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Þau Björn Þór Heiðdal, eigandi Rúmföt.is, og Margrét Guðlaugsdóttir saumakona taka vel á móti gestum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Dýrindis rúmföt sem 
eru draumi líkust
Það eru fáir jafn fróðir um rúmföt og Björn Þór Heiðdal en verslun hans, Rúm-
föt.is, fagnar eins árs afmæli um þessar mundir. Í versluninni að Nýbýlavegi 
28 er að finna einstakt úrval af vönduðum rúmfötum á góðu verði.  ➛2

• Fræðsla
• Ráðgjöf
• Forvarnir



Við seljum bæði tilbúin inn-
flutt rúmföt og síðan rúmföt 
sem við saumum sjálf,“ segir 

Björn. „En Magga saumakona, 
sem saumaði meðal annars fyrir 
Fatabúðina og Flugleiðahótelin, sér 
um saumaskapinn. Alveg dýrindis 
eðalrúmföt úr hágæða ítölsku 
damaski og satíni.

Það má segja að ég hafi verið 
alveg ótrúlega heppinn að finna 
Möggu. Allt sem hún saumar 
virðist breytast í listaverk,“ segir 
Björn.

Yfir 50 ára reynsla
Magga, eða Margrét Guðlaugs-
dóttir eins og hún heitir fullu 
nafni, er öllum hnútum kunnug í 
saumaskap og býr yfir viðamikilli 
reynslu. „Fimmtán ára byrjaði ég 
að sauma tjöld og svefnpoka hjá 
Belgjagerðinni. Í kringum tvítugt 
lærði ég síðan að taka mál og snið 
af fólki á námskeiði hjá Pfaff,“ segir 
Magga.

Í gegnum árin hefur Magga 
saumað rúmföt og annað fyrir 
búðir eins og Höfnina. Síðan saum-
aði hún fyrir verslanirnar Smá-
fólkið og Kristínu á Snorrabraut.

„Síðan um svipað leyti saumaði 
ég fyrir Erlu á Snorrabraut. 
Saumaði mikið af blúndum í dúka. 
Líka rúmföt. Síðan byrjaði ég að 
sauma fyrir Fatabúðina. Saumaði 
þar í mörg ár mikið af virkilega 
vönduðum og flottum rúmfötum. 
Einnig saumaði ég pífur, rúm-
teppi, rúmföt og ýmislegt annað 
fyrir Flugleiðahótelin. Ég saumaði 
líka rúmföt fyrir Edduna heild-
verslun. En, með fullri virðingu 
fyrir öðrum, þá eru efnin sem ég 
er að vinna með hjá Rúmföt. is án 
nokkurs vafa þau vönduðustu sem 
ég hef meðhöndlað.“

Bara það allra besta
Rúmfötin sem Björn býður upp á í 
verslun sinni, Rúmföt.is, koma víða 
að úr heiminum en eiga það sam-
eiginlegt að vera þau allra vönduð-
ustu sem völ er á. „Við bjóðum upp 
á rúmföt frá allra bestu og vönduð-
ustu vefurum Ítalíu, til að mynda 
frá Quagliotti sem vefur dúka og 
sængurföt fyrir bresku drottning-
una og sum flottustu lúxushótel í 
heimi,“ segir Björn. „Fyrir rúmum 
12 árum ákvað Hotel Ritz í París að 
bjóða gestum sínum upp á rúmföt 
frá Quagliotti eftir ítarlega leit að 
bestu rúmfötum í heimi. Hótel eins 
og The Mark í New York, MGM í 
Macau, The Peninsula í Hong Kong, 
Armani í Mílanó og 101 Reykjavík 
bjóða gestum sínum líka upp á 
Quagliotti-rúmföt.“

Í viðbót við öll ítölsku rúmfötin, 
og síðan þessi sem Magga saumar, 
selur Rúmföt.is gæðarúmföt frá 
þýska vefaranum Curt Bauer. „Mér 
fannst ég þurfa breiðara vöru-
úrval þegar ég opnaði búðina. Eiga 
eitthvað til handa öllum. Ég vil að 
fólk geti komið í búðina mína og 
fundið rúmföt sem það langar í. 
Þýsku rúmfötin eru kannski ekki 
ódýr en þau eru virkilega mjúk og 
endingargóð," segir Björn.

