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Það er vöxtur í sölu á 
notuðum snyrtivörum í 
Japan. Þeim getur fylgt 
óþrifnaður, en margir 
ungir Japanir eru til-
búnir að sætta sig við 
það til að spara pening 
og fá aðgang að fínustu 
merkjunum.   ➛4
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Þær Eva Gunnarsdóttir og Þuríður Ottesen í Bóel eru báðar hugfangnar af flottum og vel skipulögðum töskum Mandarina Duck. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Mandarina Duck  
slær í gegn á Íslandi
Ítalska hönnunarfyrirtækið Mandarina Duck hefur vakið heimsathygli fyrir fal-
lega og framúrstefnulega töskuhönnun. Töskur frá Mandarina Duck fást nú í Bóel 
á Skólavörðustíg og hafa móttökurnar hér á landi verið framúrskarandi.  ➛2
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Þuríður Ottesen, eigandi Bóel, 
hefur mikið dálæti á Mandar-
ina Duck og er einstaklega 

ánægð með samstarfið við þetta 
frábæra, ítalska merki.

„Ég hef keypt frá þeim bæði 
handtöskur og ferðatöskur og er 
yfir mig ánægð með töskukostinn. 
Þær eru mjög smart og skipulagið 
inni í þeim er frábært, sem skiptir 
máli. Ég er mikið á ferð og flugi og 
þá skiptir miklu að ferðataskan 
endist og hjólabúnaðurinn virki 
vel. Það er ekkert leiðinlegra en 
að skakklappast með handónýta 
tösku með vondum hjólabúnaði 
á ferðalögum,“ segir Þuríður hin 
ánægðasta með einstaka hönnun 
Mandarina Duck.

„Svo spillir ekki fyrir hversu 
gaman það er að vera með öðru-
vísi flotta tösku, sérstaklega þegar 
beðið er eftir farangri á flugvell-
inum,“ segir Þuríður kát.

Snjallar og smart lausnir
Mandarina Duck hóf starfsemi sína 
á Ítalíu árið 1977.

„Fókusinn var strax settur á 
að hanna sætar, litríkar og smart 
töskur sem eru líka endingargóður 
förunautur á lífsins leið. Sérkenni 
Mandarina Duck er oft skærgulur 
litur en úrvalið samanstendur af 
glæsilegri pallettu af fallegum lita-
tónum,“ útskýrir Þuríður um ómót-
stæðilegar töskur Mandarina Duck 
sem hlotið hafa fjölda hönnunar-
verðlauna fyrir töskuhönnun sem 
er hugvitssamleg og geymir snjallar 
lausnir sem koma þægilega á óvart.

„Hjá Mandarina Duck er hugsað 
fyrir öllu. Þetta eru einstakar 
töskur fyrir konur sem gera kröfur í 
dagsins önn, eru forvitnar um lífið, 
jákvæðar og mikið á ferðinni,“ segir 
Þuríður sem býður upp á hand-
töskur úr taui og leðri, bakpoka og 
ferðatöskur frá Mandarina Duck.

„Léttu handtöskurnar frá Mand-
arina Duck eru langvinsælastar. Þær 
eru úr níðsterku efni, hentugar á 
ferðalögum og ákaflega smart svona 
dags daglega,“ segir Þuríður innan 
um glæsilegt úrvalið í Bóel.

„Við vildum svo gjarnan hafa 
miklu meira úrval að bjóða en 
plássleysi hamlar okkur núna. 
Vinna við heimasíðu Bóel er í 
fullum gangi og þar verður úrvalið 
enn ríkulegra og hægt að panta sér 
töskur og aðrar vörur Bóel heima í 
stofu. Við mælum líka með að fólk 
fylgi okkur á Facebook undir Bóel 
og á Instagram undir boelisland,“ 
segir Þuríður.

Bóel er á Skólavörðustíg 22.

Geggjuð ferðataska í ekta Mandarina Duck-gulu passar í handfarangurinn og setur skemmtilegan svip á ferðalagið.

