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Elvar Bragi Kristjónsson trompetleikari.  MYND/ÁSGEIR HELGI ÞRASTARSON

Jazz í hádeginu
heldur áfram
starri@frettabladid.is

Tónleikaröðin Jazz í hádeginu
heldur áfram á nýju ári. Fyrstu tón
leikarnir eru í Borgarbókasafninu
Grófinni í hádeginu í dag, fimmtu
daginn 13. janúar, og hefjast klukk
an 12.15. Þá mun trompetleikarinn
Elvar Bragi Kristjónsson bjóða
tónleikagestum í ferðalag um
tónheima sem sækja innblástur út
fyrir höfuðborgina.
Á morgun, föstudag, verða tón
leikarnir í Borgarbókasafninu
Gerðubergi og hefjast þeir klukkan
12.15. Á laugardag verða tónleikarn
ir í Borgarbókasafninu Spönginni
og hefjast þeir klukkan 13.15.
Með Elvari verða Hróðmar
Sigurðsson sem leikur á gítar og
Leifur Gunnarsson sem leikur á
kontrabassa.
Lögin á efniskránni koma úr
öllum áttum. Þar má nefna Kind
folk eftir Kenny Wheeler, Sirrý eftir
Elvar Braga Kristjónsson, Gone
fishing eftir Hróðmar Sigurðsson
og Skuggar í dimmum borgum
eftir Leif Gunnarsson.
Elvar Bragi er fæddur og uppal
inn á Hornafirði og hefur verið
virkur í músík síðan hann var
fimmtán ára. Hann útskrifaðist frá
TFÍH með burtfararpróf í jazz
trompetleik vorið 2016. Elvar hefur
spilað, útsett og samið tónlist
meðal annars með Unu Stef, Babies
flokknum og Stórsveit Reykja
víkur. Aðgangur er ókeypis. ■
Nánari á borgarbokasafn.is.

HEILBRIGÐ
MELTING
erlar,
Góðg ensím,
a
g r
meltin g trefjar
o
ir
t
r
ju

www.celsus.is / apótek, Hagkaup og víðar

Helga elskar að kaupa sér föt en uppáhaldsflíkin hennar er þessi guli jakki sem hægt er að nota bæði spari og hversdags. 

FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Það besta sem maður getur klætt
sig upp í er sjálfstraustið
Helga Prani Hafsteinsdóttir á svo mikið af fötum að hún getur varla lokað fataskápunum.
Helga hefur setið fyrir á ljósmyndum fyrir vinkonu sína og birtir þær oft á Instagram en
henni finnst mikilvægt að stelpur og konur í stærri stærðum sjáist á tískuljósmyndum. 2
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Helga í fallegum
kjól með smekk.

FRÉTTABLAÐIÐ/


ANTON BRINK

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun
@frettabladid.is

Kjólar eru í miklu uppáhaldi hjá
Helgu, sem fer bara í buxur af brýnni
nauðsyn.

Helga er óhrædd við að klæðast því
sem hún vill. Hér er hún er í fallegum
sumarkjól.

Helga vinnur á elliheimili og frístundaheimili á daginn og fer oft á
milli staða saman daginn. Hún er
alltaf fín til fara, en segir að það geti
verið mikið púsl að finna föt sem
henta á báðum stöðum.
„Mér finnst gaman að klæða mig
í eitthvað fallegt og vera tilbúin í
hvað sem er. Mér finnst líka eins og
gamla fólkið og krakkarnir elski að
sjá í hverju ég mæti í vinnuna,“ segir
Helga.
Helga hefur sinn eigin stíl og
segist ekki mikið vera að fylgjast
með hvernig aðrir klæða sig.
„En ég skoða mikið ný föt á Asos
og Curvy og ef mér líkar við eitthvað þá kaupi ég það. Svo annað
hvort virkar það eða ekki,“ segir
hún.
„En það virkar oftast fyrir mig.
Það besta sem maður getur klætt
sig upp í er nefnilega sjálfstraustið.
Ef maður er með sjálfstraust þá
virkar í raun og veru allt, ef þú trúir
á það.“
Uppáhaldsbúðin hennar Helgu á
Íslandi er Curvy og hún segist eiginlega hvergi versla annars staðar en
þar, hér á Íslandi.
„En ég panta líka mikið af Asos.
Þegar vinkona mín var að læra
ljósmyndun þá sat ég mikið fyrir
á ljósmyndum hjá henni og þá
fengum við oft lánuð föt frá Curvy.
Ég hef sett myndirnar á Instagram
og stundum báðu þær hjá Curvy
mig um að fá að pósta myndunum.
Mér fannst rosalega gaman að sjá
myndir af mér á Instagram hjá
öðrum,“ segir hún.
Helga segist samt ekki vera
áhrifavaldur, heldur setji hún bara
inn myndir af sér á Instagram
að gamni sínu. Hún segir að sér
þyki mjög gaman að sitja fyrir á

