
Kynningarblað

Hér klæðist birnir Vintage bomber jakka úr Spúútnik, svartri peysu, buxum frá WoodWood, belti frá 66°norður og nike blazer skóm. mynD/Ernir

Tryggvi Gunnarsson og 
Hilmir Jensson eru  nánir 
vinir, vinna saman á fleiri 
en einum vettvangi. Það 
kom á óvart þegar þeir 
fengu ábendingu um að 
þeir væru farnir að klæða 
sig eins. ➛4
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Ólíkur 
stíll eftir 
dögum
rapparinn birnir er úr 
Kópavogi. Hann eyðir miklum 
tíma á Instagram til að fylgjast 
með nýjustu tískunni. ➛2

 

Fallegt, fágað og töff

SMÁRALIND



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is, 
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351  Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357 

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 | 
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433 

Hér klæðist Birnir hvítri og fallegri úlpu frá Stone Island en buxurnar eru frá Carhartt.

Hér er Birnir í uppáhaldspeysunni sinni sem er frá Child, buxum frá Carhartt og Nike Air Force Mid skóm. MyNdIR/ERNIR

Rapparinn Birnir er einn 
þeirra sem koma fram á 
KBE stórtónleikunum í 

Gamla bíói þann 16. desemer. 
Þar koma fram nokkrir tónlistar-
menn, auk Birnis, sem tilheyra 
KÓPBOIS hópnum úr Kópavogi 
auk góðra gesta. „Þessir tónleikar 
verða heljarinnar veisla. Herra 
Hnetusmjör er að gefa út plötuna 
KÓPBOI á næstu dögum sem er 
„bangin“ plata. Sjálfur er ég að 
leggja lokahönd á fyrstu plötuna 
mína þannig að tónleikagestir 
mega búast við fullt af nýju efni, 
geggjuðu sjóvi, frábærum gestum 
og frábærri stemningu.“

Sjálfur er Birnir 21 árs gamall 
og hefur gefið út þrjú lög hingað 
til; Sama tíma, Ekki switcha og Já 
ég veit. „Einnig hef ég komið fram 
í lögum eins og Túristi og Joey 
Cypher með Joey Christ. Fram 
undan í vetur er bara að halda 
áfram að búa til fullt af efni; ný lög 
og myndbönd eru á leiðinni.“

Hvernig myndir þú lýsa fata-
stílnum þínum? Það fer eiginlega 

bara eftir dögum hvernig ég klæði 
mig. Stundum er djúsinn ekkert 
sérstaklega hátt á lofti en ég er 
samt yfirleitt „drippin“.

Hvernig hefur tískuáhugi þinn 
þróast undanfarin ár? Ég byrjaði að 
fylgjast meira með fólki á netinu 
sem eru listamenn og hönnuðir. 
Áhuginn hefur bara þróast hægt og 
rólega út frá því.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Hvernig fylgist þú helst með 
tískunni? Ég get hangið á Instagram 
frekar lengi og nota eiginlega bara 
þann samfélagsmiðil til að fylgjast 
með tískunni.

Hvar kaupir þú helst fötin þín? 
Það er enginn einn sérstakur 
staður. Ég kaupi notuð föt af fólki 
á netinu og svo í búðum eins og 
Húrra Reykjavík og Smash.

Áttu þér uppáhaldsflík? Það er 
alltaf að breytist en núna er Child 
peysan sem ég var að fá mér í 
miklu uppáhaldi.

Áttu þér tískufyrirmynd? Það eru 
þeir Joey Christ og Gummi Street 
Classic.

Hvað finnst þér helst einkenna 
klæðnað ungra karla í dag? 
Mér finnst ekkert eitt einkenna 

klæðnað unga fólksins. Ég held 
að það vilji bara vera „fresh“ og 
það eru margir með mismunandi 
„swag“ í gangi.

