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Hildur Yeoman fatahönnuður hefur rekið eigin verslun með fallega vöru í fjögur ár. Hönnun hennar hefur vakið athygli langt út fyrir landsteinana. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Dásemdarkjólar í 
sönnum jólaanda
Það ríkir sannur jólaandi í miðbænum og fólk er 
komið í jólaskap, að sögn Hildar Yeoman fata-
hönnuðar sem rekur verslun undir eigin nafni að 
Laugavegi 7. Verslunin hefur stækkað og úrvalið 
aukist mikið að undanförnu. 2
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Hildur hefur langa reynslu í fata-
hönnun en hún útskrifaðist árið 
2006. Jólalínan hennar sem nú er 
komin í verslunina hentar öllum 
aldri og misjafnri líkamsbyggingu. 
„Við erum með stærðir frá extra 
small–xxl og höfum einstaklega 
gaman af því að aðstoða konur 
við val á réttri f lík,“ segir Hildur. 
„Við erum með mikið úrval af 
fallegum kjólum fyrir jólin, 
skvísulegum buxnasettum, partí-
toppum, flauelskjólum og kjólum 
skreyttum pallíettum. Fullkominn 
klæðnaður fyrir þennan skemmti-
lega árstíma,“ segir hún. „Við erum 
með margvísleg snið, bæði stutta 
og síða kjóla, og mismunandi 
mynstur. Ég myndi segja að við 
værum með heildarpakka fyrir 
konur, yfirhafnir, skó og hvað sem 
þær vantar,“ segir Hildur.

Mikið vöruúrval
„Verslunin hefur stækkað mikið og 
um leið höfum við aukið vöruúr-
valið. Við bjóðum til dæmis upp 
á djúsí glimmer-prjónafatnað í 
bland við hlý og mjúk prjónasett 
og peysur.

Við erum líka ofurspennt fyrir 
nýju sokkalínunni okkar sem 
er fyrir bæði kynin. Mynstrið í 
sokkunum og prjónasettunum er 
unnið út frá prentunum mínum,“ 
segir Hildur og bætir við að lögð sé 
mikil áhersla á að velja inn merki 
með góða umhverfismeðvitund. 
„Við erum sjálf að framleiða fatnað 
sem er gerður úr endurunnu plasti, 
þar get ég nefnt sundboli og marga 
af okkar frábæru partíbolum.

Við seljum einnig merki sem 
heitir Jakke en það sérhæfir sig í 
gervifeldum. Feldirnir eru unnir 
úr endurunnum plastflöskum.
Dásamlegt merki fyrir dýravini og 
þá sem vilja ekki ekta feldi,“ segir 
Hildur og minnist einnig á að þau 
láti framleiða fyrir sig kerti hjá 
gömlu fjölskyldufyrirtæki í Grikk-
landi. „Kertin eru öll handgerð og 
mikið nostrað við hvert eintak,“ 
útskýrir hún.

Glæsileg verslun í miðbænum
Yeoman verslunin er fjögurra ára 
en það er eitt ár síðan hún flutti 
af Skólavörðustíg yfir á Laugaveg í 
stærra og glæsilegra húsnæði. „Við 
erum alltaf að bæta við okkur og 
breikka vöruúrvalið. Við erum 
að selja okkar eigin hönnun en 
erum einnig með vörur frá öðrum 
sem passa vel inn í okkar heim. 
Það er svo margt fallegt sem fæst 
hjá okkur núna til jólagjafa. Við 
erum með margvíslega skartgripi 
og höfum nýlega bætt við okkur 

Maan esten skartgripum en þeir eru 
dönsk hönnun. Dásamlega fallegt 
skart með náttúrusteinum. Skartið 
er framleitt úr endurunnu silfri.

Þá get ég nefnt Miss Patisserie 
sem eru æðislegar baðbombur 
og sápur sem við vorum að taka 
inn. Þær eru vegan og einstaklega 
litríkar og fallegar. Þetta eru allt 
mjög góðar jólagjafir sem koma í 
fallegum pakkningum sem henta 
vel undir jólatréð,“ segir Hildur en 
þess má geta að hún selur hönnun 
sína víða um heim.