Glæsileg 
„cross-over“ 
taska úr leðri 
frá Mandar-
ina Duck fæst 
brún, brons 
og í svörtu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
SIGTRYGGUR ARI

Vinsælustu töskurnar eru MD20 úr níðsterku taui. Fleiri stærðir og litir.MD handtaska eða bakpoki; allt eftir tilefni, aðstæðum og smekk.

Tvær töskur í 
einni: Mandarina 
Duck-bakpoki 
og handtaska er 
góð í vinnuna og á 
ferðalögum. Fæst 
bæði úr taui og 
leðri. 

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: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 
5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768
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Framhald af forsíðu ➛
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Japan er þekkt fyrir hreinlæti 
og þar er lögð mikil áhersla 
á að fólk, sérstaklega ungar 

konur, sé alltaf snyrtilegt og vel-
lyktandi. Það kemur því ekki á 
óvart að snyrtivöruiðnaðurinn í 

Japan sé mjög stór, en samkvæmt 
Euromonitor International eyða 
Japanir meira en nokkur önnur 
þjóð í snyrtivörur miðað við íbúa-
fjölda. En samkvæmt umfjöllun á 
vefsíðu The Business of Fashion er 
líka mikill vöxtur í sölu á not-
uðum förðunarvörum í Japan, sem 
skýtur skökku við í landi hrein-
lætis, af því að notaður farði er oft 
mengaður af bakteríum.

Notaðar snyrtivörur seljast vel í Japan
Það er vöxtur í sölu á notuðum snyrtivörum í Japan. Þeim getur fylgt óþrifnaður, en margir ungir 
Japanir eru tilbúnir að sætta sig við það til að spara pening og fá aðgang að fínustu merkjunum.

Japan er þekkt fyrir hreinlæti og það er sérstaklega mikill þrýstingur á ungar konur að vera snyrtilegar og lykta vel. 
Japanir eyða líka meiri peningum en nokkur önnur þjóð í snyrtivörur miðað við íbúafjölda. NORDICPHOTOS/GETTY

Breytt menning
Það selst mikið af alls kyns not-
uðum vörum í Japan og sala þeirra 
er að aukast. Það gilda aðrar reglur 
um förðunarvörur þegar kemur 
að hreinlæti en flest annað, en 
eftirspurnin eftir merkjavörum 
er gríðarleg á sama tíma og ungir 
Japanir hafa almennt ekki mikið á 
milli handanna. Þetta unga fólk er 
að skapa vöxtinn í sölu á notuðum 
snyrtivörum.

Þetta fyrirbrigði gefur ágætis 
innsýn inn í menningu Japana, 
sem eru í senn hrifnir af fínustu 
merkjunum og sífellt sparsamari. 
Margir Japanir eru stoltir af því 
að kaupa, nota og eiga ekki mikið 
og finnst það þægilegt. Á sama 
tíma eyðir þetta fólk peningunum 
sínum í gæði sem þeim finnst 
það skipta máli. Svo skemmir 
ekki fyrir að notaðar vörur eru 
umhverfisvænni. Menningin í 
Japan er líka að breytast, það er 
aukin áhersla á að deila hlutum og 
minni áhersla á öfgakennt hrein-
læti.

Japanir eru heldur ekki einir 
um að kaupa notaðar snyrtivörur. 
Þetta er líka stundað í Banda-
ríkjunum og Litháen, á Reddit og í 
sérstökum snjallforritum sem eru 
notuð til að selja notaðar vörur.

Tilgangurinn helgar meðalið
Það getur verið mjög sóðalegt að 
deila farða, því bakteríur geta 
tekið sér bólfestu í notuðum 
vörum. En sumir ungir Japanir 
eru tilbúnir að horfa fram hjá því 
til að fá ódýrt aðgengi að dýrri 
merkjavöru. Kaupendur notaðra 
snyrtivara vanda líka kaupin auð-
vitað vel og skoða hversu oft varan 
hefur verið notuð, hvenær hún á að 
renna út og annað slíkt. Seljendur 
eru líka meðvitaðir um kröfur 
kaupenda og það ríkir mikið traust 
og tillitssemi milli kaupenda og 
seljenda. Þar sem þessar vörur eru 
seldar eru líka yfirleitt reglur um 
að þeim sé lýst vel og þær séu ekki 
útrunnar.

