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Jason vissi fyrir fram að framlag
hans vekti umtal.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Gervigreind
hreppir verðlaun
jme@frettabladid.is

Segja má að listaheimurinn hafi
farið á hliðina þegar listaverk,
skapað með notkun gervigreindar,
hlaut fyrstu verðlaun í Colorado
State Fair myndlistarkeppninni í
flokki stafrænnar listar.
Verðlaunin, sem námu um
42.000 krónum, runnu til Jason
Allen sem knúði gervigreindina
Midjourney til þess að skapa verk
sem hann kallar Théâtre D’opéra
Spatial, með einni setningu. Á
meðan nýttu aðrir listamenn í
flokknum sér tölvuforrit á borð
við Photoshop eða Illustrator
við sköpun sinna verka. Allen
sviðsetur undarlega en forvitnilega fjarlæga framtíð í verki sínu
þar sem mannverur glápa uppnumdar út um risastórt hringlaga
op á útsýni sem minnir á sögusvið
Dune eftir Frank Herbert.
Tilvistarkreppa
Ekki voru margir hinna listamannanna sáttir við sigurvegarann.
Allen sjálfur segir um sigurinn: „Ég
held að listasamfélagið sé á leið í
tilvistarkreppu … Stór ástæða fyrir
því er … truflandi tækni opinnar
gervigreindar.“ Allen óttast sjálfur
að gervigreind muni hafa áhrif á
skapandi störf í framtíðinni.
Eric Holloway er á öðru máli.
Hann segir að gervigreindin sé
þjálfuð með notkun listaverka
sem séu nú þegar til, og því sé hún
líkleg til þess að framleiða myndir
sem samsvara list sem nú þegar er
talin góð. Hins vegar risti samsvörunin ekki mjög djúpt. n
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Lovísa Tómasdóttir fann sína hillu þegar hún fór að hanna og sauma sviðsfatnað fyrir dragdrottningar og búrlesk-dansara. Hún elskar glamúrinn, pallíetturnar og glimmerið sem fylgir starfinu. 
FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Eins og hrafninn sem sækir í glingur
Lovísa Tómasdóttir klæðskerameistari elskar glamúr og glimmer. Hún hannar og saumar
búninga fyrir sviðlistafólk eins og dragdrottningar og búrlesk-dansara. Verkefnin eru oft
krefjandi enda skipta búningarnir miklu máli í sýningum kúnnanna. 2