Heillar tónlistarfólk
Tónlistarfólk hefur heillast af vöru-
línunni og meðal þeirra sem hafa 
verslað við Hildi eru Taylor Swift, 
söngkonan Cher og Björk okkar að 
ógleymdum Kardashian-systrum. 
Sjálf hefur hún alltaf haft mikinn 
áhuga á tónlist. „Ég hef fengið 
mikla athygli erlendis og það er 
einstaklega ánægjulegt. Einnig 
hafa erlendir ferðamenn í Reykja-
vík komið til okkar og eru hrifnir 
af íslenskum hönnunarvörum. 
Íslendingar eru líka stoltir af að 
kaupa íslenskt og það hefur aukist 
mikið,“ segir Hildur sem segist 
leggja áherslu á að vera með fatnað 
fyrir allar konur. „Við leggjum 
metnað okkar í faglegu þjónustu 
og aðstoðum við val á jólakjólum. 
Að sjálfsögðu aðstoðum við einn-
ig eiginmenn sem eru að leita að 
jólagjöfum á eiginkonuna,“ segir 
Hildur. „Starfið hefur undið upp á 
sig og ég er með mjög gott starfsfólk 
með mér,“ segir hún.

Verslunin Yeoman er opin alla 
daga til jóla og eftir 16. desember 
hefst kvöldopnun. 

„Miðborgin er svo dásamleg í 
desember og það ríkir svo mikill 
jólaandi. Margir gera sér ferð í 
bæinn til að kíkja í verslanir og fá 
sér jólaglögg eða fara út að borða,“ 
segir hún. „Við ætlum að vera með 
uppákomur annað slagið til jóla til 
að gæða lífið enn meiri jólaanda.“

Yeoman er á Laugavegi 7, við 
hliðina á veitingahúsinu Ítalíu, 
bílastæðahús við Hverfisgötu er 

Hildur og sam-
starfskonur 
hennar, Embla 
Óðinsdóttir og 
Alexandra Jóns-
dóttir, skarta 
hér fallegum 
jólakjólum 
sem eru íslensk 
hönnun. 
MYND/AÐSEND

Kjólarnir 
eru með 
mismunandi 
mynstri, 
hver öðrum 
fallegri.

Fallegu kertin 
sem eru hand-
unninn í Grikk-
landi. 

Skartgrip-
irnir frá danska 
fyrirtækinu 
Maan esten eru 
eftirsóttir. 

Í versluninni Yeoman 
er mikið úrval af alls 
kyns fallegum tísku-
fatnaði til jólagjafa. 

fyrir aftan verslunina svo aðgengi 
er gott og næg bílastæði. Yeoman 
er með öfluga vefsíðu: hildur-
yeoman.com og sendir um allt 
land og út um allan heim. n

Yeoman er bæði á Facebook og 
Instagram þar sem fylgjast má 
með nýjungum frá henni.

Það er auðvelt að 
finna góða jólagjöf hjá 
Yeoman á Laugavegi. 

Miðborgin er svo 
dásamleg í des-

ember og það ríkir svo 
mikill jólaandi. Margir 
gera sér ferð í bæinn til 
að kíkja í verslanir og fá 
sér jólaglögg eða fara út 
að borða.

Sokkarnir sem framleiddir eru 
eftir prentum frá Hildi. 
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Madshus gönguskíðin  
þín fást í GG Sport!

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30 – 18, Laugardaga 11-17, Sunnudaga 12-16@ggsport.is @gg_sport

20% 
afsláttur af

gönguskíða- 
pökkum!

Fæst einnig í: Útisport 
Akureyri

Ísfell verslun 
Húsavík 

Ellingsen 
Granda



Starri Freyr 
Jónsson

starri 
@frettabladid.is 

Vöruhönnuðurinn Rebekka 
Ashley Egilsdóttir hannaði 
skemmtilegt jólaskraut í ár, 
búið til úr textíl sem hún 
fann í fjörunni.