Verð hefur lítil áhrif á hvaða 
vörur hann kaupir inn. „Ég spyr 
aldrei hvað sé ódýrt, bara hvað er 
það besta. Sumir sætta sig við 200 
þræði en ég vil það flottasta, 300 til 
600 þræði úr bestu fáanlegu efnum. 
Sængurföt eru fremur áhugamál en 
bissness í mínum huga og því reyni 
ég að hafa álagningu í lágmarki. 
Verðið á rúmfötunum er því ekki 
hátt miðað við gæðin.“

Sanngjarnt verð
En Rúmföt.is selur ekki bara 
lúxusrúmföt í dýrari kantinum. 
Í versluninni er einnig boðið upp 
á vönduð gæðarúmföt frá Kína. 
„Áður en ég opnaði búðina þá 
vorum við búin að selja þessar 
vörur hjá Þvottahúsi A. Smith á 
Bergstaðastæti 52 í meira en 10 ár. 
Fyrst bara ítölsk og frönsk rúmföt 
sem ég síðan hætti með. En fyrir 
nokkrum árum komst ég í kynni 
við Kínverja sem getur útvegað Hér má sjá einstaklega fallegt íslenskt handverk.

Rúmföt.is er staðsett á Nýbýlavegi 28 og er þar að finna einstakt úrval vandaðra rúmfata. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Þýskur lúxus frá Curt Bauer svíkur engan. Sjá nánar á www.rumfot.is. Þessi stílhreinu rúmföt eru nú á tilboði og kosta 13.440 kr.

Þýsk hágæða 
rúmföt frá Curt 
Bauer. Rúmföt.
is er með mikið 
úrval rúmfata 
frá þessum 
fyrsta flokks 
framleiðanda.

Hér gefur að líta ægifallegt áprentað satín, sem fæst á 10.900 kr.

Framhald af forsíðu ➛ Sumir sætta sig við 
200 þræði en ég vil 

það flottasta, 300 til 600 
þræði úr bestu fáanlegu 
efnum. Sængurföt eru 
fremur áhugamál en 
bissness í mínum huga 
og því reyni ég að hafa 
álagningu í lágmarki. 

Björn Þór Heiðdal

allar gerðir og tegundir af rúm-
fötum í litlu magni. Yfirleitt vilja 
kínversku fyrirtækin bara selja 500 
sett eða 2.000 sett af einni tegund. 
En þetta fyrirtæki gat útvegað mér 
frábær gæði í litlu magni.“

Góð rúmföt skipta máli
Björn segir Íslendinga ekki gefa 
vönduðum rúmfötum nægilegan 
gaum. „Það er alveg ótrúlegt hvað 
margir Íslendingar eiga léleg 
rúmföt og ástandið hefur versnað 
eftir að Verið og Fatabúðin hættu 
rekstri. Það er eins og fólk viti ekki 
hvernig gæðarúmföt eiga að vera.“

Eftir að hafa tekið skrefið í átt 
til vandaðra rúmfata, verði ekki 
aftur snúið. „Fólk virðist spara við 
sig þegar kemur að rúmfötum en 

þeir sem kynnast almennilegum 
gæðum snúa ekki til baka.“ Verð-
lagning segi þó ekki allt. „En það 
má ekki gleyma því heldur að verð 
er ekkert endilega mælikvarði á 
gæði. Það þýðir lítið að fara inn í 
einhverja verslun og kaupa dýrustu 
rúmfötin þar. Mögulega ertu bara 
að kaupa álagningu.“

Þá býður verslunin einnig upp 
á að sérsauma rúmföt fyrir við-
skiptavini sína. „Því allir eiga skilið 
að sofa í frábærum rúmfötum úr 
ítölskum damask- og satínefnum,“ 
segir Björn.