myndum og horfa á sjálfa sig frá
öðru sjónarhorni en ef hún hefði
sjálf tekið myndirnar.
„Þannig að þess vegna var ég
alltaf til í að gera alls kyns verkefni
með vinkonu minni þegar hún
komst inn í ljósmyndunarnámið,“
útskýrir hún.

Allt er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

Gúgglaði hvernig á að vera falleg
Helga segir að sér finnist mikilvægt að konur og stelpur í stærri
stærðum hafi fyrirmyndir í tískuheiminum og að þær sjáist á tískuljósmyndum.
„Ég man þegar ég var yngri þá sá
maður þær aldrei, en svo þegar ég
varð eldri fór ég að sjá þær oftar og
hugsaði: Vá! Ég get þetta líka,“ segir
Helga.
„Þegar ég var yngri þá gúgglaði ég
„how to be beautiful“, eða hvernig
á að vera falleg. Ég var alveg komin
þangað af því ég hef alltaf verið í
stærri kantinum. Þá fékk ég ógeðslega gott ráð sem hefur fylgt mér
síðan. Það var að horfa bara í spegilinn, finna það sem þér líkar við og
segja: Þú ert falleg, þú ert bara það
sem þú ert. Þetta hefur hjálpað mér
mjög mikið,“ bætir hún við.
Í dag hefur Helga svo sannarlega
tekið sjálfa sig í sátt, fundið að hún
er falleg og lært að líða vel í eigin
skinni.
„Ég er kannski með aðeins of
mikið sjálfstraust. Ég elska að vera í
fötum sem sýna allt. Það er að segja
sýna hvernig ég er. Öll lögin á mér.
Þannig líður mér best,“ segir hún
ánægð.
Stundum þegar Helga fer út og er
búin að klæða sig upp kemur fólk
upp að henni og hrósar henni.
„Ég ber svo mikla virðingu fyrir
fólki sem gerir það. Ég vildi að ég

Helgu finnst
gaman að sitja
fyrir á myndun
og sjá sig frá
sjónarhorni
annarra.

gerði meira af því að hrósa öðrum.
Það gerir svo mikið fyrir mann.“
Getur ekki lokað skápunum
Helga segist kaupa svo mikið af
fötum að það sé að nálgast að verða
vandamál.
„Ég er búin að fylla fataskápana
mína . Svo er ég með kommóðu
og hillur sem eru fullar líka. Þetta
er allt fullt, ég á erfitt með að loka
þessu,“ segir hún hlæjandi.
„Ég fer yfirleitt með það sem ég
er hætt að nota í Rauða krossinn,
en ég hef líka alveg hugsað um að
fara með þau í fatamarkaði til að

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768
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Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

kemur út föstudaginn 21. janúar.
Í þessufermst
blaði verðum
við með
áhugaverð
einstaklinga
lir sem hafa
vita að
dagurinn
ogviðtöl
ekkivið
síst
um Þorrann. Auglýsendur geta látið vita af vörum og þjónustu
gjafirnar lifa í minningunni
um er
aldur
sem boðið
upp áog
í ár.ævi.

Tryggðu þér gott
auglýsingapláss
Tryggðu
þér gott auglýsingapláss
í langmest
lesna dagblaði
landsins.
í langmest lesna
dagblaði
landsins.

