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Stella Ingibjörg Leifsdóttir, stofnandi og eigandi Belladonna, segir að allar konur ættu að geta fundið eitthvað við sitt hæfi í versluninni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON

Fimmtán ára afmæli 
fagnað með tilboðum
Verslunin Belladonna fagnar um þessar mundir 15 ára afmæli og verður því
boðið upp á 20% afslátt af öllum vörum frá fimmtudegi til laugardags. ➛2

Stendur undir nafni

Söngkonan Ariana 
Grande er ein sú vinsæl-
asta í heimi og hefur lagt 
heiminn að fótum sér 
með stíl sem þykir í senn 
stelpulegur, glaðvær og 
daðurslegur.   ➛6
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Belladonna er ítalska og þýðir 
falleg kona,“ segir Stella 
Ingibjörg Leifsdóttir, eigandi 

og stofnandi verslunarinnar. „Ég 
segi alltaf, og slagorðið er okkar er 
raunar: vertu þú sjálf, vertu Bella-
donna.“

Engar tvær konur eins
Markmið Belladonna er að fagna 
sérkennum hverrar og einnar konu. 
„Ég segi alltaf að við viljum ekki 
vera allar eins,“ útskýrir Stella og 
geta flestar konur eflaust tekið 
undir þau orð. „Það er ekkert 
gaman að mæta einhvers staðar þar 
sem allir eru í sama kjólnum.“

Hún segir mikilvægt fyrir sjálfs-
traust og útgeislun kvenna að 
klæðast fötum sem fara þeim vel. 
„Ef konur fara í föt sem klæða þær 
vel og þeim líður vel í þá geisla þær 
svolítið og þá eru þær fallegar,“ 
segir hún og brosir.

Þessi ríka áhersla á einstaklings-
eðli kvenna hefur áhrif á innkaupa-
stefnu verslunarinnar, en þrátt 
fyrir að bjóða upp á veglegt úrval af 
vönduðum klæðnaði, þá eru aldrei 
pöntuð inn meira en örfá eintök af 
hverri flík. „Við leggjum mikið upp 
úr því að vera með mikið úrval en 
mjög lítið af hverju, það er yfirleitt 
bara eitt eða tvö eintök af hverri 
flík, margar gerðir en lítið magn af 
hverju.“

Þá segir Stella að svokallaðar 
undirstöðuflíkur, sem nauðsyn-
legt er fyrir allar konur að eiga, séu 
áberandi í vöruúrvali verslunarinn-
ar. „Ég er mikið með svona „basic“ 
vörur, sem er dálítið grunnurinn 
að því sem þú ferð í, þú þarft alltaf 
að eiga grunninn, góða boli, buxur 
og leggings, einhverja undirstöðu,“ 
útskýrir hún.

Úrval í ólíkum stærðum
Nú þegar Belladonna fagnar 15 
ára starfsafmæli er ekki úr vegi að 
spyrja aðeins út í tilurð verslunar-
innar. „Ég stofnaði þetta fyrirtæki 
árið 2004, var í Kópavoginum í tvö 
ár og flutti þá niður í Skeifu, var 
fimm ár annars staðar, og er búin 
að vera átta ár þar sem ég er núna.“ 
Stella segir markmiðið upphaflega 
hafa verið að bregðast við vaxandi 
eftirspurn eftir fötum í stærri 
stærðum og að boltinn hafi í kjöl-
farið farið að rúlla.

„Ég vildi auka úrvalið á markað-
inum, sérstaklega af fötum í stærri 
stærðum, ég byrjaði fyrst með 
stærðir 42-58, en fór svo að taka 
inn föt í minni stærðum líka, alveg 
niður í stærðir 38, vegna mikillar 
eftirspurnar.“

Stella segir verslunina bjóða 
upp á mikið úrval ólíkra vara og 
ættu því flestar konur að geta 
fundið eitthvað við sitt hæfi. „Við 
erum með stærðir 38-58 sem er 
rosalega mikil breidd í stærðum.“ 
Þá bjóði verslunin upp á einstakt 
úrval af buxum af öllum gerðum 
og stærðum. „Við erum með mjög 
mikla breidd í buxum og mikið af 
mismunandi sniðum.“

