
föstudagur

ALDREI HÆGT 
AÐ GEÐJAST 

ÖLLUM
Ragnhildur Magnúsdóttir, 

dagskrárgerðarkona á 
Bylgjunni, um það að vera 

ættleidd, talin skrítin og 
manninn sem núllstillir hana

FYLGIRIT FRÉTTABLAÐSINS

JÓNÍNA FÆR 
VERÐLAUN
Forsætisráðherrafrúin 
hlýtur viðurkenningu fyrir 
hinsegin bókmenntir

KÁPURNAR 
SLÁ Í GEGN
Hera Harðardóttir kom 
frá Köben með nýstár-
lega hönnun.

SUNNUDAG-
AR Í LONDON
Tískuljósmyndarinn Saga 
Sigurðardóttir um uppá-
haldsborgina sína

 15. maí 2009

SUMARTILBOÐ

27.950Kr.



2 föstudagur  15. maí

núna
✽  tíska, fólk og tíðarandi

augnablikið

Útgáfufélag 365 miðlar ehf. Forsíðumynd 
Arnþór Birkisson Útlitshönnun Kristín Agn-
arsdóttir Ritstjórn Anna Margrét Björnsson.
Auglýsingar Sigríður Dagný Sigurbjörnsdóttir 
sigridurdagny@365.is sími 512 5462 Föstu-
dagur Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík, sími 512 
5000 

þetta
HELST

SIGRÚN EÐVARÐSDÓTTIR EIGANDI VERSLUNARINNAR SYSTRA 
Á föstudagskvöld horfum við á skemmtilega fjölskyldumynd, fáum okkur popp, smá 

bland í poka og höfum það rosa gaman. Ég er mjög spennt fyrir laugardagskvöld-
inu enda er mikill áhugi á Eurovision á mínu heimili. Við hjónin ætlum að horfa á 
keppnina í góðra vina hópi. Ætli við skellum okkur ekki í bíó á sunnudaginn og ég 
held að Hannah Montana-myndin sé efst á óskalistanum að þessu sinni.

MORGUNMATURINN:  Te og kex.

BESTA KAFFIÐ:  Kaffi mokka með auka súkkulaði-
skeið á 1001 kaffihúsinu á Brick Lane.

HVERNIG ER BEST AÐ EYÐA DEGINUM? 
 Bestu dagarnir eru í góðu veðri með 
góðu fólki í einhverjum af görðun-
um hérna í London. Sunnudagar 
á Brick Lane eru yndislegir. Á 
daginn finnst mér æðislegt að 
fara á listasöfn eins og Photo-
graphers gallery og sitja á 
kaffihúsum og skoða bækur 
og blöð.

BEST GEYMDA LEYNDAR-

MÁLIÐ?  „Vintage fair“ í 
Hammersmith á sex vikna 
fresti. Svo falleg föt eru 
seld þar að ég tárað-
ist fyrst þegar ég kom 
þangað inn! 
Svo er 
það RD 
Franks 

sem er á einni hliðargötu 
Oxford Street. þar er besta 
úrvalið af tímaritum, mér líður 
eins og lítilli stelpu í nammi landi 

þegar ég fer þangað inn. Holland Park og 
Hampstead Heath eru uppáhaldsgarðarnir 

mínir hérna í London.

LÍKAMSRÆKTIN:  Hlaupa um á háum 
hælum til að ná lestinni á morgnana 
með þunga myndavélatösku.

BESTI SKYNDIBITINN:  Yo sushi! 

RÓMANTÍSKT ÚT AÐ BORÐA? 
 Þar sem ég er námsmaður erum 
við kærastinn minn dugleg 
að elda heima, enda er gott 
hráefni frekar ódýrt hérna í 
London.

BEST AÐ EYÐA KVÖLD-
INU?  í trylltum dansi í „fa-

bulous“ tískupartíum.

LONDON
Saga Sigurðardóttur tískuljósmyndari BORGIN

mín

Jónína Leósdóttir hlýtur 
Vorvindaviðurkenninguna 
Rithöfundurinn og forsætisráð-
herrafrúin Jónína Leósdóttir mun 
á sunnudag veita viðtöku árlegri 
viðurkenningu Ibby á Íslandi – 
Vorvinda. Félagið hefur veitt ein-
staklingum og stofnunum þessa 
viðurkenningu fyrir framlag til 
barnamenningar á Íslandi. Jónína 
hefur skrifað skáldsögur, leikverk, 
æviminningabækur og starfað við 
blaðamennsku. Síðustu árin hefur 
hún hins vegar gefið barnabók-
menntum aukinn gaum en fyrstu 
unglingabókina gaf hún út árið 
1993. Árið 2007 kom svo bókin 
Kossar og ólífur út og í fyrra 
leit Svart og hvítt dags-
ins ljós. Þessar tvær bækur 
hafa hlotið mikið lof en þær 
má flokka undir hinsegin 
bókmenntir. 

Jóhanna Guðrún kom 
Manúelu Ósk á óvart
Mikill spenningur er fyrir Eurovision 
á laugardaginn og margir sem 

hugsa hlýtt til 
Jóhönnu Guð-
rúnar enda hreif 
hún mann og 
annan með frá-
bærri frammi-
stöðu á þriðju-
dagskvöldið. 

Íslendingar erlendis eru þar ekki 
undanskildir og Manúela Ósk 
Harðardóttir skrifar á blogginu sínu 
að Jóhanna hafi komið henni „svo 
mikið á óvart að ég á varla til orð. 
Kannski vegna þess að í hausnum 
á mér lítur hún einhvern veginn 
svona út“ segir Manúela og birt-
ir mynd af Jóhönnu kornungri 
og rifjar upp tímann þegar Jó-
hanna söng með Georg og Masa í 
Söngvaborg 2.

