
Kynningarblað

Viktor Orri elskar að 
klæðast fínt en líka í 
hversdagslegum stíl. 
Hann sækir í Instagram 
eftir góðum hugmynd-
um.   ➛4
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Karen reeve, danskennari og dómari í allir geta dansað, á langan feril að baki í keppni og varð heimsmeistari árið 2003 ásamt eiginmanni sínum, adam reeve. 
MynD/Ernir

Dansar  
í gegnum lífið
Hjónin Karen og adam reeve koma bæði að þátt-
unum allir geta dansað á Stöð 2. Hún sem dómari 
og hann sem listrænn stjórnandi. Sjálf urðu þau 
heimsmeistarar í 10 dönsum í Tókýó árið 2003. ➛2
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Komdu og gerðu góð kaup!

KAUPHLAUP
MIÐVIKUDAG TIL SUNNUDAGS!



Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Flottar skyrtur

Verð 9.900 kr.
4 litir

Stærð 34 - 48

Smart föt, 
fyrir smart konur

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Þau hjónin lögðu keppnis-
skóna á hilluna árið 2010 en 
starfa sem þjálfarar og kenn-

arar hjá landsliði Íslands í sam-
kvæmisdönsum. Karen var stödd 
í Blackpool á Englandi ásamt 
hópi barna og unglinga þegar við 
náðum sambandi við hana. Þar 
stendur yfir The Blackpool Junior 
Dance Festival og hafa íslensku 
krakkarnir staðið sig frábærlega 
vel, að hennar sögn.

Karen og Adam, sem er frá 
Ástralíu, voru bæði ung þegar þau 
urðu atvinnudansarar og kynnt-
ust í gegnum dansinn. Þau hafa 
dansað saman um allan heim, 
bæði í keppni og á sýningum. „Við 
bjuggum lengi í ferðatöskum en 
fluttum til Íslands fyrir nokkrum 
árum. Okkur langaði að stofna 
fjölskyldu og eigum tvær dætur, 
4 og 9 ára. Þótt við séum hætt 
að keppa lifum við og hrærumst 
í dansinum í störfum okkar og 
óneitanlega fylgir því töluvert af 
ferðalögum,“ segir hún. „Við eigum 

marga unga og efnilega dansara á 
Íslandi sem gaman er að þjálfa og 
fylgja eftir í keppni,“ segir Karen. 
„Krakkarnir eru sterkir á alþjóð-
legan mælikvarða. Eitt parið varð í 
öðru sæti hér í keppni sem kallast 
Opna Evrópumeistaramótið.“

Þættir sem slegið hafa í gegn
En hvað kom til að hún gerðist 
dómari í Allir geta dansað?

„Framleiðandinn hafði sam-
band við mig og bauð mér 
dómarastöðu í þættinum sem mér 
fannst æðisleg hugmynd. Ég hef 
horft á þessa þætti í Bretlandi og 
Bandaríkjunum og þekki marga 
dómara og keppendur sem hafa 
komið fram í þeim. BBC kom fyrst 
með þessa þætti sem hafa slegið í 
gegn. Ég er búin að skemmta mér 
ótrúlega vel og vona innilega að 
þættirnir haldi áfram eftir þessa 
þáttaröð. Einnig vonast ég til að 
þættirnir kveiki áhuga almennings 
á samkvæmisdansi. Dansinn er 
holl, góð og skemmtileg hreyfing. 
Ég mæli eindregið með að fólk 
fari í dans sér til ánægju. Reyndar 
hefur það komið mér á óvart 
hversu góðir keppendurnir eru. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Karen vonast til að þættirnir Allir geta dansað geti aukið áhuga landsmanna á samkvæmisdönsum. MYND/ERNIR

Það er virkilega erfitt að læra 5-10 
dansa á nokkrum vikum. Frammi-
staðan hjá stjörnunum er því 
alveg meiriháttar. Það þarf sterkar 
manneskjur til að standast allt 
álagið í kringum þættina,“ segir 
Karen.

