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Mikil vinna og alúð er 
lögð í öll smáatriðin
Í tilefni páskanna mun súkkulaðiframleiðandinn Omnom setja á markað 
ilmandi og bragðgóða súkkulaðikanínu með lakkrísbragði. Undirbúningurinn 
hefur tekið tvö og hálft ár og eiga sælkerar von á sannkallaðri bombu. ➛2

Framleiðslan á súkkulaðikanínunni er talsvert flóknari og tímafrekari en á hefðbundnum páskaeggjum. Hugmyndavinnan milli Kjartans Gíslasonar, 
annars stofnanda Omnom og súkkulaðigerðarmanns, og Veronicu Filippin hönnuðar, hófst fyrir um tveimur og hálfu ári síðan. MYND/ANTON BRINK

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@
frettabladid.is, s. 550 5761 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 550 5765 | Starri Freyr 
Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli 
Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@
frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, 
s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

„Mr. Carrots er handgerð 300 gramma súkkulaðikanína og höfum við lagt mikla ást og umhyggju í að búa hana til,“ segir Kjartan Gíslason hjá Omnom. MYND/ANTON BRINK

Mr. Carrots 
súkkulaðikan-
ínan verður ein-
göngu fáanleg 
með lakkrís-
bragði í ár og í 
mjög takmörk-
uðu upplagi. 

Eftir margra ára bið geta aðdá-
endur Omnom súkkulaðisins 
og aðrir sælkerar landsins 

loks fjárfest í páskaeggi frá fyrir-
tækinu. Páskaeggið er þó ekki 
hefðbundið egg í stíl við þau sem 
fást hér á landi heldur ilmandi og 
bragðgóð súkkulaðikanína sem 
hefur fengið heitið Mr. Carrots 
segir Kjartan Gíslason, annar 
stofnenda Omnom og súkku-
laðigerðarmaður. „Mr. Carrots er 
handgerð 300 gramma súkkulaði-
kanína og höfum við lagt mikla ást 
og umhyggju í að búa hana til. Ekki 
láta pirraða ásýnd hennar blekkja 
ykkur. Þetta er mjög hamingjusöm 
kanína sem elskar gulrótarkökur. 
Upphaflega ætluðum við að fram-
leiða eigin páskaegg en svo fannst 
okkur það ekki passa við okkur. 
Það lá því beinast við að hefja 
framleiðslu á kanínum enda tengja 
flestir hana við páskana, fyrir utan 
gula kjúklinginn.“

Fáanleg með lakkrísbragði
Mr. Carrots súkkulaðikanínan 
verður eingöngu fáanleg með 
lakkrísbragði í ár og í mjög tak-
mörkuðu upplagi. „Lakkríssúkkul-
aðið okkar er mesta selda súkkul-
aðið frá okkur. Ef kanínan selst vel 
stefnum við á að bæta við tveimur 
bragðtegundum á næsta ári. Kan-
ínan verður fyrst og fremst seld í 
vefverslun okkar en hugsanlega 
á öðrum sölustöðum, það skýrist 
betur á næstu vikum. Við munum 
setja á fót sérstakan viðburð rétt 
fyrir páska þar sem viðskipta-
vinir okkar sækja nýframleiddar 
súkkulaðikanínurnar sínar. Þær 
verða afhentar í mjög fallegu boxi 
og ég er viss um að útlit hennar og 
boxins eigi eftir að koma skemmti-
lega á óvart, enda búið að leggja 
mikla vinnu í smáatriðin. Við 

Stefnan er 
sett á um 
2.000 
kanínur 
þetta árið 
og vonandi 
verða þær 
mun fleiri 
á næsta ári.

Framhald af forsíðu ➛ erum að minnsta kosti mjög stolt 
og hlökkum til að sjá viðbrögðin.“

Mikil vinna að baki
Undirbúningurinn hefur staðið 
lengi yfir að sögn Kjartans. „Fram-
leiðslan er talsvert f lóknari og 
tímafrekari en á hefðbundnum 
páskaeggjum. Ætli það séu ekki 
um tvö og hálft ár síðan hug-
myndavinnan hófst milli mín 
og Veronicu Filippin, hönnuðar 
okkar. Fljótlega sáum við að fram-
leiðslan yrði aðeins flóknari og 
dýrari en á hefðbundnum páska-
eggjum enda þurftum við að fjár-
festa í nýjum tækjum og formum. 
Hönnun umbúðanna tók líka sinn 
tíma og fyrir vikið er kanínan fyrst 
að koma á markað núna.“

