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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Afatíska er nýr tískustraumur innblásinn af
klæðnaði eldri borgara
og gengur út á þægindi
og nytsemi umfram
allt. Stíllinn varð til sem
uppreisn gegn ríkjandi
tískustöðlum. ➛4

HVAÐ ER AÐ
FRÉTTA?
Frettabladid.is færir þér
nýjustu fréttir dagsins og
ítarlega umfjöllun um
málefni líðandi stundar.

TRI-verslun býður upp á mikið úrval af fallegum og vönduðum rafmagnshjólum frá CUBE. Hjól af þessu tagi gætu spilað lykilhlutverk í því að draga úr umferð. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Ferðamáti framtíðarinnar
TRI-verslun býður upp á mikið úrval af vönduðum rafmagnshjólum frá CUBE
ásamt hjólreiðavörum. Hjólin frá CUBE eru af öllum gerðum en rafmagnshjólin hafa verið einna vinsælust undanfarin ár. Rafmagnshjól eru mikilvægur
liður í heimi sem kallar á nýjar lausnir í samgöngum. ➛2
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Rafmagnshjólin
sem CUBE
framleiðir í dag
eru með Bosch
hjálparmótor
en þau komu
fyrst á markaðinn fyrir fjórum
árum og slógu
strax í gegn.

T

RI VERSLUN selur eingöngu
CUBE reiðhjól en við seljum
allar tegundir reiðhjóla
frá merkinu,“ segir Valur Rafn,
markaðsstjóri TRI. „CUBE er þýskt
gæðamerki sem framleiðir allar
tegundir reiðhjóla en síðustu ár
hafa rafmagnshjólin orðið stór
hluti af merkinu,“ útskýrir Valur.
Liðin eru sjö ár frá því að TRIverslun byrjaði að selja hjól af
þessari gerð. „Við höfum selt CUBE
rafmagnshjól frá árinu 2012,“ segir
Valur Rafn. Hann segir rafmagnshjólin hafa verið í stöðugri þróun
og því séu hjólin í dag þannig afar
frábrugðin þeim upprunalegu.
„Fyrstu hjólin voru allt öðruvísi en
hjólin sem við seljum í dag,“ segir
Valur.

Drifin áfram af Bosch
Rafmagnshjólin eru sérstaklega
vönduð en þau eru útbúin búnaði
frá þýska gæðaframleiðanum
Bosch.
„Rafmagnshjólin sem CUBE
framleiðir í dag eru með Bosch
hjálparmótor en þau komu fyrst
á markaðinn fyrir fjórum árum
og slógu strax í gegn,“ segir Valur
Rafn. „Bosch framleiðir sem sagt
skjáborðið, mótorinn, rafhlöðuna
og drifið. Þessi samsetning hefur
komið mjög vel út og CUBE hefur
framleitt mikið úrval rafmagnshjóla síðustu ár.“
Valur segir rafmagnshjólin ekki
ósvipuð hefðbundnum hjólum í
útliti við fyrstu sýn. „Hjólin eru
virkilega fallega hönnuð og þú
þarft að horfa í smástund á sum af
þessum hjólum til að átta þig á því
að þarna er um rafmagnshjól að
ræða,“ segir hann.

Í takt við breyttar kröfur
Það er ljóst að mannkynið
stendur nú frammi fyrir krefjandi
áskorunum hvað snertir nýtingu
auðlinda. Kröfurnar um breytta
hegðun verða sífellt háværari og
segir Valur að greina megi áhrif
þessa nýja og áríðandi tíðaranda
í heimi rafmagnshjóla, bæði hjá
framleiðendum og kaupendum.
„Þessi markaður er að þróast mjög
hratt og sjáum við að allir stærstu
framleiðendurnir eru farnir að

selja rafmagnshjól,“ segir hann.
Áhrifanna gætir líka hérlendis.
„Við sjáum greinilega að ferðavenjur íbúa á höfuðborgarsvæðinu eru
að breytast hægt og rólega,“ bendir
Valur á. „Síðustu tvö ár höfum við
séð nokkuð mikla aukningu í sölu
rafmagnshjóla á heimsvísu en
við sjáum líka klárlega að íslenski
markaðurinn er að taka hressilega
við sér,“ segir Valur. Þessi aukning
lofi góðu og geti haft veruleg áhrif
á þróun mála. „Rafmagnshjólið
gæti spilað lykilhlutverk þegar
kemur að því að draga úr umferð.“