Notar þú einhverja fylgihluti? Ég 
hef aldrei verið mikið fyrir fylgi-
hluti en upp á síðkastið hef borið 
hring sem mamma mín bjó til og 
einnig gamla keðju sem pabbi 
minn á.

Herra Hnetusmjör 
er að gefa út plöt-

una KÓPBOI á næstu 
dögum sem er bangin 
plata. Sjálfur er ég að 
leggja lokahönd á fyrstu 
plötuna mína þannig að 
tónleikagestir mega 
búast við fullt af nýju 
efni, geggjuðu sjóvi, 
frábærum gestum og 
frábærri stemningu.
Birnir

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott jólaföt, fyrir flottar konur

KRINGLUNNI | 588 2300

krónur
7.995
Túnika

krónur
9.495

Túnika

Jóladagatal
Fylgist með jóladagatali 
INDISKA á Facebook 
síðu okkar. Nýtt tilboð á 
hverjum degi í desember.
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Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is   =   Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)

22.980 kr.

29.980 kr.

29.980 kr.

Náttföt
8.980 kr.
st. 36-52

33.980 kr.

24.980 kr.

20.980 kr.



 Algjörlega óaf-
vitandi vorum við 

farnir að mæta dag eftir 
dag í mjög svipuðum 
fötum.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Hilmir Jensson (t.v.) og Tryggvi Gunnarsson, leikarar, leikstjórar og leiðsögumenn, eru svo nánir að þeir eru farnir að 
klæða sig eins án þess að taka eftir því. MYND/EYþór

Við höfum þekkst í einhver 
tíu ár,“ segir Tryggvi og bætir 
við að þeir hafi kynnst í 

Stúdentaleikhúsinu. „Við fórum 
svo hvor í sinn leiklistarskólann 
og þegar við vorum báðir búnir í 
námi stofnuðum við saman leik-
hópinn Sóma þjóðar sem hefur 
sett upp töluvert margar leik-
sýningar sem við höfum báðir 
tekið þátt í og höfum bara síðan 
við hittumst verið dáldið sam-
ferða í lífinu.“ Sómi þjóðar setur 
nú upp sína langstærstu sýningu. 
„Þetta er sönn saga af félaga okkar 
sem gekk í gegnum mjög fallega 
lífsreynslu á erfiðum tíma í sínu 
lífi,“ segir Hilmir og Tryggvi bætir 
við: „Við erum að koma þessu á 
svið í verkinu SOL sem er gullfalleg 
ástarsaga sem gerist að hálfu leyti 
í bláköldum íslenskum raunveru-
leika og að hálfu leyti í heimi 
tölvuleikjanna sem við elskum og 
óttumst í senn.“

Um daginn benti samstarfs-
kona þeirra þeim svo á að þeir 
væru farnir að klæða sig alveg eins. 
„Algjörlega óafvitandi vorum við 
farnir að mæta dag eftir dag í mjög 

svipuðum fötum,“ segir Hilmir. 
„Við fórum að kafa ofan í þetta og 
þetta er kannski ekkert skrýtið. 
Við vinnum sömu vinnuna, bæði í 
leikhúsinu og erum leiðsögumenn 
hjá sama fyrirtæki og höngum með 
sama fólkinu. Og auðvitað tekur 
maður tískustraumana frá fólkinu 
í kringum sig og því sem manni 
finnst flott.“ Þeir segjast samt 
ekkert endilega hafa sama smekk. 
„Nei, alls ekki,“ segir Tryggvi, „en 
það er eins og skordýraheilinn í 
okkur hafi tekið tískuvitund okkar 
yfir og byrjað að samrýma okkur, 
setja okkur algerlega í sama lið.“ 
Og þetta vakti upp fleiri pælingar 
hjá þeim félögunum. „Við fórum 
í framhaldinu að skoða hvernig 
tískan er almennt hjá starfsbræðr-
um okkar í leiklistargeiranum. 
Erum við að fylla upp í einhverjar 
stereótýpur?“ segir Hilmir og bætir 
við: „Við erum útivistarmenn og við 

