
KYNNINGARBLAÐ

Björk Guðmundsdóttir 
á engan sinn líka þegar 
kemur að tísku og list-
sköpun í víðri veröld 
og hlaut á dögunum 
þakkir fyrir framlag 
sitt frá tískubiblíunni 
Vogue.  ➛4
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Fanney Dóra elskar svört föt sem hún poppar gjarnan upp með skartgripum eða flottu hárbandi. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Dreymdi um að klæða 
sig eins og hún vildi
Fanney Dóra Veigarsdóttir er förðunarfræðingur, samfélagsmiðlastjarna, 
bloggari og leikskólakennaranemi. Hún hefur lengi haft áhuga á tísku og segir 
stórar stelpur ekki þurfa að fela sig, þær megi tjá sig og vera áberandi. ➛2

HVAÐ ER AÐ 
FRÉTTA?

Frettabladid.is færir þér 
nýjustu fréttir dagsins og 

ítarlega um�öllun um 
málefni líðandi stundar.



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Jóhanna Helga  
Viðarsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, 
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103,

Fanney Dóra 
elskar sportleg 
föt sem hún 
klæðir gjarnan 
upp með leður-
jakka.  
FRÉTTABLAÐIÐ/ 
ANTON BRINK

Þegar Fanney var yngri lang-
aði hana að vera fatahönn-
uður. Hún áttaði sig svo á því 

að það væri erfitt fyrir stelpur í 
stærri stærðum að finna tískuföt. 
„Ég byrjaði með bloggið mitt fyrir 
fjórum árum. Upphaf lega átti það 
að vera tískublogg en svo sá ég að 
ég gat það bara ekki. Þess vegna 
fór ég út í förðun. Það sem mér 
fannst svo geggjað við förðunina 
er að allir geta verið málaðir, það 
skiptir ekki máli hvernig þú lítur 
út,“ segir hún.

Fanney ólst upp úti á landi þar 
sem henni fannst erfitt að vera 
klædd eins og hana langaði til. 
Hún fann fyrir pressu um að vera 
klædd eins og hinir til að passa 
inn. „Ég hlakkaði til að f lytja til 
Reykjavíkur og lét mig dreyma 
um að geta klætt mig eftir mínu 
höfði. En þegar ég f lutti þangað 
áttaði ég mig á því að það kom 
ekkert með því að búa í stórri 
borg, það sem þarf er sjálfstraust. 

Ég áttaði mig á því að maður getur 
verið eins maður vill vera hvar 
sem er.“

Það reyndist Fanneyju oft 
erfitt áður fyrr að finna föt sem 
pössuðu henni. „Ég man þegar ég 
var unglingur og fór til Reykja-
víkur með vinkonum mínum og 
við fórum í Kringluna. Ég ætlaði 

Fylgjendur Fanneyjar á Instagram segja hana hvetjandi.Fanney hefur gaman af að prófa alls konar föt.

Það sem þarf er 
sjálfstraust. Ég 

áttaði mig á því að 
maður getur verið eins 
og maður vill vera hvar 
sem er.

svo að kaupa mér einhver f lott föt 
en ég fann ekkert. Þar var ekkert 
fyrir mig,“ segir Fanney. Henni 
finnst úrvalið af tískuverslunum 
með fötum í stærri stærðum hafi 
aukist síðan þá. 

„Áður keypti ég oft föt á netinu 
en þegar maður er í ákveðinni 
stærð þá vill maður geta mátað, 
ég held reyndar að f lestar konur 
vilji það. Það er glatað að panta 
eitthvað sem passar svo ekki 
þegar það kemur til þín. Mér hefur 
líka oft fundist sniðin á stærri föt-
unum léleg, kannski keypti ég f lík 
í minni stærð en hún var samt of 
þröng yfir brjóstin eða handlegg-
ina. Ef maður notar „large“ yfir 
magann er líklegt að maður noti 
þá stærð líka annars staðar. Mér 
finnst sniðin oft ekki samsvara 
sér. En nú er komið betra úrval af 

tískufötum sem eru sniðin sér-
staklega fyrir stærri konur.“

Úrvalið í dag betra en áður
Fanney hefur setið fyrir í fötum 
frá tískuversluninni Voxen sem 
sérhæfir sig í tískufötum í stórum 
stærðum. „Þær sáu bloggið mitt 
og höfðu samband við mig. Ég 
ákvað að slá til því mér fannst 
hljóma svo vel að þær væru að 
selja tískuföt í minni stærð. Það er 
algengur misskilningur að stelpur 
í „plus size“ fötum vilji vera í 
ljótum fötum. Það er alls ekki satt 
og þarna voru komin f lott föt sem 
mig langaði að nota.“

