
KYNNINGARBLAÐ

H&M hefur bryddað upp 
á þeirri nýjung að bjóða 
peysur fyrir veturinn í 
bæði manna- og hunda-
stærð, svo eigendur geti 
keypt peysur fyrir sig og 
hundinn í stíl.  ➛4
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Kjartan Kristjánsson, sjóntækjafræðingur í Optical Studio, er brautryðjandi í þjónustu gleraugnaverslana hér á landi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON  BRINK

Ný verslun Optical 
Studio á Hafnartorgi
Optical Studio hefur nú opnað sína fjórðu gleraugnaverslun á Hafnartorgi. 
Þar, eins og í öllum verslunum Optical Studio, eru gerðar sjónmælingar og í 
boði öll þjónusta sem viðkemur gleraugum, sólgleraugum og linsum. ➛2
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Ný versun Optical Studio 
á Hafnartorgi er glæsi
lega hönnuð, búin full

komnum tækjakosti og vetrarlínu 
frá frægustu hönnuðum heims. 
Kjartan Kristjánsson, eigandi Opti
cal Studio, er brautryðjandi á sviði 
gleraugnaverslunar á Íslandi.

„Fyrir 22 árum var brotið blað 
í starfsemi Optical Studio þegar 
fyrirtækið hóf að bjóða upp á gler
augu á fríhafnarsvæðinu í Leifs
stöð,“ útskýrir Kjartan. „Þá lá fyrir 
að ekki yrði mikið um viðskipti 
með sjóngleraugu í Leifsstöð nema 
að hið hefðbundna afgreiðsluferli 
með sérútbúin gleraugu styttist 
niður í þann tíma sem algengt er 
að taki að fá sér einn kaffibolla á 
meðan beðið er eftir flugi.“

Niðurstaðan var sú að vinnslu
ferlið mætti ekki taka lengri tíma 
en fimmtán mínútur.

„Þetta stutta vinnsluferli á sérút
búnum gleraugum varð því bylting 
fyrir viðskiptavininn. Það á við 
um öll gleraugu sem eru með einn 
styrkleika en margskipt gleraugu 
eru sérpöntuð og tekur um 10 til 14 
daga,“ upplýsir Kjartan.

Verðlaunuð sjóngler frá Leica
Í nýrri verslun Optical Studio 
á Hafnartorgi nota sjóntækja
fræðingar nýjan og fullkominn 
tækjabúnað.

„Þar eru sjónmælingar sem 
gerðar eru í opnu rými að japanskri 
fyrirmynd og kallast „Table top re
fraction system“,“ útskýrir Kjartan.

Helstu nýjungar hjá Optical 
Studio eru sjóngler frá hinum virta 
ljósmyndaframleiðanda Leica sem 
unnu strax til verðlauna á nýaf
staðinni gleraugnasýningu í París í 
september.

„Leica gengur svo langt að mark
aðssetja þessi nýju gler með þeirri 
yfirlýsingu að hin hefðbundnu 
margskiptu gler séu komin á enda
stöð og að nú taki við margskipt 
gler sem hafi nýjar víddir. Það eru 
sannarlega merkilegar fréttir fyrir 
alla sem nota margskipt gler því 
eins og þeir vita er það lessvæðið í 
glerjunum sem hefur haft tak
markað sjónsvið og mætti gjarnan 
vera stærra,“ segir Kjartan.

Optical Studio er eitt af fyrstu 
gleraugnafyrirtækjum Evrópu 
til að hefja sölu á nýju glerjunum 
frá Leica og er umboðsaðili Leica 
Eyecare á Íslandi.

„Leica fullyrðir að bjögunaráhrif 
nýju glerjanna séu 50 til 65 prósent 
minni en í þeim glerjum sem nú 
eru á markaði og því er gleðilegt að 
geta boðið upp á það allra besta hér 
heima,“ segir Kjartan.

Ný og sjóðheit tískuvara
Verslanir Optical Studio skarta nú 
ómótstæðilegum vetrarlínum frá 
Gucci, Tom Ford, Balenciaga, Saint 
Lauren, Celine og Cartier, en þessir 
heimsfrægu birgjar sendu vetrar
línur sínar til Optical Studio um 
leið og nýja verslunin var opnuð á 
dögunum þó að varan verði ekki 
komin í verslanir í Evrópu fyrr en 
15. október.