Áhugasamir
auglýsendur geta
haft samband við: í síma 512 5402
singar hjá
auglýsingadeild
Fréttablaðsins
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins.

sendu Sími
okkur
póstjonivar@frettabladid.is
á netfangið serblod@frettabladid.is
550 5654/

selja þau. Það væri alveg gaman. En
það er málið að mér þykir svo vænt
um mikið af þessum fötum og mér
þykir svo gaman að horfa á þau,“
segir hún og hlær meira.
Uppáhaldsflíkin hennar Helgu er
gulur jakki sem hún segir að passi
við allt.
„Hann er mjög fínn en það er
bæði hægt að dressa hann upp og
niður. En svo lengi sem ég er ekki í
buxum þá er ég ánægð. Ég reyni að
forðast buxur eins og heitan eldinn.
Af brýnni nauðsyn fer ég í buxur en
annars er ég bara vetur, sumar, vor
eða haust í hjólabuxum undir kjól
eða pilsi,“ segir hún.
Helga segir að hún kaupi sér
pottþétt mest af kjólum af öllum
gerðum og stílum. En hún á sér þó
eina draumaflík sem er jakki, eða í
raun peysa.
„Hún fæst hjá Hildi Yeoman
og er ótrúlega falleg. Hún er með
loðkraga og loði á ermunum. En
hún er bara því miður ekki til í
minni stærð. Það er oft vandamál
að minni fyrirtæki eru sjaldan með
eitthvað í stærri stærðum. En það
verður vonandi einn daginn." n

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
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.

Skoðið // www.hjahrafnhildi.is

Útsala

Meiri verðlækkun

40-60% afsláttur

www.hjahrafnhildi.is
Njóttu þess að versla áhyggjulaus
í vefverslun okkar www.hjahrafnhildi.is
- Sendum um allt land
- Frí heimsending yfir 15.000 kr.
- Frí endursending
- Heimakstur samdægurs alla virka daga
á höfuðborgarsvæðinu ef pantað er fyrir kl. 14
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Klassískir og klossaðir
Til eru nokkrar
fornar útgáfur sem
gætu talist hinir fyrstu
klossar.

Klossar eru vítt regnhlífarhugtak yfir ýmsar
skótegundir, allt frá fínlegum japönskum táskóm
til gúmmíkenndra garðskóa
kenndra við krókódíla.
jme@frettabladid.is

„Enga klossa, takk,“ sagði einn
frægasti pinnahælahönnuður
veraldar, Christian Louboutin, í
september 2016, fáeinum dögum
áður en breski hönnuðurinn
Christopher Kane afhjúpaði
byltingarkennt samstarf sitt við
skófyrirtækið Crocs um vor- og
sumarlínu sína 2017, þar sem finna
mátti gimsteinaskreyttar útgáfur
af þessum gúmmíkenndu garðklossum.
Síðan þá hefur klossaæðið bara
aukist. Síðasta vor kynnti Hermès
nýja og fágaða klossa þar sem notagildi mætti lystisemdum fyrir skynfærin. Skórnir seldust upp nánast
samstundis og í september 2021
var því spáð að sala á Crocs-skóm
myndi tvöfaldast fyrir árið 2026.
Fyrsti klossinn
Um uppruna klossans er margt á
huldu enda eru viðarskór ágætis
eldsmatur og brotna niður í náttúrunni. En til eru nokkrar fornar
útgáfur sem gætu talist hinir
fyrstu klossar. Þar má meðal
annars nefna rómverska calcei- og
japanska geta-klossa. Elstu eintök
af hefðbundnum hollenskum
klossum eða klomp, eru frá 13. öld.

Hér má sjá hefðbundna hollenska klossa. 