Sumir sjá notaðan farða bara 
sem tækifæri til að prófa dýrar 
snyrtivörur frá þekktum merkjum, 
því slíkar vörur fara sjaldan á 
útsölu en eru vinsæl stöðutákn. Ef 
þeim líkar varan fara þau svo og 
kaupa hana nýja. Aðrir vilja nota 
notaðar snyrtivörur sem leikmuni 

fyrir myndir sem þau birta á sam-
félagsmiðlum.

En það eru margir einfaldlega 
að reyna að spara. Ungt fólk í 
Japan er almennt ekki vel efnað, 
það er erfitt að finna stöðuga og 
vel borgaða vinnu og það sér ekki 
fram á bjartari tíma. Þannig að 
þetta fólk hefur ekki efni á dýrum 
snyrtivörum, en vill þær samt, því 
vörurnar gleðja. Þau vilja reyna að 
njóta lífsins en um leið draga úr 
óþarfa eyðslu, svo þau geti fjárfest 
í upplifunum. Þess vegna freistar 
það margra að ná sér í ódýrar 
snyrtivörur.

Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Það geta verið skaðlegar bakteríur í notuðum snyrtivörum en sumir ungir 
Japanir eru tilbúnir að sætta sig við það til að fá ódýrar merkjavörur.

Í dag eiga margir ungir Japanir mjög erfitt með að finna stöðuga og vel 
borgaða vinnu og þurfa því að spara þegar kemur að snyrtivörum.

Eftirspurnin eftir 
merkjavörum er 

gríðarleg á sama tíma og 
ungir Japanir hafa 
almennt ekki mikið á 
milli handanna.

Ný buxnasending 

frá

Str. 36-48
Litir: svart, dökkbláttog galla

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook
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NÝJAR VÖRUR Í HVERRI VIKU
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Þær Íris Hrund og 
Jóhanna Sigríður 
opnuðu nýlega 
tískuverslunina 
Voxen fyrir konur 
sem nota stærri 
stærðir en fást í 
almennum tísku-
verslunum.

Íris segir að ástæða þess að þær 
ákváðu að hefja þennan versl-
unarrekstur sé að þeim hafi þótt 

vanta meira úrval af tískufatnaði 
fyrir stærri konur.

„Við höfum báðar þurft að nota 
föt í þeim stærðum sem við erum 
að selja og þekkjum því á eigin 
skinni hversu erfitt getur verið að 
finna falleg föt sem passa okkur,“ 
segir Íris.

Hún talar um að þeim hafi 
sérstaklega þótt vanta úrval af 
merkjavöru. 

„Merkjavörur eru mikið í tísku 
og auðvitað vilja konur sem nota 
stærri stærðir líka geta keypt sér 
merkjavöru,“ segir Íris.

„Við vissum að erlendis væru 
merki eins og Nike, Levi’s og 
Speedo að búa til plus-size línur 
og okkur langaði að geta boðið 
íslenskum konum upp á þessi 
merki.“

Erlendis er mun meira úrval af 
fötum í stórum stærðum að sögn 
Írisar en hún segir þó að úrvalið 
á Íslandi sé að batna. „Það eru 
komnar nokkrar búðir sem sér-
hæfa sig í stærri tískufatnaði og 
við finnum það á okkar viðskipta-

vinum að þeim finnst gott að hafa 
meira úrval og geta farið í nokkrar 
búðir og valið úr.“

Íris segir að þegar fötin eru 
hönnuð út frá þörfum kvenna í 

stærri stærðum verði þau mun 
klæðilegri og passi betur en þegar 
snið sem eru hönnuð á grennri 
konur eru einfaldlega stækkuð. 