GLÆSILEG Bandaríska leikkonan 
Robin Wright-Penn ljómaði á kvik-
myndahátíðinni í Cannes í vikunni en 
hún er að skilja við Sean Penn.  

Skórnir Kron by KronKron eru hugarfóstur Hugrúnar Árnadóttur og 
Magna Þorsteinssonar í tískuveldinu KronKron en fyrstu týpurnar litu 
dagsins ljós fyrir nokkrum mánuðum. Hönnunin, sem er eftir þau 
hjónin, er fullkomlega í anda KronKron, tímalaus, skemmtileg, 
litrík og kvenleg. Skórnir eru hundrað prósent íslensk hönnun 
en framleiddir í borginni Elda á Spáni sem er þekkt fyrir skó-
framleiðslu. Nýjustu skórnir frá Kron by KronKron eru með 
mjög háum og flottum hæl og í glaðlegum sumarlegum 
litum eins og sítrusgulu, skærbláu, bleiku og rauðu.
  - amb

Litríkir og sexí

helgin
MÍN

H era Harðardóttir er nýkomin frá Kaup-
mannahöfn þar sem hún bjó í heil átta 

ár, og í farteskinu kom hún með afar skemmti-
lega flík sem er í senn léttur jakki og smart 
hliðartaska. 

Hera lærði fatahönnun ytra og hefur starf-
að sem slíkur síðan hún útskrifaðist árið 2005. 
„Fyrst eftir skólann stofnaði ég fatamerki sem 
hét „Address“ með dönskum hönnuði. Við 
gerðum þrjár fatalínur en hættum samstarf-
inu eftir haust/vetur 2007. Það var ótrúlega 
skemmtilegt og lærdómsríkt en ég fór svo aftur 
í nám og kláraði BA í Business Administration 
síðasta vor.“ Hera segist hafa verið mun leng-
ur í Danmörku en hún ætlaði sér og ákvað loks 
að snúa aftur heim. „Ég bjóst hins vegar við 
því að þessi kreppa yrði mun vægari en kom í 
ljós eftir að ég var flutt með heilan gám til Ís-
lands. Nú er ég að bíða eftir svari um inngöngu 
í mastersnám í Kaupmannahöfn, kannski flyt 
ég þá aftur þangað í haust ef ég kemst inn.“ 

Eftir að Hera hafði hannað töskukápuna 
fann hún gamla skissubók með sömu hug-

mynd, skissu sem hún hafði steingleymt. 
„Þarna hafði ég skrifað töskujakki og 
teiknað ljósaperu fyrir framan. Þarna 

hef ég fengið hugmyndina og haft hana í 
undirmeðvitundinni í svona mörg ár.“ Káp-

urnar hennar Heru hafa vakið mikla athygli 
enda stórsnjöll hugmynd. „Konur eru vanar 
að þurfa að burðast um með yfirhöfnina inn-
andyra, til dæmis ef maður fer að versla eða í 
kokteilboð eða á opnanir. Það tekur enga stund 
að breyta kápunni minni í fallega tösku.“ 

Hægt er að nálgast flíkina í Nakta apanum 
í Bankastræti og hún verður væntanleg í fleiri 
verslunum á Laugaveginum á næstunni. „Það 
er ein búð í Kaupmannahöfn með hana núna 

en þetta er allt á byrjunarstigi eins og er. Það 
er hægt að fá hana einfalda eða tvöfalda eða 
snúa henni á röngunni, en hún kemur í alls 
konar litum og efnum.“ 

Hera ætlar svo til New York í sumar til þess 

að athuga möguleika á sölu þar. „Mér finnst 
mjög margt flott að gerast í fatahönnun á Ís-
landi en mér finnst að það mætti efla íslenska 
hönnun og útflutning á henni enn frekar.“

   amb@frettabladid.is 

Svokallaðar „töskukápur“ Heru Harðardóttur hafa slegið rækilega í gegn

KVIKNAÐI Á LJÓSAPERU

Ágústa Hera Harðardóttir hönnuður í töskukápunni „Ég bjóst við að þessi kreppa yrði vægari þegar ég ákvað 
að flytja heim.“  FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



ýmis
 tilboð í 
verslun

YES TO 
CARROTS

Gulrætur eru fullar 
af A-vítamíni og er 

það m.a. nauðsynlegt 
fyrir sjón, frjósemi, 

ónæmiskerfið, 
slímhimnur
og vöxt ...YES TO 

CUCUMBER
Agúrkur eru ríkar af C

vítamíni og það eykur td. 
nýtingu járns úr fæðunni. Í 

C-vítamíni er andoxunarefni 
og sem slíkt hjálpar það til 

að við halda frumunum 
heilbrigðum.

VERÐDÆMI Á 
SNYRTIVÖRUM

andlitskrem 1.190,-
augnkrem 1.290,-

líkamshreinsir 990,-
andlitshreinsir 790,-
sjampó 500 ml 790,-

hármaski 790,-

Smáratorgi  3  /  201 Kópavogi  /  sími:  522 7860 /  /  Korputorgi  /  112 Reykjaví k /  sími:  522 7870

Við komum stöðugt á óvart! 
Snyrtivörur á verði sem fáir leika eftir … 

PÚÐAR frá 777,-

70%
afsláttur

Púðar

BREIÐ HIRSLA

6.990,-

HÁ HIRSLA 5.990,-

margnota hirslur 
úr hnotu 

á lágu verði!