Stefnt á 2.000 kanínur
Hver kanína er handgerð og því 
mikil vinna lögð í hverja þeirra 
segir Kjartan. „Við erum lítið fram-
leiðslufyrirtæki og sníðum okkur 
stakk eftir vexti. Þegar framleiðsl-
an fer á fullt þurfum við t.d. að 
stöðva framleiðslu á öðrum vörum 
okkar. Stefnan er sett á um 2.000 
kanínur þetta árið og vonandi 
verða þær mun fleiri á næsta ári.“

Nýjungar og gamlir vinir
Auk páskakanínunnar eru ýmsar 
nýjungar væntanlegar frá Omnom 
auk gamalla vina. „Við settum t.d. 
nýlega á markað nýtt bragðmikið 
súkkulaði sem inniheldur 100% 
súkkulaði úr hreinum kakóbaun-
um án viðbætts sykurs. Svo erum 
við farin að huga að jólavertíðinni. 
Þar ætlum við t.d. að kynna til 
leiks gamla kunningja sem eiga 
vafalaust eftir að gleðja marga. Þar 
má nefna eitt umtalaðasta súkku-
laði okkar Spiced White + Caramel 
sem margir muna vel eftir. Það 
verður gaman að sjá viðbrögð 
neytenda við þessum gömlu og 
vinsælu vörum okkar.“
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Þetta er í fyrsta sinn sem 
Feldur tekur þátt í Hönn-
unarMars en Marta Heiðars-

dóttir heldur utan um sýninguna 
Endurkomu sem sett verður upp 
í verslun Felds að Snorrabraut 56. 
Marta starfar sem hönnuður hjá 
Feldi og er jafnframt dóttir eig-
endanna, þeirra Heiðars Sigurðs-
sonar feldskera og Kristínar 
Birgisdóttur. „Þetta er fjölskyldu-
fyrirtæki og hér ganga allir í öll 
verk. Ég afgreiði líka í búðinni og 
sé um breytingar og viðgerðir,“ 
segir Marta. Hugmyndin að 
Endurkomu vaknaði einmitt í 
kringum viðgerðirnar.

Algengt er að fólki komi í Feld 
með gamla pelsa sem þarf að 
stytta, laga eða jafnvel bara skipta 
um tölur. Þessar örlitlu breyt-
ingar geta skipt sköpum og breytt 
gömlum pelsum í nútímalegri og 
klæðilegri f lík að sögn Mörtu.

„Mig langaði að kafa aðeins 
dýpra og sjá hvað væri hægt 
að gera til að lífga upp á gamla 
pelsa. Í geymslunni hjá mömmu 
og pabba var fullt af pelsum sem 
enginn hafði klæðst í fjöldamörg 
ár. Ég ákvað að taka nokkra þeirra 

Mig langaði til að 
gefa þessum gömlu 

virðulegu pelsum endur-
komu í sviðsljósið.

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Marta Heiðarsdóttir er hönnuður hjá Feldi. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Marta notaði liti til að lífga upp á.

Gamall pels með nýju belti.

Gamlir pelsar fá endurkomu
Feldur Verkstæði sýnir samansafn af endurunnum pelsum á HönnunarMars í lok marsmánaðar. 
Pelsarnir höfðu dúsað óhreyfðir í geymslu í fjöldamörg ár en eru gengnir í endurnýjun lífdaga.

Þeir sem hafa glímt við ein-
hvers konar húðvandamál 
virðast mjög oft finna það 

sem þeim hentar þegar þeir prófa 
Taramar húðvörurnar,“ segir 
Viðar Garðarsson, markaðsstjóri 
Taramar, þegar Fréttablaðið sló á 
þráðinn til hans. „Það sem gerir 
vörurnar okkar algerlega einstakar 
er annars vegar sú staðreynd að við 
notum engin manngerð rotvarnar-
efni, engin hormónatruflandi 
efni, né nokkur af þeim ríflega 900 
efnum í snyrtivörum sem teljast 
varasöm, samkvæmt lista Environ-
mental Working Group. Hins vegar 
er skýringin sú að við notum svo-
kallaðar „ferjur“ til þess að koma 
næringu og virkum efnum í neðri 
lög húðarinnar. Til marks um þessa 
af burðavirkni Taramar húðvar-
anna höfum við m.a. safnað saman 
vitnisburðum sem fjöldi ánægðra 
viðskiptavina hefur sent okkur.“