„Áður fyrr voru föt í stærri 

stærðum oft frekar sniðlaus og 
stundum þurftu konur að kaupa 
sér föt í karladeildinni í Hag-
kaup til að finna eitthvað sem 
passaði. En karlaföt eru hönnuð 
á karlmenn og því nokkuð ljóst 
að sniðin henta síður vaxtarlagi 
kvenna.“

Að sögn Írisar þýðir oftast ekki 
að hafa nákvæmlega sömu snið 
í öllum stærðum og stækka þau 
bara. „Þá geta fötin verið of víð 
yfir axlirnar og upphandleggi en 
þröng yfir brjóstin sem dæmi. Nú 
er algengara að aðlaga sniðin betur 
að stærri líkömum og hugsa þau 
ekki út frá minnstu stærðinni. 
Það getur borgað sig fyrir konur 
sem nota kannski stærð L eða XL í 
þessum venjulegu búðum að koma 
frekar í sérverslun með stærri föt 
sem býður upp á betri snið fyrir 
þær.“

Íris segir að þetta brenni á þeim 
Jóhönnu og þær telji gott að það séu 
komnar fleiri búðir fyrir þennan 
hóp. Því auðvitað vilja allir geta 
fundið sér falleg föt óháð stærð.

Tískuföt eru fyrir allar konur

Jóhanna Sigríður 
og Íris Hrund 
vilja aukið úrval 
af tískufatnaði í 
stórum stærðum.

Merkjavörur eru í tísku og stærri konur vilja geta keypt falleg tískuföt í 
sniðum sem klæða þær vel rétt eins og aðrar konur. NORDICPHOTOS/GETTY

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

ÚTSALA Á HJÓLUM OG HJÓLAVÖRUM

25–45% 
AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM

FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

EKKI

MISSA
AF ÞESSU!
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MÖRKIN 6 - 108 RVK - S: 520-1000 - SPORTIS.IS

HÁMARKS DEMPUN - NÝ UPPLIFUN Í HLAUPASKÓM!

- SVÍFÐU YFIR JÖRÐINA!

Fujitrabucco
Utanvegaskór

verð: kr. 24.990.-

Quantum
Gelpúði allan hringinn

verð: kr. 26.990.-

Nimbus 21
Hlutlaus styrking
verð: kr. 28.990.-

Nimbus 21
Hlutlaus styrking
verð: kr. 28.990.-

Kayano 25
Hlutlaus styrking
verð: kr. 28.990.-

Speedgoat 3
Utanvegaskór

verð: kr. 23.990.-

Clifton 6
Tvöfaldur miðsóli
verð: kr. 23.990.-

Carbon X
Mikil dempun

verð: kr. 28.990.-

Rincon
Meta Rocker tækni
verð: kr. 19.990.-

Sky Toa
Göngu/Hlaupaskór
verð: kr. 24.990.-

Verðum með bás á Fit & Run sýningunni í Laugardalshöll 
dagana 22. og 23. ágúst. Mikið úrval af hlaupaskóm 

og hlaupavörum. Frábær tilboð af eldri gerðum. 
- VERIÐ VELKOMIN! -



Það versta við að 
koma niður af sýru 

á Óskarnum er þegar þú 
áttar þig á að þú ert 
ennþá á Óskarnum.

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Frá því að þeir Parker og Stone 
komu fram á sjónarsviðið 
fyrir rúmum tuttugu árum 

hafa þeir verið einhverjir áhrifa-
mestu og beittustu samfélagsgagn-
rýnendur okkar tíma. Þá hafa þeir 
einnig slegið í gegn í kvikmynda- 
og leikhúsbransanum og má þar 
nefna hinn margverðlaunaða 
söngleik Book of Mormon en hann 
hefur verið sýndur úti um allan 
heim um árabil.

Þegar þeim félögum, sem eitt 
sinn var lýst sem hötuðustu mönn-
unum í Hollywood, var boðið á 
Óskarsverðlaunahátíðina árið 
2000, var ljóst að allt gæti gerst. 
Fáa hefur þó eflaust grunað hvað 
væri í vændum.

Hugdjarfir og hæfileikaríkir 
Árið 2000 fengu þeir tilnefningu 
fyrir lag ársins en það var lagið 
„Blame Canada“ (eða „Áfellumst 
Kanada) úr mynd þeirra South 
Park: Bigger, Better, Uncut. Þeir 
Parker og Stone gefa ekki mikið 
fyrir uppstrílaða uppgerðina sem 
einkennir heim stórstjarnanna 
og var Óskarsverðlaunahátíðin 
engin undantekning. Þeim fannst 
hátíðin að eigin sögn hallæris-
leg og sögðust aldrei hafa ætlað 
mæta „venjulegir“, markmiðið var 
alltaf að skapa smá óreiðu. Þannig 
ákváðu þeir að klæðast síðkjólum.