Fanneyju finnst að lengi vel 
hafi það verið viðmótið að „plus 
size“ stelpur megi ekki tjá sig með 
fötum. Stærri stelpur sem fylgjast 
með Fanneyju á samfélagsmiðlum 

hafa sagt henni að þeim hafi 
fundist þær þurfa að vera í svörtu 
og ekki mega vera of áberandi. 
„Þær hafa sagt mér að eftir að þær 
fóru að fylgjast með mér hafi þeim 
fundist þær fá leyfi til að vera 
áberandi og sýna línurnar án þess 
að verið sé að setja út á þær.“

Fanney segist ekki hafa neinn 
sérstakan fatastíl heldur er hún 
dugleg að prófa eitthvað nýtt. Hún 
leggur samt áherslu á að fötin sem 
hún notar séu þægileg. „Ég vil ekki 
vera að takmarka mig, ef ég sé 
einhvern annan í einhverju sem 
mér finnst f lott þá prófa ég það. Ég 
viðurkenni það alveg að ég er ekki 
að finna upp hjólið. Mér finnst 
það ekki vera aðalmálið heldur 
að aðlaga það sem manni finnst 
f lott að sjálfum sér og vera maður 
sjálfur í öllum fötum.“

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

Verslunin Belladonna

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

FLOTT SPARIFÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR
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20% 
AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM 

BUXUM

Gildir út laugardaginn 23. nóvember

BITTE KAI RAND

MOS MOSH

GARDEUR

GERKE

FRANKWALDER

PBO

ANCORA

Buxnadagar!



Björk var sér-
deilis glæsileg 
klædd sem 
orkídeu-avatar-
úr framtíðinni 
eftir Iris van 
Herpen í tón-
leikaröð sinni 
Cornucopia 
í New York í 
sumar. NORDIC
PHOTOS/GETTY

Björk er þekkt fyrir frumlegan, 
dramatískan og skrautlegan 
klæðnað og þykir ófyrirsjáan-

leg þegar hún leitar nýrra leiða til 
að tjá sjálfa sig í gegnum tónlist sína 
og listsköpun.

Tískubiblíunni Vogue þótti 
tímabært að þakka Björk fyrir 
framlag hennar til tískunnar í 
byrjun nóvember, þegar ört styttist 
í endalok 21. áratugarins og byrjun 
22. áratugarins.

„Björk og tíska; er einhverju 
við það að bæta?“ spyr Vogue og 
bætir við að í þrjátíu ár hafi Björk 
ekki einungis nálgast og kunnað 
að meta fatnað sem umbreytandi 
listform heldur beinlínis orðið 
verndari listgreinarinnar; einnar 

konu styrktarsjóður fyrir framúr-
stefnulega hönnuði sem gefur þeim 
tækifæri og sýnileika innan hins 
stóra tískuheims.

Vogue nefnir að tískuvit og 
smekkur Bjarkar sé fordómalaus 
og frjálslyndur, allt frá Múmín-bol 
yfir í dýrslegt skart og skrautlega 
fylgihluti frá ungversk-bandaríska 
hönnuðinum Judith Leiber. Margar 
af eftirminnilegustu múnderingum 
Bjarkar voru hannaðar af góðum 
vini hennar, breska fatahönnuð-
inum Lee Alexander McQueen 
sem féll frá árið 2010. Þar má nefna 
ógleymanlegt útlit Bjarkar á albúmi 
Homogenic-plötunnar 1997. Seinna 
vann hún meðal annars með 
með Olivier Rousteing, hönnuði 
Balmain.

