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LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.

Einbeitir sér að 
sólóferli í framtíðinni
Krummi Björgvinsson hefur átt afdrifaríkt ár. Hann opnaði veitinga-
staðinn Veganæs með Linneu Hellström og samdi sólóplötu á sama 
tíma. Nú ætlar hann að einbeita sér að sólóferli sínum næstu ár.  ➛2

Krummi Björgvinsson ætlar að gefa út kántríplötu, sem verður hans fyrsta sólóplata, og einbeita sér að sólóferlinum á næsta ári. MYND/ÞÓRSTEINN

Tískuvikan í Kaup-
mannahöfn hófst í gær. 
Danska merkið Blanche 
sýndi nýjustu línu sína. 
➛4



Krummi rekur veitingastaðinn Veganæs með kærustunni sinni, Linneu Hellström. Hann segir að staðurinn sé þeirra aktívismi og þau vilji opna hjörtu fólks fyrir veganisma. MYND/ÞÓRSTEINN

Krummi Björgvinsson hefur 
átt viðburðaríkt ár. Hann 
og kærastan hans, Linnea 

Hellström, hafa byggt upp og 
opnað veitingastaðinn Veganæs í 
miðbæ Reykjavíkur og hann hefur 
verið á fullu að semja sína fyrstu 
sólóplötu, sem hann vonast til að 
gefa út snemma á næsta ári. Auk 
þess er hann í hljómsveitunum 
Legend og Döpur og það hefur 
komið til umræðu að hin goð-
sagnakennda þungarokkssveit 
Mínus komi aftur saman.

Krummi býr á Barónsstíg í 
Reykjavík með kærustunni og 
tveimur köttum, sem hann segir 
að séu eins og börnin þeirra. „Við 
erum búin að búa í þessari íbúð 
í tæp tvö ár og okkur finnst alveg 
dásamlegt að búa í miðbænum. 
Við löbbum allt sem við förum 
og okkur finnst gaman að vera í 
kringum lífið,“ segir hann. „Síðan 
er stutt að fara til að finna fyrir 
náttúrunni, labba niður í fjöru 
og fá að horfa á hafið, sem mér 
finnst mjög gott að gera. Svo er 
Sundhöllin bara hérna við hliðina, 
þannig að þetta er upplagt.“

Púsluspil og vínylplötur
Krummi og Linnea hafa ekki 
mikinn frítíma um þessar mundir, 
því Veganæs kostar mikinn tíma. 
En þegar tími gefst finnst þeim gott 
að slaka á heima. „Við elskum að 
púsla. Okkur finnst voða gott og 
flýja þannig frá raunveruleikanum 
í smá tíma, stunda smá hugar-

leikfimi og hlusta á vínylplötur á 
meðan,“ segir Krummi. „Mér finnst 
mjög gott að hlusta á tónlist og 
þegar tími gefst spila ég á gítarinn 
og er mikið að semja og skrifa 
texta.

Síðan bara liggjum við með 
kisunum og lesum mikið, sem er 
alger unaður. Linnea les mikið 
vísindaskáldsögur, en ég hef mest 
gaman af ævisögum, sögu tónlistar, 
almennri sögu eða einhverju sem 
er byggt á sönnum atburðum. Svo 
hef ég líka mjög gaman af hryll-
ingsbókum,“ segir Krummi. „Við 
erum líka miklir kvikmyndanördar 
og reynum að vinna í garðinum. En 
garðurinn hefur setið á hakanum 
í langan tíma og er orðinn alveg 
villtur, þannig að ég þarf að finna 
tíma fyrir hann.