„Við erum því með nýja og sjóð
heita tískuvöru sem skrautfjöður 
Optical Studio við þessi skemmti
legu tímamót. Umhverfið á Hafnar
torgi er að taka á sig stórborgar
mynd og við finnum að gestir og 
gangandi eru mjög jákvæðir á 
þennan nýja miðborgarkjarna,“ 
segir Kjartan sem býður alla sína 
viðskiptavini velkomna í nýja og 
glæsilega sérverslun Optical Studio 
á Hafnartorgi.

Optical Studio er á Hafnartorgi við 
Tryggvagötu 25. Pantanir á sjón-
mælingu eru í síma 511 5800 og 
yfir 1.100 bílastæði eru í bílastæða-
húsinu undir Hafnartorgi. Nánari 
upplýsingar á optical.is Sjónmælingar á Hafnartorgi fara fram í opnu rými að japanskri fyrirmynd.

Í nýrri verslun 
Optical Studio 
á Hafnartorgi 
nota sjóntækja-
fræðingar nýjan 
og fullkominn 
tækjabúnað.

Kjartan og starfsfólk hans bjóða viðskiptavini hjartanlega velkomna.

Kjartan er hæstánægður með að vera kominn á Hafnartorg og segir viðskiptavini sína ánægða í stórborgarlegri umgjörð miðbæjarins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Vetrarlínan frá helstu tískurisum heims fæst nú þegar í Optical Studio.

Ný verslun Optical Studio á Hafnartorgi er í hvívetna á heimsmælikvarða.

Framhald á síðu 2 ➛
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Í dag fimmtudag!
Opið til kl 20

Glaðningur fylgir 
öllum kaupum

Léttar veitingar!

*afsláttur gildir út laugard. 12.10.

MOS MOSH PARTÝ
20% afsláttur*



Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Það hafa kannski einhverjir 
heyrt um að hundaeigendur 
og hundarnir þeirra séu 

stundum svipaðir í útliti. Eigendur 
velja kannski ómeðvitað hunda 
sem svipar til þeirra á einhvern 
hátt eða hafa smekk fyrir ákveðnu 
útliti sem hundurinn smellpassar 
við. En H&M er búið að taka þetta 
á nýtt stig með því að bjóða upp 
á föt í stíl fyrir hunda og eigendur 
þeirra. Þannig að í vetur geta 
hundaeigendur farið út í göngu 
með hundana sína og klætt sig 
alveg eins og þeir.

Fatnaðurinn er afrakstur sam-
starfs milli H&M og fatamerkisins 
Pringle of Scotland, sem hefur 
starfað frá 1815 og sérhæfir sig í 
prjónafatnaði. Hann er hluti af 
nýrri haust- og vetrarlínu H&M 
og gæti hentað íslensku loftslagi 
nokkuð vel. Í línunni er líka ýmiss 
konar fatnaður sem er ekki til í 
hundaútgáfu. Línan er gerð úr end-
urunnum efnum til að framleiðsla 
hennar hafi minni umhverfisáhrif 
og hún fæst á vef H&M.

Þetta er ekki í fyrsta sinn sem 
H&M selur peysur fyrir hunda, en 
hingað til hefur ekki verið hægt að 
fá peysu sem er með sama útliti í 
bæða manna- og hundastærð.

Þeir eru áreiðanlega margir sem 
myndu glaðir vilja eiga eins peysu 
fyrir sig og hundinn sinn og þetta 
er auðvitað upplögð gjöf handa 
þeim sem eru aðeins of miklir 
vinir hundsins síns. Sem betur 
fer er þetta nú loksins mögulegt 
og það er ekki spurning að þetta 
er nýr og glæstur áfangi fyrir allt 
mannkyn.

Peysur í manna- og 
hundastærðum
H&M hefur bryddað upp á þeirri nýjung að bjóða peysur 
fyrir veturinn í bæði manna- og hundastærð, svo eig-
endur geti keypt peysur fyrir sig og hundinn í stíl.

Gleðin skín úr andliti þessarar dömu, enda fagnaðarefni að geta loks klæðst í stíl við hundinn sinn. MYNDIR/HM.COM

Það er ekki ósennilegt að þessi nýjung verði vinsæl á Instagram.