viljum frekar tvíd og vax en goretex 
sem gengur ekkert endilega uppi á 
fjöllum en getur verið viðeigandi 
og komið vel út. En svo er þetta 
allt líka pínu snjáð og notað sem 
gefur okkur útgeislunina: Mér er 
sama hvernig ég er klæddur en 
svo vill samt til að það passar allt 
mjög vel saman.“ Tryggvi hlær og 
viðurkennir að þeir eigi til að vera 
hégómlegir. „Við erum í geira þar 
sem fólk er extróvert og maður 
kannski sleppur ekkert alveg 
undan því.“ Hann bendir líka á að 
mögulega ráði efnahagur einhverju 
varðandi klæðaburð. „Þessi stíll er 
kannski það sem hentar best fátæk-
um sviðslistamönnum sem hafa 
ekki efni á að kaupa sér geggjað 
fín föt.“ Hilmir tekur undir. „Þetta 
er ákveðin svona nauðsynjatíska, 
við gerum það besta úr því sem við 
höfum möguleika á.“ Þeir þvertaka 
báðir fyrir að eyða miklum tíma í 
að taka sig til á morgnana, hvað þá 
að þeir hringist á til að bera saman 
bækur sínar. „Við vöknum bara 
svona töff !“

Sýningin SOL er frumsýnd á 
morgun 1. desember í Tjarnarbíói 
og verður sýnd allan desember og 
janúar.

Við vöknum 
bara svona töff!
Tryggvi Gunnarsson og Hilmir Jensson eru mjög nánir 
vinir og vinna saman á fleiri en einum vettvangi. Það kom 
þeim þó nokkuð á óvart þegar þeir fengu ábendingu um 
að þeir væru farnir að klæða sig eins.

Smart Jólaföt, fyrir smart konur

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

TALSETT B
ARNAEFNI

TALSETT B
ARNAEFNI

TALSETT B
ARNAEFNI

NÝTT

A L L I R  V I T A  A Ð  H Ú N  F R A M D I  G L Æ P I N N . 

J E S S I C A  B I E L

E N G I N N  V E I T  A F  H V E R J U .

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ 
Á 2NOW.IS
ENGIN BINDING
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Tundra eða Tundra long gervifeldshúfa og hanskar  

Jólatilboð 7.500 kr. 
Margir litir í boði.

Fjarðargata 13-15, Hafnarfjörður, sími 551 1040 
Opið mán.–fös. kl. 10–18
Laugardaga kl. 10–17
Sunnudaga kl. 12–17

Það er aðeins ein alvöru hanskabúð  
og hún er í Firðinum Hafnarfirði.

Leðurhanskar 
yfir 120 litir 

og gerðir í boði

parið
Frá 3.450 kr.

Fjörður  •  www.smartboutique.is  

SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND SENDUM FRÍTT UM ALLT LAND 

www.smartboutique.iswww.smartboutique.is

Herratrefill og hanskar Jólatilboð 5.490.kr
Refaskott og hanskar Jólatilboð 12.490.kr
Stutt skott 9.900.kr
Margir litir í boði.

Dúskhúfa og skinnlúffur Jólatilboð 6.950.kr
Margir litir í boði

Kanínuhúfa og hanskar 

Jólatilboð 15.900.kr 

Margir litir í boði.

Gervifeldskragar í úrvali verð frá 4.200.kr
Margir liti í boði.

Pasmina og hanskar Jólatilboð 4.950.kr
Margir litir í boði

OPIÐ 1.DES 
10-22







Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@365.is 

Gamla góða mittistaskan hefur 
vakið athygli undanfarið. 
Þessi fylgihlutur, sem hefur 

flakkað milli þess að vera í tísku 
og vera álitinn hámark smekk
leysu, hefur látið á sér kræla í nýrri 
mynd, oft stærri og fínni en áður 
og líka sem nokkurs konar axlar
taska. Slíkar töskur hafa sést bæði 
á fyrirsætum og gestum á stórum, 
alþjóðlegum tískuviðburðum. 
Mittistöskur eiga sér mjög langa 
og fjölbreytta sögu, svo það kemur 
ef til vill ekki á óvart hvað þær eru 
þrautseigar.