Frelsi til að stilla
eftir eigin höfði
Valur segir hjólin einföld í notkun
og minni raunar um margt á þau
hefðbundnu. „Rafmagnshjólin
virka þannig að þú hjólar á hjólinu
eins og þú gerir á venjulegu hjóli
en þú færð hjálp frá mótor sem
þú getur stillt eftir þörfum,“ segir
hann. Þá hafi notendur verulegt
svigrúm til þess að ákveða erfiðleikastig. „Þú getur stillt hjólið
og ráðið því hversu mikla eða
litla hjálp þú vilt fá frá hjólinu,“
útskýrir Valur. „Þessi tækni verður
til þess að þú getur auðveldlega
hjólað til vinnu án þess að svitna,
brekkur og vindur skipta minna
máli þegar þú ert á rafmagnshjóli,“ segir hann. „Þegar þú hjólar
svo heim getur þú auðveldlega
minnkað hjálpina og þannig
fengið nokkuð mikla líkamsrækt

Rafmagnshjólin eru virkilega fallega hönnuð og geta verið nokkuð lík hinum hefðbundnu í útliti við fyrstu sýn.

út úr heimferðinni.“
Valur segir CUBE-rafmagnshjólin kjörin fyrir íslenskt
veðurfar en hægt er að nota þau
meira og minna allan ársins hring,
íslenskum notendum til mikillar
gleði. „Viðskiptavinir okkar eru

mjög ánægðir með hve CUBErafmagnshjólin þola íslenskar
aðstæður vel og eru langflestir að
nota hjólin allt árið.“ Þá er lítið mál
að bæta við eða breyta eftir eigin
höfði. „Það til dæmis er ekkert mál
að setja nagladekk á CUBE-rafmagnshjól,“ segir Valur.

Vaxandi viðskipti
í vefverslun
Það eru ekki eingöngu fararskjótarnir sem endurspegla breytta
tíma. Valur segir að einnig megi
greina nýja nálgun í því hvernig
fólk stundar viðskipti en þau eru
sífellt að færast meira yfir í starfrænt form. „Í byrjun árs opnuðum
við vefverslun en sú viðbót hefur
komið virkilega vel út fyrir okkur
og við sjáum strax að framtíðin í
verslun á hjólatengdum vörum er
á netinu,“ segir Valur. Hægt er að
festa kaup á hjólunum sama hvar
á landinu viðkomandi er staddur.
„Þú getur til dæmis keypt CUBErafmagnshjól hjá okkur hérna

Viðskiptavinir
okkar eru mjög
ánægðir með hve CUBErafmagnshjólin þola
íslenskar aðstæður vel og
eru langflestir að nota
hjólin allt árið.

á tri.is og við sendum þér hjólið
frítt um land allt,“ segir hann.
Viðskiptavinir þurfi ekki að hafa
áhyggjur skyldi eitthvað koma upp
á við kaupin. „Ef þú gerðir mistök
og pantaðar rangan hlut eða eitthvað passar ekki á þig þá kemur þú
til okkar og skiptir vörunni,“ segir
Valur. „Þetta er svona einfalt.“
Sjá nánar á tri.is

NÝ SENDING AF
YFIRHÖFNUM!
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Afatískan kemur í
kjölfar pabbatísku
Afatíska er nýr tískustraumur innblásinn af klæðnaði eldri
borgara og gengur út á þægindi og nytsemi umfram allt.
Stíllinn varð til sem uppreisn gegn ríkjandi tískustöðlum.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