2 k y nninga r bl a ð ALLT

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun
@frettabladid.is
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Lovísa útskrifaðist sem klæðskeri
árið 2015 og lauk meistaraskólanum árið 2019 en hún lauk starfsnáminu í versluninni Ella ehf. sem
seldi íslenska hönnun.
„Þar kynntist ég því að hanna
og sauma flíkur. En seinna fór ég
að vinna í Kjólum og konfekti, þar
eru litríkir og oft svolítið tjúllaðir kjólar svo það kom svolítið
af sviðslistafólki og tónlistarfólki
þangað inn,“ segir Lovísa.
„Ég var að hanna og sauma kjóla
til að selja í búðinni og tók svo
aukalega að mér verkefni fyrir
sviðslistafólk sem ég komst í kynni
við í gegnum vinnuna í versluninni. Mikið af dragdrottningum og
fólki í búrlesk-senunni. Hjá Kjólum
og konfekti uppgötvaði ég að þetta
var algjörlega mitt, þessi glamúr,
glimmer og gleði.“
Lovísa segir vinnuna krefjandi
og kúnnana halda henni á tánum
enda vilja þeir flík sem vekur
athygli. Flík sem vekur athygli í
sýningunni en þarf um leið að
virka vel.
„Sviðslistafólkið er með alls
konar sviðsframkomu, það er að
dansa og leika alls kyns listir og
flíkin þarf að virka. Það verður að
vera hægt að hreyfa sig í henni.
Þannig að þetta er mjög krefjandi
en um leið ógeðslega skemmtilegt,“
segir Lovísa
Hannaði eigin línu
Eftir nokkur ár fór að verða svo
mikið að gera hjá Lovísu í sviðsbúningasaumi að hún hætti
störfum hjá Kjólum og konfekti og
hóf að vinna sjálfstætt.
„Ég hellti mér út í það af fullum
krafti að sauma og hanna fyrir
sviðslistafólk og það var alltaf nóg
að gera, en svo kom Covid og allar
sýningar duttu niður. Þá varð ég að
finna mér eitthvað annað að gera,“
segir hún.
Lovísa brá þá á það ráð að hanna
og sauma sína eigin fatalínu og
opnaði vefsíðuna lovisatomas.is.
„Ég var þá að hanna og sauma
fatnað fyrir venjulegt fólk, ekki
bara sviðslistafólk. Ég gerði þetta
í gegnum allt Covid. Það var rosalega skemmtilegt að hanna mína
eigin línu og þetta var lærdómsríkur tími. Mig langar að gera meira
af því í framtíðinni að hanna eigin
línu og hafa hana þá aðeins stærri.
En ég er í pásu frá því núna. Það er
aftur orðið nóg að gera í að sauma
og hanna fyrir sviðslistafólk svo
hitt þarf að bíða,“ segir hún.
Lovísa gefur sér þó tíma til að
sauma föt á sjálfa sig en hún hefur
gaman af að ganga sjálf í litríkum
fötum.
„Ég elska að vera í pallíettum
og glimmeri. Það blundar drag
drottning inni í mér. Ég hef gaman
af því að klæða mig áberandi þegar
ég fer eitthvað út. Þá sauma ég á
mig föt sem eru yfirleitt æpandi og
áberandi, það eru margar glimmerflíkur í fataskápnum. Ég er eins
og hrafninn, sæki í allt glingur og
glimmer. En dagsdaglega er ég bara
í kósígallanum.“
Geggjaður metnaður
Lovísa segir að það sé nóg að gera
hjá henni á meðan til er fólk sem
heldur sýningar.
„Það er svo geggjaður metnaður
hjá þessu listafólki. Þau koma oft
með mjög metnaðarfullar hugmyndir og pælingar og maður þarf
að hugsa út fyrir boxið.“
Spurð að því hvort hún hafi
einhvern tímann fengið beiðnir
sem ómögulegt er að framkvæma
svarar Lovísa að hún reyni alltaf að
finna lausnir.
„Það var einu sinni dragdrottning sem bað mig að gera risastórt
stél sem átti að hanga uppi fyrir
aftan hana. Allt í einu var ég orðin
verkfræðingur og varð að finna út

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:
Jón Þórisson

Lovísa vann í versluninni Kjólar og
konfekt þegar hún komst í kynni
við alls kyns sviðslistafólk. Hún fór
að sauma og hanna fyrir það utan
vinnu og hellti sér svo í það á fullu
og hefur alltaf nóg að gera.

Tónlistarveran Mighty bear í dularfullri hönnun eftir Lovísu. 
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Lovísa hannar
og saumar
mikið af búrlesk-búningum.
Hér er Róberta
Michelle Hall á
sviði í djörfum
búningi.

MYND/ODYSSEAS
CHLORIDIS

Dragdrottning
Íslands 2019,
Gala Noir,
glæsileg í fötum
eftir Lovísu.
 MYND/BIRTA RÁN

Edgar Anderssen í gullfallegum síðkjól eftir Lovísu.

MYND/RÓBERT MAGNÚSSON

BJÖRGVINSDÓTTIR

Húlladansarinn Róberta Michelle
Hall í flottum samfestingi.

MYND/ARCTIC IMAGE

Hún hringdi í mig
um daginn með
tveggja tíma fyrirvara
þegar hún var að fara að
skemmta einhvers
staðar. Þá var hent í kjól
og hatt.