Ýmsar útgáfur í gegnum árin
Töskur sem hanga í belti eða utan 
um hálsinn hafa verið notaðar síðan 
í fornöld í mörgum ólíkum sam
félögum.

Frumbyggjar Ameríku notuðu 
til dæmis beltistöskur úr vísunda
skinni í staðinn fyrir að sauma vasa 
á föt sín. Á miðöldum í Evrópu voru 
litlar töskur líka oft festar við belti, 
en þær hurfu svo að mestu þegar föt 
fengu vasa. Í Skotlandi héldu þær þó 
áfram að vera til, enda henta vasar 
illa á skotapils og þar þjónuðu þær 
stundum sem stöðutákn.

Töskur sem héngu frá mitti nutu 
líka vinsælda hjá fínum frúm í 
kringum aldamótin nítján hundruð 
í Englandi og þá voru þær oft fagur
lega skreyttar og mjög verðmætar.

En elsta þekkta dæmið er lík
lega frá hinum fræga „ísmanni“ 
sem hefur verið nefndur Ötzi. 
Hann lést fyrir um 5300 árum en 
lík hans fannst í merkilega góðu 
ásigkomulagi í Ölpunum snemma 
á 10. áratug síðustu aldar. Ísinn 
hafði verndað líkið fyrir veðri 
og vindum, svo það gaf vísinda
mönnum ómetanlega innsýn í 
lifnaðarhætti fornmanna.

Ötzi var með leðurtösku sem var 
fest um mittið og innihélt bor úr 
tinnusteini, hnífsblað og tálgað bein 

sem var líklega notað til að gera göt 
í leður fyrir saumaskap.

Nútímaútgáfa mittistöskunnar, sú 
sem var oftast úr gerviefnum og við 
þekkjum flest, var sérlega móðins 
á 10. áratug. Hún naut mikilla vin
sælda, kannski ekki síst hjá ferða
mönnum, en telst í dag í besta falli 
„retro“. Hún hefur þó verið til síðan 
í ýmsum myndum.

Endurkoman
Árið 2012 komu mittistöskurnar 
svo fram í núverandi mynd og voru 

markaðssettar sem „töskur á belti“ 
eða „handfrjálsar töskur“. Nokkur 
tískumerki buðu þá upp á dýrar og 
fínar töskur úr gæðaefnum frá nafn
toguðum hönnuðum. Þessi hönnun 
hefur síðan notið vaxandi vinsælda 
og mittistaskan er nú aftur orðin 
vinsæl tískuvara.

Tískan fer víst alltaf í hringi og 
það sem virkar er oft sígilt. Það á 
greinilega við um blessaðar mittis
töskurnar, sem eru líklega ekki að 
fara neitt, hvað sem fólki kann að 
finnast um þær.

Mittistaskan  
er komin aftur
Mittistöskur hafa birst í ýmsum útgáfum í gegnum ár-
þúsundin. Þær eru að mörgu leyti þægilegar en hafa ekki 
talist sérlega smekklegar síðan einhvern tímann fyrir alda-
mót. Þetta hefur breyst hratt síðustu ár.

Mittistaskan virðist komin til að 
vera. MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Þessi mittistaska frá Gucci sást á 
tískusýningu merkisins í Flórens.

Mittistöskur hafa sést í ýmsum út-
gáfum í gegnum tíðina.

Kendall Jenner sást nýlega með 
þessa mittistösku.

Str. 36-48
Háar í mittið 

Litir: 
Blátt, svart, galla.