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Hönnuðir í klossaflensi
Það var hins vegar ekki fyrr en á
sjöunda áratugnum að klossar
urðu að tískuvöru. Þessi tiltekna
útgáfa klossans á uppruna sinn
að rekja til sænska klossans sem
nefnist träskor. Skórinn var úr leðri
með ferkantaðri tá og viðarsóla.
Hann var hannaður þannig að
auðvelt var að smella sér í þá og úr,
jafnvel íklæddur ullarsokkum við
útiverkin.
Eftir það féllu klossarnir í vinsældum þar til árið 1990, sem
markaði upprisu ljótra/fallegra
skópara, sem klossarnir tilheyra
svo sannarlega.
Skófyrirtækin Birkenstock og
Crocks hafa bæði komið fram með
einstaklega vinsælar útgáfur af
hinum sögufræga klossa. Birkenstock Boston Clog kom fram á
sjónarsviðið 1979 og Crocks 2001.
Sömuleiðis hefur Scholl hafið
framleiðslu á eigin klossaútgáfu.
Líkt og Birkenstock og Crocks
hefur Scholl einnig hafið samstarf
með frægum hönnuðum, en Scholl
og Kate Spade afhjúpuðu Scholl
Iconic skóna fyrir stuttu. ■
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Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

Skoðið

laxdal.is

GOZZIP Johanne tunika
Stærðir 40-56
Verð 17.980 kr.

GOZZIP Molly tunika
Stærðir 40-56
Verð 15.980 kr.

GOZZIP Monna tunika
Stærðir 40-56
Verð 15.980 kr.

GOZZIP Sabina skyrtukjóll
Stærðir 40-56
Verð 15.980 kr.

GOZZIP Siff kjóll
Stærðir 40-56
Verð 17.980 kr.

NÝJAR VÖRUR STREYMA INN

IVY BEAU Zwenna skyrtukjóll
Stærðir 36-46
Verð 10.980 kr.

YEST/YESTA basic kjóll
Stærðir 36-60
Verð 11.980 kr.

SANDGAARD basic Helsinki peysa
Fæst líka í gráu
Stærðir 36-52
Verð 13.980 kr.

YEST/YESTA Gallatreggings
Stærðir 36-60
Verð 11.980 kr.

SANDGAARD basic Dublin
pleðurbuxur
Fæst líka í gráu - Stærðir 36-52
Verð 9.980 kr.

Útsalan er hafin 30-60% afsláttur af öllum útsöluvörum

YEST/YESTA tunika
Stærðir 38-52
Verð áður 9.980 kr.
Útsöluverð 6.986 kr.

MAT shiffontunika
Fæst líka í vínrauðu - Stærðir 42-48
Verð áður 11.980 kr.
Útsöluverð 5.990 kr.

STUDIO Peysujakki með hettu
Fæst líka í svörtu - Stærðir 38-46
Verð áður 15.980 kr.
Útsöluverð 11.186 kr.

YESTA Benoy mynstraður bolur
Stærðir 46-60
Verð áður 8.980 kr.
Útsöluverð 6.286 kr.

Poncho með hálfermum
Verð áður 9.990 kr.
Útsöluverð 6.993 kr.

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Annabel Rosendahl, Tine Andrea og Darja Barannik í litríkum jökkum. 