Rebekka Ashley Egilsdóttir, 
verkefnastjóri hjá Klifinu, vöru-
hönnuður og plötusnúður, segir 
jólin alltaf hafa verið uppáhalds-
hátíðina sína frá því hún var barn. 
„Ég var alltaf rosalega spennt fyrir 
því að fá lítið nammi í skóinn 
á hverjum degi og finnst frekar 
mikið svindl að fá það ekki lengur. 
Það sem er samt skemmtilegast 
við jólin er að hafa það notalegt og 
njóta huggulegra samverustunda 
með góðu fólki.“

Árstíðabundið 
skraut í flæðandi 
og stöðugri mótun

„Að jólunum loknum er því hægt að rekja vefnaðinn upp og skapa nýtt verðmæti úr textílnum,“ segir Rebekka Ashley 
Egilsdóttir vöruhönnuður.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Abstrakt aðventudagatal komið á vegginn. Rauðu kögrin tákna eld, eins og 
til dæmis aðventukerti, og grænu þræðirnir, sem eru þrettán talsins, eru skír-
skotun í íslensku jólasveinana.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hér má sjá fyrstu skrefin í gerð aðventudagatalsins. 

Göngutúrar í fjörunni gefa oft textíl 
og efnivið sem hægt er að nýta. 

Hér er Rebekka að rekja reipið í 
sundur til að ná í grænu þræðina.

Allir afgangs þræðir fóru inn í glærar 
jólakúlur og nýtast einnig sem bönd 
til upphengingar.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Endurskapar verðmæti
Það er henni mikið hjartans mál 
að hafa skilning á efniviðnum sem 
er alls staðar í kringum okkur og 
hvernig við getum endurskapað 
verðmæti úr þeim. „Ég hef tekið 
göngutúra í fjörunni og safnað 
að mér textíl og efnivið sem ég 
finn hverju sinni. Í aðeins einni 
ferð fann ég mikið magn af ofnu 
fiskineti og reipum sem voru 
skemmtilega græn og rauð. Ég tók 
alla þræðina í sundur og enduróf 
textílinn í nýjan jólabúning, það er 
nýja aðventudagatalið mitt.“

Öðruvísi jólagjafir
Rebekka ætlar ekki að taka þátt 
í jólastressinu og segist forðast 
verslunarmiðstöðvar á þessum 
árstíma. „Mér finnst fókusinn á 
að kaupa bara einhverjar vörur 
á jólunum ekki vera í samræmi 
við jólaandann og ýtir bara undir 
óþarfa neyslu og rusl. Það væri 
gaman ef við tækjum okkur saman 
og gæfum hvort öðru aðeins hand-
unnið dótarí og jafnvel notaðar 
gersemar í ár. Eða jafnvel frum-
samið lag eða einhvers konar 
gjörning.“ n

Textíll úr fjörunni
Hún segist aldrei hafa hannað 
eigið jólaskraut af ásettu ráði 
fyrr en núna og aldrei keypt 
jólaskraut. „Ég og kærasti minn 
keyptum nýlega íbúð í miðborg-
inni sem hefur ekki geymslu og 
því er enginn staður á heimilinu 
fyrir árstíðabundna hluti. 

Í ár langaði mig þó til að hanna 
og skapa jólaskraut sem er hægt 
að taka í sundur og nýta í eitt-
hvað annað síðar. Það væri gaman 
ef árstíðabundið skraut væri 
f læðandi og í stöðugri mótun. 
Því ákvað ég að vefa mér nokkurs 
konar abstrakt aðventudagatal 
úr textíl sem ég fann í fjörunni í 
hefðbundnu jólalitunum. Rauðu 
kögrin tákna eld, eins og til dæmis 
aðventukerti, og grænu þræðirnir, 
sem eru þrettán talsins, eru skír-
skotun í íslensku jólasveinana 
okkar. Allir afgangs þræðir fóru 
síðan inn í glærar jólakúlur og 
nýtast einnig sem bönd til upp-
hengingar. Að jólunum loknum 
er því hægt að rekja vefnaðinn 
upp og skapa nýtt verðmæti úr 
textílnum.“

Ég hef 
tekið 
göngutúra 
í fjörunni 
og safnað 
að mér 
textíl og 
efnivið 
sem ég 
finn hverju 
sinni.