Það eru áreiðanlega margir sem hefðu gaman af því að eiga peysu í stíl við 
hundinn sinn, fara síðan út í langan og góðan göngutúr í haustveðrinu.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Kjólar

Kr. 6.900.-
Str. S-XXL

2 litir

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

Verslunin Belladonna

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

NÝJAR VÖRUR Í HVERRI VIKU
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Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Ítölsku hágæða
ullarkápurnar komnar

FYLGDU OKKUR Á FACEBOOK



Á myndunum má sjá fallega 
sparikjóla sem Givenchy 
sýndi á tískuviku í París 

fyrir haust/vetur 2019-2020. 
Glæsileikinn er sannarlega í fyrir-
rúmi. Hvert smáatriði útpælt og 
kvenlegur ljómi svífur yfir. Clare 
hefur starfað hjá Givency undan-
farin tvö ár og er fyrsta konan sem 
heldur um stjórnartauma hjá fyrir-
tækinu. Clare sem er fædd 1970 
hóf starfsferilinn hjá Calvin Klein 
í New York, fór síðan yfir til Ralph 
Lauren. Tom Ford bauð henni 
síðan að koma yfir til sín til að 
hanna nýja kvenlínu fyrir Gucci. 
Claire ákvað síðan að flytja til 
Skotlands og varð listrænn stjórn-
andi hjá Pringle of Scotland og 
fékk skosku hönnunarverðlaunin 
árið 2007 fyrir hönnun sína hjá 
fyrirtækinu. Enn hélt framabraut 
hennar áfram þegar hún flutti 
til Parísar og hóf störf hjá Chloé 
en þaðan lá leiðin til Givenchy. 
Givency er með elstu tískuhúsum, 
stofnað í París árið 1952.

Claire hlaut bresku hönnunar-
verðlaunin, British Fashion 
Awards, í fyrra en það var engin 
önnur en Meghan Markle sem 
tilkynnti þau óvænt á sviðinu og 
vakti mikla athygli enda þá komin 
nokkra mánuði á leið.

Tískutímaritið Vogue segir að 

Fyrir árshátíðina frá Givenchy
Breski hönnuðurinn Clare Waight Keller, sem varð heimsfræg þegar hún hannaði brúðarkjól 
Meghan Markle, vekur gjarnan mikla athygli fyrir hönnun sína. Núna starfar hún hjá Givenchy.

Hátískan frá Givenchy sem var sýnd 
á tískuviku í París fyrir 2019-2020 
var afar kvenleg. NORDICPHOTOS/GETTY

Yfirbragðið gæti minnt á brúðarkjól 
og vel hægt að nota þennan sem 
slíkan. Líklegast þó frekar galakjóll. 

Clare 
 Waight Keller 
hefur komið 
skemmtilega 
á óvart hjá 
Givenchy. Hún 
er líklegast 
frægust fyrir að 
hafa hannað 
brúðakjól 
Megh an Markle. 

Clare Waight Keller hafi markað 
sín spor hjá Givenchy nú þegar. 
„Hún sýnir tískuhúsinu djúpa 
virðingu með hönnun sinni en 
jafnframt fær reynsla hennar að 
njóta sín,“ segir í tímaritinu. Það 
er gaman að skoða þessa fallegu 
sparilínu frá Givenchy en hér eru 
tvö sýnishorn.

Claire hlaut bresku 
hönnunarverðlauni 

í fyrra en það var engin 
önnur en Meghan 
Markle sem tilkynnti 
það óvænt á sviðinu.

Smaronia 
– Náttúrulegt gel við þurrki í leggöngum

Njóttu þess að vera kona! 

•   Byggir upp heilbrigðan vef og dregur úr þynningu slímhúðar

•   Minnkar kláða, sviða, þurrk og særindi í leggöngum

•   Náttúruleg innihaldsefni án viðbættra hormóna

15%
af sölu

fer til LÍF

15% af hverri seldri vöru á tímabilinu 15.09.19 – 15.10.19 renna til styrktar LÍF styrktarfélags
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Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Ullarpeysan hefur fylgt 
manneskjunni frá örófi alda 
og vinsældir hennar fara 

síður en svo minnkandi. Talið er 
að prjónaflíkur úr ull hafi borist til 
Evrópu frá Miðausturlöndum. Elsti 
prjónaði ullarbútur sem fundist 
hefur í Evrópu fannst á Spáni og 
er talinn vera frá 13. öld. Þekkt 
er að sjómenn á Írlandi notuðu 
ullarpeysur sem gerðar voru úr 
óþveginni ull sem innihélt ennþá 
hina náttúrulega ullarfitu lanolín. 
Lanolínið gerir það að verkum 
að peysan hrindir frá sér vatni og 
hentar því mjög vel úti á sjó.

