan ágúst, en annars 
eftir nánari samkomulagi.

Þau sem hafa áhuga á þessum störfum eru vinsamlegast 
beðnir um að senda upplýsingar um sig og meðmæli á  
netfangið flottartennur@gmail.com fyrir 26. júlí nk.

Fullum trúnaði er heitið. 

ÞjónustaAtvinna

Job.is

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

Kennsla

Ráðgjafar okkar búa  

 

 

capacent.is

– erum við með réttu
manneskjuna
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