úr því hvernig það átti að virka. Ég
notaði hænsnanet og húlahring
og var nánast komin með hamar
og nagla að græja stélið. En það
virkaði. Eins og ég segi, kúnnarnir
halda mér á tánum en ég segi alltaf
já og reyni að redda öllu,“ segir hún
og hlær.
Með bestu kúnnana
„Ég er búin að kynnast svo mikið
af skemmtilegu fólki í gegnum
starfið. Ég á minn kúnnahóp sem

kemur aftur og aftur til mín. Ég
er með bestu og skemmtilegustu
kúnnana, ég er svo þakklát og
heppin.“
Lovísa tekur sem dæmi að auk
þess fjöldaframleiði hún næstum
fatnað á Siggu Kling.
„Ég geri nánast nýtt átfitt í
hverri viku fyrir hana. Það er
alltaf allt í stíl hjá henni, buxur,
toppur, hattur og jakki, allt úr
sama efninu. Hún hringdi í mig um
daginn með tveggja tíma fyrirvara
þegar hún var að fara að skemmta
einhvers staðar. Þá var hent í kjól
og hatt. Það náðist á tíma og hún
var glæsileg.“
Eitt stærsta verkefni Lovísu fram

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur
Hilmarsson, gummih@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

að þessu var þegar hún hannaði
búninga fyrir Daða og gagnamagnið. Hún segir það hafa verið
ótrúlega skemmtilegt og hópurinn
geggjaður að vinna með.
„Það var ótrúlegt ævintýri að
fara út með þeim og dressa þau
upp. En ég þyrfti eiginlega að fara
út í Eurovision aftur einn daginn.
Þetta var öðruvísi reynsla en
venjulega af því það var svo mikið
af takmörkunum í gildi vegna
Covid. Það væri draumur að fara út
aftur þegar aðstæður eru venjulegri. Ég stefni að því,“ segir hún.
Kannski ef þau senda glamúrdrottningu út?
„Það væri algjörlega geggjað!“ n
Sölumenn:
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.
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Íslenskar konur ótrúlega flinkar að farða sig
Förðunarfræðingurinn
Natalie Kristín Hamzehpour
á heiður af framúrstefnulegri
förðun söngkonunnar Bríetar. Hér fer hún yfir helstu
trendin í haustförðun ársins.
thordisg@frettabladid.is

„Hún mamma er hárgreiðslukona og rak stofu í Þýskalandi
öll mín uppvaxtarár. Hún seldi
snyrtivörur á stofunni og ég var
óþekki krakkinn sem komst í
allar prufurnar og klíndi öllu
framan í mig. Þar vann líka ein
sem var förðunarfræðingur og ég
hafði mjög mikinn áhuga á öllu
sem hún gerði, fékk að „aðstoða“
hana og leika mér með gamlar
vörur. Það var þá sem ég ákvað að
verða förðunarfræðingur,“ segir
Natalie Kristín Hamzehpour, 28
ára nýbökuð móðir, förðunarfræðingur, kennari, vörumerkjastjóri
og áhugakokkur.
Natalie er fædd og uppalin í
Þýskalandi. Hún starfar nú sem
vörumerkjastjóri á snyrtivörusviði
og kennir förðun í Makeup Studio
Hörpu Kára, en hefur einnig unnið
við förðun í sjónvarpi, auglýsingum og leikhúsum og segist fíla sig
best í tískuförðun.
Natalie fer yfir helstu tískutrend
í förðun á hausti komanda.
„Það sem er skemmtilegast við
trend er að þar finnst alltaf eitthvað fyrir alla. Trendin sem mér
finnast mest áberandi í haust eru:

Söngkonan Bríet vekur ætíð athygli
fyrir svala förðun Natalie.

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Staðalbúnaður í haust
Hvaða hlutir eru ómissandi
í snyrtibudduna á hausti
komanda, að mati Natalie?

Natalie segir best við trend í förðun að þar gildi engar reglur og allir geti verið eins og þeir vilja. 