NÝJAR HAUSTVÖRUR

oddurfreyr@frettabladid.is

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

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

Nýjar haustvörur

Buxur kr. 6.900.Litur: dökkblátt, svart
Jakki Kr. 8.900.Fleiri litir
Str. S-XXL

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

R

étt eins og pabbatíska, sem
sló í gegn fyrir örfáum árum,
er afatíska nú orðinn áberandi stíll. Báðir þessir stílar eru
angar af „normcore“ tískunni sem
hefur heillað marga síðastliðinn
áratug, sem snýst um súrrealíska
og jafnvel fyndna útgáfu af venjulegum klæðnaði. Afatískan gengur
út á stíl sem minnir á fötin sem afi
og amma klæðast, en aðaláherslan
er á þægindi. Nýsjálenski vefurinn
Stuff fjallaði um tískustrauminn
Tískudrottningin Iris Apfel, sem hélt upp á 98 ára afmælið um helgina, er
fyrir skömmu.
ein þeirra sem hafa mótað afatískuna. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY
Ef orðið „afatíska“ fær þig til
að hugsa um strigaskó með
í því að móta stíl afatísku. Þau
frönskum rennilás, íþróttahafa átt stóran þátt í að gera flíkur
galla úr velúrefni, inniskó
eins og buxur með broti, ofvaxin
og sandala, mittistöskur
gleraugu, kassalaga jakka og Jesúog ofvaxna jakka, þá ertu á
sandala vinsæla. Þessi stíll dregur
réttri braut. Rétt eins og
líka innblástur frá tísku tíunda
pabbatískan, sem
áratugar og frá Kóreu og Japan.
snerist um þreytuÞægindi og uppreisn
leg íþróttaföt,
ofvaxna strigaskó
Þægindi skipta líka mjög
sem litu út fyrir
miklu, enda kýs eldra fólk
að koma beint úr
fötin sín oft einfaldlega
Seinfeld-þætti
vegna þess að þau eru
og ljósbláar
þægileg. Það hefur verið
gallabuxur, er
almenn aukning í áherslu
afatíska það
á þægindi og nytsemi í
nýjasta og flotttísku, en áherslan er samt
asta þegar kemur
ekki svo algjör að það
að því að klæða
gleymist að passa upp á
sig í stíl sem er svo
litasamsetningar, réttu
laus við að vera
efnin og að fötin passi vel.
flottur að hann
Eins og svo margt byrjaði
fer, að sumra
þetta sem stíll sem átti að
Afatískumati, í hring og
vera nokkurs konar andáhrifin eru
Þægindin
verður töff.
svar gegn hefðbundinni tísku
sterk í hönnun
voru svo sannTískufyriren endaði svo með því að verða
Demna Gvasarlega í fyrirrúmi
myndir eins og
enn einn tískustraumurinn.
alia.
á þessari sýningu
Iris Apfel hafa átt
Að sumu leyti er afatískan
Dolce &
sinn þátt í velgengni
andsvar við fegurðarstöðlum
Gabbana.
afatískunnar og fleiri
tískuheimsins, þar sem lögð er
eldri borgarar hafa fetað í
áhersla á föt sem sýna líkamfótspor hennar og gert góða
ann,
í stað þess að fela hann.
Demna
hluti á Instagram.
Fyrir stelpur getur afatískan
Gvasalia,
Stílistinn Elliot Garnaut,
verið uppreisn gegn viðteknum
hönnunarstjóri
sem starfar í Melbourne, vill
venjum og þröngum kjólum.
Balenciaga og
meina að bæði fatahönnSumum konum finnst líka valdVetements, hefur
uðurinn Demna Gvasalia,
eflandi að klæða sig í þessum
mótað afahönnunarstjóri Balenciaga og
stíl, því þá eru þær að hugsa
tískuna.
Vetements, og Olsen-tvíburum þægindi og klæða sig fyrir
arnir hafi gegnt lykilhlutverki
sig og ekki einhvern annan.

EKKI

MISSA
AF ÞESSU!

ÚTSALA Á HJÓLUM OG HJÓLAVÖRUM

25–45%
AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM

FAXAFENI 7 · SÍMI 5 200 200 · GAP.IS

NÝTT
STYRKIR EINNIG AUGNHÁR

EYE DO IT ALL.
BIGGER EYES, STRONGER LASHES.
ADVANCED GÉNIFIQUE YEUX LIGHT-PEARL™
YO U T H A C T I VAT I N G E Y E & L A S H C O N C E N T R AT E

Ný formúla, nú einnig með góðgerlum og augnháranæringu.
Hreyfanlegt nuddáhald 360°(með einkaleyﬁ) kælir samstundis
augnsvæðið, fínar línur verða mýkri, dregur úr þrota og baugum,
augnsvæðið og augnhárin styrkjast.

HJÁ LANCÔME HEFST
ALLT MEÐ GENIFIQUE
SERUM DROPAR: LANCÔME „MUST HAVE“
Grunnurinn að fegurð húðarinnar sem allar konur ættu að eiga. Dropar sem vinna á
10 grunnþáttum unglegrar húðar. Draga úr línum og hrukkum og húðin verður fylltari,
ôt[[HYPQHMUHYPVNM¤YH\RPUUSQ}THmYHYHUUZ}RUPYLPURHSL`ÄmMVYTS\UUP
til 2029 og húðin verður sjáanlega unglegri á aðeins 8 dögum.