Viðbrögð við þáttunum hafa 
verið mjög góð og segist Karen 
finna vel fyrir því. „Við höfum 
bara fengið jákvætt og gott umtal. 
Margir eru spenntir fyrir þessum 
þáttum,“ bætir hún við. „Það er 
keppnisskap í stjörnunum og 
enginn að gefast upp.“

Heilmikil vinna er á bak við 
þættina fyrir utan dansþjálfunina. 
„Það þarf allt að vera tipp topp, 
bæði búningar, förðun, greiðsla 
og öll sviðsvinna sem er gríðarlega 
mikilvæg. Metnaðarfull vinna er 
lögð í þættina og mér finnst þetta 
rosalega flott verkefni hjá Stöð 
2. Búningar koma víða að, bæði 
innanlands og erlendis frá. Beinar 
útsendingar fara fram í Ásbrú í 
Reykjanesbæ þar sem aðstaðan er 
til fyrirmyndar.“

Bjó lengi erlendis
Karen var búsett erlendis í sautján 
ár. Hún flutti til Englands þegar 
hún var aðeins sextán ára til að 
þjálfa dans og keppa. Síðan bjó 
hún um tíma í Sydney í Ástr-
alíu og í Japan. „Líklegast hef ég 
alltaf verið sjálfstæð. Þegar ég tek 
ákvörðun stend ég við hana og fer 
alla leið. Auk þess fékk ég mjög 

góðan stuðning frá foreldrum 
mínum,“ segir hún.

„Þótt við Adam höfum lagt 
skóna á hilluna erum við ekkert 
hætt að dansa. Það var ágætt að 
hætta keppni á toppnum. Við 
fluttum til Ástralíu en fundum 
síðan að það hentaði okkur betur 
að vera í Evrópu. Þess vegna 
fluttum við til Íslands. Mér fannst 
frábært að búa í Ástralíu og get 
hugsað mér að flytja þangað aftur 
seinna en núna er betra að vera á 
Íslandi,“ segir hún.

Eldri dóttir þeirra hjóna hefur 
fetað í fótspor foreldranna og er 
byrjuð að keppa í dansi en Karen 
segir að sú yngri hafi minni áhuga. 
„Við höfum ekki verið með neina 
pressu á stelpurnar, þær mega ráða 

hvert þær stefna,“ segir hún. Sjálf 
byrjaði Karen að æfa dans þegar 
hún var sex ára og var aðeins átta 
ára þegar hún tók í fyrsta skipti 
þátt í danskeppni. Adam kemur úr 
þekktri dansætt í Ástralíu og varð 
sjálfur Ástralíumeistari ungur að 
árum.

Áhugamál og starf
Karen segir að starfið sé hennar 
helsta áhugamál. „Ég er svo heppin 
í lífinu að geta unnið við það sem 
mér finnst skemmtilegast að gera. 
Líf mitt snýst í kringum dansinn 
og að sinna fjölskyldu og börnum. 
Dansinn er krefjandi og erfiður. 
Maður þarf að hafa sterka and-
lega hlið til að sinna honum vel. 
Það þarf því sérstaklega að huga 
vel að börnum og unglingum 
sem eru að stíga sín fyrstu skref á 
þessum vettvangi og það gerum 
við sem þjálfarar. Þegar Karen er 
spurð hvort henni finnist hún vera 
komin heim þar sem hún er stödd 
í Bretlandi, svarar hún því játandi. 
„England er svolítið mitt annað 
heimili. Mér finnst alltaf gott að 
koma hingað. Það er líka gefandi 
að vera með krökkunum sem eru 
að gera góða hluti. Svo hlakka ég 
til að halda áfram sem dómari 
í þáttunum Allir geta dansað á 
sunnudaginn. Það getur allt gerst í 
framhaldinu og úrslitin gætu alveg 
komið á óvart. Þeir sem standa 
síðan uppi sem sigurvegarar eiga 
það örugglega verðskuldað.“

Það þarf allt að 
vera tipp topp, 

bæði búningar, förðun, 
greiðsla og öll sviðs-
vinna sem er gríðarlega 
mikilvæg. Metnaðarfull 
vinna er lögð í þættina 
og mér finnst þetta 
rosalega flott verkefni 
hjá Stöð 2. 
Karen Reeve
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Lindon stretchbuxur
Margar týpur og litir
Stærðir 36-50