Sverrir Ómar Victorsson á Sel-
fossi hefur glímt við ýmiss konar 
húðvandamál og m.a. verið með 
mikið af bólum sem skildu eftir 

sig mörg ljót ör í andlitinu. Hann 
fór í lyfjameðferð til þess að 
hemja þá kirtla sem ýttu 
undir bólumyndunina. Þar 
á eftir fór hann í laser-
meðferð hjá húðlækni 
til þess að eyða örunum 
eftir bólurnar. Ekki var 
þó hægt að fjarlægja þau 
öll þar sem þau voru á 
viðkvæmum svæðum. 
Eftir þessa meðferð hefur 
Sverrir verið með mjög við-
kvæma húð og eins og hann 
segir sjálfur frá, þá höfðu 99% af 
þeim húðvörum sem hann reyndi 
ýmist ertandi áhrif á húðina, eða 
ollu stíflum og þurrki síðar um 
daginn.

Það var svo fyrir tilviljun 
að Sverrir reyndi Taramar 
húðvörurnar í fyrsta sinn. 
Hann var á leið úr landi og 
kominn inn í Fríhöfnina 
þegar hann uppgötvaði 
að hann hafði gleymt 
rakakreminu sínu heima. 
Þar var honum bent á 
Taramar. „Mér leið strax 
eins og þetta krem væri sér-
gert fyrir mig. Kremið smaug 
inn í gegnum húðina og enginn 
pirringur og enginn kláði. Örin, 
sem voru fyrir á viðkvæmustu 
svæðum andlitsins, sjást ekki í dag 
og ég tel það vera virku efnunum í 
Taramar að þakka. Húðin hefur 
aldrei verið betri. Þetta eru 
sannkölluð undrakrem 
sem hafa skilað mér ótrú-
legum árangri,“ segir 
Sverrir sem hefur notað 
dagkrem, næturkrem 
og serum frá Taramar 
reglulega síðasta árið.

Á heimasíðu Taramar 
er hægt að skrá sig í 
vildarklúbb Taramar. 
Aðilar að honum fá sérkjör 
og tilboð sem öðrum bjóðast 
ekki. Hver sá sem skráir sig í 
klúbbinn fær 5.000 króna inneign í 
vildarpunktum við innskráningu.

Vörur fyrir vandamálahúð
Undanfarnar 
vikur hefur mikið 
verið rætt og rit-
að um svokallað-
ar hreinar snyrti-
vörur. Óhætt er 
að segja að í þeim 
vöruflokki standi 
íslensku Taramar 
húðvörurnar 
fremstar meðal 
jafningja.

Sverrir Ómar 
hefur góða 
reynslu af 
Taramar.

Sverrir var með 
ljót ör eftir 
bólur í and-
litinu.

Vangamyndir 
áður en notkun 
á Taramar hófst. 

og breyta þeim eftir mínu höfði,“ 
lýsir Marta.

Hún segir hvern pels einstakan 
og nálgaðist verkefnið út frá 
því. „Sumum breytti ég lítið, tók 
kannski bara axlapúða og setti 
belti. Öðrum breytti ég meira og 
bætti við lituðu íslensku lamb-
skinni.“

Nafn sýningarinnar, Endur-
koma, segir Marta í raun beina 
þýðingu á enska orðinu „come-
back“. „Mig langaði til að gefa 
þessum gömlu virðulegu pelsum 
endurkomu í sviðsljósið. Þetta 
voru allt pelsar sem einu sinni 
þóttu f lottir en hurfu í geymslu 
þegar tískan breyttist.“

Marta segir aðrar reglur gilda 
um pelsa en önnur föt. „Fólk 
hendir ekki pelsum. Þetta eru 
f líkur sem fólk eignast oft bara 
einu sinni á ævinni og tímir ekki 
að láta frá sér þó þeir séu ekki í 
notkun. Mig langaði að sýna að 
það sé hægt að gefa þeim nýtt líf 
með smá breytingum.“

SHISEIDO KYNNING 
 Í SIGURBOGANUM 14.–16. MARS

20% 
AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM VÖRUM 

FRÁ SHISEIDO 
MEÐAN Á KYNNINGU 

STENDUR.