Vogue tekur fram að Björk sé alls 
ekki mótfallin fallegri munaðar-
vöru og minnist þess að hún hafi 
fengið franska tískuhönnuðinn 

Christian Lacroix til að opna 
vinnustofu sína á sunnudegi svo 
hún gæti pantað sér hátískufatnað. 
Hún sé þó þekktust fyrir að styðja 
við sjálfstæða og óháða hönnuði, 
einkum þá sem kanna nýjar og 
ókortlagðar lendur í tískuheim-
inum, rétt eins og hún gerir sjálf í 
sinni listsköpun.

Í þakkarvotti Vogue er sjálfstján-
ingu Bjarkar hampað sem dýrðlegri 
og einstakri. Hún geri allt að sínu. 
Sagt er að Björk dragist að drama-
tískum útlínum sem umbreyta 
líkamanum, rétt eins og Rei Kawa-
kubo hefur hannað fyrir Comme 
des Garçons og hollenski vísinda- 
og tæknihönnuðurinn Iris van 
Herpen hefur gert fyrir Björk. Þá sé 
samsvörun á milli hins ójarðneska 
og andlega hjá Björk og mætum 
hennar á vængjum, hvort sem þeir 
eru á plíseruðum ermum eða á 
svani sem hringar sig um hana.

Vogue þakkar 
Björk tískuna
Okkar eigin Björk Guðmundsdóttir á 
afmæli í dag og fagnar 54 árum. Hún 
á engan sinn líka þegar kemur að 
tísku og listsköpun í víðri veröld og 
hlaut á dögunum þakkir fyrir framlag 
sitt frá tískubiblíunni Vogue.

Str. S-XXL

BUXUR/LEGGINGS

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Pleður buxnaleggings 
kr. 6.900.-

Sparilegar, ökklasídd 
kr. 8.900.-

Þykkar leggings
kr. 8.900.-

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Björk á Englandi 2018 í kjól eftir Rúmenana Lönu Dumitru og Vlad Tenu.

Björk á Utopia-tónleikum sínum í Lundúnum 2018.Björk á Iceland Airwaves í kjól frá Emanuel Ungaro.

Björk í Tbilisi í Georgíu árið 2017.Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

SMART SPARIFÖT, FYRIR SMART KONUR

 4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 1 .  N ÓV E M B E R  2 0 1 9  F I M MT U DAG U R



SKVÍSAÐU ÞIG UPP 
FYRIR SUMARIÐ
STÆRÐIR 14-28

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

GÓÐAR YFIRHAFNIR Í STÆRÐUM
14-32 eða 42-60

Sjáðu úrvalið og pantaðu í 
netverslun www.curvy.is eða 

komdu í verslun Curvy við Grensásveg

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



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Rauður litur verður vinsæll 
í vetur, bæði einn og sér og 
með öðrum litum. Þann-

ig sjást oft mynstraðir kjólar 
með áberandi rauðum röndum á 
tískusýningum. Einnig eru rauðu 
kjólarnir klæddir upp með jakka 
í öðrum lit, svörtum eða galla-
jakka. Það gefur sportlegt útlit og 
væri til dæmis flottur klæðnaður 
fyrir jólahlaðborðin sem eru fram 
undan.

Samkvæmt tískusérfræðingum 
verður litaflóran mjög falleg eftir 
áramótin þegar kemur að tísku-
heiminum. Bláir tónar verða 
áberandi, hvítur, jarðlitir og 
mintugrænn svo einhverjir séu 
tilnefndir. Dimmir litir verða 
vinsælli en bjartir. Dökkfjólublár 
kemur sterkur inn og litur sem 
líkist ryðguðum appelsínum, hvað 
svo sem það þýðir, túrmerikgulur 
og grágrænn. Svartur litur verður 
áberandi sem fyrr.

Þá verða dragtir vinsælar en þær 
eiga að vera lausar við líkamann og 
þægilegar. Buxurnar verða víðar 
og háar í mittið. Tískan eftir ára-
mótin einkennist nokkuð af þægi-

Stjörnurnar klæðast rauðu
Rauðir kjólar eru ekki bara jólalegir og fallegir heldur eru þeir afar vinsælir um þessar mundir. 
Stjörnurnar flykkjast í samkvæmi þessa dagana og margar eru þær klæddar rauðu.