Verð frá 8.980



Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Fatastíll Viktors Orra Péturs-
sonar er mjög fjölbreyttur 
að hans sögn og segist hann 

gjarnan taka algjörar u-beygjur 
milli daga. „Ég elska að klæðast 
fínt en líka í hversdagslegum og 
óformlegum stíl. Þó passa ég mig á 
því að blanda þessum stílum ekki 
mikið saman. Daglegur klæðnaður 
er oftast í þægilegri kantinum, t.d. 
þröngar gallabuxur, bolur og peysa. 
Mér finnst gaman að taka sénsa og 
vera öðruvísi en passa mig að vera 
líka stílhreinn og óformlegur inn á 
milli.“

Viktor Orri er 21 árs og býr á 
Seltjarnarnesi. Hann útskrifaðist 
frá Verzlunarskólanum síðasta vor 
og stefnir á nám í viðskiptafræði í 
Háskólanum í Reykjavík haustið 
2018. „Þessa stundina er ég í 3ja 
mánaða heimsreisu og er núna 
staddur í Víetnam en reisan mun að 
sjálfsögðu enda í Rússlandi á HM í 
fótbolta. Helstu áhugamál mín eru 
íþróttir og þá helst fótbolti. Utan 
þeirra pæli ég mikið í efnahagslíf-
inu og einnig finnst mér gaman að 
fylgjast með tískunni.“

Aðspurður um tískufyrirmyndir 
segir hann pabba sinn koma efst 
upp í hugann. „Pabbi vinnur í Hugo 
Boss búðinni og við spjöllum saman 
um fínan klæðnað. Hversdags-
legi klæðnaðurinn minn er meira 
innblásinn af samfélagsmiðlum og 
þá helst Instagram en þar fylgi ég 
mörgum einstaklingum og tísku-
merkjum sem gefa mér hugmyndir.“

Hann segir fatastíl sinn alltaf 
vera að þróast. „Undanfarin ár hef 
ég dottið mikið inn í „streetwear“ 
föt og einnig föt sem koma í tak-
mörkuðu upplagi og fara beint á 
endursölumarkaðinn auk þess 
sem ég pæli miklu meira í skóm en 
áður. Í dag eru skórnir alltaf númer 
eitt þegar ég pæli í heildarútlitinu. 
Yeezy skórnir hafa komið sterkir 
inn og á ég marga liti af þeim til 
að þeir passi við sem flest í fata-
skápnum. Mér finnst samt ekkert 
skemmtilegra en að fara út í nýjum 
jakkafötum.“

Hvaða flík hefur þú átt lengst 
og notar enn? Það er Hugo Boss 
dúnúlpa sem ég hef átt í nokkur ár. 
Það er alltaf jafn þægilegt að komast 

Skórnir númer eitt 
Viktor Orri elskar að klæðast fínt en líka í hversdagslegum 
stíl. Hann sækir í Instagram eftir góðum hugmyndum.

Skyrtan er sérsaumuð frá Stenstrom og sérsaumaður jakkinn er frá Herragarðinum. Buxurnar eru frá Hugo Boss. 

í hana á haustin og ég vel hana mjög 
oft yfir aðrar nýrri yfirhafnir sem 
ég á.

Áttu þér uppáhaldsfataverslanir? 
Hugo Boss, Herragarðinn og ein-
staka sinnum 66°Norður líka. Svo 
slysast ég inn í Húrra Reykjavík 
annað slagið, oftast þegar nýr litur 
af Yeezy skóm er að lenda í hús. 
Erlendis er það einungis Nike.

Áttu þér uppáhaldsflík? Það er 
Gucci jakkinn minn. Mér þykir 
mjög vænt um hann og hef 
notað hann miklu meira en ég 
þorði nokkurn tímann að vona.

Bestu og verstu fatakaupin? 
Bestu kaupin voru Supreme Box 
Logo peysa sem ég hefði getað selt 
daginn eftir á fimmföldu verði, ef 
ekki meira. Svo held ég mikið upp á 
allt sem ég á sérsaumað úr Herra-
garðinum. Það er alltaf jafn gaman 
að velja hvernig þú vilt hafa fötin 
þín frá grunni, merkja þau og gera 
þau að þínum.

Verstu kaup mín voru á mjög 
sjaldgæfum Yeezy skóm í sebralit á 
sjöföldu verði, nokkrum mánuðum 
eftir að þeir fóru í sölu. Viku síðar 
var tilkynnt að þeir væru á leiðinni 
aftur í sölu í miklu stærra upplagi, 
þ. á m. á Íslandi og verðið hrundi 
um 65%.