Verslun Guðlaugs A Magnússonar
Skólavörðustíg 10
101 Reykjavík
sími 562 5222 
www.gam.is

Jólaskeiðin 2021
síðan 1946

Mozart við kertaljós

Styrkt af Tónlistarsjóði Menntamálaráðuneytisins,
Reykjvíkurborg, Hafnarfjarðarbæ, Kópavogsbæ og Garðabæ

Miðasala við innganginn og á tix.is - Miðaverð kr. 3.500 / 2.500

Hafnarfjarðarkirkju sunnudag 19. des. kl  21.00
Kópavogskirkju mánudag 20. des. kl  21.00 

Garðakirkju þriðjudag 21. des. kl  21.00
Dómkirkjunni í Reykjavík  miðvikudag 22. des. kl  21.00

CamerarcticaCamerarctica

Mozart by candlelightMozart by candlelight

Kammertónlist á aðventu 2021Kammertónlist á aðventu 2021
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Hlíðasmára 9 • Kópavogi • S. 893 0098 • snyrt@snyrt.is • www.snyrt.is

Snyrtistofan Ha� lik

Leitinni er lokið

Hjá okkur færðu hina fullkomnu jólagjöf í ár “Supreme Hollywood 

meðferðarpakka” sem gefur æskuljóma og ferskleika. Þessi kröftuga 

og árangursríka langtíma meðferð á andliti er 100% náttúruleg sem 

Hollywood stjörnurnar velja sem fyrsta kost. 

Himnesk jólagjöf 
Gjafakort á 20% afslætti til jóla !

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Háræðaslitsmeðferðir
ANDLIT – HÁLS – BRINGA

Að eldast með reisn er ósk okkar flestra
Við sérhæfum okkur í að fjarlægja háræðaslit, 

háræðastjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í 

húð eftir rósroða. Yfi rleitt þarf 3 meðferðir 

til að fjarlægja háræðaslit endanlega.

Fyrir Eftir

Fyrir Eftir

Stórkostlegir 

jólatilboðspakkar 

af náttúrulegu 

súrefnishúðvörunum 

frá Intraceuticals.

Tilvalið í 
jólapakkann



Súgfirðingurinn Rannveig 
Magnúsdóttir vinnur á lög-
mannsstofu á Akureyri á 
daginn en er mikill föndrari 
í frítíma sínum. Hún býr 
árlega til piparkökuhús og í 
ár er það sérlega fallegt.

sandragudrun@frettabladid.is

Piparkökuhúsið sem Rannveig bjó 
til í ár er búið til að fyrirmynd Næp-
unnar við Skálholtsstíg í Reykjavík. 
Það er ekki auðveldasta húsið til að 
líkja eftir með piparkökum en þau 
sem þekkja húsið vita að ofan á því 
er mjög sérstakur turn sem er líkur 
næpu í laginu.

„Ég ólst ekki upp við þá hefð að 
búa til piparkökuhús. Ég gerði mitt 
fyrsta hús fyrir jólin 2007 þannig að 
ég er að gera þetta í 15. skiptið í ár,“ 
segir Rannveig.

„Skemmtilegast finnst mér að 
gera húsin alveg upp úr sjálfri mér 
en þetta er í fjórða sinn sem ég sæki 
innblástur í raunverulegt hús. Árið 
2008 var það kirkjan frá heimabæ 
mínum Suðureyri, árið 2016 var það 
Phantom Manor frá Disneylandi í 
París og árið 2018 var það París hér 
á Akureyri, sem fólk þekkir sem 
Bláu könnuna.“

Kúpta þakið áskorun
Rannveig segir að hafi verið svolítið 
vesen að búa til kúpta turninn á 
piparkökuhúsinu í ár.

„Ég reyni að gera eitthvað nýtt á 
hverju ári til að gefa sjálfri mér smá 
áskorun og í ár voru það tröppurnar 
með handriðinu og einmitt kúpta 
þakið. Það er samsett úr fjórum 
hlutum, efsti hlutinn er ísform, en 
undir því eru tvær piparkökur sem 
bakaðar voru yfir kleinuhringja-
móti og urðu því eins og hálfgerðar 
piparkökuskálar. Þær eru svo festar 
saman til að mynda kúlu. Þegar ég 
var búin að baka skálarnar þá kom í 
ljós að þær voru ekki nægilega háar 
þannig að ég stakk einu poppkexi 
á milli þeirra til að fá auka hæð,“ 
útskýrir Rannveig.