Sérfræðingur Shiseido verður á staðnum og veitir 
persónulega ráðgjöf. Fallegur kaupauki fylgir ef verslað  

er fyrir 7.900 kr. eða meira.*
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Nýjar vörur frá 
NO Secret 

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA..IS

Túnikur // Kjólar
Kr. 11.900.- Str. 40-56
Fleiri litir og munstur

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR
NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Það blasir við að textíl-
iðnaðurinn er afskaplega 
óumhverfisvænn og ljóst að 

endurvinnsla mun leika þar veiga-
mikið hlutverk í framtíðinni,“ 
segir Katrín María Káradóttir, 
fagstjóri fatahönnunar við Lista-
háskóla Íslands.

Þar hafa sjö nemendur á 2. ári 
í fatahönnun unnið að glæsilegri 
hönnun í samstarfi við Fatasöfnun 
Rauða krossins.

„Það þarf ekki að koma niður á 
sköpunargleðinni þótt draga þurfi 
úr framleiðslu og breyta aðferð-
um,“ segir Katrín María. „Þvert á 
móti munum við hafa enn meiri 
þörf fyrir sköpun og þekkingu. 
Óhófleg neyslumenning og 
stuttur líftími textíls gerir 
tísku- og textíliðnaðinn 
óumhverfisvænan, en því 
má meðal annars breyta 
með því að gæða gömul 
klæði og efni nýju lífi og 
vinna með þau á 
skapandi hátt.“

„Win-Win“ 
fyrir alla
Misbrigði IV 
er yfirskrift 
sýningar fata-
hönnunar-
nemanna í ár.

„Við höfum 
rannsakað 
leiðir til að 
skapa nýjan 
fatnað úr 
ósöluhæfum 
flíkum með 
þekkingu 
og aðferða-
fræði hönn-
unar og beinum 
sjónum að 
tísku á Íslandi í 
tengslum við sjálf-
bærni,“ útskýrir 
Katrín María um 
inntak verkefnisins 
sem er nú unnið 
fjórða árið í röð.

„Vinnslu-
ferlið er óskaplega 
skemmtilegt og 
alltaf gaman að 
vinna úr flíkum 
sem voru upp-
runalega gerðar 
úr góðum efnum, 
þótt við fáum ekki 
alltaf þannig efnivið 
á borðið okkar,“ upp-
lýsir Katrín María um 
skapandi ævintýri 
nemenda sinna.

„Það er mikilvægt 
að fatahönnuðir fram-
tíðar og nútíðar horfist í 
augu við raunveruleikann í sóun-
inni, leiki sér með efniviðinn og 
veki athygli á því góða starfi sem 
Fatasöfnun Rauða krossins er. Þeir 

Sjálfbær tíska

Endur-
nýtta og 
æðislega 
hönnun 
má sjá í 
kvöld.
MYNDIR/
SIGTRYGG-
UR ARI

Nemendur hafa staðið í ströngu að fullskapa hönnun sína.

Glæsileg endurunnin skyrta með 
svörtum og rauðum borðum.

Efniviður úr fatasöfnun RKÍ gefur 
hugmyndafluginu lausan tauminn.

Glæstur og einstakur síðkjóll. Pífutoppur í mörgum grátónum.

Dýrindis klæði 
úr ósöluhæfum 
flíkum verða 
sýnd á tískupöll-
um Listaháskóla 
Íslands í kvöld 
þegar nemendur 
í fatahönnun 
sýna eigin fata-
línur úr fatnaði 
úr fatasöfnun 
Rauða krossins.

Katrín María Káradóttir. 
MYND/GODDUR

aðstoða við flokkun í 
f lokkunarstöð Fata-

söfnunarinnar og kynna 
sér allt ferlið af eigin raun. 
Því er verkefnið „win-
win“ fyrir alla aðila,“ 
segir Katrín María.

Augljós sóun
Nemendurnir sem sýna 
á tískusýningunni 
í kvöld eru Angele 
Morel, Birgitta Björt 
Björnsdóttir, Carl 

Madsen, Gunnfríður 
Katrín Tómasdóttir, Isabella Lopez 
Molina, Sædís Ýr Jónasdóttir og 
Tranova Tra Vinh.