Notar þú einhverja fylgihluti? 
Ég er oftast með hálsmen og hring 
þegar ég er fínt klæddur og einstaka 
sinnum armband. Einnig er ég alltaf 
með úr á mér en ég á nokkur slík. 
Þó verður Apple úrið oftast fyrir 
valinu, sama hvert ég fer.

Úlpan er Stone 
Island x Sup-
reme, peysan 
er frá Supreme, 

gallabuxur eru 
frá Berskha og 

skórnir eru 
Vetements x 

Ree-
bok.

Bolurinn  
er frá Gucci, 
buxurnar 
frá Nike og 
skórnir eru 
frá Giuseppe 
Zanotti. 
MYNDIR/ 
ANTON BRINk

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

Verslunin Belladonna

Flott föt, 
fyrir flottar konur

Stærðir 38-58

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Str. S-3XL

Kr. 2.900.- Kr. 5.900.-

Nýir bolir

Kr. 7.900.-

Kr. 8.900.-
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Kaupaukinn inniheldur:
Perfectly Clean Multi Action Foam Cleanser 

– öflugan froðuhreinsi 30ml
Perfectly Clean Multi Action Hydrating Toner 

– rakagefandi tóner 30ml
Revitalizing Supreme + Global Anti Age Cell Power Cream 

– fyrirbyggjandi rakakrem 15ml
Revitalizing Supreme+ Global Anti Age Eye Balm 

– fyrirbyggjandi augnkrem 15 ml

20% afsláttur
af öllum Estée 
Lauder vörum

Estée Lauder kaupaukinn þinn 
í Lyfjum & heilsu Kringlunni 
dagana 5. - 8. apríl.
 

Þessi glæsilegi kaupauki fylgir ef 
keyptar eru vörur frá Estée Lauder 
fyrir 7.900 kr. eða meira*

Advanced Night Repair 
Margverðlaunaðir viðgerðardropar. Þín 

besta trygging fyrir því að húðin eldist ekki 
eins hratt og árin segja til um. Droparnir 
eru olíulausir, ilmefnalausir, veita góðan 

raka og stífla ekki húðholur.

The Illuminator 
– ljómandi farðagrunn 15ml

Bronze Goddess Powder Bronzer 
– sólarpúður, light 3.5g

Pure Color Envy 
– varagloss, tempting melon, 4.6ml

Fallega snyrtibuddu

 *á meðan birgðir endast



Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

NÝIR BÍLAR!
Discovery Sport HSE. Árgerðir 2018, 
dísel, sjálfskiptir. Verð 7.490.000. 
Rnr. 150444.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Hópferðabílar

Til sölu VDL Bova árgerð 2006 ekin 
420.000 km., 57 farþega, mjög 
góður bíll ásett verð kr. 6,300.000 
+ vsk uppl.8968212 eða ellert@
hopferdir.is

 Hjólbarðar

Til sölu Trérennibekkur 130cm 
millodda 150.000.Toyota Land 
Cruiser 17” felgur 4 stk 50.000.Eða 
tilboð.Uppl.s:8630838

NÝju SAILuN dekkIN á 
fRáBæRu veRðI.

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

Þjónusta

 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

Getum bætt við okkur inni og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð 
og góð umgengni. Tilboð eða 
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður 
896-5758

 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

 Nudd

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAfLAgNIR og 
dyRASÍmAkeRfI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@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

Smiðjuvegur 2 • Kópavoguríshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.isSími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Vertu vinur okkar á Facebook

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

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

Úti- og innimálun
Gerum föst verðtilboð í utanhússmálun og endurmálun 

sameigna fyrir húsfélög og fleira.  
Vönduð vinnubrögð og notum einungis topp efni. 

vaskirdrengir@gmail.com 
Vaskir Drengir ehf

sími 844-9188
Björgvin P. Hallgrímsson
Löggiltur málarameistari

HÚSARIF  •  JARÐVINNA  •  MÚRBROT
STEYPUSÖGUN  •  KJARNABORUN

Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
Save the Children á ÍslandiSave the ChildChh ren á Ís