Íslenska ullin er ekki eins feit og 
sú írska, en sérstaða hennar er að 
hún er með tvenns konar þræði. 
Ytri þræðirnir kallast tog og eru 
langir og harðgerir. Innri þræð-
irnir kallast þel og eru fíngerðir, 
mjúkir og einangrandi.

Íslenska ullinn var aðalefniviður 
í klæðnaði Íslendinga á landnáms-
öld og lengi eftir það. En íslenska 
lopapeysan sem við þekkjum í dag, 
þessi með hringlaga munsturbekk 
yfir axlirnar, á sér aftur á móti 
mun styttri sögu. Hún kom ekki 
fram á sjónarsviðið fyrr en á sjötta 
áratug síðustu aldar. Til að byrja 
með var hún eingöngu í íslensku 

sauðalitunum, hvítum, svörtum, 
gráum og brúnum en aðrir litir 
og nýjar útfærslur á mynstri hafa 
bæst við á undanförnum ára-
tugum.

Það finnst varla sá Íslendingur 
sem ekki á íslenska lopapeysu en 
þær hafa einnig verið mjög vin-
sælar meðal erlendra ferðamanna 
sem borga gjarnan háar fjárhæðir 
fyrir þær.

Ullin stendur fyrir sínu
Ull hefur verið notuð í föt frá því árið 3000 fyrir Krist eða frá upphafi siðmenningar. Hún er ein-
angrandi frá náttúrunnar hendi, hrindir frá sér vatni, endist lengi og ver fólk gegn kulda og hita.

Íslenska lopapeysan er vinsæl en á sér ekki mjög langa sögu. NORDICPHOTOS/GETTY

Hin hefð-
bundna 
íslenska 
lopapeysa er 
með hringlaga 
munsturbekk 
yfir axlirnar. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

Það finnst varla sá 
Íslendingur sem 

ekki á íslenska lopa-
peysu, hún er einnig 
vinsæl meðal ferða-
manna

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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REMINGTON VERSA MAX
Flaggskipið í haglabyssum frá Remington

Skiptir örugglega öllum skotum frá léttustu skeet skotum til þyngstu 3½” skota.
Einstakur, sjálfhreinsandi skiptibúnaðurinn tryggir mestu mýkt.

Við eigum 5 gerðir af Remington Versa Max.
Verð 169.900 - 299.900 kr.

REMINGTON V3
Einn besti valkostur í haglabyssum 

fyrir vandláta skotveiðimenn.
Fjórar útfærslur; plastskefti, hnotuskefti, 

felumynstur og nú einnig með cerakote húðun.

Verð 159.900 - 209.900 kr.

REMINGTON 1100
Hefur verið ófáanleg sem veiðibyssa í nokkur ár.

Nú er hún loksins fáanleg aftur en í afar takmörkuðu upplagi.
Remington 1100 tekur öll 2¾” skot. 

Verð 89.900 kr.

HAGLASKOT
RIFFILSKOT

REMINGTON 870
Vinsælasta pumpa allra tíma.

Verð frá 79.900 kr.

REMINGTON 700
Við keppumst að því að eiga gott úrval 

af vönduðu Remington ri�unum.

Verð frá 99.900 kr.

REMINGTON 783 - PAKKAR
Stillanlegur CrossFire gikkur, vandaður lás og hlaup.

Pökkunum fylgir ásettur, grófstilltur sjónauki.

Verð frá 89.900 kr.

SÍÐUMÚLA 8 •  SÍMI  568 8410 • VEIDIHORNID.IS

Opið
a�a daga

Mikið úrval
– Gott  verð

TRAUST FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI FRÁ 1998

Í 203 ÁR HEFUR                              
FRAMLEITT BYSSUR OG SKOT FYRIR

VANDLÁTA SKOTVEIÐIMENN
Val hinna vandlátu 



Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Verð 9.900 kr.
Stærð 36 - 46

Fallegar blússur

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

Við erum á facebook

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR

Við getum ekki kennt þér á 
net- og samfélagsmiðla...

En við getum tryggt að þú vitir 
hvað er að frétta!