Mér finnst mjög gott og gaman 
að elda mér mat heima og ég geri 
gjarnan vegan útgáfu af enskum 
morgunmat,“ segir Krummi. 
„Mér finnst indælt að gera það á 
morgnana og það er saðsamt.“

Opna hjörtu  
í gegnum bragðlauka
„Ég er að reka veitingastaðinn 
Veganæs ásamt kærustunni minni, 
Linneu Hellström. Við eigum þetta 
saman, en ég er bara að hjálpa 
henni að koma þessu á koppinn. 
Þetta er maturinn hennar, hún er 
kokkurinn, hún er stjarnan. Ég er 
bara að vinna á bak við tjöldin,“ 
segir Krummi. „Ég er búinn að 
vera vegan í fjögur og hálft ár og 
Linnea í yfir 15 ár. Hugmyndin 
á bak við staðinn er að taka mat 
sem ég var vanur að borða áður 
en ég varð vegan og „veganæsa 
hann“, eða gera hann vegan, til 
þess að fólk sjái að þetta sé ekkert 
mál, þótt þú sért vegan geturðu 

haldið áfram að borða mjög djúsí 
vegan mat. Þannig að Veganæs er 
að „veganæsa“ matinn og hann er 
mega næs. Nafnið er smá leikur að 
orðum. Okkur langar aðallega bara 
til að gera besta mat sem hægt er 
og dreifa boðskap veganismans. 
Þannig að þetta er svona okkar 
aktívismi, að opna hjörtu fólks 
fyrir veganisma og reyna að sigra 
þau í gegnum bragðlaukana.

Við erum á vaktinni í 13-14 
tíma á dag. Við komum heim 
dauðþreytt, förum beint í bólið 
og vöknum svo og förum beint á 
Veganæs að preppa. Þetta er mikið 
prepp, því við búum til næstum 
alveg allt á staðnum. Það eina sem 
við pöntum inn er hráefni, ham-
borgarabrauð og franskar,“ segir 
Krummi. „Þetta er mikil vinna og 
þetta þarf að vera gert rétt, með 
ást og kærleik. Standardinn hjá 
Linneu er mjög hár og mér líka, 
þannig að það er allt lagt í þetta 
og fólk finnur það bara þegar það 
tekur fyrsta bitann.“

Krummi segir að það sé ekki 
erfiðara að elda vegan mat en 

annan mat. „Þú eldar bara meira 
og verður betri kokkur fyrir vikið,“ 
segir hann. „Mér finnst að allir 
eigi að hafa undirstöðuatriðin á 
hreinu, því það er rosa gefandi 
og gott að geta eldað matinn sinn 
sjálfur og þegar maður verður 
vegan neyðist maður til að læra 
þessi grundvallaratriði. Það er 
gott fyrir sálina að elda. Það er 
hugleiðsla og listform. Ég mæli ein-
dregið með því.“

Fyrsta sólóplatan tilbúin
„Þetta er búið að vera mjög afdrifa-
ríkt ár hjá mér, því á meðan við 
byggðum og opnuðum Veganæs 
samdi ég sólóplötu,“ segir Krummi. 
„Vanalega þegar ég er upptekinn 
við eitthvað eitt þarf annað að sitja 
á hakanum, en ekki í þetta skiptið. 
Heilinn á mér fór alveg á fullt og ég 
samdi heila plötu. Ég er bara með 
allt tilbúið og er að fara að taka 
upp mína fyrstu sólóplötu í næsta 
mánuði. Ég vonast til að klára hana 
á þessu ári og gefa hana út snemma 
á næsta ári.

Það má eiginlega kalla þetta 
útlagakántrítónlist,“ segir Krummi. 
„Þetta er blanda af kántrí, blús, 
rokki og smá „psychedeliu“. Þetta 
er svona 60s-70s kántrí „psyche-
delia“ en sækir mikið í rætur „out-
law“ kántrí, sem kom frá hópi af 
kántrítónlistarmönnum sem gáfu 
Nashville puttann og fóru til Texas 
og bjuggu til sína eigin senu. Þetta 
voru menn eins og Willie Nelson, 
Waylon Jennings, George Jones, 
Guy Clark, Blaze Foley, Johnny 
Paycheck og Johnny Cash. Ég hef 
hlustað á þessa gæja nærri því allt 
mitt líf og þetta er svona músíkin 
sem ég hef alltaf sótt reglulega í.