MYND/ALDÍS PÁLSDÓTTIR

n Clean Girl Makeup – fersk húð,
„ósýnileg“ hrein förðun, ferskur
kinnalitur og heilbrigður ljómi.
Til að ná því fram er best að nota
krem-kinnalit, „bronzer“ og gott
augabrúnagel, lítinn farða og
frekar hyljara til að þekja það
sem þarf. Svo eru varaolíur eða
„lip tint“ mjög spennandi við
þetta trend.
n Áberandi varalitur – á undan-

HaustyfirHafnir

Hægt er að fylgjast með
Natalie á Instagram @nataliehamzehpour.

Góðir förðunarburstar létta vinnuna og gera förðun fallegri.
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n Nærandi varaolía með smá
lit, eins og til dæmis Clarins
Lip Comfort Oil.
n Fallegur léttur farði sem
frískar upp á þreytta húð.
Minn uppáhalds þessa
dagana er nýi Chanel Water
Fresh Complexion Touch.
n Rakabomba eins og Shiseido Ultimune-serumið.
Ekkert gerir jafn mikið fyrir
húðina mína og sú vara.
n Góðir förðunarburstar, eins
og nýju burstarnir frá Hörpu
Kára. Góðir bursta gera
förðun fallegri og sjá eiginlega um alla vinnuna fyrir
mann. Ég hef ekki notað
aðra bursta síðustu vikur og
mæli mikið með þessum.

förnum árum hefur verið mikið
um „nude“ varir og áberandi
augu, en nú finnst mér ég sjá
mikið um liti í varalitum, hvort
sem það er „lip tint“ í berjalitum
og léttum rauðum tónum, eða
áberandi bleikur eða rauður
varalitur.
n Náttúrulegar augabrúnir – ég
hafði smá áhyggjur af því að
þunnar, plokkaðar augabrúnir
væru að koma aftur en ég er
fegin að það trend stoppaði
stutt. Í staðinn eru augabrúnir
náttúrulegri og mun ljósari en
þær hafa verið á síðustu árum.
Því er óþarfi að plokka of mikið
eða fara í litun á þriggja vikna
fresti. Leyfum augabrúnunum
bara að vera náttúrulegum.
n Euphoria Disco – ég held að
það trend sé ekki að fara
neitt. Glansandi glimmer og
„metallic“ áferð, silfur augnskuggi, glimmersteinar og
„shimmer bodyolía“ verða
áfram heit í haust.
Listræn og skapandi
Natalie á heiðurinn af frumlegri og áberandi förðun
söngkonunnar Bríetar,
svo eftir hefur verið
tekið.
„Samstarf
okkar Bríetar
hófst fyrir um
fjórum árum

þegar ég hélt viðburð fyrir
Shiseido og var í leit að
módeli. Mér fannst Bríet
svo gullfalleg og ákvað
að prófa að heyra í henni.
Hún var til í að koma og
leyfa mér að farða sig og síðan
höfum við unnið saman,“ greinir
Natalie frá.
Hún segir Bríeti ákaflega listræna og skapandi þegar kemur að
förðun.
„Við vinnum mikið saman og
skoðum alls konar hugmyndir til
að finna eitthvað sem meikar sens
og Bríeti líður vel með. Ég held að
það hjálpi líka að við erum
með svipaðan smekk þegar
kemur að förðun, en Bríet
er alltaf opin fyrir öllum
skrýtnum hugmyndum
og mjög dugleg að koma
með tillögur sjálf.“
Flinkar í förðun
Spurð hvort
eitthvað beri að
forðast í förðun
eða sé alveg
dottið úr tísku
eftir sumarið,
svarar Natalie:
Uppá„Nei, svo
haldsfarði
sem ekki.
Natalie er frá
Þetta eru
Chanel.
auðvitað bara
trend og hver
má túlka þau