Gluggana býr Rannveig til úr 
brjóstsykri sem hún brýtur niður í 
litlar agnir og bræðir í gluggaopin.

„Ég nota alltaf gulan brjóstsykur 
svo birtan frá húsinu verði hlý,“ 
segir hún.

„Húsið er einfaldlega lýst upp 
með ljósaperu sem er í miðju 
húsinu. Ég kveiki svo bara á því 

eins og lampa og það lýsir í gegnum 
allan brjóstsykurinn í gluggunum. 
Í minni húsum sem ég geri hef ég 
litlar ljósaseríur.“

Það vefst oft fyrir mörgum að 
festa saman piparkökuhús, en 
Rannveig festir það saman með 
sama kreminu og hún notar til að 
skreyta það.

„Það heitir Royal Icing og er 
blanda af flórsykri og eggjahvítu. 
Svo er þetta bara þolinmæðisvinna. 
Ég myndi ráðleggja fólki að setja 
húsið saman góðum tíma áður en á 
að skreyta það,“ segir Rannveig. En 
það heppnaðist hjá henni í fyrstu 
tilraun að setja saman húsið í ár.

„Þetta er hæsta húsið sem ég hef 
gert og ég átti von á því að turninn 
myndi mögulega gefa sig þar sem 
næpan er þung, en þetta gekk 
stóráfallalaust fyrir sig,“ segir hún 
og hlær.

Tímafrekt föndur
Húsið er 55 cm á hæð og það tók 
Rannveigu 20 klukkustundir að 
baka það, skreyta og byggja. Það er 
samsett úr 94 piparkökum og jóla-
tréð við bakhlið hússins er samsett 
úr 30 piparkökustjörnum.

„Það er hægt að borða allt húsið, 
en það stendur svo lengi að við 
höfum ekki haft lyst á því,“ segir 
Rannveig.

Rannveig er mikill föndrari en 

Bjó til piparkökuhús úr 90 piparkökum
Mikil vinna fór í 
smáatriðin, eins 
og handriðið, 
kransana og 
slaufurnar.

Hugsað er fyrir 
hverju smáatriði 

í skreytingum. 

Magnús Friðbergsson mælir 
með sæbjúgnahylkjum frá 
Arctic Star, en hann finnur 
mun á sér eftir að hann fór 
að nota þau. Sæbjúgu inni-
halda yfir fimmtíu tegundir 
af næringarefnum. 

Í Kína eru sæbjúgu þekkt sem 
heilsubótarfæði og notuð til bóta 
við hinum ýmsu meinum. Kín-
verjar kalla sæbjúgu gjarnan „gin-
seng hafsins“ og til eru sagnir um 
notkun sæbjúgna þar fyrir meira 
en þúsund árum. 

Arctic Star sæbjúgnahylkin inni-
halda yfir fimmtíu tegundir af nær-
ingarefnum sem geta haft jákvæð 
áhrif á lífeðlisfræðilega starfsemi 
mannslíkamans, til dæmis er mikið 
kollagen í þeim, en það er eitt helsta 
uppbyggingarprótein líkamans.

Finnur mikinn mun á sér
Á síðustu árum hefur Arctic 
Star sérhæft sig í þróun á fæðu-
bótarefnum, svo sem framleiðslu, 
markaðssetningu og sölu á hágæða 
sæbjúgnahylkjum. 

Hylkin eru framleidd úr íslensk-
um, hágæða, villtum sæbjúgum 

Sæbjúgnahylkin eru bylting
Magnús er betri í 
hnjám og finnur 
minna fyrir lið-
verkjum eftir að 
hann fór að taka 
sæbjúgnahylkin. 