Ég var í kántríhljómsveitinni 
Esju árið 2008 og kántríhljóm-

sveit sem hét Moody Company á 
undan því, þannig að ég er búinn 
að vera að þessu óralengi, en hef 
lítið spilað svona tónlist undan-
farinn áratug,“ segir Krummi. „Ég 
ætlaði að gefa út sólóplötu fyrir 
þó nokkuð mörgum árum, en mér 
fannst ég bara ekki vera tilbúinn. 
Mér fannst lögin ekki nógu góð og 
ég ákvað að ná mér í meiri reynslu. 
Nú er bara að koma að þessu.“

Sólóferill fram undan
„Ég á eftir að spila mjög mikið 
til að fylgja þessu eftir. Ég er 
kominn með góða samstarfsaðila 
með mér, til dæmis hann Bjarna 
Sigurðarson, sem er gítarleikari 
í Mínus. Hann verður með mér á 
gítar og við höfum verið að klára 
forvinnsluna. Síðan verður hann 
Ryan félagi minn með mér í þessu, 
hann er frá San Francisco og spilar 
með hljómsveitinni Brian Jone-
stown Massacre. Hann verður 
hugsanlega upptökustjóri og 
svona almennur hljóðfæraleikari 
með mér í þessu. Það er svona 
kjarninn,“ segir Krummi. „Síðan 
set ég upp „live band“ og við 
munum spila og túra heilmikið. Ég 
verð mjög iðinn og einbeittur við 
þetta á næstu árum.“

Miklar líkur á  
Mínus-tónleikum
Krummi segir að það séu miklar 
líkur á því að Mínus spili aftur 
saman. „Án þess að vera að segja of 
mikið þá erum við allir í góðu sam-
bandi og höfum verið að gæla við 
alls konar hugmyndir,“ segir hann. 
„Það er ekkert ákveðið enn, en það 
er alls ekki útilokað að við höldum 
eina tónleika saman. Ég get ekki 
lofað neinu, en það er aldrei að 
vita hvað gerist.“

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@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Vanalega þegar ég 
er upptekinn við 

eitthvað eitt þarf annað 
að sitja á hakanum, en 
ekki í þetta skiptið. 
Heilinn á mér fór alveg á 
fullt og ég samdi heila 
plötu. Ég er bara með allt 
tilbúið og er að fara að 
taka upp mína fyrstu 
sólóplötu.
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Akstur undir áhrifum vímmueu fna eer aldrei réttlætanlegur.
Ökum allsgáð um verslunaarmr annaahelgina, eins og alltaf.

Minningarsjóður Lovísu Hruundar    ||    lovisahrund.is
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Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Síðustu dagar 
útsölunnar!

Höfum lækkað 
útsöluna í  

50% afs látt

NÝ SENDING FRÁ
Persona by Marina Rinaldi

Pífur setja sparilegan svip á þennan 
sumarlega kjól.

Klæðileg kápa sem ætti að falla vel í 
kramið hjá nútíma kjarnakonum.Tískumerkið Blanche var sett 

á laggirnar fyrir rétt rúmu ári 
með hönnun úr gallaefni sem 

aðaláherslu. Á bak við Blanche 
standa þær Mette Fredin og Mel-
issa Bech. Lífrænt og umhverfis-
vænt eru einnig einkunnarorð 
Blanche en hjá þeim eru eingöngu 
notuð lífrænt vottuð efni og „dead-
stock textiles“, þ.e. efni sem ekki á 
annars að nýta. Öll framleiðsla fer 
einnig fram í Kaupmannahöfn.

Fyrstu flíkur Blanche voru 
kynntar snemma á þessu ári og 
samanstóð línan af fáguðum galla-
buxum og jökkum, bæði með belti 
og án, úr dökku gallaefni.

Nú hafa hönnuðirnir bætt við 
línunni Blanche Atelier, þar sem 
þeir teygja sig út fyrir denim-
rammann og hanna úr fleiru en 
gallaefni. Nýja línan inniheldur til 
dæmis flíkur úr kasmír- og merino-
ull og leðri í bland við gallaefni 
og bómull. Nýjasta línan er því 
öllu litríkari og höfðar til breiðari 
hóps enda hafa þær Mette og 
Melissa sagst vilja ná til allra með 

hönnun sinni. Þær hafa einnig sagt 
að hönnun þeirra eigi að endur-
spegla „gildi og viðhorf þeirra sem 
klæðast fötunum“.