eins og hann vill. Það besta við
förðun er að þar gilda
engar reglur. Ef manni
líður vel og fílar sig vel;
þá er maður að gera
rétt.“
Sem kennari í
Makeup Studio Hörpu
Kára hefur Natalie
komist að því að
íslenskar konur séu
einkar flinkar að mála
sig og tolla í tískunni.
„Ég hef kennt fjölShiseidomörgum íslenskum
konum förðun,
rakabomba
er í dálæti
en einnig unnið
Natalie.
með förðunarfræðingum erlendis
og verð að segja að við
Íslendingar erum bara svo miklu
klárari en allir aðrir,“ segir Natalie
og hlær, en bætir svo við: „Nei, ég
segi bara svona. Sannast sagna
er mjög mikið um virkilega færa
förðunarfræðinga hér á landi og
meðalkonan kann alveg ótrúlega
vel á förðun.“
Hún segir jafnframt gaman að
fylgjast með því hvað ungar konur
og unglingsstelpur eru góðar í að
farða sig.
„Þær hafa í dag aðgang að svo
miklu fræðsluefni á til dæmis YouTube og TikTok og nýta sér það.
Auðvitað koma svo alltaf tímabil
í tísku sem okkur þykja hræðileg
eftir á en ég held að TikTok-trendin
séu flest mjög falleg og ekki eins og
„contour“-trendið sem mín kynslóð er sek um,“ segir Natalie kát í
fæðingarorlofinu.
„Í haust ætla ég líka að bæta við
mig námi en ég tek að mér örfáar
vel valdar farðanir, þá aðallega
brúðarfarðanir og verkefni sem
mér þykja skemmtileg.“ n
Hægt er að fylgjast með Natalie á
Instagram @ nataliehamzehpour.

ZHENZI Allie tunika
Fæst líka í turkis
Stærðir 42-56
Verð 11.990 kr

ZE ZE Bobbi kjóll
Fæst líka í Svart/hvítu
Stærðir 38-48
Verð 12.990 kr

ZE ZE Bobbi tunika
Fæst líka í bleiku
Stærðir 38-48
Verð 10.990 kr

ZE ZE Goodby kjóll
Fæst líka í brúnu
Stærðir 38-48
Verð 8.990 kr

ZE ZE Goodby hálfsíður kjóll
Fæst líka í svörtu
Stærðir 38-48
Verð 9.990 kr

STUDIO Emilie síð skyrta
Stærðir 38-56
Verð 15.980 kr

STUDIO Ditte tunika
Stærðir 38-56
Verð 10.980 kr

ES&SY Wei peysukjóll
Stærðir 36-46
Verð 7.980 kr

IVY BEAU Paul kjóll
Stærðir 38-48
Verð 9.980 kr

YESTA Husna tunika
Stærðir 44-60
Verð 10.980 kr

STUDIO Annie pleðurjakki
Stærðir 38-56
Verð 25.980 kr

ZHENZI síð peysa
Fæst líka í brúnu
Stærðir 42-56
Verð 12.990 kr

NORMANN útivistarjakki
Fæst líka í navybláu
Stærðir 40-52
Verð 32.980 kr

LASESSOR Shirley herðaslá/vendingur
Fæst í fleiri litum
Verð 12.990 kr

LOU símatöskur
Fæst í nokkrum litum
Verð 3.990 kr

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Alltaf verið óhrædd við sterka liti og form
Áslaug Saja Davíðsdóttir
lítur á vörur sínar sem eins
konar framlengingu á upplifun okkar í náttúrunni sem
við berum með okkur í daglegu lífi. Hún hélt sýningu á
Ljósanótt í Reykjanesbæ um
síðustu helgi.
starri@frettabladid.is