Upphaflega voru þeir að velta 
fyrir sér að klæðast andabún-
ingum en töldu að það gæti orðið 
til þess að þeim yrði vísað frá. Ef 
þeir væru klæddir síðkjólum, aftur 
á móti, þá væri býsna erfitt fyrir 
skipuleggjendur að færa sann-
færandi rök fyrir því hvers vegna 
þeir mættu ekki klæðast kjólum, 
líkt og flestir kvenkyns gestir 
hátíðarinnar.

En það var ekki nóg. Þegar 
stóra stundin nálgaðist urðu þeir 
tvístígandi. Það var þá sem þeir 
tóku ákvörðun um að innbyrða 
smá sýru. Klukkutíma síðar 
fylltust þeir nýfengnum eldmóði 
og sögðu síðar í viðtali að á þeim 
tímapunkti hefði ekki neitt annað 
komið til greina en að klæðast 
kjólum.

Kvöldið töfrum líkast
Félagarnir tóku meðvitaða 
ákvörðun um að minnast ekki á 
kjólana sem þeir klæddust en eins 
og flestir vita þá er mikið lagt upp 
úr klæðnaði gesta hátíðarinnar. 
Þegar þeir voru ítrekað spurðir 
út í kjólana svöruðu þeir einfald-
lega aftur og aftur „þetta kvöld 
er töfrum líkast“ eða „it‘s such a 
magical night“ eins og það útleggst 
á ensku.

Innblásnir af umtöluðum 
kjólum þekktra leikkvenna
Síðkjólarnir sem þeir klæddust 
voru að þeirra sögn innblásnir af 
eftirminnilegum og umtöluðum 
kjólum sem þær Jennifer Lopez 
og leikkonan Gwyneth Paltrow 
klæddust á verðlaunahátíðum 
skömmu áður. Jennifer Lopez 
klæddist grænum kjól frá Versace 
á Grammy-hátíðinni og Gwyneth 
Paltrow klæddist bleikum kjól frá 
Ralph Lauren þegar hún tók við 
Óskarsverðlaununum fyrir leik 

Á sýru í síðkjólum  
á rauða dreglinum
Skaparar South Park, þeir Trey Parker og Matt Stone, hlífa 
engum í listsköpun sinni, hvorki sjálfum sér né öðrum, og  
kom það skýrt fram á rauða dreglinum árið 2000. 

Trey Parker og Matt Stone sögðu að kvöldið væri töfrum líkast. 

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

Verslunin Belladonna

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

ERUM AÐ TAKA UPP NÝJAR VÖRUR FRÁ 

sinn í kvikmyndinni Shakespeare 
in Love árið áður.

Að „Charlie Sheen-a“
Þeir Parker og Stone mættu í 
sófann til spjallþáttastjórnandans 
Davids Letterman árið 2011 til 
að ræða söngleikinn The Book 
of Mormon. Þegar Letterman 
spurði þá út í þetta eftirminni-
lega atvik þá sögðu þeir félagar 
að þeir hefðu einfaldlega verið að 
„Charlie Sheen“-a og voru þeir þá 
að vísa til leikarans og vandræða-
pésans Charlie Sheen sem var á 
þessum tíma fastagestur á síðum 
slúðurblaðanna. „Jæja, þannig að 
þið farið svona á hátíðina, og hvað 
svo?“ spurði Letterman. „Þú tapar 

fyrir Phil Collins,“ svaraði Parker 
og bætti við: „Þá finnst þér þú ekki 
svo svalur.“

Í spjallþætti Lettermans tóku 
þeir þó ekki fram hvaða fíkniefna 
þeir hefðu neytt og því voru uppi 
getgátur um það að þeir hefðu 
verið á kókaíni, enda fátt jafn 
lýsandi fyrir Charlie Sheen. Þeir 
sögðust þá tilneyddir til þess að 
leiðrétta þann misskilning og tóku 
þeir því fram skömmu síðar að 
efnið sem um ræddi hefði verið 
sýra en ekki kókaín.