Vönduð vörumerki
Vörumerkin koma víða að. „Ég 
er að taka inn vörur frá Hollandi, 
Þýskalandi og Danmörku, með yfir 
20 merki sem við erum að versla 
við,“ segir Stella og nefnir þar meðal 
annars vörumerkin Robell og 
Frandsen. „Ég fer kannski svona sex 
sinnum út á ári að versla.“ Þar fari 
hún á sýningar og kynni sér merki. 
„Ég fer á sýningar og kaupi inn svo-
leiðis, og finn mér birgja, vel merki 
sem mér líst vel á og legg upp úr að 
það séu vandaðar vörur.“

Þá nefnir Stella einnig að Bella-
donna hafi tekið yfir mörg vöru-
merkin sem Verðlistinn sálugi hafði 
á sínum snærum. Því geti unnendur 
þeirra merkja andað léttar þó svo 
að sú verslun hafi lagt upp laupana. 

„Eftir að Verðlistinn hætti þá erum 
við búin að taka yfir flest merkin 
sem þau voru með,“ segir hún. 
„Svo er ég líka með aðra búð uppi í 
Holtasmára 1 sem heitir My Style 
tískuhús en hún fagnar einmitt sex 
ára afmæli um þessar mundir.“

Stella segir að það sé ekki einhver 
einn markhópur sem verslunin 
beini sjónum sínum að. „Við erum 
með fatnað fyrir allar konur, ég er 
með viðskiptavini frá unglingum 
og upp í 99+,“ segir hún og hlær. 
„Af því að við erum með svo mörg 
merki þá erum við líka með svo 
mikla breidd í vörum sem henta 
fyrir alla aldurshópa.“

Stöðugt framboð nýrra vara
„Við tökum upp nýjar vörur í hverri 
einustu viku svo það er alltaf eitt-
hvað nýtt og spennandi í boði,“ 
segir Stella. „Það er hægt að fylgjast 
með nýjum vörum bæði á Insta-
gram og Facebook undir „Verslunin 
Belladonna“ þar sem við setjum inn 
myndir.“

Oft sé um að ræða „fyrstur 
kemur, fyrstur fær“ og því hvetur 
Stella viðskiptavini til þess að 
fylgjast vel með og þá helst koma í 
búðina sjálfa. „Um að gera að koma 
í búðina, sumt kemur í svo fáum 
eintökum að það kemst kannski 
aldrei inn á síðuna,“ útskýrir hún. 
„Það getur verið svekkjandi ef það 
er nýbúið að taka stærðina þína.“ 
Þá sé yfirleitt ekki hægt að endur-
panta vörur en ef konur bregðist 
við í tæka tíð sé oft hægt að láta 
geyma.

Verslunin Belladonna er staðsett í 
Skeifunni 8. Vefverslun er á bella-
donna.is. Sími: 517-6460. Í versluninni Belladonna er að finna einstaklega mikið og fjölbreytt úrval af vönduðum flíkum.

Í tilefni 15 ára afmælis tískuverslunarinnar Belladonna verður boðið upp á 20% afslátt af öllum vörum frá fimmtudegi til laugardags.

Framhald af forsíðu ➛

 Það er ekkert 
gaman að mæta 

einhvers staðar þar 
sem allir eru í sama 
kjólnum.
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Flestir sjá Gandhi eflaust 
fyrir sér fátæklega klæddan, 
einungis vafinn hvítu lérefti, 

en þegar Gandhi var ungur maður 
var hann mikill spjátrungur, sem 
klæddist virðulegum fötum í anda 
breskra hefðarmanna. Þegar hann 
flutti til London til að stunda nám 
vildi hann falla í hópinn með því 
að klæðast evrópskum fötum.

Seinna þegar Gandhi flutti til 
Suður-Afríku til að læra lögfræði 
mætti honum viðmót sem hann 
átti ekki von á. Í Suður-Afríku voru 
Indverjar annaðhvort klæddir 
eins og hann, í evrópskum fötum, 
eða þeir voru fátækir verkamenn 
í slitnum lörfum. Gandhi komst 
að því að það skipti engu máli 
hvorum hópnum hann tilheyrði. 
Það var litið niður á Indverja og 
þeir uppnefndir.