Það er íslensk náttúra, með sínum
sterku línum, formum, litum og
gróðri, sem einkennir helst vör
urnar frá SajaArts en það er Áslaug
Saja Davíðsdóttir sem er á bak við
vörumerkið sem inniheldur meðal
annars trefla, klúta, töskur og
kodda. „Núna er ég helst að vinna
með skófir og lyng sem er einmitt
heiti nýju línunnar minnar, þar
sem gulir, grænir og svartir tónar
eru einkennandi. Þessir litir eru
sóttir til litsterkra skófa á fjöru
klettum og lyngsins umhverfis og
við strendur landsins. Alla daga tek
ég inn litbrigði daganna, náttúr
unnar, fegurðar hluta, litasamsetn
ingar og ég nota mikið ljósmyndun
til að fanga áhrif og form. Ég er
einnig áhugasöm um japanskar
blekteikningar og finnst mjög
gaman að mála með bleki en ég er
expressjónísk í munsturgerðinni
frekar en formföst.“
Góðar viðtökur á Ljósanótt
Áslaug hélt sýningu á hönnun
sinni á bæjarhátíðinni Ljósanótt
sem fór fram í Reykjanesbæ um
síðustu helgi. „Ljósanótt var mjög
skemmtileg og þar kynntist ég
fjölda fólks sem vildi forvitnast um
nýju vörurnar mínar. Margir gestir
keyptu frumgerðir og sýnishorn af
klútum, treflum og töskum. Við
tökurnar hafa verið framar vonum
og fólk talaði um sameiginlega
ástríðu sína á lággróðri og skófum í
náttúrunni og fagnaði því að verið
sé að vinna með okkar hrjóstruga
land og framleiða vandaðar vörur.“
Byrjaði snemma að skapa
Áslaug Saja segist vera náttúru
unnandi, skapandi frumkvöðull,

Áslaug Saja Davíðsdóttir er eigandi SajaArts. Hún hannar meðal annars trefla, klúta, töskur og
kodda. 
MYNDIR/AÐSENDAR

„sökker“ fyrir fegurð og einstaklega
athafnaglöð. „Ég kem úr listrænni
fjölskyldu og byrjaði snemma
að skapa og framleiða. Leiðin lá í
Textíldeild MHÍ, þar sem síðasta
árið var tekið í UIAH í Helsinki í
Finnlandi. Eftir útskrift hélt ég til
Ítalíu þar sem ég vann um sumar
í AlOver Studio sem var munstur
hönnunarstúdíó í borginni Como
sem er skammt frá landamærum
Sviss og Ítalíu. Á Ítalíu sá ég glæsi
legt handverk annarra hönnuða
verða að fallegum efnum.“
Eftir útskrift árið 1996 hélt Áslaug
Saja áfram að silkiþrykkja og mála
eigin munstur á efni. „Ég seldi klúta,
slæður, kodda og einnig skúlptúr
púða í Gallerí Listakoti og síðar í
Sneglu. Lengi vel seldi ég vinsæla
silkiþrykkta boli fyrir konur með
litríkum mynstrum en ég hef alltaf
verið óhrædd við að nota sterka
liti og form. Fyrirtækið Valfoss ehf.
hefur framleitt vörur með jóla
mynstrum eftir mig og er eitt í sölu
enn í dag, tæpum fimmtán árum
síðar.“

Snyrtitaska og stórt ullar- og silkisjal.
Elegant Lyngsilkislæða og
taska í stíl.

taka fyrstu sendingar af vönd
uðum eðalsilkiklútum í byrjun
október. „Þeir eru einmitt fram
leiddir í mekka silkiþrykksins sem
er Como á Ítalíu. Svo er áframhald
andi framleiðsla á fleiri tegundum
klúta og taska í stíl og spennandi
útfærslur fyrir heimilið. Ég hef
þegar hannað viðbót við vöru- og
mynsturlínuna. En fyrst og fremst
vil ég að SajaArts verði þekkt fyrir
vandaðar og umhverfisvænar
vörur. Sjálf lít ég á vörurnar sem
eins konar framlengingu á upp
lifun okkar í náttúrunni sem við
berum með okkur í daglegu lífi.“
Hægt er að fylgja SajaArts á Insta
gram (@saja.arts) og á Facebook
(saja design). n

Margt í vændum
Fram undan hjá SajaArts er mót

Gular skófir á tösku sem hentar í
ræktina eða til daglegra nota.