Caine sáttur en ekki Estefan
Aðrir gestir hátíðarinnar tóku 
misvel í uppátækið. Þannig var 
Michael Caine ánægður með þá á 
meðan Gloriu Estefan þótti ekki 
mikið til þeirra koma. „Sumir voru 
í sjöunda himni þegar við mættum 
á Óskarinn í þessum kjólum. 
Michael Caine var til dæmis mjög 
spenntur. En ég man að Gloria 
Estefan var virkilega pirruð,“ sagði 
Stone.

Parker lýsti svo þessari upp-
lifun síðar á skoplegan hátt. „Það 
versta við að koma niður af sýru 
á Óskarnum er þegar þú áttar þig 
á að þú ert ennþá á Óskarnum,“ 
útskýrði hann.

Lifum lengur

FRETTABLADID.IS 

á frettabladid.is
hlustaðu þegar þér hentar
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HVAÐ ER AÐ FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér nýjustu fréttir dagsins og 
ítarlega um�öllun um málefni líðandi stundar.

Fylgstu með á frettabladid.is

FRETTABLADID.IS Ekki missa af neinu, fylgdu Fréttablaðinu
á Facebook og Instagram



Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 228.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

 Bílar til sölu

Honda Civic árg. 2013, ek. 86.500 
km. Mjög vel meðfarinn. Dísel og 
beinskiptur, Negld vetrardekk fylgja. 
Uppl. í s: 860-2266.

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Fjórhjól

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
Hellulagnir, lóðastandsetning, 
skjólveggir og pallasmíði. Jónas 
Freyr Harðarson garðyrkjufræðingur 
s: 697-8588.

 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

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

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

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

 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
Stýrimann vantar í 2 vikur í 
afleysingar á MB Friðrik Sigurðsson 
Á.R.17. Uppl. hjá skipstjóra í síma 
694-8908.

Flutt á nýjan stað með flott og stórt plan. 
Vantar allar gerðir af bílum á skrá og á staðinn. 
Það er frítt að skrá bílinn hjá okkur og það kostar 

heldur ekkert að láta hann standa hjá okkur. 
Erum með myndeftirlit á planinu.

Betri Bílakaup 511 2777

Betri Bílakaup Eirhöfða 13 Sími : 511 2777

FJÓRÐUNGS afsláttur af sölulaunum af öllum 
seldum bílum af planinu í ágúst OG september!

Honda Jazz Comfort

Honda CR-V Executive

Honda Jazz Dynamic

Ford Grand C-Max Titanium

Honda CR-V Executive Hybrid

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

Nýskráður 8/2018, ekinn 5 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 2/2015, ekinn 63 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 6/2019, ekinn 1 þús.km., bensín, 
sjálfskiptur, sýningarbíll frá umboðinu.

Nýskráður 5/2018, ekinn 34 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 4/2019, ekinn 4 þús.km.,  
bensín, sjálfskiptur. 

 Ásett kr. 3.690.000

Tilboð 
kr. 3.290.000 

Afborgun kr. 41.753 á mánuði

Verð 
kr. 2.690.000 

Afborgun kr. 34.168 á mánuði

Verð 
kr. 3.390.000

 
Afborgun kr. 43.018 á mánuði

Tilboðsverð 
kr. 6.290.000

 
Afborgun kr. 79.682 á mánuði

Verð 
kr. 2.990.000   

Afborgun kr. 43.018 á mánuði

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

Save the Children á Íslandi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar
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 Sýningaríbúð er íbúð 204 í Vinastræti 2-4