Jackie brosir út að eyrum í bleiku dragtinni fyrr um daginn örlagaríka.

Forsetahjónin skömmu áður en forsetinn var myrtur.

Jackie, enn 
klædd bleiku 
dragtinni, við 
hlið Lyndon B. 
Johnson þegar 
hann sór eið um 
borð í forseta-
flugvélinni.

Þegar Jackie og eiginmaður 
hennar, John F. Kennedy, 
lentu á f lugherstöð í útjaðri 

Forth Worth í Texas, þann 21. nóv-
ember árið 1963, grunaði þau 
eflaust ekki hvað var í vændum. 
Forsetahjónin voru að vanda vel 
til fara og vakti Jackie þá sem fyrr 
mikla athygli fyrir óaðfinnanlegan 
klæðaburð. Þennan örlagaríka dag 
klæddist hún bleikri dragt með 
hatt í stíl.

Ógleymanlegur dagur
Dragtin var nákvæm eftirgerð 
sams konar dragtar frá Chanel sem 
kom fram á sjónarsviðið árið 1961 
og var hluti af haust- og vetrar-
línu franska tískuhússins. Sagt 
hefur verið að dragtin hafi verið í 
miklu eftirlæti hjá forsetanum og 
að hann hafi valið hana sérstak-
lega þegar Jackie leitaði álits hjá 
honum.

Daginn eftir, föstudaginn 
22. nóvember sátu þau hjónin 
svo í opinni Lincoln-glæsikerru, 
þar sem þau, ásamt fjölmennri 
bílalest, óku um götur Dallas. Það 
var þá sem forsetinn var veginn 
úr launsátri og hafa fáir atburðir 
hafa haft jafn mikil áhrif á banda-
rísku þjóðina eins og þetta ægilega 
augnablik.

Myndir og myndskeið af vett-
vangi sýna Jackie í örvæntingu 
snúa sér við í átt að húddinu og 
fálma út í loftið í glundroðanum 
sem fylgdi. Rétt eins og móðir 
sem grípur brothætta muni með 
leifturhraða, telja margir að Jackie 
hafi ósjálfrátt reynt að grípa leif-
arnar af heila eiginmanns síns sem 
splundruðust í allar áttir út um 
útgangssárið á hnakka hans.

Líktist bleikri blómabreiðu
Síðar lýsti Lady Bird, eiginkona 
þáverandi varaforseta, Lyndons B. 
Johnson, vettvanginum sem fyrir 
augu hennar bar á þann veg að hún 
hefði séð það sem líktist bleikri 
blómabreiðu, liggjandi í aftur-
sætinu. „Ég held að það hafi verið 

Bleik og blóði 
drifin dragt
Jackie Kennedy, fyrrverandi forsetafrú Bandaríkjanna, er 
ein áhrifamesta tískufyrirmynd 20. aldar. Ein þekktasta 
flíkin sem Jackie klæddist á sér þó grafalvarlega sögu.

frú Kennedy, þar sem hún lá yfir 
líkama forsetans.“ Bleiki hatturinn 
týndist í hamaganginum og hefur 
aldrei komið í leitirnar.

Eftir að hryllingurinn var afstað-
inn harðneitaði Jackie að skipta 
um föt, þrátt fyrir að vera þakin 
blóð- og heilaslettum úr nýmyrt-
um eiginmanni sínum. Þá neitaði 
hún ennfremur að yfirgefa Dallas 
án líks forsetans en samkvæmt 
lögum átti að kryfja lík áður en 
þau væru flutt frá Texas-fylki. Sló 
í brýnu á milli aðstoðarmanns 
forsetans og réttarlæknisins, Earls 
Rose, en sá síðarnefndi gaf f ljótt 
eftir.

Einungis nokkrum klukkutím-
um eftir að forsetinn var ráðinn 
af dögum voru Jackie, varafor-

setinn og eiginkona hans, ásamt 
tilheyrandi fylgdarliði, komin um 
borð í forsetaflugvélina. Það var 
þá sem Jackie, enn stjörf og klædd 
blóðugri dragtinni, stóð við hlið 
Lyndons B. Johnson á meðan hann 
sór eið sem 36. forseti Banda-
ríkjanna.