Kr.  
12.900.-

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Með betri buxum í bænum.

Í FYRSTA SINN Á ÍSLANDI 
- NÁTTÚRULEGT COLLAGEN gel -

Hægir á öldrun húðarinnar
Vinnur gegn myndun fínna lína og hrukka 
Stuðlar að endurnýjun húðfruma
Gerir húðina stinnari og fallegri
Gefur húðinni meiri ljóma
Eykur rakastig húðarinnar

Sölustaðir: Lyf og heilsa, Heilsuhúsið, Apótekarinn, Ly�a, Lyfsalinn Glæsibæ, Apótek Garðabæjar, Urðarapótek og www.collagenvorur.is.

365.is+

Fáðu 11 gígabæt í símann, endalaust mörg símtöl 
og sms ásamt aðgangi að Maraþon Now.

Nánari upplýsingar um tilboðið á 365.is 
eða í síma 1817.

MARAÞON 
NOW OG 11GB 
Á 3.990 KR.* 

*á mánuði
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Þú átt skilið
skemmtilegra
sjónvarp

365.is   1817MARGFALT SKEMMTILEGRI

Gerðu vel við þig í vetur og fáðu áskrift að öllu því helsta í innlendri og erlendri dagskrárgerð. 
Komdu þér vel fyrir og njóttu þess að horfa á allt það frábæra efni sem Skemmtipakkinn hefur
upp á að bjóða. Með skemmtipakkanum færðu fjölbreytt afþreyingarefni fyrir alla fjölskylduna
á Stöð 2, Stöð 3, Stöð 2 Bíó, Stöð 2 Krakkar og Stöð 2 Maraþon Now.

Tryggðu
þér áskrift

í síma
1817



Bílar 
Farartæki

3.980.000 kr.
LEXUS IS 300H EXE PLUS HYBRID. 
Árg.2014,ek.62.þús km,bensín og 
rafmagn,sjálfskiptur.Rnr.247428. Er á 
staðnum- S:5621717

5.980.000 kr.
VOLVO V60 D6 AWD PLUG-IN 
HYBRID SUMMUM.Árg.2017,ek.
aðeins 21.þús km, dísel og 
rafmagn,sjálfskiptur,19” 
felgur,eyðsla aðeins 1.8 l/100km, 
Rnr.247397.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.000,-

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

Lítið keyrður Kia Sportage árg. 2011, 
ekinn 88 þ.km. Vel með farinn, í 
reglul. viðhaldi hjá Öskju og ennþá 
í ábyrgð. Sjálfskiptur, diesel vél og á 
nýjum vetrardekkjum. Verð: 2.490 
þús. Uppl. í s. 896-0747.

 Hjólbarðar

Nýju SailuN dekkiN á 
frábæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

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

 Málarar

regNbogalitir ehf
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

 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

 Húsaviðhald
Viðhald Getum bætt 
við okkur verkum í 
múrverk-flísalögnum-flotun og 
rennum og niðurföllum. Vönduð 
vinnubrögð og áralöng reynsla. 
Uppl. í s:6185286 Þórður

 Rafvirkjun

raflagNir og 
dyraSímakerfi S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Múrarar

múrarar
Getum bætt við okkur stórum 

og smáum verkefnum strax. Allt 
almennt múrverk. 

Flotun, flísalagnir, steypuvinna 
og.fl. Fagmenntaðir Íslenskir 

fagmenn
ÞG-JG Verktakar Jón Gunnar 
867-6698 Þorvarður 892-6101

 Önnur þjónusta

Parketslípun og Málun www.
parketogmalun.is 25 ára reynsla. 
Parket og málarameistari að 
störfum. Hausttilboð 2900 kr Fm. 
7728100

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Save the Children á Íslandi

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

BYGGINGAVERKTAKAR
Getum bætt við okkur verkefnumBYGGINGAVERKTAKAR
Getum bætt við okkur verkefnum