Sonna Rele kom 
á verðlaunaaf-
hendingu í 
soul-tónlist í 
Las Vegas um 
helgina í rauð-
um, stuttum 
kjól. Sonna er 
söngkona og 
tónlistarmaður 
sem hefur 
meðal annars 
túrað með John 
Legend.

Kántrísöngkonan Danielle Brad-
bery mætti í rauðu á CMA-verð-
launahátíðina í Nashville. 

Fyrirsætan Marie Amiere  mætti 
á galahátíð hjá Óperunni í Berlín í 
rauðum síðkjól sem eftir var tekið. 

Tískuhönnuðurinn Rachel Zoe var í glæsilegum kjól á hátíð í Los Angeles 
fyrir nokkrum dögum. Rachel er einnig rithöfundur og viðskiptakona.

Chiquinquira 
Delgado mætti 
á Grammy-
verðlauna-
hátíðina fyrir 
latín-tónlist í 
Las Vegas 14. 
nóvember. 
Chiquinquira 
er fyrirsæta, 
sjónvarpskona 
og leikkona frá 
Venesúela.

legum og afslöppuðum klæðnaði 
en þó kvenlegum. Hvað sem næsta 
árs tísku líður þá er um að gera að 
finna sér rauðan jólakjól áður en 
hátíðarhöld aðventunnar fara í 
gang með öllum jólatónleikunum.

TRAUST Í 80 ÁR

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Fylgið okkur á FB 

DÁSAMLEGAR 
DÚN-ÚLPUR/KÁPUR, 2 síddir, 

gæðavottaðar, st-36-48 margir litir. 
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Bílar 
Farartæki

Nýr Nissan Leaf SV 40Kw. 
Raundrægni um 270 km. Til 
afhendingar strax. 100% lán 
mögulegt. Verð: 4.190.000,-

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

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

 Málarar

VIÐHALDSTAK EHF.
Getum bætt við okkur innanhús 
málun. Öll tilboð ykkur að 
kostnaðarlausu. Sími 6974650.

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

 Húsaviðhald

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.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

 Nudd

NUDD NUDD NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna. Lausir tímar 
til 21.nóvember.

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

Skarfagarðar 2
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 23. október 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 7. nóvember 
2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Klettasvæðis, Skarfabakka vegna 
lóðarinnar nr. 2 við Skarfagarða. Í breytingunni felst að byggingarreitur er stækkaður að hluta á norðvestur 
horni reitsins. Nýtingarhlutfall jarðhæðar fer úr 0.5 í 0.56 og nýtingarhlutfall millipalla í 0.25. Nánar um 
tillöguna vísast til kynningargagna.

Funafold 42
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 30. október 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 7. nóvember 
2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar nr. 42 við Funafold. Í 
breytingunni felst að stækka núverandi leikskóla í Funafold og gera þar sjö deilda leikskóla, stækka 
lóð leikskólans, fjölga bílastæðum, færa aðkomu að leikskólanum og færa til norðurs hjólastíg fyrir ofan 
núverandi lóðamörk. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Vesturgata 6-10A
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 6. nóvember 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 14. 
nóvember 2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Naustareits vegna lóðarinnar 
nr. 6-10A við Vesturgötu. Í breytingunni felst að heimilt er að koma fyrir svölum á austurenda vesturgötu 
6-8 og endurbyggja svalir með tröppum á Vesturgötu 10. Gististarfsemi heimiluð á 2. hæð Vesturgötu 6-8. 
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Mógilsá
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 6. nóvember 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 14. 
nóvember 2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Mógilsár og Kollafjarðar. 
Í breytingunni felst að byggingarreit A er hliðrað til vesturs vegna legu fornleifa á svæðinu, reitur Þ1 er 
stækkaður til vesturs svo að reitur A falli allur innan svæðisins eftir færsluna, heimilt byggingarmagn á reit 
A er aukið og skilmálum um leyfilega þjónustu breytt. Auk þess verða B-rými sem eru ekki inni í heildartölu 
byggingarmagns og bætt er við ákvæði um að leyfa gististarfsemi á svæðinu. Nánar um tillöguna vísast 
til kynningargagna.