Goa húsgögn

TAUKARFA

4.990.-
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Ragnhildur Magn-
úsdóttir dagskrár-
gerðarkona á Bylgjunni 
segist aldrei hafa skilið 
hugtakið að vera „pakk-
að inn í bómull“. Fyrir 
henni hafi lífið verið háð 
stöðugum breytingum, 
flutningum og að læra 
á nýtt umhverfi. Ragn-
hildur segir frá upplifun 
sinni af því að vera 
ættleidd, manninum í 
lífi hennar sem núllstillir 
hana og því að „þykja 
skrítin“. 

Viðtal: Júlía Margrét 
Alexandersdóttir
Myndir: Stefán Karlsson

R
agnhildur Magnús-
dóttir er ein þeirra 
sem glæða einsleitt 
mannlífið á Íslandi 
lífi. Enda ólst hún 

upp í Bandaríkjunum og margir 
sem hitta hana verða hálfhissa á 
því hve opin hún er. Ragnhildur 
segir að fyrst eftir að hún flutti 
heim hafi það tekið hana tíma að 
skilja að hennar Kanafas þætti 
stuðandi. „Ég er ekki eins opin og 
þegar ég flutti  fyrst til Íslands. 
Þá var ég bara: „Halló, góðan dag-
inn, nice to meet you,“ – við alla. 
Svo eftir ítrekuð óvinsamleg við-
brögð hugsaði maður: Íslending-
urinn vill þetta ekki. Fólk vill ekki 
að maður sé svona opinn. Margir 
héldu að ég væri bara stórskrítin. 
Það var svolítið sjokk fyrir mig 
því ég kunni ekkert annað en að 
heilsa öllum, taka í höndina á 
fólki og stundum faðmaði maður 
fólk sem maður var bara búinn 
að hitta tvisvar. En ég hugsa að 
fas mitt tengist ekki bara því að 
vera alin upp í Ameríku. Þetta er 
held ég mun frekar tengt sjálfs-
bjargarviðleitni. Ég kann svo vel 
að byrja upp á nýtt, redda mér 
og sjá um mig. Ég fór að heim-
an fimmtán ára og hef flutt og 
skipt um skóla oftar en ég kann 
tölu á að koma. Fas mitt kemur 
mikið til út af því að þurfa enda-
laust að byrja upp á nýtt í fram-
andi aðstæðum.“ 

KANAMELLAN Í KÓPAVOGI
Átta ára gömul flutti Ragnhildur 
frá Stykkishólmi og bjó eftir það í 
Kaliforníu þar til hún flutti heim 
fyrir átta árum. Hún var að vísu 
á þónokkru flakki og flutti meðal 
annars í Kópavoginn á ferm-
ingarárinu. Það var ekkert sér-
stök reynsla að sögn Ragnhild-
ar og hún fór aftur út. „Það var 
kannski ekki eins algengt á þess-
um árum að krakkar væru mikið 
erlendis, við krakkarnir sem höfð-
um búið mikið úti lentum í þessu. 
Ég var til dæmis einfaldlega köll-
uð Kanamellan í Kópavogi,“ segir 
Ragnhildur en virðist þó í dag 
hafa húmor fyrir lífsreynslunni. 
En hún segist samt hafa lært það 
á því að búa hér síðustu árin að 
vera passasamari á því hvaða 
fólki hún hleypir að sér og gera sig 
ekki algerlega varnarlausa gagn-
vart manneskjunni. Við ætlum 
hins vegar aðeins að gera þetta 
í vitlausri tímaröð og ræða næst 
upprunann og örlítið flókna fjöl-
skyldusögu.

Ragnhildur á íslenska fjölskyldu, 

foreldra og systkini sem búa öll úti 
í Kaliforníu. „Fósturpabbi minn, 
sem ég kalla pabba, heitir Magn-
ús Þrándur Þórðarson og mamma 
mín heitir Helga Þorvarðardóttir. 
Fósturpabbi minn ættleiddi mig 
en blóðfaðir minn heitir Stefán 
Ágúst Magnússon,“ segir Ragn-
hildur en Magnús og Helga tóku 
saman þegar Ragnhildur var bara 
nokkurra mánaða. „Mamma og 
fósturpabbi minn kynnast heima 
hjá Sigurjóni Sighvatssyni og kon-
unni hans, Siggu Jónu. Pabbi og 
Sigurjón voru saman í skóla og 
mamma og Sigga Jóna voru vin-
konur. Mamma var þarna að passa 

fyrir Siggu Jónu og var kasólétt af 
mér. Fósturpabbi minn, Magnús, sá 
mömmu þarna og varð strax ást-
fanginn af henni án þess að neitt 
gerðist. Í kjölfarið fór hann svo 
til Afríku á vegum Rauða kross-
ins í eitthvert hjálparstarf, veikt-
ist alvarlega af malaríu og kom því 
heim aftur til Íslands. Þarna er ég 
orðin nokkurra mánaða gömul og 
mamma er skilin. En hann hafði 
hins vegar allan tímann verið með 
hugann við mömmu og var bara 
ákveðinn í að fá hana til að gift-
ast sér. Sem svo gerðist. Aðstæð-
ur þóttu þannig að best væri að 
hann ættleiddi mig, sem og hann 

gerði. Þetta þótti auðvitað svolítið 
djarft á þessum tíma en þau voru 
alltaf svo ákveðin. Og þau eru enn 
þann dag í dag yfir sig ástfangin, 
hann klípur hana meira að segja 
á kaffihúsum í Kaliforníu,“ segir 
Ragnhildur. 