Á meðan Gandhi bjó í Suður-
Afríku hóf hann mikla sjálfsskoð-
un. Það var á tíma sjálfshreinsunar 
sem Gandhi ákvað að vísa vest-
rænum klæðnaði á bug og klæðast 
einföldum klæðum sem hæfðu 
málstað hans og sannfæringu. 
Hann byrjaði að klæðast hvítum 
vafningi yfir herðarnar og hvítri 
lendaskýlu sem er sá klæðnaður 
sem flestir sjá fyrir sér hugsi þeir 
um Gandhi.

Gegn fjöldaframleiðslu
Þegar Gandhi snéri aftur til Ind-

lands hrinti hann af stað herferð 
gegn ódýrum fötum framleiddum 
á Englandi. Þessi herferð var 
kölluð Khadi-hreyfingin. Á Ind-
landi var hefð fyrir því að í hverju 
þorpi væru klæðskerar, vefarar 
og fólk sem litaði efni framleidd 
á staðnum úr indverskri bómull. 
En eftir að Englendingar fóru að 

kaupa bómullina ódýrt frá Ind-
landi og fjöldaframleiða ódýran 
fatnað sem þeir seldu svo aftur á 
Indlandi misstu margir Indverjar 
lífsviðurværi sitt.

Þetta vildi Gandhi stöðva. Hann 
hvatti fólk til að kaupa ekki fjölda-
framleiddan fatnað heldur vefa sín 
eigin klæði. Þúsundir þorpa fóru 
eftir tilmælum Gandhi og fóru að 
framleiða föt í mótmælaskyni. 
Fólk safnaðist líka saman úti á 
götu og brenndi innflutt föt og 
mótmælti fyrir utan verslanir sem 
seldu innflutt klæði. Þetta varð til 
þess að verksmiðjurnar á Englandi 
lögðust af smátt og smátt.

Með Khadi-hreyfingunni vildi 
Gandhi hvetja til sjálf bærni. Hann 
sá fyrir sér að vörur yrðu fram-
leiddar af fjöldanum heima fyrir 
en ekki fjöldaframleiddar. Þannig 
hefði fólk vinnu og hvert þorp 
hefði eigin fataframleiðslu sem 
framleiddi nóg til eigin nota.

Þessar hugmyndir Gandhi eiga 
vel við enn þann dag í dag þar sem 
það er aukin áhersla í tískuheim-
inum í dag á vandaða framleiðslu 
frekar en fjöldaframleiðslu. 
Það er orðin aukin umræða um 
umhverfisáhrif tískuiðnaðarins og 
hversu gríðarlegt magn af fötum 
endar í ruslinu. Aðferð Gandhi, að 
framleiða efnin heima við og fram-
leiða akkúrat nóg fyrir markaðinn 
heima, dregur úr fatasóun, vinnu-
þrælkun og losun gróðurhúsa-
lofttegunda. Þær hugmyndir sem 
Gandhi kom fram með fyrir hátt í 
100 árum eiga því eins vel við í dag 
og þá.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Eftir mikla sjálfsskoðun ákvað Gandhi að klæðast ein-
földum fátæklegum fötum sem hæfðu málstað hans. 

Tískufyrirmyndin 
Gandhi
Í gær voru liðin 150 ár frá fæðingu stjórnmála- og trúar-
leiðtogans Mahatma Gandhi. Hann er kannski þekktur 
fyrir eitthvað annað en að vera tískufyrirmynd en sam-
band hans við föt var mjög djúpstætt og táknrænt.

Þegar Gandhi var ungur maður 
klæddist hann vestrænum fötum. 

Sarí-verksmiðja á Indlandi. Gandhi hvatti til heimaframleiðslu fatnaðar frekar en að styðja fjöldaframleiðslu. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Föt lögð til þerris við bakka Barakar-árinnar á Indlandi. 

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Túnikur
kr. 7.900.-

STr. 40/42-56/58
Margir liTir og MunSTur
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20% A F S L Á T T U R
AF ÖLLUM LANCÔME VÖRUM

LANCÔME KYNNING
LYFJUM OG HEILSU KRINGLU

FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS, 3.-6. OKTÓBER.

STOP & GLOW – NÝ BLEIK LÍNA
Samstundis róandi – samstundis rakagjöf – samstundis þægindi – samstundis fullkomnun

ROSE SORBET CRYO-MASK
Rakamaski sem fyllir á rakabyrgðirnar og róar húðina samstundis.
Kælandi minta og salisylicsýra sem dregur saman húðholur.