Tillögur er einnig hægt að fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 
1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 21. nóvember 2019 til og með 6. janúar 2020. Einnig má sjá 
tillögurnar á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega 
til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 6. janúar 2020. Vinsamlegast 
notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 21. nóvember 2019
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsingar um breytingu 
á deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru 
auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Honda CR-V Executive dísil

Honda CR-V Elegance navi

Honda HR-V Elegance dísil

Vatnagörðum 24 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Nýskráður 9/2016, ekinn 36 þús.km., dísil, 
sjálfskiptur 9 gírar.

Nýskráður 6/2017, ekinn 80 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 11/2016, ekinn 35 þús.km., Hon-
da Connect með leiðsögukerfi, dísil, 6 gírar.

Verð kr. 
3.890.000

 Allt að 90% fjármögnun í boði

Verð kr.  
2.890.000

 Allt að 90% fjármögnun í boði

Verð kr. 
3.490.000

 Allt að 90% fjármögnun í boði
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Honda Jazz Trend
Nýskráður 6/2017, ekinn 35 þús.km., 

bensín, 6 gírar.

Tilboð kr. 
1.690.000

 Allt að 90% fjármögnun í boði

Bernhard notaðir bílar

eru fluttir að

Vatnagörðum 24

Bernhard notaðir bílar

eru fluttir að

Vatnagörðum 24

KOMDU OG GERÐU GÓÐ KAUP  

Í GÓÐUM NOTUÐUM BÍL 

SÖLUMENN OKKAR ERU Í SAMNINGSSTUÐI

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

DAG HVERN LESA
96.000

ÍSLENDINGAR
FRÉTTABLAÐIÐ 
AÐ MEÐALTALI

HEIMILD: PRENTMIðLAMÆLING GALLUP APR-JÚN 2019, 12-80 ÁRA, 
ALLT LANDIð HAGSTOFA ÍSLANDS, MANNFJÖLDATÖLUR, 2019

- MEST LESNA DAGBLAÐ LANDSINSFRÉTTABLAÐIÐ
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Húsnæði

 Húsnæði í boði

ÍBÚÐ TIL LEIGU Á JARÐHÆÐ, 
HVERFI 109.

Snyrtileg íbúð ca 55fm í rólegu 
hverfi. 170þ mán. + tryggingargjald. 
Dýrahald bannað. Hiti og rafmagn 
innifalið. Laus 1. des. Sendið uppl á 
.... Ibudinve@gmail.com

Til leigu í Garðabæ einstaklingsíbúð 
með sér inngangi,reyklaust og 
rólegt. Upplýsingar í síma: 892-8825.

 Atvinnuhúsnæði

IÐNAÐAR- EÐA 
LAGERHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Til leigu 180-270 fm. 
atvinnuhúsnæði með 

innkeyrsluhurð í Bolholti 4 
(bakhús) 105 Rvk.

Laust strax.
Uppl. í s: 893-8166 eða  

grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

 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

Atvinna

 Atvinna í boði

VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar óskar eftir að ráða 
vélvirkja, bifvélavirkja eða vanan 
mann í málmsmíði / vélavinnu. 
Fjölbreytt framtíðarstarf, góð 
vinnuaðstaða. Uppl. í s. 869 1122, 
efnir@efnir.is www.alheimar.is

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

GRANDAVEGUR 47
107  Reykjavík

Verð:   55 millj.

Falleg 115 m² 3-4ra herbergja íbúð 
 •  4 hæð með útsýni yfir hafið

 • 60 ára og eldri – Laus strax

 • Íbúðinni fylgir sérstæði í bílgeymslu.

OPIÐ HÚS
fimmtudag 21.nóv. 

kl. 17:30-18:00

Nánari upplýsingar veitir:  

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

LAUS STRAX

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

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

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

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

Með því að auglýsa í 
Atvinnublaðinu nær 
þitt fyrirtæki til 89% 
lesenda dagblaða* 
á höfuðborgarsvæðinu.

 Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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