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Sérsmíðaðar innréttingar og granít á borðum

Stórar 60x60 flísar á öllum gólfum ásamt gólfhita

AEG heimilistæki og LED lýsing innan- og utandyra í öllum eignum

Jarðhæðinni fylgir 58 m2 sólpallur og efri hæðinni fylgir fullbúinn bílskúr 

og 67,5 m2 þaksvalir

Húsanes kynnir:

STÓRGLÆSILEG TVÍBÝLISHÚS
að Leirdal 29-37 í hjarta Dalshverfis í Reykjanesbæ

Fullbúnar lúxuseignir með öllum gólfefnum – hægt að fá heitan pott með öllum eignum:

Fleiri myndir má finna á www.husanes.is

Garður fullfrágenginn og hægt að fá heitan pott með öllum eignum

Bílastæði hellulögð með hitalögn í gönguleið ásamt upplýstum blómakerjum 

og náttúrustein

Jarðhæðin er 120 m2 og efri hæðin 133,8 m2 með bílskúr - allar eignir eru 

4ra herbergja

Verð eigna er 47 m.kr. Möguleiki á viðbótarfjármögnun frá seljanda.
Afhending frá desember 2017 og nánari upplýsingar má finna á www.husanes.is eða hjá 

Eignasala.is í síma 420-6070 (eignasala@eignasala.is) og Sigrúnu Sigurðardóttur hjá 
Þingholti í síma 773-7617 (sigrun@tingholt.is)

Sölusýning að Leirdal 35 frá 30. nóv – 5. des 2017 
(kl. 17 – 19 virka daga og kl. 13 – 16 um helgina).
Allir hjartanlega velkomnir í kaffi og konfekt, húsin 

standa við bláan byggingarkrana.

Sýningareign er með húsgögnum og fylgihlutum frá Bústoð í Reykjanesbæ.



Keypt
      Selt

 Til sölu

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki 
og kennsluforrit. Gítarinn ehf 
Stórhöfða 27, S: 552 2125 www.
gitarinn.is

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

www.GeyMSLAeitt.iS 
 FyRSti MÁNUÐUR FRÍR

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S: 
564-6500

GeyMSLUR.iS 
 SÍMi 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

VéLVÍK ehF
óskar eftir starfsmanni í fjölbreytt 
störf á verkstæði. Viðkomandi 
þarf að hafa bílpróf. Fyrri umsóknir 
óskast endurnýjaðar. Upplýsingar 
gefur Þórður Elefsen í síma 587 
9960.

 Atvinna óskast
Áreiðanlegur 36 ára Lithái óskar 
eftir veggjavinnu, sem fastráðinn 
launamaður. Reynslumikill og 
duglegur við múrun/ pússun/ 
málun (steypa/gips). Tala mjög góða 
ensku. S: 762 4535

Umhverfissjóður sjókvíaeldis  
auglýsir

Lög nr. 71/ 2008 um fiskeldi, með síðari breytingum kveða  
á um að starfræktur skuli Umhverfissjóður sjókvíaelds.

Markmið sjóðsins er að lágmarka umhverfisáhrif af völdum 
sjókvíaeldis.  Sjóðurinn greiðir kostnað við rannsóknir vegna 
burðarþolsmats, vöktunar og annarra verkefna sem stjórn 
sjóðsins ákveður. Jafnframt er heimilt að veita veiðiréttar- 
höfum styrki til að mæta kostnaði eða tekjumissi sem ekki  
er hægt að rekja til ákveðinnar eldisstöðvar. 

Megin tekjur sjóðsins er árgjald sem innheimt er af rekstrar-
leyfishöfum sjókvíaeldis. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.  
Á vefslóð sjóðsins (www.umsj.is) má finna umsóknareyðublöð 
ásamt leiðbeiningum til umsækjenda. 