GERIR HÚÐINA FULLKOMNA FYRIR FÖRÐUN EÐA FULLKOMNA ÁN FARÐA

Kringlunniwww.lyfogheilsa.is



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

VIÐ EIGUM 6 ÁRA AFMÆLI OG ÞÚ FÆRÐ
20% AFSLÁTT AF ÖLLUM VÖRUM 3.-5. OKTÓBER

Þessi kjóll er í fallegum litum. Mynstrið er sótt til hönn-
unar Valentino frá fyrstu árum hans í Rómaborg.

Pierpaolo Piccioli, sérlegur listrænn 
ráðgjafi hjá Valentino, á heiðurinn 
af sýningunni. Í loftinu ómaði 

söngur Audrey Hepburn, Moon River, 
úr kvikmyndinni Breakfast at Tiffany’s. 
Í texta lagsins kemur orðið „heart
breaker“ fyrir sem þykir lýsa hönnuð
inum Piccioli sem hefur sterkar skoð
anir á ýmsum þjóðfélagsmálum. 
Hann hefur meðal annars unnið 
gegn útlendingahatri á Ítalíu með 
því að velja afrískar fyrirsætur.

Þótt hvítur litur hafi verið áber
andi á sýningunni voru einnig fallegir 
litir í boði. Litir sem lífga upp á fallega 
sumardaga. Piccioli þykir hafa næmt 
auga fyrir rómantískum stíl og leggur 
mikla áherslu á smáatriði sem færa 
líf í hönnunina.

Valentino setti upp sína fyrstu 
verslun í Róm árið 1960. Piccioli 
hefur sagt að Róm sé mun 
umburðarlyndari borg en 
Mílanó. „Í Róm er fólk víð
sýnt og enginn að dæma 
annan,“ segir hann. „Starf 
mitt sem hönnuður á að endur
spegla þá veröld sem við búum í. Mér 
finnst ég vera á réttum stað hjá Valentino. 
Ég er ítalskur, Rómverji, og saga Valentino er 
hluti af menningu minni og sögu,“ segir Piccioli. 
Hann er rúmlega fimmtugur og hefur unnið lengi 
fyrir Valentino sem er kominn hátt á áttræðisaldur.

Litríkt og 
rómantískt
Hún var skrautleg og falleg 
sýning Valentino í París 
fyrir nokkrum dögum. 
Þar var sýnd sumartískan 
2020. Henni er lýst sem  
ljóðrænni, litríkri  
og kvenlegri.

Græni liturinn var sterkur í sumarlínu Valentino sem 
sýnd var í París. Hann var í ýmsum fallegum útfærslum.

Þessi dragsíði kjóll ætti að henta við mörg tilefni á 
komandi sumri. Væri flottur í brúðkaupsveislu.

Hér er einnig horft til fortíðar í mynstri en liturinn er 
sérstakur. Blár, grænn, lillablár, bleikur og rauður.

Ekta 
sumarkjóll 
í fallegum 
sumarlit 
frá Val-
entino.
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Ariana Grande hefur lagt 
heiminn að fótum sér 
með stíl sem þykir í senn 

stelpulegur, glaðvær og daðurs
legur. Hvunndags er klæðaburður 
hennar sáraeinfaldur en þeim mun 
íburðarmeiri þegar hún tjaldar öllu 
til á tónlistarsviðinu.

Til að stela stíl Ariönu Grande 
þarf að eiga stóra háskólaboli í 
fataskápnum, mínípils, uppháar 
buxur og pils, daðurslega kjóla, 
lærahá stígvél, munstraða maga
boli, blúndutoppa og húðlitaða eða 
hvíta þykkbotna strigaskó.

Kann öll tískutrix í bókinni
Ariana ákvað snemma hvernig hún 
vildi líta út á vegi frægðar og frama. 
Hún er ófeimin við að sýna vöxtinn 
og þykir óaðfinnanleg til fara, hvort 
sem hún er á leið í búða ráp eða á 
stóra sviðið. Vörumerkið er hátt 
tagl og síðir háskólabolir sem hún 
klæðist eins og kjólum við upphá 
stígvél eða strigaskó.