 36 glæsilegar íbúðir samanlagt í lyftuhúsnæði 

 Innangengt í bílastæðahús

 Vel hannaðar 2-4 herbergja íbúðir frá 58-126 fm

 Glæsilegar innréttingar og tæki

VEL SKIPULAGÐAR ÍBÚÐIR Á BESTA STAÐ Í GARÐABÆ

VINASTRÆTI 10-12 & 2-4
ÞG Verk kynnir nýjar og glæsilegar fasteignir til sölu í Urriðaholti í Garðabæ. Urriðaholt er fyrsta 

hverfið hér á landi til að hljóta vistvottun samkvæmt vottunarkerfi BREEAM Communities. 
Byggingarnar eru efst á hæðinni og eru margar íbúðanna með frábært útsýni. 

www.tgverk.is/fasteignavefur

OPIÐ HÚS: Fimmtudaginn 22.ágúst frá kl. 16-18 
NÝTT
Í SÖLU

10-12

2-4



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.íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

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

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 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

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nánari upplýsingar veitir:  
Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Glæsilegt 320 fm einbýlishús á 
tveimur hæðum auk bílskúrs.
Aukaíbúð er á neðri hæð hússins 
sem er með sérinngangi. 
Frábært útsýni er úr húsinu sem er 
klætt með Zinki og Sedrusvið.
3-4 svefnherbergi. Stórar stofur með 
mikilli lofthæð og frábæru útsýni. 
Stofur með arni og útgengt á verönd. 
Glæsileg eign í nágrenni við skóla og 
Íþróttir – Korpúlfsstaðagolfvöllur er í 
300 metra fjarlægð.
Húsið getur verið til afhendingar 
fljótlega.

Verð :

 129,0 millj.

Breiðavík 89 
112 Reykjavík

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

Atvinnuauglýsingar

Framkvæmdastjóri fjármála-  
og mannauðssviðs

Ölgerðin leitar að öflugum leiðtoga til að 
stýra fjármála- og mannauðssviði sam-
stæðunnar sem samanstendur af fast-
eignafélagi, heildversluninni Danól ásamt 
móðurfélagi.

Upplýsingar og umsókn á capacent.is

SÉRFRÆÐINGUR Á KJARASVIÐI
Sameyki – stéttarfélag í almannaþjónustu 
óskar eftir að ráða sérfræðing á kjarasvið. 
Leitað er að öflugum og framsæknum 
einstaklingi sem hefur áhuga á kjara- og 
réttindamálum launafólks.

Upplýsingar veitir:
Inga Steinunn Arnardóttir
inga@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á: 
www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 
27. ágúst nk.Sérfræðingur í jarðtækni

Vegagerðin leitar að sérfræðingi á sviði 
jarðtækni til starfa á hönnunardeild. Við-
komandi þarf að hafa áhuga og reynslu 
af að takast á við fjölbreytt og krefjandi 
verkefni á sviði jarðtæknilegra rannsókna 
og burðarþolshönnunar vega.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.com/s/14198

Veghönnun
Vegagerðin leitar að byggingarverk-
fræðingi eða byggingartæknifræðingi til 
starfa á hönnunardeild sem hefur áhuga 
á að takast á við fjölbreytt og krefjandi 
verkefni allt frá frumstigum hönnunar til 
framkvæmda.

Upplýsingar og umsókn á 
capacent.is/s/14199

FRAMKVÆMDASTJÓRI  
NÝS ÞJÓNUSTUSVIÐS

Við leitum að framkvæmdastjóra til að 
leiða öflugt starf á nýju Þjónustusviði 
Vegagerðarinnar. Starfsstöðin er í Reykja-
vík. Starfið heyrir beint undir forstjóra og 
framkvæmdastjórinn tekur sæti í yfirstjórn 
Vegagerðarinnar.

Upplýsingar veita:
Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri 
Hagvangs
katrin@hagvangur.is
Bergþóra Þorkelsdóttir, forstjóri Vega-
gerðarinnar 
bergthora.thorkelsdottir@vegagerdin.is
Sigurbjörg J. Narby Helgadóttir, mann-
auðsstjóri Vegagerðarinnar, 
sigurbjorg.helgadottir@vegagerdin.is 
eða í síma 522 1000.

Umsóknir óskast fylltar út á: 
www.hagvangur.is.
Umsóknarfrestur er til og með 
2. september nk.Job.is

Þú finnur draumastarfið á

Stendur undir nafni
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