Rúmföt.is er til húsa á Nýbýla-
vegi 28. Sími: 565-1025. Vefslóð: 
rumfot.is
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Bretinn David Gandy er ein 
frægasta karlfyrirsæta heims, 
gjarnan settur í annað sætið 

á eftir Sean O’Pry þegar karlkyns 
módelum er raðað á topplista 
tískuheimsins.

David fæddist á Englandi 
10.  febrúar árið 1980 og verður því 
fertugur á nýárinu. Þegar David 
var 21 árs tók líf hans óvænta 
u-beygju þegar samleigjandi hans 
tók sig til og skráði hann í fyrir-
sætuleit sem fram fór í morgun-
þætti bresku sjónvarpsstöðvarinn-
ar ITV. Allt var það án vitneskju 
Davids sem sló þó til, tók þátt og 
vann keppnina og voru verðlaunin 
samningur við módelskrifstofu í 
Lundúnum.

Koma Davids Gandy í tísku-
heiminn gjörbreytti viðmiðum 
alþjóðlegra tískurisa til karlkyns 
fyrirsæta. David er hávaxinn, 191 
sentimetri á hæð, og varð karl-
mannlegt fas hans og vöðvastæltur 
líkaminn sem ferskur andblær í 

heim karlmódela sem upp til hópa 
voru ofurgrannir. Ómótstæðileg 
karlmennska Davids skaut honum 
því hratt upp stjörnuhimininn 
og andlit hans prýddi f ljótt for-
síður frægustu tískurita veraldar. 
Hann hefur hlotið margvísleg 
verðlaun fyrir framgöngu sína í 
heimi tískunnar og oftsinnis lent 
á topplistum yfir kynþokkafyllstu 
og best klæddu menn heims. Stóra 
tækifærið fékk David þegar ítalski 
tískurisinn Dolce & Gabbana valdi 
hann sem andlit ilmsins Light Blue 
og hengdi upp risastóra mynd af 
honum á Times Square í New York. 
Næstu árin á eftir skartaði Dolce & 
Gabbana ofurfyrirsætunni David 
í auglýsingaherferðum sínum og 
á tískupöllunum sem varð til þess 
að aðrir tískuhönnuðir réðu til sín 
þreknari og karlmannlegri fyrir-
sætur.

David fékk þó fleiri vöggugjafir 
en fagurt útlitið. Hann dreymdi 
um að verða dýralæknir en náði 
ekki nógu háum einkunnum 
til að feta þann menntaveg og 
útskrifaðist með háskólagráðu í 
markaðsfræði. David þykir hafa 
einstakt tískuvit og vakti snemma 
athygli fyrir eigin fatastíl eftir 

að hann varð fyrirsæta. Því var 
hann fenginn til að skrifa blogg 
um fyrirsætuferilinn, tísku, bíla, 
antík og lífið í London fyrir breska 
Vogue og lífsstílsgreinar þegar 
Daily Telegraph stofnaði sérblaðið 
Tele graph Men fyrir karla. David 
hefur einnig sett á laggirnar tvö 
öpp um líkamsrækt og tísku. Hann 
var andlit Marks & Spencer um 
tíma og hannaði árið 2014 sína 
eigin fatalínu fyrir fyrirtækið sem 
sló í gegn og varð mest selda herra-
línan í versluninni.
David Gandy er forfallinn bíla-
áhugamaður og hefur meðal ann-
ars verið opinber bílagagnrýnandi 
breska karlatímaritsins GQ. Hann 
er með réttindi til að aka kapp-
akstursbílum og var árið 2013 
boðið að taka þátt í Mille Miglia-
kappakstrinum á Ítalíu þar sem 
hann ók í gegnum 200 ítalska bæi 
allt frá Brescia til Rómar og til baka 
á Jaguar XK120, árgerð 1950.

David leikstýrir einnig eigin 
stuttmyndum, fjárfestir í litlum 
vörumerkjum og sinnir góðgerðar-
málum af kappi. Hann eignaðist 
sitt fyrsta barn í fyrra með unn-
ustu sinni, hæstaréttarlögmann-
inum Stephanie Mendoros.