NÝTT FRÁ LANCÔME
NÝR GÉNIFIQUE YEUX LIGHT-PEARL™ HYDROGEL MELTING 360°AUGNMASKI
1ÚUPDVNLVHPLQQLKHOGXUVDPDPDJQ%LĺGXVJÐÍJHUODRJK¾OIĻDVND PO DI
$GYDQFHG*HQLĺTXH<HX[/LJKW3HDUOw»HVVLHLQVWDNLPDVNLGUHJXUVWUD[×UVM¾DQ
OHLNDIÊQQDOÊQDRJÛURWDRJDXJQVYÃÍLÍYHUÍXUEMDUWDUDIHUVNDUDRJKYÊOGDUD*HJQ
VÃMDĺOPDQHUWHNLQDIDXJQPDVNDQXPRJKDQQVHWWXU¾K×ÍLQDPHÍJHOKOLÍLQDQLÍXU
RJO¾WLQQYHUD¾ÊPÊQ×WXU

ÓMISSANDI GÉNIFIQUE HYDROGEL MELTING ANDLITSMASKI
9LÍYLOMXPHNNLEÊÍDPHÍDÍ¾UDQJXUNRPLÊOMÐV»×KHIXUPDVNDQQ¾Ê
HÍDPÊQRJKDQQJHIXUVDPVWXQGLVOMÐPDI\OOLQJXRJPÚNW0DVNLQQLQQL
KHOGXUJÐÍJHUODÛUHQQXRJVDPDPDJQDI%LĺGXV([WUDFWLRJHUÊHLQXJODVL
DI*ÆQLĺTXH6HUXPLPO
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NÝJAR HAUSTVÖRUR
NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Sparibuxur

Verð 14.900
14.
kr.
Stærð 34
3 - 48
Mörg snið

Úrval verslana með notaðan fatnað hefur aukist. NORDICPHOTOS/GETTY

Mikilvægt að
minnka neyslu
Í Bretlandi á sér stað átak sem kallast Second hand September sem gengur út á að kaupa engin ný föt allan mánuðinn til að minnka umhverfisáhrif tískuiðnaðarins.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

G
Kíkið á myndir og verð á Facebook
K

Laugavegi 178 | Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18 | Laugardagar 11-15

á frettabladid.is

hlustaðu þegar þér hentar

Hismið

FRETTABLADID.IS

óðgerðarsamtökin Oxfam
standa fyrir átakinu. Á vefsíðu átaksins segir að árlega
endi 11 milljón flíkur í landfyllingu og mikilvægt sé að draga
úr þessari sóun. Mikil vitundarvakning hefur orðið undanfarið á
slæmum áhrifum hinnar svokölluðu skyndibitatísku. Fyrirsætan
Stella Tennant styður átakið og
tók þátt í myndaseríu ásamt 14 ára
dóttur sinni til að vekja athygli á
því.
Markmið átaksins er að hvetja
fólk til að kaupa notuð föt af
góðgerðarsamtökum í stað þess
að kaupa ný föt og lengja þannig
Gífurlegt magn af fötum endar sem landfylling ár hvert.
líftíma fatnaðarins. Stella segir
Það segir sig því sjálft
að það geti verið erfitt að
Áætlaður líftími
að það að nota hverja flík
breyta út af venjum sínum og
hverrar flíkur er 2,2
lengur margborgar sig. Eins
endurnýta gömul föt í stað
getur verið gott að velja föt
þess að kaupa ný en hún telur
ár. Með því að lengja
sem eru tímalaus í stað þess
það sannarlega skref í rétta
líftímann myndi kolað eltast við nýjustu tískuátt. Hún segir að fyrir kynslóð
straumana. Þá eru minni
dóttur hennar sé líkefnisspor hverrar flíkur
líkur á að fá leiða á
lega auðveldara að
minnka um 5-10%.
fötunum og þannig
aðlagast breyttum
nýtast þau lengur.
venjum en dóttir
Fataskiptimarkhennar er nú
aðir eru líka sniðug
þegar dugleg að
lausn vilji fólk
kaupa sér notuð
lengja líftíma
föt.
fatanna sinna og
Til að
á sama tíma að
minnka
föt án þess að það hafi nokkur
hrista aðeins upp
fatakaup er
áhrif á umhverfið. Slíkir markaðir
í fataskápnum
mikilvægt að
eru bæði hagkvæmir fyrir buddsínum. Gömul
nota hverja flík
una og umhverfið.
kápa sem hefur
lengur og gera
Ef fólk kaupir minna af nýjum
hangið ónotuð
við flíkur í stað
fötum er minna framleitt af þeim
inni í skáp árum
þess að henda
og færri flíkur enda sem landfyllsaman gæti verið
þeim. Áætlaður lífing. Plastagnir úr gerviefnum eins
fjársjóður fyrir
tími hverrar flíkur
og pólýester enda síður í sjónum
einhvern annan.
í Bretlandi er 2,2
og skaða lífríkið þar. Það er því
Á fataskiptimörkár. Með því að
um að gera að hugsa sig tvisvar
uðum mætir fólk
lengja líftímann um
Fyrirsætan
um áður en ný föt eru keypt. Er
með föt sem það er
ekki nema þrjá mánuði
Stella Tennant
það virkilega þess virði? Það er
hætt að nota svo aðrir
myndi kolefnisspor
styður átakið.
spurning sem fólk mætti gjarnan
geti nýtt þau og þar er
hverrar flíkur minnka
spyrja sig að.
hægt að finna sér „ný“
um 5-10%.