BLÓÐTENGSL VIÐ FÓLK SEM 
ÉG ÞEKKI LÍTIÐ
Sambandið við blóðföðurinn var 
af skornum skammti. „Í dag er 
ég í nánast engu sambandi við 
hann. Ég hef séð hann og rekist 
á hann og sem stelpa á ég óljósar 
minningar um símtöl á afmælum 
og jólum og fyrsta minning mín 

um hann er göngutúr um Hlíð-
arnar með honum þar sem hann 
gaf mér ís og var hinn ljúfasti. 
Við náðum hins vegar bara ein-
faldlega ekki að tengjast þegar 
ég komst á fullorðinsár, sem 
mér finnst stundum skrítið því 
við erum eiginlega nákvæmlega 
eins í útliti, og meira að segja 
með mjög svipaða takta, sem 
manni finnst fyndið því ég ólst 
ekki upp með honum.“ Stefán, 
blóðfaðir Ragnhildar, er bróðir 
Ólafs F. Magnús sonar, borgarfull-
trúa og fyrrverandi borgarstjóra. 
Hefur hún eitthvert samband við 
aðra fjölskyldumeðlimi föður síns 
megin, svo sem Ólaf? „Ég hitti Óla 
stundum á förnum vegi. Og ég hef 
alltaf haft gaman af honum. Mér 
finnst hann fyndinn og duglegur 
og ég hef alltaf haft „soft spot“ 
fyrir fólki sem fer sínar eigin 
leiðir. Eflaust finnst einhverj-
um hann bráður, en mér finnst 
hann bara fyndinn og skemmti-
legur. En í raun og veru hefur 
þetta alltaf verið svolítið skrítið. 
Ég á blóðtengsl við fólk sem ég 
þekki mjög lítið en svo er fólkið 
sem er mér mjög nátengt, ekki 
blóðskylt mér. Ég þekki auðvitað 
ekkert annað og finnst að þetta 
eigi bara að vera svona. Ég hitti 
blóðpabba minn nokkrum sinn-
um á unglingsárum þegar ég kom 
til Íslands á sumrin og hann var 
í mínum augum hress gaur sem 
þekkti marga. Var mikið í veiði, 
var formaður stangveiðifélagsins 
og leiðsögumaður í veiði. Marg-
ir hafa líka sagt mér sögur af 
honum og árunum sem hann var 
starfandi módel og vann í Karna-
bæ og slíkt. Hann þótti víst ansi 
laglegur karl. Ég kynntist honum 
hins vegar ekki mikið.“

MISTÖK ERU EKKI HEIMS-
ENDIR
Ragnhildur var námsmanna-
barn en Magnús faðir henn-
ar var meðal annars í doktors-
námi í Berkeley í upplýsinga-
fræðum. Móðir hennar er kennari 
að mennt og tók svo BA-próf í 
kynjafræðum sem það myndi 
líklega kallast í dag og var mik-
ill femínisti að sögn Ragnhild-
ar. Ragnhildur fetaði hins vegar 
að nokkru leyti í spor Magnúsar 
en hann var með eigin útvarps-
þátt á Rás 2 hér í „gamla daga“ 
og nú er Ragnhildur með eigin 
þætti á Létt Bylgjunni ásamt því 
að starfa á Bylgjunni. „Ég á fimm 
ára starfsafmæli í útvarpinu nú 
í ár. Ég hef þá skoðun að ef fólk 
ætli að starfa í útvarpi við þess 
konar þáttagerð sem ég geri verði 
það að hafa mikla ástríðu fyrir 
tónlist. Ég er mikið tónlistarnörd 
og einnig finnst mér gaman að 
reyna að ögra sjálfri mér og prófa 
eitthvað nýtt. Það geri ég með því 
að finna áhugaverð viðtalsefni og 
slíkt.“ Hvernig tilfinning er það 
að tala fyrir eyrum fjölda fólks 
allan daginn? „Ég reyni bara að 
vera ég sjálf og ég hef lært að það 
er aldrei hægt að þóknast öllum. 
Ég hef heyrt fólk segja: „Ég þoli 
ekki þessa útvarpskonu“ og slíkt 
tal tók ég nærri mér fyrst. Ég er 
hins vegar sjóaðri í dag og veit 
að það þarf ekki öllum að líka 
við það sem maður gerir. Og mér 
líður miklu betur í eigin skinni 
með það bak við eyrað. Ég er ör-
uggari og veit að ef ég geri mistök 
er það ekki heimsendir.“

Fortíð Ragnhildar á atvinnu-
markaðnum er svolítið skraut-
leg en eftir að hafa útskrifast 

MARGIR HÉLDU AÐ ÉG VÆRI STÓRS

ÓVENJULEG FJÖLSKYLDUSAGA „En í raun og veru hefur þetta alltaf verið svolítið skrítið. Ég á blóðtengsl við fólk sem ég þekki 
mjög lítið en svo er fólkið sem er mér mjög nátengt ekki blóðskylt mér. Ég þekki auðvitað ekkert annað og finnst að þetta eigi bara 
að vera svona,“ segir Ragnhildur Magnúsdóttir um það að vera ættleidd.

„Erum við ólík? Nei, það er nú svo skrítið að við erum alls ekkert ólík, 
þótt sýnast megi í fyrstu. En þó nægilega ólík til þess að það sé jafn-
vægi í sambandinu. Hann er einfaldlega mjög góður kærasti og vinur 
og hefur góð áhrif á mig. Ég hálfpartinn núllstillist þegar ég er með 
honum – hann róar mig.“
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SPARAÐU!! Einn dekkjagangur allt 
árið, næstu ár, engar umfelganir. 
Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi 
í bleytu og hálku. Söluaðili; Efnir ehf, 
Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 1122

Vantar BridgeStone Pontenza dekk 
215/45R18. Uppl. í s. 772 1683.