Nýja línan segja þær að sé 
hönnuð fyrir kvenhetjur nútímans 
með „no-nonsese attitude“, konur 
sem láti hvorki leikaraskap né 
yfirborðskennda stæla hafa áhrif 
á sig.

Blanche 
bætir í
Tískuvikan í Kaupmannahöfn 
hófst í gær með pompi og 
prakt. Eitt þeirra nýju merkja 
sem sýndu hönnun sína á 
tískupöllunum á fyrsta sýn-
ingardegi var danska merkið 
Blanche.

Lífrænt og umhverfisvænt eru 
 einkunnarorð hönnuða Blanche.

Denim on denim, gallajakki og buxur  
þar sem efninu er snúið við.

Hólkvíðar gallabuxur og kápa í stíl

Stórglæsileg prjónapeysa í fallegum 
litum ætti vel við íslenskt sumar.

Nýja 
línan 

sem danska 
merkið 
Blanche 
kynnti á 
tískuvikunni í 
Kaupmanna-
höfn er hönnuð 
fyrir nútíma kven-
hetjur með „no-non-
sense attitude“.

Blanche var 
sett á lagg-
irnar fyrir 
einungis einu 
ári. Það þykir 
fara afar vel af 
stað.

Vor- og sumar-
línan fyrir árið 
2019 frá danska 
tískumerkinu 
Blanche er 
bæði fáguð og 
klæðileg. 
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Landsmenn lesa Fréttablaðið  
allan ársins hring

LÍKA Á 
SUMRIN!

Fréttablaðið - mest lesna dagblað  
landsins, líka á sumrin

89% af lesendum dagblaða* á 
höfuðborgarsvæðinu á aldursbilinu 18–49 ára 

lesa Fréttablaðið daglega allan ársins hring

Auglýsing í Fréttablaðinu   
er ávallt jafn verðmæt

* meðallestur þeirra sem lesa bara 
Fréttablaðið og þeirra sem lesa Fréttablaðið 

og Morgunblaðið. Heimild: Prentmælingar 
Gallup apr. – júní og júlí – sept. 2017.



Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar til sölu

Til sölu Benz GLA 220 D 4 Matik. 
Ek:13 þ. km, cc slagrými, 177 hö. 
Eins og nýr. Uppl. Þorsteinn s:898-
1107

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur, 
klippingar og ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 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

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

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

 Spádómar

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er 
á facebook

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan opið mán-fös 10-18

Til afgreiðslu
 og reynsluakið

*Yaris 1,0 beinsín beinskiptir nýr bíll árgerð 2018

Bluetooth           Hiti í sætum           Akreinavari       

Árekstrarvari          USB og Aux tengi
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VERÐ KR.

ÞÚS.

NÝR TOYOTA 
YARIS *

Bílar í ábyrgð – Skoðum með uppítöku á öllum tegundum bifreiða

Fyrir aðeins 

99 þúsund kr.

aukalega færð 

þú 15“ álfelgur 

og filmaðar 

rúður.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Keypt
      Selt

 Til sölu

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

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 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

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Öllum 750kg 
kerrum 

fylgir nefhjól,
lás og strappar.

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  0

Markmið okkar er að spara  
viðskiptavinum tíma,  
fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K

Handafl er traust og fagleg  
starfsmannaveita með  

margra ára reynslu á markaði  
þar sem við þjónustum  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 
Sími: 552-1600

Bryndís
GSM: 773 7400

talen
bryn
Sími
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Fasteignir

Hamraborg 12, 200 Kópavogi, www.eignaborg.is

Eignaborg auglýsir til sölu eftirgreindar jarðir:

Nánari upplýsingar gefur Sveinbjörn 
Sveinbjörnsson, lögmaður og lögg. 
fasteignasali, gsm: 892 2804,  
netfang: sveinbjörn@eignaborg.is

Hlíðarendakot í Fljótshlíð 
Jörð sem er um 400 ha að stærð auk hluta í óskiptu 
landi. Ægifagurt útsýni er á landinu og sést m.a. til 
Vestmannaeyja, Eyjafjalla- og Mýrdalsjökuls. Fagrir 
fossar falla af brúnum, þar á meðal hinn þekkti 
Gluggafoss. 