Ariana er ekki há í loftinu, 
aðeins 153 sentimetrar. Til að 
virðast hærri klæðist hún himin
háum hælum eða strigaskóm með 
þykkum botni. Lærahá stígvél eru í 
dálæti en slík stígvél geta auðveld
lega látið lágvaxnar konur virka 
enn styttri. Því reddar Ariana með 

því að sýna svolítið hold á milli 
stígvéla og flíka, því það lengir legg
ina til muna. Mínípils og örstuttir 
kjólar eru sömuleiðis þekktir 
fyrir að lengja fótleggi og þar 
kann Ariana öll tískutrixin í 
bókinni og lengir kroppinn enn 
meir með því að klæðast pilsum 
og buxum sem ná hátt í 
mittið og gera hana 
enn lengri og grennri 
en ella.

Uppáhalds
litir Ariönu eru 
ljósir pastellitir í 
bláu, bleiku og sykur
púðahvítu. Hún notar 
skó númer 36, kjólanúm
erið 2 og elskar að klæðast 
aðsniðnum kjólum og 
mínípilsum með Asniði 
eins og algengt er með 
skautapils. Einnig stuttum 
toppum úr blúndum og 
magabolum með glað
legum mynstrum. Ariana 
er líka hrifin af settum 
með sama munstri en 
undanfarið hefur hún 
sést oftar klæðast leðri 
sem þykir sýna að fata
stíllinn er að þroskast.

Mamma er fyrir-
myndin
Ariana hefur verið 
nefnd drottning 
kattaraugna og 

kyssilegra vara. Á uppvaxtarárun
um dreymdi hana um að líta út eins 

og mamma sín og Scary Spice, en 
mamma hennar málar alltaf 

á sig kattaraugu.
Ariana hefur verið óspör 

á fegurðarleyndarmál sín. 
Hún passar vel upp á góða 

húðumhirðu og notar 
rakakrem undir ljóst 
púður. Förðun er 
látlaus en augnmáln
ingin dramatísk. 
Hún notar brún
tóna augnskugga 
og blautan, svartan 

augnblýant sem hún 
teygir út til að skapa 

tælandi kattaraugu. 
Til að kóróna augn

málninguna notar hún 
löng, fölsk augnhár sem 

hún setur á nokkur lög af 
maskara og hefur látið 
hafa eftir sér að í raun 
væri nóg að klæðast 
fölskum augnhárum 
einum saman til að líta 
fullkomlega út. Til að 
þrýsta munninum í 
fagran stút notar hún 

varalitablýant.
Til að gera hátt 

taglið spennandi notar 
Ariana mismunandi 

hárliti og hárlengingar 
sem og hárspangir, 

snúða, fléttur og toppa.

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Hátt tagl, 
kattaraugu og 
lærahá stígvél 
einkenna stílinn 
hennar Ariönu 
Grande en einn-
ig stutt pils og 
kjólar, blúndu-
toppar, rasssíðir 
háskólabolir og 
tilkomumiklir, 
kvenlegir kjólar. 
NORDIC PHOTOS/
GETTY

Flottar buxur
Mikið úrval

Verð 14.900 kr.
Stærð 34 - 48

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

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Stelpuleg, 
sjálfsörugg 
og þokkafull 

Hver gengur þarna eftir lífsins stræti? Á ótrúlega háum 
skóm? Með hátt, sítt tagl og ögn af yfirlæti, á lærasíðum 
háskólabol? Það er söngfuglinn fagri, sjálf Ariana Grande.
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Verslunin Belladonna