Jackie klæddist blóðugri 
dragtinni það sem eftir lifði dags. 
„Ég vil að þeir sjái það sem þeir 
gerðu Jack,“ svaraði hún þegar 
arftaki hennar, Lady Bird, spurði 
hvort hún vildi ekki hafa fata-
skipti. Hverjir „þeir“ voru eru svo 
seinni tíma vangaveltur en eins og 
margir vita þá eru fáir atburðir í 
mannkynssögunni sem hafa verið 
kveikjan að jafn mörgum sam-
særiskenningum.
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Bílar 
Farartæki

Nýr Suzuki Vitara GLX 1,4 Eco Boost. 
Sjálfskiptur 4x4. Leður / Alcantara, 
Til: Silfur og Dökkgrár. Listaverð: 
5.490 þús Okkar verð: 4.290 þús.

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Vélsleðar

FJÓRHJÓL POLARIS 
SPORTSMAN 850 EPS 

TOURING.
Árg 2014, ekið 7000km. Gott 
ástand, skoðað 2020 og viðhaldið 
af Stormi frá upphafi. Camso 
snjóbelti, 29” Bighorn dekk, 
brettakantar með útvíkkunum, 
framrúða, hiti í handföngum og gjöf, 
aukabensíntankur, farangurgrindur, 
led ljósabar o.fl. Verð 2.2 m.kr Uppl 
6609970

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Bókhald

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

 Málarar

REGNBOGALITIR EHF.
Alhliða málningarþjónusta. Getum 
bætt við okkur verkefnum. Vönduð 
vinna löggilltra fagmanna. Sími 
8919890 eða malarar@simnet.is

 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.

Honda Civic 5 dyra

Honda Jazz Elegance

Honda Jazz Trend

Honda CR-V Executive Dísil 

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

Nýskráður 2/2016, ekinn 73 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

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

Nýskráður 10/2017, ekinn 32 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 1/2018, ekinn 101 þús.km., 
 dísel, sjálfskiptur, Webasto hitari. 

Verð 
kr. 1.590.000

 Afborgun kr. 20.099 á mánuði.*

Verð 
kr. 1.790.000

 Afborgun kr. 22.607 á mánuði.*

Verð 
kr. 4.190.000

 Afborgun kr. 52.283 á mánuði.*

Verð 
kr. 990.000

 Allt að 100% fjármögnun í boði.*
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Ford Kuga Titanium S 
Nýskráður 12/2012, ekinn 120 þús.km., 

dísel, sjálfskiptur. 

Verð 
kr. 1.690.000

 Afborgun kr. 27.876 á mánuði.*

Þjónustuauglýsingar  Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga      gudruninga@frettabladid.is

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

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

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

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
 Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.  

Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.  
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.  
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Námskeiðin hefjast 14. og 15. október
Verð á mann er 32.000 kr.

Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram: spaenskuskolinn_hablame

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga  10:00 - 11:30
Mánudaga og miðvikudaga  17:30 - 19:00
Þriðjudaga og fimmtudaga   13:30 - 15:00

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Þriðjudaga og fimmtudaga   10:00 - 11:30

Framhaldsnámskeið spænska IV:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Önnur þjónusta Keypt
      Selt

 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

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

GEYMSLUPLÁSS.
Til leigu geymslupláss fyrir 
ferðavagna, báta o.fl Áhugasamir 
sendið tölvupóst á idex@idex.is

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

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  • GARDABAER.IS

1. Hafnarfjarðarvegur, stofnbraut, deiliskipulag.
2. Ví�lsstaðavegur og Bæjarbraut, deiliskipulag.
3. Ásgarður, breyting deiliskipulags.
4. Miðbær, neðsta svæði (svæði III), breyting deiliskipulags.
5. Hörgatún 2, breyting deiliskipulags.
6. Ásar og Grundir, breyting deiliskipulags.
7. Hraunsholt eystra, breyting deiliskipulags.

Ákvarðanir sveitarstjórnar eru kæranlegar til úrskurðarnefndar umhver�s- og auðlinda-
mála. Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar um gildistöku deiliskipulagsins 
í B-deild Stjórnartíðinda.

Nánari upplýsingar um deiliskipulagsáætlanirnar og deiliskipulagsbreytingarnar eru 
aðgengilegar á vef Garðabæjar.