„Það er talsvert um að útlendir 
nemendur vilji koma til náms á 

Íslandi og á meðal þeirra sjö sem 
sýna í kvöld eru skiptinemar frá 
Danmörku, Tékklandi og París, 
auk fatahönnunarnema sem kom 
hingað í fullt nám að utan,“ upp-
lýsir Katrín María en frá Listahá-
skólanum fara íslenskir nemendur 
einnig utan í skiptinám.

„Það er gaman og gott að endur-
vinna en best væri ef neytendur 
hugsuðu fatainnkaup sín til lengri 
tíma. Með tískusýningunni 
bendum við á augljósa sóun en það 
væri indælt ef fólk myndi smitast 
og gera sér ný klæði úr gömlum 
í fataskápum sínum. Við gerum 
of mikið af því að henda heilum 
fötum, enda sjáum við iðulega 
ónotaðar flíkur í Fatasöfnuninni,“ 
upplýsir Katrín María sem hvetur 
áhugasama til að koma í kvöld en 
líka á sýningu í Listaskólanum 
helgina 22. til 24. mars.

„Þá gefst einstakt tækifæri til að 
skoða hönnunarferlið og fá dýpri 
innsýn í verkefnið.“

Tískusýningin í leikhúsrými 
Listaháskóla Íslands að Laugar-
nesvegi 91 hefst klukkan 19 og 20 
í kvöld. Gengið er inn um list-
kennslugang. Aðgangur er ókeypis 
en nauðsynlegt er að tryggja sér frí 
sæti á tix.is.
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Bílar 
Farartæki

VINNUFLOKKABÍLL !
Ren. Master M125 Hö / 7 manna 
10/2015 ek 109 þ.km / pallur 3.30 
metrar GOTT VERÐ ! 2.790 + VSK !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.900,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

Þjónusta

 Sendibílaþjónusta

SENDIBÍLAÞJÓNUSTA.
Tökum að okkur allar 

flutningar,traust og góð þjónusta 
og vanir menn,

Upplýsingar í síma:
Árni 661-3166

Ásgeir 869-3741

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGAMEISTARI
getur bætt við sig verkefnum á 

viðhaldi og viðgerðum.
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

 Garðyrkja
Felli tré og grysja og klippi runna. 
Besti tíminn Halldór garðyrkjum. 
s:698 1215

 Bókhald
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

 Spádómar
Spái í spil,tek fólk heim.
Tímapantanir. S. 891 8727. Stella. 
Geymið auglýsinguna

 Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG 

DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Keypt
      Selt

 Til sölu

AFMÆLISTILBOÐ Í MARS !
Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

 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

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570 
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116 

REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR 
990 FM

165 og 285 fm bil með allt að 9 m 
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 

malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir í 

s. 661 7000

Ódýr íbúð til sölu/leigu á 
Skagaströnd. Uppl. S: 847 8446

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

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

Tilkynningar

 Fundir

AÐALFUNDUR 
SAGNFRÆÐINGAFÉLAGS 

ÍSLANDS 

VERÐUR HALDINN 
MIÐVIKUDAGINN 27. MARS 

KL. 20:00
í fyrirlestrasal Þjóðskjalasafns 

Íslands, Laugavegi 162 (gengið inn 
úr portinu).

Að loknum hefðbundnum 
aðalfundarstörfum mun 

Sigurður Gylfi Magnússon kynna 
öndvegisverkefnið Heimsins 

hnoss og Björn Reynir Halldórsson 
kynna doktorsrannsóknina 

Kvennalistinn. Feminísk ögrun við 
íslensk stjórnmál.

Sjá nánari upplýsingar um 
dagskrána á heimasíðu félagsins, 

sagnfraedingafelag.net.

Honda Jazz Trend

VW Golf Trendline

Mercedes Benz B 180 CDi

Honda Civic Elegance

Honda CR-V Elegance Navi

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Nýskráður 6/2017, ekinn 25 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 5/2014, ekinn 91 þús.km.,
dísel, beinskiptur.

Nýskráður 3/2012, ekinn 143 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2018, nýtt ökutæki,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 2/2017, ekinn 56 þús.km.,
 bensín, sjálfskiptur.