Umsóknum skal skilað til Umhverfissjóðs sjókvíaeldis, 
Skúlagötu 4, 5. hæð, 101 Reykjavík, fyrir kl. 16.00  
miðvikudaginn 17. janúar 2018. 

Frekari upplýsingar veitir Annas Jón Sigmundsson í síma  
545-9700 eða í tölvupósti annas@anr.is.

Stjörnuegg hf. undirbúa nú, í samvinnu við EFLU verk-
fræðistofu, mat á umhverfisáhrifum fyrir aukna fram-
leiðslugetu eggjabús að Vallá á Kjalarnesi Matið er unnið 
samkvæmt lögum nr. 106/2000 og reglugerð nr. 660/2015. 
Drög að tillögu að matsáætlun hafa verið lögð fram til 
kynningar á heimasíðu EFLU, www.efla.is.

Allir hafa rétt til að kynna sér drögin að tillögu að 
matsáætlun og leggja fram athugasemdir. Að auglýsinga- 
tíma loknum verða drögin, ásamt þeim athugasemdum 
sem berast, send Skipulagsstofnun til umfjöllunar.

Hægt er að koma ábendingum eða athugasemdum við 
drög að tillögu að matsáætlun til Friðriks K. Gunnarssonar 
hjá EFLU verkfræðistofu með tölvupósti á netfangið fridrik.
gunnarsson@efla.is.

Frestur til athugasemda er til 14. desember 2017

Breyting á svæðisskipulaginu Höfuðborgarsvæðið 2040
Samgöngu- og þróunarásar fyrir hágæðakerfi almenningssamgangna 
á höfuðborgarsvæðinu - Borgarlína

Svæðisskipulagsnefnd höfuðborgarsvæðisins auglýsir tillögu að breytingu á svæðisskipulaginu
Höfuðborgarsvæðið 2040, sbr. 24. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um 
umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

Breytingartillagan er tilkomin vegna undirbúnings Borgarlínu - hágæða almenningssamgöngu-
kerfis sem tengja á öll sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu. Með breytingunni eru markaðir
samgöngu- og þróunarásar en Borgarlína mun liggja innan þeirra. Einnig eru sett fram 
leiðbeinandi áherslur sem lúta að uppleiðbeinandi áherslur sem lúta að uppbyggingu innan samgöngu- og þróunarása.

Breytingartillagan, ásamt umhverfisskýrslu, ábendingum Skipulagsstofnunar og þeim 
athugasemdum sem bárust við tillögudrögin, liggur nú frammi til sýnis á skrifstofu SSH,
Hamraborg 9, Kópavogi, hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b í Reykjavík og á skrifstofum
allra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu til og með fimmtudagsins 18. janúar 2018.
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu SSH, www.ssh.is/svaedisskipulag

Þeir sem vilja kynna sér tillöguna frekar eru hvattir til að mæta á opið hús á skrifstofu SSH,
HamHamraborg 9, Kópavogi á eftirtöldum dögum:

            miðvikudaginn 13. desember kl. 11:30 - 13:30 og 15:30 - 17:30
            fimmtudaginn 11. janúar kl. 11:30 - 13:30 og 15:30 - 17:30

Hver sá sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er hvattur til að kynna sér tillöguna. 

Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til skrifstofu
SSH, Hamraborg 9, 200 Kópavogi eða á netfangið ssh@ssh.is, eigi síðar en kl. 16:00
miðvikudaginn 17. janúar 2018.

SSvæðisskipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins

Tilkynningar

Tilkynningar

Hús/ hæð / raðhús í 
110 RVK eða nágrenni óskast!

Hjón með 3 börn óska eftir einbýli, raðhúsi, 
eða hæð á sv. 110 eða  nágrenni. Skoðum allt.

Aðeins langtímaleiga kemur til greina. 
Reglusemi og skilvísar greiðslur.

Nánari upplýsingar sendist á:
sendtohelgi@gmail.com

Húsnæði óskast

www.hagvangur.is
Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
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