UMFELGUN - UMFELGUN !
Fólksbíl 5.490.- Smá jeppar 6.490.- 
30-32“ 8.990.- 33-35“ 9.490.- VDO 
BORGARDEKK BORGARTÚN 36 588 
9747

 Varahlutir

Bílapartar ehf 
S. 587 7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Til sölu Pajero Sport ‘99 í heilu lagi eða 
í varahluti. Uppl. í s. 892 0290.

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero 
‘00-’05. L200/Izuzu pick up ‘00-’07. 
Susuki Vitara/Liana/Swift ‘00-’08. 
Hyundai Santa Fe/Tucson/Starex. ‘00-
’06. Nissan pickup/Almera/X-Trail ‘02-
’08. VW/skoda ‘00-’05. Mazda/Ford 
‘00-’05. Kia, flestar gerðir. Chevrolet 
‘05-’06. Citroen C2/C3 ‘02-’06. og fl. 
Kaupum bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 
& 893 2284.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir. Kaupi bíla. Uppl. í s. 
554 1610 & 892 7852.

555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, I30. 
Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, Yaris. 
M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. Suzuki 
Swift. Chevrolet Lacette. MMC Galant, 
Pajero. Citroen Berlingo. Daihatsu 
Terios. Peugot 206. Man 26530 árg.’05. 
og margt fleira. Kaupum bíla til niður-
rifs. S. 555 6666 & 615 0888.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

 Garðyrkja

Húsa og sumarbústaða-
eigendur

tek að mér hvers kyns garðvinnu t.d. 
þökulagnir, fjarlægja tré, drenlagnir, 
skólplagnir, jarðvegsskipti í innkeyrsl-
um, hellulögn og fleira. Er með gám 
undir garðaúrgang. S. 892 8043.

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöð-
um grjótkanta og útvegum 

holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna. 

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Tökum að okkur stærri og smærri verk. 
Traust og alhliða þjónusta. VALDÍS S. 846 
0864 (SLÁTTUR + BEÐAHREINSANIR), 
HÖRÐUR MÁR S. 897 0951 (ÖLL 
ÖNNUR VERK). Sláttumenn 

Er öspin til ama?
Sérhæfum okkur í fellingum og í að 
fjarlægja allar stærðir og gerðir trjáa. 
Eyðum líka rótarkerfum. Uppl. í s. 695 
1918

Tökum að okkur alla almenna umhirðu 
garða. Sláttu-og garðaþjónustan. S. 577 
4444 & 892 9999.

Garðyrkja
Sinni öllu sem lítur að görðum. Faglegt, 
vandað, sanngjarnt og persónulegt. 
Halldór garðyrkjum. s. 698 1215.

Klippi runna, limgerði og felli tré. Önnur 
garðverk. Garðaþjónusta Hafþórs. S. 
897 7279.

Gerum tilboð í garðslátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga. ENGI ehf Sími: 857-
3506

Trjáklippingar
Runnaklippingar, trjáfellingar, snyrting 
á trjágróðri. Alhliða umhirða garða.
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur.
S. 848 1723.

 Bókhald

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

Account Bókhald og 
rekstrarráðgjöf slf.

Framtöl ofl. S. 860 0266 & 840 0609 
www.account.is

 Málarar

Múrum og málum !
Tökum að okkur múr- og máln-
ingarvinnu, stór og smá verk. 
Örugg þjónusta, vanir menn 

vönduð vinna. Gerum verðtil-
boð þér að kostnaðarlausu.
Upplýsingar gefur Sverrir s. 

661 7000.

Málarameistari getur bætt við sig verk-
efnum. Uppl. í s. 896 6148.

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, sanngjarnt verð! 
Uppl. í s. 695 1918.

 Búslóðaflutningar

Búslóðaflutningar
Tökum að okkur alla búslóðaflutninga 
og aðra flutninga. Góð þjónusta. Einnig 
aukamenn ef óskað er. Erum með 
besta verðið. Uppl. í síma 899 2536 
& 659 4403.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

RemontMax ehf.
Spörslum - Málum - 

Flísaleggjum. Góð tilboð/verð!! 
Uppl. í s. 849 9301.

www.flisarogmalun.is

Húsaviðhald
Tökum að okkur sprungu og 
múrviðgerðir, trésmíðavinnu, 
málningarvinnu utanhúss og 
innan, þakviðgerðir og fleira 
tengt almennu húsaviðhaldi. 

Gerum föst tilboð að 
kostnaðarlausu eða tímavinna. 

Bjóðum örugga þjónusta 
og lærða fagmenn. 
Uppl. í s. 869 3934.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og smávægilegar múrviðgerðir 
og fl. Uppl. í s. 659 3598.

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

Vantar þig smið? Vanvirkir fagmenn. 
vandvirkur.is. Uppl. s. 663 0518 & 898 
0771.

Glerjun og 
gluggaviðgerðir

Öll glerskipti - leitið tilboða. Glugga 
og hurðaþjónunstan sími 895 5511 
- smidi.is

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s. 
málun, múrun, flísa- & parketlagnir 
og trésmíði, nýsmíði á gluggum og 
ísetningu. Föst tilboð eða tímavinna. 
S. 616 1569.

Ryðgar Ryðfría stálið.
Yfirborðshreinsun á ryðfríu stáli. 
Varanleg lausn Handrið, klæðning, og 
allt annað úr ryðfríu stáli. www.rafpol.
is & 661 8444.

Er ryðfría stálið viðhaldsþurfi. Sérhæfð 
efnishreinsun á ryðfríu stáli. www.raf-
pol.is

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Alhliða tölvu- og netviðgerðir, gagna-
björgun og ráðgjöf. Kem á staðinn. Þar 
sem aðrir klikka kem ég við sögu. Gott 
verð!! Baldvin, S. 699 6735.