Elín
Albertsdóttir

elin
@frettabladid.is

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Litaglöð tíska
með hækkandi sól
Helga Kristjánsdóttir starfar
í markaðsdeild Smáralindar
og ritstýrir tísku- og lífsstílsvefsíðu á hennar vegum,
HÉRER.IS. Hún fylgist því
mjög vel með öllu því sem
gerist í tískuheiminum.
Helga var spurð hverjar væru helstu
nýjungar vortískunnar. „Ég myndi
kannski ekki segja að það væri
mikið um nýjungar, því við höfum
séð þessi trend öll áður, en litadýrðin og fersku stílarnir eru samt svo
upplífgandi eftir grámyglulegan
vetur. Ég satt best að segja fæ mikla
gleði í hjartað við að skoða skærar
og skemmtilegar litasamsetningar.
Platform-hælaskórnir koma aftur
með miklum þunga, mínípilsin
verða allsráðandi og aldamótatískan tröllríður öllu,“ útskýrir
hún, en auk þess að skrifa um tísku
fyrir HÉRER.IS gefur Helga ýmis
tísku- og förðunarráð og er virk á
Facebook og Instagram.
Helga segir að tískan virðist
alltaf leita til fortíðar. „Í ár er
aldamótatískan svokallaða hvað
mest áberandi. Lágar buxur,
fiðrildaspennur, slæðutoppar og
magabolir. Allt í anda Paris Hilton
og Britney Spears. Þetta er bara
eðlileg þróun og mjög týpísk milli
árstíða. Það er engin 360 gráðu
beygja finnst mér. Það er einhvern
veginn allt inni. Allt hvítt, mjög
litríkt, bóhem, straumlínulaga,
maxípils og mínípils, karlmannlegir blazerar í yfirstærð og stelpulegir djammkjólar. Og allt þar á
milli. Eitthvað fyrir alla, sem betur
fer.“
Magabolir komnir aftur
Verða litir meira sjáanlegir?
„Heldur betur og sem betur
fer. Gulur, rauður, grænn og blár.
Skærir litir og pastel, en það er líka
skemmtilegt að segja frá því að
það sem Gucci sjálfur sagði að væri
algert „no no“ í denn, það er pasteltónar og brúnt lita-kombó, er að
poppa upp víða, eins og hjá Tom
Ford og Valentino,“ svarar hún.
Þegar Helga er spurð hvort það
sé rétt að magabolir séu að koma
aftur, játar hún því. „Það er heldur
betur svoleiðis, þökk sé áhrifum
frá tískustraumunum í kringum
aldamótin. Ég sé einhvern veginn
samt mjög takmarkaðan hóp fyrir
mér klæðast magabolum, helst
konur á aldrinum 17-25, myndi ég
giska á. En það eru engar reglur

þegar kemur að tísku og engin
aldurstakmörk fyrir straumum
eða stefnum. „You do you“ á alltaf
við.“
Helga segist alltaf hafa haft
áhuga á tísku. „Já, alveg frá því ég
man eftir mér. Ég fylgdist agndofa
með mömmu minni hafa sig til
fyrir vinnuna sína í Alþingi í denn,
með tilheyrandi litadýrð á augum,
Girl Boss-axlapúðum, „indjána
púðri“ og hárlökkuðu, perman
entuðu hári, sem var lýsandi
fyrir tísku níunda áratugarins. Í
kringum fermingaraldur rambaði
ég inn í bókabúð á Lækjargötu og
uppgötvaði franska Vogue. Eftir
það var ekki aftur snúið. Ég hef
alla tíð verið dolfallin yfir ljósmyndum og öllum tilfinningunum
sem hægt er að tjá í gegnum þær.
Og ekki síst glamúrnum sem ég
hef getað gleymt mér í. Það hefur
ekki síður verið flótti frá raunveruleikanum eða hversdagsleikanum
í gegnum tíðina. Síðasta áratuginn
hef ég verið svo heppin að geta
unnið sem tískublaðamaður,
stílisti, förðunarfræðingur og
ritstjóri og því fengið að vera með
puttann í öllu því sem mér þykir
skemmtilegast. Þar með rættist
æskudraumur og ég fæ að lifa og
hrærast í búbblunni minni og fá
borgað fyrir það,“ segir hún.
Innblástur frá Kryddpíunni
Þegar hún er spurð um innblástur,
svarar Helga. „Ég fletti enn tímaritum (ég veit, frekar gamaldags!)
eins og Porter, Vogue og Elle, en
Porter-vefsíðan og Who What
Wear eru líka inni í daglega rúntinum mínum. Eins hef ég aðgang
að myndabanka í vinnunni minni
þar sem ég get skoðað sýningar
helstu hönnuða heims, spáð og
spekúlerað í tísku-trendin og
skoðað götutískuna. Það hefur
gefið mér mikið og sett HÉRER.IS
upp á næsta „level“ þegar kemur að
tískuumfjöllun.“
Helga segir að Victoria Beckham
sé í miklu uppáhaldi. „Hún hefur
verið í uppáhaldi frá því hún var
Kryddpía,“ segir hún. „Eins má
ég til með að nefna Yves Saint
Laurent, sem var auðvitað mikill
frumkvöðull. Ég er enn sökker
fyrir Saint Laurent-tískuhúsinu,
þó þau mættu gjarnan nota fyrirsætur í fleiri stærðum og á breiðara
aldursbili í sýningum og auglýsingaherferðum sínum. Heróínútlitið hefur aldrei höfðað til mín.