Kom með   
  karlmennsku í 
tískuheiminn

Gamaldags, herralegur sjarmi Davids heillaði heiminn.David festi nýlega kaup á glæsilegum Jaguar fornbíl.

David er karlmennskan uppmáluð þegar kemur að útliti og hugðarefnum.

David Gandy er 
engin venjuleg 
karlfyrirsæta. 
Hann sigraði 
tískuheiminn 
með hrjúfri karl-
mennsku, hannar 
eigin fatalínur, 
keppir í kapp-
akstri, skrifar í 
blöðin, leikstýrir, 
fjárfestir og tekur 
þátt í góðgerðar-
málum af kappi.
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Skyrtukjóll
Kr. 10.990.-

Buxur 
kr.6.900.-
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Verslunin Belladonna

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

NÝJAR VÖRUR STREYMA INN

Við getum ekki komið í veg fyrir 
að þú breytist í foreldra þína ...

En við getum tryggt að þú vitir 
hvað er að frétta!
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Oddur Freyr 
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Íþróttavörurisinn Adidas er 
kominn í samstarf við breska 
sprotafyrirtækið Stuffstr til 

að hefja endurnýtingu á vörum 
sínum. Hugmyndin er að gera 
viðskiptavinum kleift að skila inn 
notuðum fatnaði og fá inneignar-
nótu hjá Adidas í staðinn til að 
minnka sóun. Vefsíðan Business of 
Fashion segir frá.

Sem stendur er þjónustan bara í 
boði í Bretlandi, en viðskiptavin-
um sem hafa skráð sig í nokkurs 
konar vildarklúbb fyrirtækisins 
þar í landi er boðið að skila öllum 
Adidas-vörum sem hafa verið 
keyptar af merkinu síðustu fimm 
ár, sama í hvernig ástandi þær eru. 
Vörurnar verða svo seldar aftur. 
Ef þær þurfa viðgerð fá þær hana 
og ef þær eru í slæmu ásigkomu-
lagi verða þær endurnýttar í nýjar 
vörur.

Ætlunin er að bjóða upp á þessa 
þjónustu á öðrum sérvöldum 
mörkuðum á næsta ári.

Fólk vill minni sóun
Þessi nýja þjónusta er skref í 
rétta átt hjá íþróttavörurisanum 

og getur minnkað sóun veru-
lega. Fyrirtækið setti á fót svipuð 
verkefni í verslunum í Brasilíu 
árið 2012 og í Kanada árið 2016 og 
á síðasta ári bauðst fólki líka að 
skila gömlum fötum og skóm inn í 

níu verslanir í London, París, New 
York og Los Angeles.

Þjónustan endurspeglar sí-
vaxandi þrýsting á stóru tísku-
merkin frá bæði neytendum og 
eftirlitsaðilum sem vilja að þau 

Adidas hefur endurvinnslu
Íþróttavöruframleiðandinn Adidas og sprotafyrirtækið Stuffstr vinna nú saman að því að draga úr 
sóun með því að gera breskum neytendum kleift að skila notuðum vörum fyrir inneignarnótur.

Þessi nýja 
þjónusta Adi-
das á að minnka 
fatasóun, en 
áætlað er að 
föt að and-
virði 22,5 
milljarða króna 
séu urðuð í 
Bretlandi á ári 
hverju.NORDICP-
HOTOS/GETTY

bregðist við því gríðarlega magni 
af úrgangi sem starfsemi þeirra 
skapar. Áætlað er að föt að and-
virði tæplega 22,5 milljarða króna 
séu urðuð árlega, bara í Bretlandi.

Adidas hefur lagt áherslu á að 

minnka sóun og úrgang síðustu ár 
og ætlar til dæmis einungis að nota 
endurunnið plast í vörur sínar frá 
árinu 2024.