Til sölu

Til sölu

Þjónusta
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 Nudd

Whole body massage. Tel. 849 5247.

Whole body massage. S. 841 8529.

Faglegt heilnudd
Heilsusamlegt, slakandi og heitsteina 
nudd. Karolína, nuddari/sjúkraþjálfari. 
Uppl. í s. 694 6518.

Whole body massage. S. 696 4399.

 Spádómar

 Iðnaður

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 699 6069

 Viðgerðir

Smávélaviðgerðir: Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, garðlýsing, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, hekkklipp-
ur, rafstöðvar. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

 Rafvirkjun

Raflagnir
Rafþjónusta, dyrasímaþjónusta, töflu-
skipti, tilboð. Rafneisti ehf. Sími 896 
6025.

 Önnur þjónusta

Málun bílastæða, malbiksviðgerðir, 
vélsópun, skilti, kantsteinn www.verk-
takar.com s: 5514000

Uppsteypa mannvirkja
Ásamt annarri húsasmíði. 

Jarðvinna, uppsteypa, mót og 
krani. Löggiltur meistari.

Dynkur ehf. Ragnar s. 894 
2454.

 Til sölu

Minigolf
 www.bustadur.is

9 holu minigolfvellir til sölu. Skemmtileg 
sett. Upplagt fyrir einstaklinga, félags-
samtök, útihátíðarsamtök eða þjón-
ustumiðstöðvar. Erum að taka niður 
pantanir núna. Uppl. í s. 869 1690 & 
867 3245 Bergiðjan ehf Smiðshöfða 12

www.vorutorg.is
Kviðbelti á aðeins 9900Frí heimsend-
ing á höfuðbsv517-3030

Málverk eftir Jósep Kr. af Borgafirði 
eystra. Málverk eftir Grím Marino af 
Þingvöllum ofl. Uppl. s. 821 4756.

Til sölu hlutir úr búslóð t.d. tvískiptur 
ísskápur/frystir, eldhúsborð, stólar, leð-
ursófasett ofl. Uppl. í s. 860 1305.

Tilboð
2 Sontegra ljósabekkir lítið notaðir til 
sölu. Fara fyrir lítið. Uppl. í s. 695 1918.

 Gefins

Óska eftir ísskáp og þvottavél gefins, 
má vera bilað. Uppl. í s. 896 8568.

 Óskast keypt

Gull - Gullskartgripir
Kaupum til bræðslu allar teg-
undir gullskartgripa, gamla, 

nýlega, ónýta gegn stgr.
demantar.is - Pósthússtræti 

13 - S. 699 8000 Magnús 
Steinþórsson.

Staðgreiðum gull, dem-
anta og úr.

Hringar, hálsmen, armbönd, 
Rolex, Cartier, Patek Philippe 

o.fl. Hringdu núna og fáðu 
tilboð þér að kostnaðarlausu! 

www.kaupumalltgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

Evrur óskast
Óska eftir að kaupa evrur og 

dollara.
Regent Accounts Ltd. Uppl. 
gefur Sverrir í s. 618 7001. 

Loppumarkaður Zimsen. Óskum eftir 
gefins húsgögnum og munum til að 
selja á flóamarkaði til styrktar fjöl-
skylduhjálpar Íslands. Einnig óskum 
við eftir munum sem er hægt að nota 
á uppboði sem er til styrktar sama 
málefnis. Uppl. s. 772 0388.

 Hljóðfæri

Dúndurtilboð!
Kassagítarar: 1/4 stærð kr 10.900.- 
pakkinn með poka, strengjasett og 
stilliflautu. 1/2 stærð kr. 7.900.- Full 
stærð kr 12.900.- 3/4 kr. 10.900.- 4/4 
kr. 12.900.- Rafmagnsgítarpakkar frá 
kr. 29.900 Hljómborð frá kr. 17.900 
Trommusett kr. 49.900 með öllu. 
Gítarinn Stórhöfða 27. S. 552 2125 
www.gitarinn.is

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Tölvur

Heitar fartölvur til sölu. Eins og nýjar. 
Frábært verð. Uppl. í síma 696 3938.

Er tölvan biluð?
Kem í heimahús og leysi málið. Kvöld 
og helgarþjónusta. Áralöng reynsla, 
100% ánægja. Magnús 695-2095

 Verslun

Allt fyrir Eurovision Partýið! Fánar, 
hristur, tambórínur, plathljóðfæri og 
-míkrófónar, þurrís, o.m.fl. Partýbúðin, 
Faxafeni 11.

 Fyrirtæki

Hársnyrtist. í Hfj.
Flott stofa og staðsetning. Lækkað verð 
í 2 milj. Risa tækifæri fyrir öflugt starfs-
fólk. Uppl. í s. 848 9816.

Þjónusta
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 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

Harðviður til húsabygg-
inga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, park-
et, útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúf-
ur. Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

STILLANSAR
Mikið magn af stillönsum til 

leigu. Hentar vel fyrir húsfélög 
og stærri framkvæmdir.

Hagstæð leiga í boði. Sími 865 
3414

 Heilsuvörur

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183, 
www.eco.is Ný netverslun: www.betr-
iheilsa.is/erla

Botnlaus orka betri líðan! Herbalife 
Shapework. Heilsuráðgjöf og eftirfylgni. 
Kaupauki fylgir. Halldóra Bjarna hjúkr-
unarfræðingur. www.halldorabjarna.is 
S. 861 4019 & 868 4876.

Betri lífsstíll aukin orka með Herbalife. 
Reynsla í heilsuráðgjöf. Kaupauki/pruf-
ur. www.rkb.heilsuskyrsla.is Rannveig 
iðjuþjálfi/einkaþj. s. 862 5920.