Helstu byggingar eru 152 m2 íbúðarhús byggt 2000 
og 411 m2 skemma reist 1997. Rafmagn er fengið frá 
vatnsafls virkjun frá 2015 sem er á jörðinni.

Sjá nánar á eignaborg.is

Hraunhóll, Landsveit
Landið er 26,2 ha að stærð og liggur með 
Minnivallalæk þar sem útsýni er frábært.

Á landinu er vandað bárujánsklætt íbúðarhús úr timbri, 
64 m2 að stærð, byggt 2004 og 180 m2 skemma 
úr timbri klædd bárujárni, byggð 2016. Rafmagn frá 
samveitum, ljósleiðari og neysluvatn frá borholu.

Sjá nánar á eignaborg.is

Aðalfundur 
Litlu Borgar ehf

verður haldinn í Akoges-salnum, Lágmúla 4,
þriðjudaginn 21. ágúst 2018 og hefst kl. 20:00.

Dagskrá:  

Þeir hluthafar sem hyggjast 
veita öðrum umboð til þess  
aðfara með atkvæði sitt á 
fundinum, skulu veita þeim 
skriflegt umboð.

Stjórn Litlu Borgar ehf

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulagsmál
Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórnar varðandi eftirfarandi aðalskipu-
lagsbreytingu: 

1. Breyting á aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps 2008-2020, frístundasvæði merkt F14a úr landi Syðri-Brúar. 
 Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi 16. maí 2018 tillögu að breytingu á aðalskipulagi Grímsnes-  
 og Grafningshrepps á þann veg að svæði merkt F14a í  landi Syðri- Brúar verði skilgreint sem frístundasvæði og verði hluti  
 deiliskipulags fyrir frístundasvæðið Sólbrekku. Um er að ræða 2.5ha stækkun á núverandi frístundasvæði. 
 Að mati sveitarstjórnar er um óverulega breytingu að ræða miðað við stærð umrædds svæðis, landnotkun í nágrenni þess og  
 stefnumörkun um frístundabyggð í gildandi aðalskipulagi.  
 
Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulags- 
áætlunum:  

2. Deiliskipulagsbreyting fyrir Dalaland, frístundabyggð við Hólaþýfi í Hrunamannahreppi.
 Auglýst er tillaga að breytingu byggingarskilmála deiliskipulags fyrir Dalaland við Hólaþýfi þar sem verið er að hækka 
 nýtingarhlutfall upp í 0,03 þannig að heimilt verði að byggja 130m2 frístundahús og allt að 40m2 gest/aðstöðuhús. 
 Þök skulu vera með risformi eða flöt.

3. Deiliskipulag fyrir Sandlæk á landi Granda L166643 í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir 7.947m2 byggingarreit fyrir frístundahús á landi Granda L1666643. Heimilt verður að  
 reisa eitt frístundahús, ásamt allt að 40m2 útihúsi (svefnhúsi, geymslu, gróðurhúsi o.þ.h.). Heimild er fyrir kjallara og/eða risi  
 þar sem aðstæður leyfa.  Nýtingarhlutfall fari ekki yfir 0,03. 

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofu- 
tíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.utu.is.

Skipulagstillögur nr. 2 og 3 eru í auglýsingu frá 8. ágúst til 19. september 2018.   Athugasemdir og ábendingar við tillögu nr. 2  
og 3 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 19. september.  Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Rúnar Guðmundsson
skipulagsfulltrúi

runar@utu.is

TilkynningarFundir

Þarftu að ráða starfsmann?

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770 • www.radum.is • radum@radum.is

 Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf. 
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum 
lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

 8 SMÁAUGLÝSINGAR  8 .  ÁG Ú S T  2 0 1 8  M I ÐV I KU DAG U R