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Heilsa

 Nudd

HeiLNUdd/SNyRtiNG
Heilnudd, slökun, íþróttanudd 
og snyrting. Afslappandi og gott 
umhverfi á sv. 105 rvk. Opið kvöld 
og helgar. S. 894 4817

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Herbergi R108 húsgögn, þvottahús 
og eldhús. Sími 8661786. 50 þúsund

Til leigu rúmgott herbergi (Reykl.) 
í vesturbænum - nálægt HÍ. Sér 
inngangur og sér baðherb. Uppl. í s. 
551 4334 & 659 6036

 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

Hönnun

K
HÖNNUN

VeRKFRæÐiteiKNiNGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

Atvinna

 Atvinna í boði

CLeANiNG CoMPANy
is looking for people to work in 
cleaning services,( bussines and 
residentials). Part time/full time 
job. English and experience are 

mandatory.Motivating salary 
depending on performance. 
Required: professionalism, 

reliability and flexibility.
The applications for job will be 

send to the e-mail adress hallo@
stedum.is/ cami@stedum.is, 

until 9’th of may

 Atvinna óskast

VANtAR ÞiG SMiÐi, 
MÚRARA, MÁLARA eÐA 

AÐRA StARFSMeNN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Létt og skemmtileg spænskunámskeið
 Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales. 

Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson. 
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi. 
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Námskeiðin hefjast 9. og 10. apríl.
Verð á mann er 29.000 kr.

Upplýsingar í síma 698 5033 eða
 spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00
Mánudaga og miðvikudaga  19:15 - 20:45

Framhaldsnámskeið spænska ll:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00
Þriðjudaga og fimmtudaga  13:30 - 15:00

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 17:30 - 19:00

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2
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Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Laugardaga milli 

kl. 12:00 og 16:00

Peugeot 2008

Honda Civic Prestige 5 dyra

Honda Jazz Trend

VW Tiguan Track & Style

Nýskráður 2/2016, ekinn 19 þús.km., dísel,  
sjálfskiptur, uppgefin eyðsla frá framleiðanda  
aðeins 3,8 lítrar/100 km í blönduðum akstri.  

Nýskráður 12/2017, ekinn 3 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, leðurinnrétting, opnanlegt glerþak, 

leiðsögukerfi og margt fleira, 183 hestöfl. 

Nýskráður 3/2018, bensín, sjálfskiptur, nýr ókeyrður 
bíll, aðeins nokkrir bílar eftir á þessu tilboðsverði.

Nýskráður 2/2013, ekinn 98 þús.km., dísel, 
sjálfskiptur, einn eigandi, fjórhjóladrifinn  

með dráttarkrók.

Tilboð kr. 1.990.000

Verð kr. 3.890.000

Tilboð kr. 2.390.000

Verð kr. 2.690.000



Ketilsflöt – Kalmansbraut
á Akranesi

Gatnagerð - gönguþverun
Akraneskaupstaður óskar eftir tilboðum í gatnagerð á 
Ketilsflöt og gerð gönguþverana á Ketilsflöt og 
Kalmansbraut á Akranesi.

Helstu stærðir:
Malbikun 3.100 m2
Hellulagnir 300 m
Fráveitulagnir 500 m

Verktími er til 4. september  2018.
Útboðsgögn eru afhent á stafrænu formi með því að  
senda tölvupóst á netfangið akranes.utbod@mannvit.is, 
þar sem fram kemur nafn bjóðanda ásamt netfangi, 
nafni og símanúmer tengiliðs. 

Athugið breyttan opnunardag:
Tilboð verða opnuð í Ráðhúsi Akraneskaupstaðar, 
Stillholti 16-18, 300 Akranes, þriðjudaginn 24. apríl 2018 
kl. 11.00.

Sviðsstjóri Skipulags- og umhverfissviðs 

Byggingaréttur á þessum 4 lóðum er samtals 11.102 fermetrar  í íbúðarhúsnæði, 828 fermetrar í verslun og þjónustu, 
1.311 fermetrar í þjónusturými og 4.414 fermetrar fyrir bílakjallara og annað kjallararými.

Akraneskaupstaður hyggst kaupa rými af lóðarhafa að Dalbraut 4, allt að 1.270 fermetra á fyrstu hæð. 