Árangur með Herbalife í 29 ár. Pantaðu 
frían prufupakka. Edda Borg S. 896 
4662 www.lifsstill.is

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

Ferðanuddbekkir og ferðaóléttubekkir, 
gæði og gott verð. Uppl. í síma 891 
6447.

Tantric Massage of 
Sacred touch

For men, women and couples. Tel 698 
8301 www.tantra-temple.com

Nýtt Nýtt! Nudd 
- Japanska baðið. 

Krepputilboð!
3500.-kr Nudd, 2000.-kr skrúbb og 
heitur pottur, detox 3500.- kr. Matur 
1000.- kr. Ayurveda nudd, sogskála-
nudd og Tíbet nudd. Opið frá kl. 12.00 
alla daga nema sunnudaga. Vaida er 
komin. Ekkert sex nudd ! S. 823 8280.

Nudd
Bíð upp á slökunar og gott heilnudd. 
Rólegt og gott umhverfi í 101. Sími 
896 0082.

 Námskeið

Skútusiglinganámskeið í 
Tyrklandi

Íslensk skútuleiga í Tyrklandi verður 
með verkleg siglinganámskeið 3-10 júlí 
og 10-17 júlí Frábær leið til að sameiga 
áhugamál og skemmtiferð Nánari upp-
lýsingar onni@seaways-sailing.com og 
www.sjoleidir.is

 Ökukennsla

Öku- og bifhjólakennsla. Kennslubifreið 
Mercedes Benz. Davíð S. Ólafsson. S. 
893 7181.

 Antík

Herriffill Husqvarana ca. 150 ára til sölu. 
Heill en þarfnast hreinsunar. Tilboð. S. 
866 0167.

 Fatnaður

Buxnastyttingar og viðgerðir. 
Saumagallery Chaemsri Laugaveg 70 
S. 552 1212.

 Gisting

Gisting Jyderup / Danmörk www
.123hjemmeside.dk/islandskstrik

 Fyrir veiðimenn

Ný týndir Laxa og Silungamaðkar. S. 
864 5290.

Nýtýndir laxa- og silungamaðkar til 
sölu. Uppl. s. 895 9017.

 Húsnæði í boði

www.heimkynni.is
Til leigu 4ja herbergja íbúðir, 

lausar strax. Heimilistæki fylgja.
Allar frekari upplýsingar á 

heimasíðu okkar www.heim-
kynni.is

www.leiguherbergi.
is Gistiheimili / 
Langtímaleiga / 

Guesthouse long term 
rent.

Herb. til leigu. Eldh. baðh. int-
ernet, 10 sjónvarpsst., þvottah. 

Verð frá 35 þús. Dalshraun 
HFJ og frá 45 þús. Funahöfða 
RVK. Long term rent. Kitchen, 
bathroom, 10SAT TV, laundry 
room. Price from 35.000 ISK. 
Dalshraun HFJ & 45.000 ISK. 

Funahöfða RVK.
Uppl/info í S. 824 4535. www.

leiguherbergi.is

Vel skipulögð og björt 56 fm íbúð til 
leigu í Kópavogi, miðsvæðis á höfuð-
borgarsvæðinu. Leiga: 85 þús, hiti og 
þrif á sameign innifalið. Frekar uppl. í s. 
663 2308 eða peturingip@gmail.com.

Til leigu 4 herb. íbúð í Hraunbæ, 110 
Rvk. Leigist til lengri eða skemmri tíma. 
Laus strax. Uppl. í s:893-3836 eða 
jonsist@simnet.is

Vesturbær. Nýuppgerð 3ja herb. íbúð 
með sérinng. til leigu. Uppl. í s. 562 
1643.

1-2 manna herb. í Hfj. Aðg. að baði. 
eldh., þurrkara og þvottavél. Uppábúin 
rúm. S. 892 5309.

Til leigu nettar 1 og 2 herbergja, vel 
staðsettar íbúðir í Fannborg í Kópavogi. 
Stutt í alla þjónustu. Leikskóli, grunn-
skóli og MK í göngufjarlægð. Allar upp-
lýsingar í síma 616 2677.

Herb. til leigu m/ aðg. að baðh.. á sv. 
105. Uppl. í s. 562 0952 & 663 8108.

3. herb. íbúð til leigu í vesturbænum 
í Hfj. Íbúðin er hæð og ris. Jafnvel 
leiguskipti fyrir íbúð á Akureyri. Uppl. 
í s. 868 6390.

Til leigu 4 herbergja íbúð í Furugrund 
í Kópavogi. Nánari upplýsingar í síma 
660-3025 & 899-2829

 Húsnæði óskast

62 ára kona óskar eftir lítilli íbúð i 
langtímaleigu. Hámark 70. þús. Uppl. 
í S: 661-6361

Ekki býrðu svo vel að eiga húsnæði 
sem í er geymsla og kannski bílskýli 
sem þig vantar að fá pening fyrir . Ef svo 
þá er ég að ath með svoleiðis. Endilega 
bjalla í mig 862 8400.

Óska eftir ódýrri stúdíó íbúð fyrir 27 ára 
Pólskan karlmann. Fínn náungi, talar 
ensku. S. 899 4274.

49 ára gamall kk óska eftir 2-3 herb. 
íbúð á sanngjörnu verði á Rvk. sv. S. 
898 8713.

Óska eftir 3 herb. íbúð Frá 1 júlí A.t.h 
óska eftir langtímaleigu, eingöngu í 
Grafarvogi. Leigugeta 90-115 Þús. 
Öruggum greiðslum heitið Uppl. Í síma 
772 6658 eða 822 3818 eftir kl. 17:00.