áður. Að minnsta kosti gerði ég 
það ekki með bros á vör og það tók 
mig langan tíma að jafna mig eftir 
álag,“ útskýrir hann. Magnús, sem 
er 71 árs, hafði fengið að heyra frá 
lækni að mikið slit væri í hnjám 
hans og ekki væri von á að það 
gengi til baka. „Hann sagði mér að 
kíkja á fæðingardaginn minn og 
að ég gæti ekki búist við að fara 
aftur í tíma. Mér fannst vont að 

heyra þetta og var því tilbúinn að 
prófa ýmislegt sem gæti mögulega 
lagað þetta. Sæbjúgnahylkin frá 
Arctic Star virka mjög vel á mig og 
ég mæli með að fólk prófi þau.“ n

Arctic Star sæbjúgnahylki+D3 fást 
í flestum apótekum og heilsu-
búðum ásamt Hagkaupi, Fjarðar-
kaupum og á Heimkaup.is.

sem eru veidd í Atlantshafinu. 
Magnús Friðbergsson hefur tekið 
sæbjúgnahylkin frá Arctic Star 
undanfarin ár. „Vinur minn kynnti 
mig fyrir sæbjúgnahylkjunum og 
þar sem ég hafði lengi verið slæmur 
í hnjám, með liðverki og lítið 
getað beitt mér, ákvað ég að prófa. 

Tveimur til þremur vikum seinna 
fann ég mikinn mun.

Nú hef ég tekið sæbjúgnahylkin 
í nokkur ár og fer allra minna 
ferða án óþæginda. Það er algjör 
bylting frá því sem áður var. Nú get 
ég gert hluti eins og að fara í langar 
gönguferðir, sem ég gat varla gert 

Rannveig veit fátt skemmtilegra en 
að undirbúa jólin.

hún segir að piparkökuhúsin séu 
mjög tímafrek og er hún allt árið 
að teikna upp sniðin. Mikil vinna 
fer í smáatriðin eins og handriðið, 
kransana og slaufurnar sem Rann-
veig gerir frá grunni. Í strompunum 
er svo reykelsi og því hægt að fá 
reyk upp úr þeim.

„Mér finnst gaman að gera hluti 
frá grunni. Ég föndra til dæmis 
aðventudagatöl fyrir börnin mín og 
geri skreytingar,“ segir hún.

„Ég er mikil jólamanneskja en í 
raun kannski meiri aðventumann-
eskja, þar sem mér finnst undir-
búningurinn fyrir jólin það allra 
skemmtilegasta sem ég geri.“ n
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•  JÓLAGLEÐI •

Þorri H
ringsson

Rauðarárstígur 12–14, sími 551 0400 · www.uppbod.is

Listmunasala • Uppboðshús

Gallerí Fold býður til jólagleði 
laugardaginn 11. desember frá kl. 13-18

Gunnlaugur Blöndal
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Listamenn verða að störfum í galleríinu og boðið verður upp á 

jólaglögg og piparkökur. Svo er aldrei að vita nema lokið „poppi“ 

upp af einni og einni Makkíntos dós. 

DAGSKRÁ
kl. 14:00 opnar Pop-up sýning Daða Guðbjörnssonar í forsal 
gallerísins. 
kl. 13:00 Gísli B. Björnsson vinnur að olíukrítarverkum sínum. 
kl. 14:00 Ástríður Ólafsdóttir mundar pensilinn og vinnur að 
olíuverkum sínum. 
kl: 15:00 Þorri Hringsson vinnur að verkum sínum. 
kl: 16:00 Margrét Tryggvadóttir áritar bókina Reykjavík barnanna

KÆRLEIKSKÚLAN
2021

verður seld á staðnum og hægt verður 

að skoða góðgerðaruppboð á fágætum 

kærleikskúlum á vegum Styrktarfélags 

lamaðra og fatlaðra sem stendur yfir á 

uppboð.is 

Uppboð á gæðaverkum
lýkur mánudaginn 
20. desember

JÓLAVEFUPPBOÐ 
NR. 581

G
ísli B. Björnsson



Bílar 
Farartæki

GLÆNÝR BÍLL - ÓTRÚLEGT 
VERÐ - 4.177Þ!!!

NISSAN LEAF TEKNA 40kwh. Glænýr 
árgerð 2021, 100% rafmagn, 
Sjálfskiptur. TEKNA útfærsla með 
leðri, bakkmyndavél, propilot, 
leiðsögukerfi o.fl. o.fl. Bíll í ábyrgð. 
Drægni 270km. VERÐ AÐEINS 
kr.4.177.000- Rnr.120602 Til 
afhendingar strax hjá Aðalkaup 
bílasölu - Skeifunni 3c.