Helga Kristjáns hefur allt frá unga aldri haft einstakan áhuga á öllu því sem snýr að tísku og tískustraumum. Hún er í draumajobbinu. 
MYND/ ALDÍS PÁLSDÓTTIR

Ofurfyrirsætan Gigi Hadid sýnir
topp sem Versace var með á tískusýningu fyrir sumartískuna 2022.

Emili Sindlev í
fallegri pastellitri dragt og
appelsínugulri
skyrtu við, en
hún er gott
merki um sumarið 2022.

Í ár er aldamóta
tískan svokallaða
hvað mest áberandi.
Lágar buxur, fiðrilda
spennur, slæðutoppar og
magabolir. Allt í anda
Paris Hilton og Britney
Spears.
Litlu magatopparnir eru alla vega.
Þessi var sýndur á tískuviku í Mílanó
fyrir sumartískuna 2022.

Eins hef ég alltaf heillast af Tom
Ford. Hönnun Toms Ford fyrir
Gucci seint á tíunda áratugnum
er kynþokkafull og spennandi
með meiru,“ segir Helga og bedir
á að hún hafi alltaf verið heilluð
af kápum og blazer-jökkum. „Ég á
svolítið erfitt með mig þegar verslanir fyllast af ferskri hausttísku.
Zara í Smáralind er veikleikinn
minn, ég viðurkenni það fúslega.“

Finnst þér Íslendingar hafa verið
duglegir að leita að fallegum fötum
hér heima í Covid – eða voru það
bara jogginggallar?
„Vegna þess hve lengi við vorum
í heimagallanum held ég að þörfin
fyrir glamúr hafi verið extra mikil
núna yfir jólahátíðina. Það var
allavega þannig í mínu tilfelli, ég
bókstaflega féll fyrir öllu glimmeri.
Eins þegar það opnaði fyrir allt þá
held ég að fólk hafi haft einstaklega gaman af því að klæða sig upp
á.“ n

K2 fjallaskíðin þín
fást í GG Sport!
20%

afsláttur af

skíðapökkum!

@ggsport.is

@gg_sport

Smiðjuvegur 8, Græn gata • 200 Kópavogi • Sími: 571-1020 • ggsport.is
Opnunartími: Virkir dagar 10:30 – 18, Laugardagar 11-15

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

550 5055

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

Keypt
Selt

Heimilið

Til sölu

Barnavörur

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

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

Þjónusta
VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

Málarar
REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Löggiltur málarameistari.
Löggiltir málarar. Vönduð vinna,
vanir menn. www.regnbogalitir.is
malarar@simnet.is. Sími 8919890

MÁLARAMEISTARI

Tek að mér að endurmála íbúðir
og fl. Fagmennska, mikil reynsla og
sanngjörn verð. Málningarþjónusta
Egils ehf. S. 868-5171. egillsverris@
gmail.com

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

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

Nudd

Geymsluhúsnæði

NUDD NUDD NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

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

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

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.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

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

Heilsa

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Húsaviðhald

S. 893 6994

Húsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Atvinna
Heilsuvörur
Atvinna í boði

GEFÐU
HÆNU

RÚNAR MÚRARI EHF.

Óskar eftir starfsmanni við
utanhússviðhald, kunnátta
við múrvinnu æskileg. Laun
samkomulag. Uppl. Í s. 774 3800
eða runarmurari@gmail.com
runarmurari.is

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

- Toyota
- Hyster
- Yale
- Jungheinrich
- OO.

FÖSTUDAGA KL. 20.00
Gunnar Anton og Árni Gestur
fara yfir þær kvikmyndir sem
eru væntanlegar í bíóhús landsmanna og dusta einnig rykið af
gömlum gullmolum og fræða
áhorfendur um leyndardóma
kvikmyndaheimsins.

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Þjónustuauglýsingar
Varahlutir í lyftara

BÍÓBÆRINN

Sími 550 5055

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

EFTIR

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
á www.hsbolstrun.is

Formbólstrun

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is

Ferðaþjónustuhús

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

• 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

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

arnarut@frettabladid.is