 Sumarbústaðir

Útsala-Sumarhús.
Nýtt fullbúið sumarhús ca.100 m2 
á góðum stað við Geysi í Haukadal. 
Hitaveita, eignarlóð. klst. akstur frá Rvk.
Fæst á 15.5m stgr. Uppl. í s. 892 0566 
e-mail bygg@internet.is

Sumarbústaðarlönd til 
sölu.

Sölusýning á laugardag milli 
kl. 13-16 í landi Kilhrauns á 
Skeiðum. Kalt vatn, sími og 

rafmagn að lóðamörkum. Verið 
velkomin.

Hafið samband í síma 824 
3040 Hlynur & 

893 4609 Haukur. Heimsíðan 
er: www.kilhraunlodir.is

Til leigu sumarhús við Brúará. 
Svefnpláss fyrir 8 manns. Heitur pottur. 
Lausar vikur í maí og júní. Verð per vika 
95þús. Uppl. á maggahronn@gmail.
com eða í s. 848 8881 e.kl. 20

Til sölu

Markaðstorg heimilanna

Nauðsynlegt fyrir neytendur
– Fullt af frábærum tilboðum

Í Fréttablaðinu færðu nýjustu upplýsingar um vörur og 
þjónustu, heitustu fréttirnar og bestu tilboðin. Á hverjum 

degi í langmest lesna dagblaði á Íslandi, Fréttablaðinu.

Fasteignir

Bílar

Heimilið

Uppskriftir

Borgarferðir

Tónleikar

Heimilistæki

Fyrir veisluna
Líkamsrækt

Sparnaður

Fatnaður

Tilboðin

Fyrir börnin

Menningarviðburðir

Matarkarfan

Skemmtanir
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 Atvinnuhúsnæði

Atvinnuhúsnæði í Hafnarf.til leigu. 168 
m2, fullbúið, stór hurð 4,2x4,2, stórt 
útisvæði. S: 660-1060

Fyrir innlendan iðnað
1.706 m2 framleiðsluhús á Eyrarbakka. 
Raf.inntak 1.200 amp Starfsm.aðstaða. 
Útisvæði og fl. Hagstæð leiga. S. 661-
6800

 Geymsluhúsnæði

www.buslodageymsla.is
Búslóðageymsla Olivers 100 kr á dag 
hvert bretti. Starfað í yfir 20 ár. S. 567 
4046 & 892 2074.

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán.Í Garðabæ 
(hjá Ikea) og Reykjavík (Fiskislóð) 
Upphitað, vaktað & öryggismyndavélar. 
S. 555 3464

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Góð verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað.S: 
564-6500

 Gisting

www.leiguherbergi.is
Herbergi til leigu í Reykjavík og 
Hafnarfirði, frá 1500.- kr á dag. www.
leiguherbergi.is s. 824 4535

 Atvinna í boði

Sexychat.is - tekjulind
Sexychat.is er nýr og svolítið djarfur 
vefur þar sem ófeimnum, kynþokka-
fullum konum bjóðast ýmsir tekju-
möguleikar. Kynntu þér málið á www.
sexychat.is (tekjulind).

Hársnyrtifólk - Frábært 
tækifæri

Rótgróin stofa á besta stað í bænum 
með góðu aðgengi til leigu. Einnig er í 
boði stólaleiga. Hringið til að fá upplýs-
ingar hjá Maríu s. 893 0400.

Duglegir dreifingaraðilar óskast. JenFe 
Orkuskot S. 660 7753 orkuprof@gmail.
com

Óskum eftir bakara eða vönum aðstoð-
armanni. allar uppl. gefur Bergur Vilberg 
kökuhús Vestmannaeyjum GSM: 898 
2466 S:481 2664.

STÖRF.IS
Leitaðu á meðal rúmlega 400 atvinnu-
auglýsinga. Leitin hefst hjá okkur.

 Viðskiptatækifæri

Viðskipti 21 aldarinna
Hefur þú fengið nóg af innantómum 
loforðum? Áttu draum um eigið við-
skiptaveldi? Hringdu í S: 512-1604 og 
hlustaðu.

 Einkamál

Sexychat.is
Sexychat.is er vandaður, nokkuð djarfur 
og mjög myndrænn vefur fyrir fólk sem 
vill sýna sig, spjalla og kynnast. Almenn 
áskrift er ókeypis. Fleiri áskriftarleiðir 
bjóðast, einnig fyrir djarfasta fólkið. 
Vertu æfinlega velkomin/n. Sexychat.
is.

Tek að mér viðgerðir á öllum tegundum 
af kynlífsleikföngum. Er með varahluti í 
allar helstu tegundir titrara, strap on, og 
gerviskapa. Býð einnig upp á stillingu 
og hreinsun á Micro Vibro, Cyber flicker, 
Bull nose ofl. Siggi Nikk. S. 824 1121.

Símaþjónusta 
Spjalldömur

S. 908 6666 & 908 2000. 
Opið þegar þér hentar

Myndarleg kona
grannvaxin, 36 ára, ungleg, með fal-
lega rödd, leitar kynna við karlmann 
með notalega tilbreytingu í huga. Augl. 
hennar er á Rauða Torginu Stefnumót, 
s. 905-2000 (símatorg) og 535-9920 
(kreditkort), augl.nr. 8542.

Fasteignir
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Frá Norðfirðingafélaginu
Norðfirðingafélagið stendur fyrir göngu í kringum Vífilsstaða-
vatn þann 16. maí nk. undir leiðsögn Hrafnkels Helgasonar. 
Mæting kl. 10:30 við neðra bílastæðið. 

Á sjómannadaginn þann 7. júní verður sjómannadagskaffi 
auk tónlistaratriða á Kaffi Reykjavík kl. 15:00-17:00

Tilkynningar

HELGIN