GLÆNÝR BÍLL - ÓTRÚLEGT 
VERÐ - 4.177Þ!!!

NISSAN LEAF TEKNA 40kwh. Glænýr 
árgerð 2021, 100% rafmagn, 
Sjálfskiptur. TEKNA útfærsla með 
leðri, bakkmyndavél, propilot, 
leiðsögukerfi o.fl. o.fl. Bíll í ábyrgð. 
Drægni 270km. VERÐ AÐEINS 
kr.4.177.000- Rnr.120615 Til 
afhendingar strax hjá Aðalkaup 
bílasölu - Skeifunni 3c.

GLÆNÝR BÍLL - ÓTRÚLEGT 
VERÐ - 4.177Þ!!!

NISSAN LEAF TEKNA 40kwh. Glænýr 
árgerð 2021, 100% rafmagn, 
Sjálfskiptur. TEKNA útfærsla með 
leðri, bakkmyndavél, propilot, 
leiðsögukerfi o.fl. o.fl. Bíll í ábyrgð. 
Drægni 270km. VERÐ AÐEINS 
kr.4.177.000- Rnr.120616 Til 
afhendingar strax hjá Aðalkaup 
bílasölu - Skeifunni 3c.

7 MANNA - EÐAL EINTAK
LAND ROVER DISCOVERY SE Limited 
7 MANNA. Árgerð 2015, ekinn 
aðeins 134þ.km., Dísel, Sjálfskiptur. 
Ný tímareim. Leður, bakkmyndavél, 
krókur, þakbogar o.fl. o.fl. Verð 
kr.6.777.000- Rnr.120613. Til sýnis 
og sölu hjá Aðalkaup bílasölu, 
Skeifunni 3C.

Aðalkaup - Bílasala
Skeifan 3C, 108 Reykjavík

Sími: 888 3715
adalkaup@adalkaup.is

http://adalkaup.is

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

BMW X5 40e 4/2018 Plug In Hybrid. 
Ekinn aðeins 44 þús. km. Panorama 
gler þak og hlaðin lúxus. Glæsikerra 
á viðráðanlegu verði kr. 8.490.000,-

Toyota Yaris Active Hybrid 1/2019 
ekinn 45 þús km. Sjálfskiptur með 
álfelgum og bakkmyndavél ofl. 
Krúttlegur bíll í snattið. Hann gæti 
orðið þinn fyrir 2.790.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og við höfum samband

Þjónusta

 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

 Rafvirkjun
Lampa og ljósakrónu viðgerðir 
& almenn rafvirkja vinna. Jens G. 
Löggiltur rafvirki s: 778-7171

 Húsaviðhald

Fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu 
í verkið í síma 786-3211 eða sendu 
okkur póst á verk@edalverk.is

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

Heimilið

 Barnavörur

SYSTKINA VAGN/KERRA
Verð frá 165.900 kr. Barnið Okkar - 
Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313 
barnidokkar.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

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.

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

Fallegur antík skápur til sölu. Verð 
70.000. Nánari upplýsingar í síma 
7820040

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Herb. til leigu á svæði 108. Með 
aðgangi að eldh., baðherb. og 
þvottavél. Uppl. í síma 892 3341

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Tilkynningar

 Einkamál

Ungleg, heilbrigð og reglusöm 
kona á miðjum aldri

(158 cm á hæð, 65 kg),
leitar eftir traustan, 
vandamálalausan,

andlega- og líkamlega heilbrigðan, 
ekta Íslending,
á miðjum aldri,

ákveðinn í að upplífa áfram góða 
og skemmtilega stundir

t.d. í komandi jól.
Skylirði:

menntaður á háskólastígi, hress, 
reglusamur,

jákvæður og hjartagóður, úr 
höfuðborgarsvæðinu, með 

facebook eða skype.
S. 845 4219.

Æskilegt er að senda myndir á 
netfang: 

heimur2001@hotmail.com

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir húsasmið í vinnu. 
Þarf að vera vanur sökklum. 
Byggingarverkamann, kunna ensku 
eða íslensku. Uppl. í s. 893-5374 og 
nybyggd@gmail.com Björn

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga
 arnarut@frettabladid.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

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