Vilja breyta neysluhegðun
En það getur verið erfitt að fá neyt-
endur til að skila inn vörum sem 
þeir vilja ekki lengur og svo er það 
flókið mál að flokka og vinna úr 
þessu magni af fötum sem verður 
skilað inn. Adidas vonast til að 
samstarfið við Stuffstr komi þar 
að gagni.

Breskir neytendur geta skilað 
inn vörum sem eru virði 20 punda 
eða meira í gegnum snjallsímafor-
rit frá Adidas. Stuffstr sér svo um 
að safna saman vörunum og selja 
þær aftur í gegnum sölusíður eins 
og Ebay.

Þessi nýja þjónusta er að mörgu 
leyti lengra komin en önnur álíka 
þjónusta og Stuffstr vonast til þess 
að hún breyti neytendahegðun 
með því að draga úr aðdráttarafli 
hraðtísku og fái fólk til að hugsa 
meira um verðgildi hlutanna. 
John Atche son, stofnandi og 
framkvæmdastjóri Stuffstr, segir 
að hugmyndin sé að gefa fólki fjár-
hagslegan hvata til að kaupa hluti 
sem endast. Þannig vonast hann 
til að þjónustan gefi fólki tól til að 
hugsa og haga sér öðruvísi.
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RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
           eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

RÉTT NOTKUN

Mosfellsbær

SVART/HVÍTT
Tákn og letur – 100% svartur

ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur negatíft á bakgrunni í 100% Pantone 371

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% svartur

TÁKN TIL HLIÐAR VIÐ LETUR
Eingöngu til notkunar á reikningsform Mosfellsbær

Tákn og letur – negatíft í 100% svörtum bakgrunni

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

Mosfellsbær

100% Pantone 371
100% svartur

100% Pantone 371

100% svartur

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar

Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Hönnunarsta›all - GrunnurMosfellsbær

PANTONE 371

PANTONE 371

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir
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fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.
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PANTONE 371

 Lóðirnar eru allar ætlaðar 
fyrir einbýlishús samkvæmt 
gildandi skipulagi. Þær 
lóðir sem eru fyrir neðan 
götu liggja samkvæmt 
deiliskipulagi að sjó með 
óskert útsýni yfir voginn 
og flóann auk þess að 
vera í næsta nágrenni við 
útivistarsvæði og golfvöll. 

 Einungis 
einstaklingum er 
heimilt að sækja um 
lóðirnar og heimilt 
er að gera tilboð í 
fleiri en eina lóð. 
Hver umsækjandi 
getur hinsvegar 
einungis fengið einni 
lóð úthlutað.

 Alls eru nú til úthlutunar 
15 lóðir og verður hverri 
lóð úthlutað til þess aðila 
sem gerir hæst tilboð 
í viðkomandi lóð, enda 
uppfylli viðkomandi aðili 
öll fjárhagsleg skilyrði 
og geti sýnt fram á 
fjármögnun lóðar og 
byggingar einbýlishúss.

 Tilboðin í 
lóðir skulu 
berast 
Mosfellsbæ 
eigi síðar en 
31. október 
2019 og verða 
móttekin með 
rafrænum 
hætti. 

 Allar nánari upplýsingar um 
úthlutun lóða að Súluhöfða 32-
57 er að finna á slóðinni www.
mos.is/suluhofdi og hjá Heiðari 
Erni Stefánssyni, lögmanni 
Mosfellsbæjar í síma 525 6700.

Bæjarstjórn Mosfellsbæjar hefur samþykkt úthlutunarskilmála og lágmarksverð hverrar lóðar

Úthlutun lóða að Súluhöfða 32-57
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SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