Ennfremur áskilur Akraneskaupstaður sér rétt til kaupa á allt að 15 íbúðum á lóðunum.

Útboðsgögn verða afhent í þjónustuveri Akraneskaupstaðar. Ennfremur fyrir þá sem það vilja verða útboðsgögn  
afhent á stafrænu formi með því að viðkomandi sendir tölvupóst á netfangið dalbrautarreitur@akranes.is, þar sem 
fram kemur nafn bjóðanda ásamt netfangi, nafni og símanúmeri tengiliðs. 

Tilboð verða opnuð í Ráðhúsi Akraneskaupstaðar, Stillholti 16-18, 300 Akranes, fimmtudaginn 3. maí 2018, kl.11.00.

Útboð á byggingarrétti á Dalbrautarreit á Akranesi
Akraneskaupstaður leitar eftir kauptilboðum í byggingarrétt á fjórum lóðum á  

Dalbrautarreit á Akranesi þ.e. lóðunum Dalbraut 4, Dalbraut 6, Þjóðbraut 3 og Þjóðbraut 5.
Byggingarréttur á hverri lóð fyrir sig er boðinn til sölu. 

Auglýsing um tillögu að 
deiliskipulagi við Kirkjufells-

foss, Grundarfjarðarbæ
Bæjarstjórn Grundarfjarðar samþykkti þann 4. apríl 2018 að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi við Kirkjufellsfoss ásamt  
umhverfismati hennar, skv. 41. gr. skipulagslaga.

Tillaga að deiliskipulagi við Kirkjufellsfoss tekur til um 10,5 ha 
svæðis umhverfis fossinn. Innan marka deiliskipulagssvæðisins 
verða bílastæði, gönguleiðir, upplýsingaskilti, áningarstaðir og 
salernisaðstaða. Ekkert deiliskipulag er í gildi fyrir svæðið. Það 
þjónar bæði ferðalöngum og náttúrunni að skipuleggja svæðið 
og umgengni um það af kostgæfni. 

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunum Borgarbraut 16 
og birt á vef bæjarins, www.grundarfjordur.is, frá 5. apríl til og 
með 17. maí 2018.

Þeim sem eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillöguna til og með fimmtudagsins 17. maí 
2018. Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og 
berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 17. maí 2018 annað hvort 
á netfangið grundarfjordur@grundarfjordur.is eða með pósti 
merkt: Grundarfjarðarbær, Deiliskipulag, Borgarbraut 16, 350 
Grundarfjörður. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna 
teljast henni samþykkir.

Grundarfjarðarbæjar 
bæjarstjóri

Auglýsing um tillögu að 
deiliskipulagi áfangastaðar 

við Kolgrafafjörð,  
Grundarfjarðarbæ

Bæjarstjórn Grundarfjarðar samþykkti þann 4. apríl 2018 að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi áfangastaðar við Kolgrafarfjörð 
ásamt umhverfismati hennar, skv. 41. gr. skipulagslaga.

Tillaga að deiliskipulagi áfangastaðar við Kolgrafarfjörð felur 
í sér að útbúa aðstöðu til að njóta útsýnis og náttúrulífs við 
vesturenda brúarinnar yfir Kolgrafafjörð ásamt nýjum bíla-
stæðum og svæði til áningar. Á áfangastað verður gert ráð fyrir 
salernisaðstöðu, nestisaðstöðu og útsýnispall ásamt upp-
lýsingaskiltum um nánasta umhverfi, náttúru og nærliggjandi 
þjónustu.  Deiliskipulagssvæðið er um 3,3 ha að stærð.

Tillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofunum Borgarbraut 16 
og birt á vef bæjarins, www.grundarfjordur.is, frá 5. apríl til og 
með 17. maí 2018.

Þeim sem eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillöguna til og með fimmtudeginum 17. maí 
2018. 
Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast 
skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 17. maí 2018 annað hvort á net-
fangið grundarfjordur@grundarfjordur.is eða með pósti merkt: 
Grundarfjarðarbær, Deiliskipulag, Borgarbraut 16, 350 Grundar-
fjörður. Þeir sem ekki gera athugasemdir við tillöguna teljast 
henni samþykkir.

Grundarfjarðarbæjar 
bæjarstjóri

Stendur undir nafni
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