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

Ze-Ze jakki, 
Stærðir 38-48, 

verð kr. 7.990 -20% afsláttur = kr. 6.392

Zhenzi úlpa,  
Stærðir 42-56, 

verð kr. 15.980 -20% afsláttur = kr. 12.784

Zhenzi peysa, 
Stærðir 42-56, 

verð kr. 8.990 -20% afsláttur = kr. 7.192

Ze-Ze Regnkápa, 
Stærðir 38-48, 

verð kr. 9.990 -20% afsláttur = kr. 7.992

Ze-Zepeysukápa
Stærðir 38-48, 

verð kr. 8.990 -20% afsláttur = kr. 7.192

Ze-Ze peysujakki 
Stærðir 38-56, 

verð kr.5.990 -20% afsláttur = kr. 4.792

Yest rúllukragabolur 
Stærðir 38-48, 

verð kr. 5.980 -20% afsláttur = kr. 4.784

No Secret kjóll, 
Stærðir 42-56, 

verð kr.12.980 -20% afsláttur = kr. 10.384

 Studio blússa, 
Stærðir 40-56, 

verð kr.7.980 -20% afsláttur = kr. 6.384

Yest Gallabuxur, 
Stærðir 36-58, 

verð kr.10.980  -20% afsláttur = kr. 8.784

Tamari skór 
Stærðir 37-43, 

verð kr. 13.980  -20% afsláttur = kr..184

Festival bambus sokkar, 
Stærðir 37-43, 

verð kr. 990  -20% afsláttur = kr. 792

VIÐ EIGUM 15 ÁRA AFMÆLI 

OG ÞÚ FÆRÐ 20% AFSLÁTT DAGANA 3.-5. OKTÓBER



Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Dún-
úlpur eru 
hlýjar og góðar 
fyrir veturinn. 
 NORDICPHOTOS/
GETTY

Þrátt fyrir að kólni í veðri er 
ekkert mál að klæða sig upp 
á og líta vel út. Það er hægt 

að vera smart í hvaða veðri sem 
er. Þegar vetrartískan var kynnt 
hjá helstu tískurisunum fyrr á 
árinu mátti sjá mikið af þykkum 
dúnúlpum í óhefðbundnum 
sniðum. Þar gaf einnig að líta dún-
galla sem gæti komið að góðum 
notum á köldum íslenskum vetri. 
Loðnar kápur, bæði stuttar og 
síðar, voru einnig áberandi. Þá 
var einnig mikið um þykkar víðar 
peysur með skemmtilegu mynstri 
auk hefðbundnari vetrarfatnaðar.

Fjölbreytt 
tíska í vetur
Eftir frábært sumar og fín-
asta september er farið að 
kólna. Það kemur að því 
að fólk dragi fram vetrar-
fötin, þykkar úlpur, húfur, 
trefla og vettlinga sem 
legið hafa í dvala í sumar.

Kannski 
eiga 
margir eftr 
að klæðast 
dúngalla 
í vetur. 
 NORDICPHOTOS/
GETTY

Klass-
ískar 
ullarkáp-
ur eru mjög 
vinsælar. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

Það er gott 
að hjúfra sig 
i þykkri peysu 
þegar kalt er. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

N Ý F O R M
h ú s g a g n a v e r s l u n

h ú s g a g n av e r s l u n

Klassísk gæða húsgögn 
á góðu verði 

Strandgötu 24  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 565 4100  |  nyform.is

Sófasett

Borðstofuborð

Stólar

Skenkar/skápar

Hvíldarstólar

Kommóður/hillur

o.m.fl.

Komið og skoðið úrvalið

GLOBL VIKTOR
Hvíldarstóll

BELLUS VISBY
Hornsófi

KRAGELUND OTTO

KRAGELUND K371

Kragelund stólar
K 406

Ami

Grace

Manning

Highrock

Kelsey
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Bílar 
Farartæki

NÝR MMC OUTLANDER PHEV 
PLUG-IN HYBRID RAFMAGN 

OG BENSÍN, BETRA VERÐ OG 
FLEIRI AUKAHLUTIR !

400.000 undir listaverði og 
þú færð að auki : Sóllúgu, 
Rockford hljóðkerfi og hitakerfi 
á rafhlöðu. Bakkmyndavél og 
fjarlægðaskynjarar, ofl. 5 ára ábyrgð. 
Verð 5.090þ. Sjá www.mmc.is

Bílagallerí bílasala
Sími: 5546700

www.bílagalleri.is

2017 Nissan leaf 30 Kw. Ekinn aðeins 
17 þús km. Raundrægni um 160 
km. Láttu bensín sparnaðinn borga 
bílinn. Til afhendingar strax. 100% 
lán mögulegt. Verð: 2.890.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

SKRÚÐGARÐYRKJA OG 
RÁÐGJÖF.

Tek að mér haustklippingar, þrif á 
lóðum og alla almenna garðyrkju 

og tek einnig að mér ráðgjöf 
varðandi stærri breytingar.

Hjörleifur Björnsson 
skrúðgarðyrkjufræðingur  

s:662-6625

 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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

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

 Spádómar

867-2555- SÍMASPÁ
Opið frá kl. 17 alla daga. Hekla.

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Þjónustuauglýsingar  Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga      gudruninga@frettabladid.is

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

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

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

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.