Fellsmúli 26 v/Gresnsásveg | Sími 581-1552 | www.curvy.is

HAUST ÚTSALA
- 30% afsláttur 

Af völdum vörum í verslun Curvy
 í Hreyfilshúsinu og á www.curvy.is

Fellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.is

Vertu velkomin í verslun  Curvy 
í Hreyfilshúsinu við Grensásveg

Eða pantaðu í netverslun www.curvy.is 

Fellsmúli 26 v/Grensásveg |  108 Reykjavík  | sími 581-1552 |  www.curvy.is



Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Hárið á Trump hefur lengi 
verið á milli tannanna 
á fólki, enda þykir hann 

greiða sér á mjög sérstakan hátt. 
Hann er mögulega að reyna að fela 
skalla með þessari greiðslu sem er 
orðin nokkurs konar vörumerki 
fyrir hann. Eitt er víst að ef Donald 
Trump færi í klippingu þá yrði það 
saga til næsta bæjar og kannski er 
Trump meðvitað að bíða eftir rétta 
tækifærinu til að beina athyglinni 
þangað.

Boris Johnson tók við forsætis-
ráðherraembættinu í Bretlandi 
eftir að Theresa May sagði af sér og 
lét af embætti í júní á þessu ári. Það 
vakti f ljótt athygli hversu líkir þeir 
eru að mörgu leyti, þeir Johnson 
og Trump. Johnson virðist vera 
nákvæmlega sama um hvernig 
hárið á honum lítur út, enda er það 
oftar en ekki úfið eins og hann hafi 
nýstigið inn úr hvirfilbyl þegar 
hann kemur fram opinberlega. 
Hann virðist ekki leggja eins mikla 
áherslu og Trump á að greiða það á 
ákveðinn hátt. Þrátt fyrir það hafa 
komið upp umræður um líkindi 
með hárinu á þeim. Enda minnir 
greiðslan hans Trumps frekar á 
úfið hreiður en snyrtilega greitt 
hár.

Skrifaðar hafa verið blaða-
greinar þar sem stílistar ræða 
hárið á þeim Trump og Johnson 
og gefa þeim ráð um hvernig þeir 
geta hugsað um hárið á sér svo það 
líti snyrtilegar út. Þá hafa stílistar 
í Hollywood kosið um hvor hefur 
verra hár og einn lét hafa eftir 
sér að af tvennu illu væri hárið á 
Boris Johnsson skárra, enda væri 
greiðsla Donalds Trumps ljótasta 
hárgreiðsla allra tíma.

Ljósgulleitt úfið hár með 
rauðum blæ virðist ekki vera 
líklegt til að ná langt í stjórn-

málum á Íslandi, ekki enn þá að 
minnsta kosti. En skyldi einhver 
hárgreiðsla á stjórnmálamönnum 
vera líklegri en önnur til þess 
að koma þeim sem hana ber til 
valda? Það þarf ekki að velta 
því lengi fyrir sér áður en Davíð 
Oddsson og Dagur B. Eggertsson 
koma upp í hugann. Báðir hafa 

þeir gegnt embætti borgarstjóra 
í Reykjavík og báðir eru þeir, eða 
voru, með mikið dökkt og krullað 
hár. Það mætti því slá þeirri kenn-
ingu fram að vilji menn verða 
borgarstjórar í höfuðborg okkar 
Íslendinga sé ekki vitlaust að 
skella sér í permanent og dökkar 
strípur.

Hárprúðir og 
valdamiklir
Tíðrætt er um hárprýði Donalds Trump Bandaríkjafor-
seta og Boris Johnson forsætisráðherra Bretlands. Báðir 
skarta þunnu ljósu hár sem stendur oft út í allar áttir. 
Hvort það er meðvituð tískuyfirlýsing er óstaðfest.

Boris Johnsson og Donald Trump þykja um margt líkir. NORDICPHOTOS/GETTY

Frægasta hárgreiðsla í heimi. NORDICPHOTOS/GETTY

Davíð Oddson með mikið dökkt og 
krullað hár . FRÉTTABLAÐIÐ/GVA

Dagur B. Eggertsson með úfnar 
krullur. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI 

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

Við erum á Facebook

Jakki 
á 16.900 kr.

Stærð 34 - 48
Skyrta 
á 9.900 kr.
Buxur 

á 13.900 kr.
Str. 34 - 50

Tvö skálmasnið: 
slim og regular.