Létt Lyng-silkislæða.
Málverk sem
er frumgerð
eins af fjórum
mynstrum
línunnar Lyng og
skófir og tvær
stórar snyrtitöskur.

Smáauglýsingar

550 5055
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Bílar til sölu

Þjónusta

Til sölu

8. september 2022 FIMMTUDAGUR

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

Atvinna
Umhverfismat framkvæmda

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

Búslóðaflutningar
7/2022 óekin VW ID5 GTX 4x4 300
hö. rafmagnsbíll Eigum nokkra liti
til afhendingar strax. Þessi er með
sport pakka og 21” álfelgum. 77 kWh
batterí uppgefin drægni 493 km. Í
vetur fellur niður ívilnun stjórnvalda
á rafmagnsbíla. Nú er tækifæri að
ná í bíl áður en þeir hækka um 1.5
milljón í verði ! Verð: 8.890.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Bátar

Umhverfismatsskýrsla í kynningu

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

Heilsuvörur

Óska eftir yfir- vélstjóra á 200
tonna netabát sem gerður er út
frá Suðurnesjum. Einnig vantar
vana háseta. Þurfa að geta byrjað í
september. Uppl.í s. 892-5522

Húsnæði

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

Húsaviðhald

Geymsluhúsnæði

Flísalagnir - Múrverk - Flotun Sandsparsl - Málun - Tréverk

Efnistaka í Seyðishólum í Grímsnes–
og Grafningshreppi
Suðurtak ehf. hefur lagt fram umhverfismatsskýrslu vegna umhverfismats fyrirhugaðrar efnistöku í Seyðishólum í Grímsnes– og Grafningshreppi.
Kynning á umhverfismatsskýrslu: Tillaga að ofangreindri framkvæmd
og umhverfismatsskýrsla liggur frammi til kynningar á skrifstofu Grímsnes– og Grafningshrepps og hjá Skipulagsstofnun frá 8. september til
20. október 2022. Umhverfismatsskýrslan er aðgengileg á vefsíðu
stofnunarinnar: www.skipulag.is.
Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér umhverfismatsskýrsluna og lagt
fram umsögn. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 20.
október 2022 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða
með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

WWW.GEYMSLAEITT.IS

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

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994
Getum bætt við okkur utan
og innanhúss málningarvinnu.
runarmurari.is S. 7743800

Til
á lager

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

Til bygginga

Ryðfrí stál vinnuborð
fyrir atvinnueldhús

NÝKOMIÐ BANKIRAI
HARÐVIÐARPALLAEFNI
21X145MM VERÐ 1.950 KR
METERINN

slétt beggja megin, ofnþurrkað.
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar.
Harðviður til húsbygginga. Sjá
nánar á vidur.is Vatnsklæðning
21x125mm, panill 10x85mm,
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100)
Eurotec skrúfur, Penofin og
Armstrong Clark harðviðarolíur.
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230,
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Skotvopn

100x70x85
Einnig 120 - 140

120 x70
St. 100 x70 x H85

100x70x85
Einnig 120 - 140 - 160

Þjónustuauglýsingar
• 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

l Ryðfrýtt burstað stál
l Hillur að neðan
l Stillanlegir fætur

Stærð:
160 x 70 x H: 95

Stærð:
140 70 H: 85
Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is

Hálfsjálfvirk haglabyssa, Belkis, er
enn í umbúðunum. Ásamt 20 +
gerfigæsum og 4 álftum og 337
haglaskotum. Óska eftir tilboði.
Upplýsingar í síma 892-8655

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Ítölsk gæðaframleiðsla

Fasteignir til sölu á Spáni

Sími 550 5055
Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

Yfir 1.000 fasteignir til sölu
á Costa Blanca svæðinu.

sumareignir.is - sumareignir@gmail.com - S: 6168880

Alla fimmtudaga og laugardaga

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

arnarut@frettabladid.is

5168 #

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

5780 #

Rafvirkjun