Smáauglýsingar

7
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Bátar

Atvinnuhúsnæði
VERSLUNAR- OG
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL
LEIGU

Kassagítarar í úrvali Gítarinn
ehf Kassagítarar á tilboði
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða
27 s 552 2125 www.gitarinn.is
gitarinn@gitarinn.is

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 strax.
Uppl. í s: 893-8166 eða grensas@
gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

TIL LEIGU.

Óskast keypt

Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl.
Hringdu núna og fáðu tilboð þér
að kostnaðarlausu!

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is

Þjónusta

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16, Skipholt
27, 105
Upplýsingar í síma 782 8800

Húsnæði

Verð
kr. 690.000
Allt að 100% fjármögnun í boði.

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 Aygo

FERÐAVAGNAGEYMSLA.

Nýskráður 5/2014, ekinn 43 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Hreingerningar
Fjórhjól

Nýskráður 8/2012, ekinn 88 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Kistumelur 14, 289 fm á kr. 1500
pr fm.
Stórar innkeyrsludyr, 9,5 m
lofthæð.
Nánar uppl. s. 840 3992

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM
ÚT Á: GULL, DEMANTA,
VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 228.000,-

Nissan Micra

Til leigu vetrargeymsla fyrir felli- og
hjólhýsi á besta stað í Reykjavík.
Uppl. í síma 846-2986

Verð
kr.890.000
Allt að 100% fjármögnun í boði

Atvinna
Húsnæði í boði

Atvinna í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

LOFTORKA REYKJAVÍK

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
Til leigu 2ja herb. íbúð,
langtímaleiga. Vesturbær Kóp.
Tilboð og uppl. í síma: 692-6910

Óskar eftir verkamönnum
vönum jarðvinnu og vönum
meiraprófsbílstjórum.
Upplýsingar í síma: 892 0525
fridrik@loftorka.com

Honda Jazz Elegance

HÁSETA VANTAR.

Nýskráður 6/2011, ekinn 108 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Háseta vantar til á mb. Núp BA
69 sem rær með beitingavél frá
Patreksfirði. Uppl. í símum 8971591, 862 5767 og 863 0986.

Húsnæði til sölu

Verð
kr.990.000
Allt að 100% fjármögnun í boði

Atvinna óskast

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

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð
á sanngjörnu verði. Bókhald og
þjónusta ehf. Sími 511 2930.

ÚTSALA 50 FERM Á 6,9
MILLUR.
2 svefnh. 2 baðh. fullbúið til
notkunar.Afhending strax! uppl.
820-5181

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

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

Keypt
Selt
Til sölu

Chevrolet Spark
Nýskráður 9/2012, ekinn 55 þús.km.,
bensín, beinskiptur.

Málarar

Verð
kr.490.000
Allt að 100% fjármögnun í boði

Umhverfismat fyrir breikkun Vesturlandsvegar
Vegagerðin, í samráði við Reykjavíkurborg, hefur
undanfarið unnið að undirbúningi vegna breikkunar
Vesturlandsvegar.
Framkvæmdin
er
matsskyld
samkvæmt lögum nr. 106/2000 um mat á
ƵŵŚǀĞƌĮƐĄŚƌŝĨƵŵŽŐŚĞĨƵƌǀĞƌŬĨƌčĝŝƐƚŽĨƵŶŶŝ&>hǀĞƌŝĝ
ĨĂůŝĝĂĝǀŝŶŶĂƵŵŚǀĞƌĮƐŵĂƚŝĝ͘
Drög að tillögu að matsáætlun hafa nú verið lögð fram til
kynningar á heimasíðu verkfræðistofunnar EFLU;
ǁǁǁ͘ĞŇĂ͘ŝƐ, Vegagerðarinnar; www.vegagerdin.is og
Reykjavíkurborgar; www.reykjavik.is. Allir geta kynnt sér
drögin og lagt fram athugasemdir.