Glæsilegur 
fatnaður

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR
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 Söluvefur - www.tgverk.is/urriðaholt

 31 glæsileg íbúð í lyftuhúsnæði

 Vel hannaðar 2 – 4 herbergja íbúðir frá 67 til 194 fm

 Bílastæði í samtengdum bílakjallara fylgir hverri íbúð

 Innbyggður ísskápur og uppþvottavél í öllum íbúðum

 Fullbúnar íbúðir með gólfefnum

 Húsið er með álklæðningu sem tryggir lágmarks viðhald

URRIÐAHOLT - VISTVOTTAÐ HVERFI Í GARÐABÆ

VINASTRÆTI 6-8

Íbúð 103 / 67,7 m2 / 42.5 mkr. Íbúð 204 / 86,9 m2 / 49.9 mkr. 
Sýningaríbúð er íbúð 204 

í Vinastræti 2-4 

ÞG Verk kynnir nýjar og glæsilegar fasteignir til sölu í Urriðaholti í Garðabæ. Vel staðsettar íbúðir með 
skóla og leikskóla í göngufæri ásamt því að vera með golfvöll og Heiðmörkina í næsta nágrenni.

Byggingarnar eru efst á hæðinni og eru margar íbúðanna með frábært útsýni.

OPIÐ HÚS: ALLA FIMMTUDAGA MILLI KL. 16:00-17:00

EINNIG SUNNUDAGINN 20.OKT FRÁ KL 13:00-15:00  

NÝTT Í SÖLU
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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

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

 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.

 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

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

 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

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Starfskraftur óskast á Þrist BA36. 
Sæbjúgnaveiðar. Uppl.s: 841-0863 
Jón

Honda CR-V Executive Hybrid

Honda CR-V Elegance

Honda CR-V Lifestyle

Honda Civic Sport Plus

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

Nýskráður 7/2019, ekinn 3 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur, fjórhjóladrif,  

„einn með öllu“.

Nýskráður 6/2019, ekinn 2 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur, fjórhjóladrif, vindskeið.

Nýskráður 9/2019, ekinn 1 þús.km., bensín, 
sjálfskiptur, fjórhjóladrif, leðurinnrétting.

Nýskráður 6/2019, ekinn 1 þús.km., bensín, 
sjálfskiptur opnanlegt glerþak, 183 hestöfl.

Tilboð kr. 
6.290.000

 Afborgun kr. 78.407 á mánuði.*

Tilboð kr. 
5.690.000

 Afborgun kr. 70.943 á mánuði.*

Tilboð kr. 
3.750.000

 Afborgun kr. 46.809 á mánuði.*

Tilboð kr. 
4.990.000

 Afborgun kr. 62.235 á mánuði.*
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Honda Civic Special Edition
Nýskráður 9/2019, ekinn 1 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur, leðurinnrétting.

Tilboð kr. 
3.590.000

 Afborgun kr. 44.819 á mánuði.*

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Útborgun frá 2,3 millj.
Miðað við búseturétt  stúdíóíbúðar  
á kr. 4.600.000 með 50% láni.*

Fjöldi 
Herb.

Stúdíó 
2ja herb. 
3ja herb. 
4ra herb. 
5 herb.     

Mánaðarlegt 
búsetugjald frá:

kr. 111.700 
kr. 149.700  
kr. 193.200
kr. 233.600  
kr. 245.000

Búseturéttur   
verð frá: 

kr.   4.600.000 
kr.   6.700.000  
kr.   8.500.000 
kr. 10.500.000 
 kr. 11.100.000

ÁVINNINGUR INNIFALIÐ Í BÚSETUGJALDI VANDAÐUR FRÁGANGUR 50% FJÁRMÖGNUN*
• Fullbúnar íbúðir með gólfefnum 
• Vandaðar innréttingar 
• Mjög gott aðgengi og hljóðvist 
• Hjólaaðstaða til fyrirmyndar
• Bílastæði með möguleika á rafhleðslu

Auglýst verð á búseturéttum  miðast 
við staðgreiðslu.  Í boði er allt að 50% 
fjármögnun á búseturéttinum frá 
Landsbankanum byggt á lánareglum 
bankans.

