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Tíska

Grilltíminn er hafinn.
Frikki Dór hlakkar til að
setja góða steik á grillið í
sumarbyrjun.
Sjá sérblað um Sumargrill

Vel skóaður
fótboltamaður
Fallegir strigaskór eru í miklu uppáhaldi
hjá knattspyrnumanninum Davíð Kristjáni. Í dag notar hann um tíu pör. ➛2
„Núna á ég um tíu skópör sem ég nota reglulega. Þó er ég búinn að selja nokkur pör undanfarið sem ég nota ekki,“ segir Davíð Kristján. MYNDIR/GVA

Gleðilegt
sumar
Fallegt, fágað og töff

SMÁRALIND
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Framhald af forsíðu ➛
Starri Freyr
Jónsson
starri@365.is

E

ldri systir knattspyrnumannsins Davíðs Kristjáns Ólafssonar hafði mikil áhrif á fatastíl
hans þegar hann var í grunnskóla.
Fram að þeim tíma vildi Davíð
helst klæðast Breiðabliks-heilgallanum allan sólarhringinn enda var
fótbolti, og er enn, helsta ástríðan
í lífi hans. Í kjölfar afskipta hennar
fór klæðaburður Davíðs þó að
breytast smátt og smátt. „Mér
fannst þessi afskipti alltaf frekar
pirrandi í fyrstu en svo breyttist
skoðun mín. Árið 2013 uppgötvaði
ég rapparana Yung Lean og Rejjie
Snow og í kjölfarið keypti ég mér
öll „vintage“ föt frá Ralph Lauren,
Lacoste, Gucci og North Face sem
ég gat fundið. Svo þróaðist stílinn
meira í svona „skate“ merki eins og
Palace og Supreme. Í dag heilla mig
mest vönduð föt frá merkjum eins
og Saint Laurent. Ég reyni að kaupa
mér eina og eina flík frá því merki
af og til.“

Elskar skó

Honum finnst erfitt að lýsa fatastíl
sínum en dags daglega klæðist
hann oft þægilegum jogging
göllum frá Nike eða Stone Island.
„Með þeim klæðist ég yfirleitt
flottum strigaskóm. Síðan er
draumurinn að eiga einn gráan
Balenciaga-íþróttagalla.“
Fallegir strigaskór eru í miklu
uppáhaldi hjá Davíð en hann
segist eingöngu kaupa skó frá
bestu merkjunum. „Ég fíla þegar

Stór hluti af glæsilegu skósafni
Davíðs. Á gólfinu til vinstri eru gráir
Yeezy 950 og svartir Gucci skór. Á
skóhillunni eru svartir Balenciaga
Arena, Saint Laurent, gráir Balenciaga
Arena, Gucci GG supreme slip-ons
og hvítir Balenciaga Arena. Hægra
megin á gólfinu eru svo Adidas ultra
boost og Gucci slippers.

Bestu kaup
Davíðs eru
Balenciaga
Arena skórnir.
Fyrsta parið
keypti hann árið
2015 og síðan
hefur hann
keypt eitt par á
ári. Skórnir til
vinstri og hægri
á myndinn eru
frá Balenciaga
Arena.

Smart föt, fyrir smart konur
Gleðilegt sumar
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Árið 2013 uppgötvaði ég rapparana Yung Lean og Rejjie
Snow og í kjölfarið
keypti ég mér öll „vintage“ föt frá Ralph Lauren, Lacoste, Gucci og
North Face sem ég gat
fundið.
Davíð Kristján Ólafsson

Alltaf eitthvað nýtt og spennandi
Gleðilegt sumar

Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

buxurnar leggjast fallega á skóna.
Núna á ég um tíu skópör sem ég
nota reglulega. Þó er ég búinn að
selja nokkur pör undanfarið sem
ég nota ekki. Samt mundi ég ekki
segja að ég væri skósafnari því
ég hef alveg jafn mikinn áhuga á
fallegum flíkum. En ég á jú samt
nokkur virkilega góð pör.“
Hvað finnst þér einkenna
klæðnað karla í dag? Strákar
ganga meira í áberandi merkja-

vörum vegna rappsenunnar sem
er í gangi. Tónlist hefur mikil áhrif
á tísku.
Áttu þér uppáhaldsverslanir?
Ég kaupi oftast föt þegar ég fer til
útlanda. Uppáhaldsbúðin mín
erlendis er Selfridges í London.
Hverjir eru uppáhaldshönnuðir
þínir? Ég held mest upp á Rick
Owens, mér finnst hann vera
flottur listamaður. Einnig
finnst mér gaman að fylgjast
með hverjir eru listrænir
stjórnendur hjá uppáhaldsmerkjunum
mínum, t.d. menn
á borð við Alessandro Michele,
Virgil Abloh
og Anthony
Vaccarello.