Honda Jazz
Nýskráður 5/2011, ekinn 72 þús.km., bensín,
beinskiptur.

Verð
kr.790.000
Allt að 100% fjármögnun í boði

Athugasemdafrestur er frá 5. til 19. september 2019.
ƚŚƵŐĂƐĞŵĚŝƌƐŬĂů ŵĞƌŬũĂ ͣBreikkun Vesturlandsvegar͞
og
senda
með
tölvupósti
á
netfangið
ũŽŶ͘ĂŐƵƐƚ͘ũŽŶƐƐŽŶΛĞŇĂ͘ŝƐĞĝĂŵĞĝďƌĠĨƉſƐƚŝĄ͗

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

EFLA Verkfræðistofa
B.t. Jóns Ágústs Jónssonar
Lyngháls 4
110 Reykjavík
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Afborgun miðast við 80% lánshlutfall í 7 ár. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 8,94%

Bílar
Farartæki

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

8 SMÁAUGLÝSINGAR
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Þjónustuauglýsingar
Ferðaþjónustuhús

Sími 550 5055

%2 "¥,34)¨ 2)&)¨ 

&ORMBËLSTRUN
(AMRABORG  KËP (AMRABREKKUMEGIN 3   WWWHSBOLSTRUNIS

Gúmmíbelti

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU

- Fyrir smágröfur

o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA
.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

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

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Alla fimmtudaga og laugardaga
Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

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.

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

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Göngubraut: 69.500,-

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

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is

,MôLY[TLóYt[[HZ[HYÄó
– erum við með réttu manneskjuna
capacent.is

Búseturéttir til sölu

Hólmvað 8, íbúð 304

Hólmvað 6c

Stekkjargata 25

Blásalir 24, íbúð 504

Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði
8 í Norðlingaholti. Eignin er á 3 hæð
í fjölbýli með fallegu útsýni. Hún er 3
herbergja, 95,0 fm að stærð með stæði í
bílakjallara.

Til sölu er búseturéttur að Hólmvaði 6c, í
Norðlingaholti. Eignin er í raðhúsi og er
2 herbergja, 81,0 fm að stærð. Íbúðin er
nýmáluð og á henni er nýtt parket.

Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu
25 í Njarðvík. Eignin er parhús,
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála.
Íbúðin er 104,6 fm að stærð og bílskúrinn
30,1 fm. Samtals 134,7 fm.

Til sölu er búseturéttur í Blásölum 24,
íbúð 504. Eignin er á 5 hæð í fjölbýli, 4
herbergja, 123,6 fm að stærð með stæði í
bílageymslu.
Íbúðin er mikið endurnýjuð og er einstök
útsýnisíbúð með útsýni í fjórar áttir.

Ásett verð búseturéttarins er
kr.9.300.000,- og mánaðarlegt
búsetugjald miðað við 1.ágúst sl,
er kr.217.308.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og
holræsagjöld, rekstur húsfélags,
tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

Ásett verð búseturéttarins er
kr.8.900.000,- og mánaðarlegt
búsetugjald miðað við 1.ágúst sl, er
kr.220.838.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og
holræsagjöld, rekstur húsfélags,
tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

Ásett verð búseturéttarins er
kr.7.500.000,- og mánaðarlegt
búsetugjald miðað við 1.september,
kr.196.913.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og
holræsagjöld, rekstur húsfélags,
tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

Ásett verð búseturéttarins er
kr.18.500.000- og mánaðarlegt
búsetugjald miðað við 1.september, er
kr.226.572.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er
afborgun skuldabréfa, fasteigna- og
holræsagjöld, rekstur húsfélags,
tryggingar, viðhaldssjóður,
bílageymslugjald, aukagjald og
þjónustugjald.

āǉȈɨɰǉȴȃƃǹƃƅȃʍǼƃƅƃǂɰȟɁǂƃǉȈǼȶȈȶƃɁǼӣǉǂƃǼǉɨƃɽȈȢƹɁǂȊƹʎɰǉɽʍɨǋɽɽȈȶȶӗʤȈȶɰƃȴȢǉǼƃɰɽȃƃˎǂɰƃȴƹƃȶǁ
við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is
Tilboðsfrestur er til 13.september kl.12.00