• Örugg búseta
• Minni fjárbinding
• Réttur til vaxtabóta
• Lægri kaup- og sölukostnaður
• Búseti sér um ytra viðhald

Fjármagnskostnaður,  
skyldutryggingar, hiti,  
fasteignagjöld, hússjóður, 
þjónustugjald og framlag  
í viðhaldssjóð.

Einstök staðsetning með fallegu útsýni til sjávar

78 NÝJAR ÍBÚÐIR 
VIÐ KEILUGRANDA Í VESTURBÆNUM OPIÐ HÚS

Laugardaginn 19. okt. 
milli kl. 13 og 14

Fjölbreyttar íbúðir að stærð  
og gerð fyrir alla aldurshópa

Sala búseturétta er hafin 
Umsóknarfrestur stendur til    

miðvikudagsins 30. okt. 
Úthlutun fer fram daginn eftir.

Stofa/eldhús

Anddyri

Svalir

Ba h./ v.

Svefnr.

.

WWW.BUSETI.IS                  S: 556 1000                     BUSETI@BUSETI.IS



Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       gudruninga@frettabladid.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

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

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

LED leiðiskrossar

•	Gengur	fyrir	raf-
hlöðum	eða		
tengist	rafmagni.

•	Rafhlaða	endist	
um	það	bil	í	einn	
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

BÁRUGRANDI 7
107  Reykjavík

Verð:   43,9 millj.

Falleg og vel skipulögð íbúð  
á jarðhæð við Bárugranda 7
 • Húsið er mikið endurnýjað að utan
 • Stærð 71,3 fm
 • 3ja herbergja
 • Útgengt á góða viðarverönd
 • Góð staðsetning þar sem stutt er 

í skóla, alla helstu þjónustu og 
iðandi mannlíf miðbæjarins

Nánari upplýsingar:

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Smiðjuvegur
200 Kópavogi

Verð:  Tilboð

Nánari upplýsingar veitir: 

Jason Kr. Ólafsson, lögg. fasteignasali
jko@miklaborg.is sími: 775 1515

Til leigu húsnæði á góðum 
stað við Smiðjuveg
 • Stærð 1100 fm

 • Gott útisvæði

 • Laust til afhendingar  
í febrúar 2020

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •   GARDABAER.IS

AUGLÝSING UM SAMÞYKKT
BÆJARSTJÓRNAR GARÐABÆJAR
Bæjarstjórn Garðabæjar samþykkti þann 15.08.2019 eftirfarandi deiliskipulagsbreytingu. 
Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Athugasemdir bárust og 
hefur þeim verið svarað með umsögn sveitarstjórnar. Tillagan hefur öðlast gildi og var 
auglýsing birt í B-deild Stjórnartíðinda þann 14.10.2019 , nr. 889/2019. Í samræmi við 3. mgr. 
41. gr. skipulagslaga nr. 123/201 er niðurstaða bæjarstjórnar hér með auglýst. 

Deiliskipulag Ása og Grunda, breyting á Lyngás og Stórás.
Deiliskipulagsbreytingin afmarkast af Lyngási til norðurs, Ásabraut til vesturs og suðurs 
og Stórási til austurs. Fyrir er á svæðinu athafna- og atvinnuhúsabyggð sem við breytinguna 
breytist í blandaða byggð með íbúðum og atvinnuhúsnæði. Breytingin er sett fram í nýju 
deiliskipulagi sem nær til svæðisins og með gildistöku þess eru felld út öll ákvæði sem gildandi 
deiliskipulag Ása og Grunda gerir ráð fyrir á viðkomandi svæði og sem koma fram í skilmálum 
og á uppdrætti.  

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

Nánari upplýsingar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar.

Arinbjörn Vilhjálmsson 
skipulagsstjóri

Síðumúla 5  •  108 Reykjavík  •  511 1225  •  intellecta.is

RÁÐNINGAR
RÁÐGJÖF

RANNSÓKNIR
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