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri

AUGLÝSING UM SAMÞYKKT
BÆJARSTJÓRNAR GARÐABÆJAR
Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti þann 2. maí 2019 eftirfarandi 
deiliskipulagsáætlanir og deiliskipulagsbreytingar. Tillögurnar voru auglýstar skv. 
1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdir bárust og hefur þeim verið 
svarað með umsögn sveitarstjórnar. Tillögurnar hafa öðlast gildi og voru birtar í B-deild 
Stjórnartíðinda þann 17. september 2019, nr. 855/2019. Í samræmi við 3. mgr. 
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er niðurstaða bæjarstjórnar hér með auglýst:

Forstöðumaður mötuneytis

Í Rangárþingi eystra búa tæplega 2000 manns. 
Sveitarfélagið er mikið landbúnaðarhérað 
en jafnframt er ferðaþjónusta vaxandi 
atvinnugrein. Þar er að finna einstakar 
náttúruperlur og þekkta sögustaði eins og 
Þórsmörk, Tindfjöll, Eyjafjallajökull, Skógarfoss, 
Seljalandsfoss og Paradísarhelli. 

Sögusvið Brennu-Njáls sögu teygir sig 
um allt svæðið. Afþreying er af ýmsu tagi 
og hentar öllum aldurshópum s.s. söfn, 
sýningar, sundlaugar, hestaleigur, gönguleiðir, 
íþróttamiðstöð, golf, gallerí, veiði o.fl. 

Hvolsvöllur er þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
og þar er stjórnsýslan ásamt grunnskóla og 
leikskóla, heilsugæslu, apóteki, sundlaug, 
íþróttahúsi, verslun, banka, veitingastöðum 
o.fl. Helstu atvinnuvegir eru iðnaður, verslun  
og þjónusta.

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna 
á heimasíðu þess www.hvolsvollur.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 28. október 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Daglegur	rekstur	mötuneytis
•	Skipulagning	vakta	og	matseðla
•	Aðkoma	að	áætlanagerð	fyrir	rekstur	og	
innkaup	og	fjárhagsleg	ábyrgð	á	rekstri	í	
samræmi	við	fárhagsáætlun

•	Skipulagning	og	ábyrgð	á	framleiðslu,	
afhendingu	og	framreiðslu

•	Aðkoma	að	samningagerð	við	birgja,	
verktaka	og	þjónustuaðila

•	Boðar	og	situr	fundi	með	yfirmanni	og	
forstöðumönnum	annarra	stofnana	

•	Býr	til	og	birtir	matseðla	fyrir	stofnanir	

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Laust	er	til	umsóknar	starf	forstöðumanns	í	sameinuðu	mötuneyti	sveitarfélagsins.	Mötuneytið	
er	á	hjúkrunarheimilinu	Kirkjuhvoli	en	einnig	er	framreiðsluaðstaða	í	grunn-	og	leikskólanum.	
Forstöðumaður	ber	ábyrgð	á	og	sér	um	daglegan	rekstur	og	þjónustu	mötuneytis	hjúkrunarheimilis,	
leikskóla,	grunnskóla,	skjólstæðinga	félagsþjónustu	og	jafnvel	annarra	stofnana	sveitarfélagsins.	
Sveitarfélagið	vinnur	að	innleiðingu	heilsueflandi	samfélags	og	skal	matreiðsla	taka	mið	af	því.	

Leitað	er	að	öflugum	og	metnaðarfullum	einstaklingi	í	starfið.	Forstöðumaður	mötuneytis	ber	
ábyrgð	gagnvart	hjúkrunarforstjóra	Kirkjuhvols.	Starfshlutfall	er	100%.	Laun	eru	skv.	kjarasamningi	
Sambands	íslenskra	sveitarfélaga	og	viðkomandi	stéttarfélags.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	
störf	sem	fyrst.	Konur,	jafnt	sem	karlar	eru	hvött	til	að	sækja	um.

•	Iðnmenntun	sem		nýtist	í	starfinu	s.s.	
matreiðslupróf,	matsveinn,	framreiðsla,	
matartækni,	kjöt-	eða	bakaraiðn	eða	
starfsnám	tengt	matargerð

•	Þekking/reynsla	af	rekstri	mötuneytis	ásamt	
mannaforráðum	er	kostur

•	Þekking/reynsla	af	næringarfræði,	sérþörfum,	
gæðum	og	fjölbreytileika	matar	er	kostur	

•	Góð	almenn	tölvukunnátta
•	Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	
•	Góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Sjálfstæð	vinnubrögð,	frumkvæði	og	
skipulagshæfni	

Tilkynningar

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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