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Honda Civic 5dr Elegance

Honda CR-V Executive 

Honda HR-V Elegance 

Honda Jazz Trend

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

Nýskráður 3/2018, ekinn 29 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 2/2017, ekinn 35 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 6/2016, ekinn 38 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 7/2017, ekinn 27 þús.km.,  
bensín, sjálfskiptur. 

Verð 
kr. 2.890.000

 Afborgun kr. 36.403 á mánuði.*

Verð 
kr. 2.890.000

 Afborgun kr. 36.403 á mánuði.*

Tilboð 
kr. 1.790.000

 Afborgun kr. 22.607 á mánuði.*

Verð 
kr. 4.390.000

 Afborgun kr. 55.215 á mánuði.*
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Hyundai Tucson Premium
Nýskráður 10/2016, ekinn 16 þús.km., 

dísel, sjálfskiptur. 

Verð 
kr. 4.090.000

 Afborgun kr. 51.452 á mánuði.*

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi

SMÁAUGLÝSINGAR  11 F I M MT U DAG U R   3 .  O K TÓ B E R  2 0 1 9 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 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

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

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

 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

 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 strax.
Uppl. í s: 893-8166 eða  

grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

Nám í Danmörku
Hefur þú iðnmenntun eða stúdentspróf og 

hyggur á frekara nám

University College Lillebælt heldur kynningu á námi við 
skólann miðvikudaginn 2. október kl. 20.00. í húsakynn-
um Garðyrkjufélags Íslands að Síðumúla 1 í Reykjavík

Eftirfarandi fagsvið námsgreina verða kynnt:
 • Byggingatæknigreinar
 • Framleiðslu- og tæknigreinar
 • Ferðamála- og íþróttagreinar
 • Viðskipta- og fjármálagreinar
 • Sölu- og markaðsgreinar 
 • Tölvu- og fjölmiðlunargreinar
 • Leikskóla- og kennslufræði
 • Félagsráðgjöf
 • Hjúkrunarfræði
 • Sjúkra- og iðjuþjálfun
 • Röntgentækni
 • Landbúnaðarframleiðsla og tengdar greinar 

Frekari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans 
 www.ucl.dk.

 Kennt er ýmist á ensku eða dönsku.    

University College Lillebælt er gamalgróinn skóli sem 
leggur mikinn metnað í að bjóða nemendum sínum allt  
það besta á hverjum tíma.

Komið og kynnið ykkur þá möguleika sem eru í boði 
varðandi nám við skólann. Frekari upplýsingar í síma  
862 9131 eða á reynir@verksyn.is

 
University College Lillebælt 

Seebladsgade 1
5000 Odense C

Danmark
Tlf. 0045 - 70105800

heimasíður:  
www.eal.dk. og www.ucl.dk.

519 5500
SÍÐUMÚLA 23 • 108 REYKJAVÍK • FASTBORG.IS

BORG FASTEIGNASALA KYNNIR TIL SÖLU 
REKSTUR VERSLUNAR OG HEILDVERSLUNAR 
WILLAMIA VIÐ GARÐATORG Í GARÐABÆ. 
VERSLUNIN ER STAÐSETT Í NÝJUM 
MIÐBÆJARKJARNA Í GARÐABÆ

Um er að ræða vinsæla verslun og heildverslun með viðtæka 
fyrirtækjasölu undanfarinn ár. Verslun og sýningarsalur er 
staðsettur í fallegu húsnæði í nýjum miðbæjarkjarna í Garðabæ 
við Garðatorg ásamt því að lager er staðsettur í Hafnarfirði.  
Willamia selur vandaða húsbúnaðarvörur og lífstílstengdar fyrir 
heimilið. Fyrirtækið hefur tryggt sér stöðugan vöxt í veltu og 
viðskiptavild með markvissri markaðsetningu og þjónustu á 
vörum sýnum undanfarin ár. 
Verslunin þjónustar einstaklinga ásamt því að rekin er vönduð 
heimasíða willamia.is er rekin með netverslun. 

Willamia er rekin af hjónum sem hafa á 15 ára tímabili búið í 
nokkrum löndum í Evrópu og kynnst þar mismunnandi hönnun 
og menningu og sótt innblástur fyrir verslunina frá þeirri reynslu. 

Allar vörurnar eru framleiddar í Evrópu og er mikið lagt upp úr 
gæðum og endingu.

Brandur 
Gunnarsson

löggiltur 
fasteignasali

897 1401
brandur@fastborg.is

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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