 Ásett kr. 2.290.000

Tilboð 
kr. 1.990.000 

Afborgun kr. 25.931 á mánuði

 Verð 
kr. 1.690.000

 
Afborgun kr. 22.045 á mánuði

 Verð 
kr. 1.490.000

 
Afborgun kr. 25.183 á mánuði

 Ásett kr. 3.690.000

Tilboð 
kr. 3.390.00 

Afborgun kr. 44.061 á mánuði

 Ásett kr. 3.990.000

Tilboð 
kr. 3.690.00 

Afborgun kr. 47.946 á mánuði

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 7. mars 2019, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur 
2010-2030, varðandi gerð landfyllinga á tveimur stöðum við Sundahöfn (H4). Annars vegar er um að ræða 
lítilsháttar stækkun hafnarsvæðis á áður ráðgerðum landfyllingum við Skarfabakka-Kleppsbakka, sem 
nemur um 2 ha. Hinsvegar er ráðgerð ný landfyllingu við Klettagarða sem í endanlegri tillögu er áætluð um 
3,5 ha. Tillagan, ásamt umhverfisskýrslu, voru kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um 
breytingar á aðalskipulagi og lög um umhverfismat áætlana nr. 105/2006.

Aðalskipulagstillagan var auglýst á tímabilinu 21. desember 2018 til 1. febrúar 2019. Ein athugasemd barst 
á auglýsingatímanum frá Veitum. Einnig bárust fleiri umsagnir á tímabili auglýsingar. Vegna framkominnar 
athugasemdar Veitna er fyrirhuguð landfylling við Klettagarða stækkuð úr 3 ha í 3,5 ha og afmörkun þeirrar 
landfyllingar á skipulagsuppdrætti breytt. Við afgreiðslu breytingartillögu var áréttað að við umsókn um 
framkvæmdaleyfi skuli taka tillit til ákvæða aðalskipulags og áherslna og mótvægisaðgerða sem settar 
eru fram í umhverfisskýrslu breytingar. Ennfremur skal horfa til framkominna umsagna sem bárust á 
vinnsluferli tillögunnar og bókunar borgaráðs frá 7. mars sl., vegna mótunar deiliskipulags á landfyllingu 
við Klettagarða. Landfyllingarnar eru ennfremur tilkynningaskyldar til sveitarstjórnar samkvæmt lögum um 
mat á umhverfisáhrifum framkvæmda.

Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska frekari upplýsinga og að nálgast 
einstök í gögn í málinu geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (skipulag@
reykjavik.is).

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030
Sundahöfn

Landfyllingar við Klettagarða og Skarfabakka-Kleppsbakka

r

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Job.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   1 4 .  M A R S  2 0 1 9 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



HÚSBÍLAR TIL SÖLU
Fiat Hobby húsbíll 
2.3diesel árg 2017 ekinn 
68þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 2
Verð 8.900.000. 

Glæsilegur bíll sem þolir 
íslenskt veður.

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll
árg 2011, ekinn ca 146 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast. Verð 
4.990.000.- 

Tilboð 3.990.000.

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll
árg 2011 ekinn 145 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur verð 4.390.000 

Tilboð 3.490.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll
árg 2015 ekinn ca 147 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
4 Verð 6.990.000. 

Tilboð 5.990.000

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010 ekinn 150 þ 
km 6 gíra á tvöföldu að 
aftan, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, 
svefnpláss fyrir 6 og 
kojur verð 3.990.000 
Tilboð 2.990.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 120 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
2 Verð 5.990.000. 

Tilboð 4.990.000

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll
árg 2012, ekinn ca 144 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast. Verð 
5.590.000.- 

Tilboð 4.490.000.

Allir bílarnir eru staðsettir í Keflavík. Upplýsingar í síma 776 7600

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.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.

íma antanir í s.       helgasig gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Hlaupabretti, aðeins 99.000,-
Öflug græja með 3 hp mótor.
Max hraði 16 km/klst.
Breytilegur halli allt að 15°.
Hátalarar, mp3, 12 prógröm. Hámarksþyngd 
notanda 130 kg. Afgreitt alla daga.

Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, bakhús.

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

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

capacent.is

Ráðgjafar okkar búa  
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