Gucci GG supreme
slip-ons eru sérlega
þægilegir skór og
litfagrir.

Áttu þér uppáhaldsflík? Það eru
off white gallabuxurnar mínar.
Hver eru bestu og verstu kaup
þín? Bestu kaupin mín eru lík
líklegast Balenciaga Arena skórnir
mínir. Ég keypti fyrsta parið árið
2015 og hef keypt eitt par á ári
síðan. Verstu kaupin
mín eru sennilega
Saint Laurent gallabuxurnar
mínar.
Þær
keypti ég
alltof litlar
í miklum
látum.
Notar þú
einhverja
fylgihluti?
Eiginlega ekki,
það er helst
bara armbandsúrið mitt.
Er einhver
sérstök flík sem
þig langar í á árinu?
Mig langar í glænýja
Moncler Maya úlpu.

Fólk 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.

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

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

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson
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OPIÐ Í DAG!
SUMARDAGINN FYRSTA

KL. 10-16

16" REIÐHJÓL 3 - 6 ÁRA

KROSS LEO 16"

29.990,-

29.990,-

29.990,-

KROSS LILLY 16"

KROSS LEO 16"

29.990,-

KROSS LYLLY 12"

20" REIÐHJÓL 5 - 8 ÁRA
34.990,-

KROSS ELI 20"

34.990,-

37.990,-

KROSS HEXAGON 20"

KROSS ELLA 20"

37.990,-

KROSS HEXAGON 20"

24" REIÐHJÓL 8 - 12 ÁRA
44.990,-

44.990,-

KROSS JULIE 24"

KROSS JULIE 24"

44.990,-

KROSS LEA REPILICA 24"

44.990,-

KROSS DUST REPILICA 24"

BMX HJÓL 4 - 16 ÁRA
39.990,-

49.990,-

59.990,-

ALVÖRU HJÓL!
WWW.GÁP.IS

GÁP · HJÓLA- OG SPORTVÖRUVERSLUNIN · FAXAFENI 7 · REYKJAVÍK · SÍMI 5 200 200

69.990,-

4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

2 0 . A P R Í L 2 0 1 7 F I M MT U DAG U R

KJÓLL

u

Miranda er ein
launahæsta
fyrirsæta heims.
Hún er trúlofuð stofnanda
Snapchat.

ðu og svörtu
rau
í
r

Farvi.is // 0417

Ke
m

4.995

KRINGLUNNI | 588 2300

Stretch og
háar í mittið

Afmælisdagur

ofurfyrirsætu

Gallabuxur
á 11.900 kr.
- stærð 34 - 52
- teygja í mitti,
engir vasar
Tvö skálmasnið:
Regular = beinar niður
- 3 litir: dökkblátt,
milliblátt, grátt
Slim = þröngar niður
- 3 litir: dökkblátt,
milliblátt, svart

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

333 kr
á dag*
*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Lokað í dag,
sumardaginn
fyrsta.
Opið á morgun
föstudag
kl. 11 - 18 og
laugardag
kl. 11 - 15.

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Ástralska fyrirsætan Miranda Kerr er 34 ára
í dag. Hún nýtur mikillar velgengni og setti
nýlega á markað eigin húðlínu.

M

iranda May Kerr þykir ein
fegursta kona heims. Hún
skaust upp á stjörnuhimininn árið 2007 þegar hún
kom fyrst fram í undirfatasýningu
Victoria’s Secret. Allt frá þeim tíma
hefur Miranda notið mikillar velgengni í tískuheiminum og prýtt
forsíður allra helstu tískutímarita
víða um heim, svo sem Vogue, Elle
og Marie Claire. Hún getur valið úr
verkefnum en hefur einnig notað
tímann til að setja eigin húðlínu
á markað, KORA Organics, sem
hefur vakið mikla athygli.
Síðasta áratuginn hefur Miranda
verið ofarlega á lista yfir launahæstu fyrirsætur í heimi en hún
var aðeins þrettán ára þegar hún
tók sín fyrstu skref á þessum
vettvangi. Þá tók hún þátt í fyrirsætukeppni á vegum tímaritsins
Dolly í föðurlandinu Ástralíu og
bar sigur úr býtum. Sigurinn vakti
mikla athygli en tímaritið var þó

harðlega gagnrýnt fyrir valið, ekki
síst vegna þess hve ung Miranda
var. Þá þótti óviðeigandi að birta
myndir í tímaritinu af henni á bikiníi einu fata. Sjálf hefur Miranda
sagt þessa gagnrýni storm í vatnsglasi, hún hafi verið fullklædd og
myndirnar teknar um hávetur.
Miranda fæddist í Sydney í
Ástralíu en ólst upp í litlum bæ
sem heitir Gunnedah. Móðurforeldrar hennar bjuggu í sveit og þar
kynntist Miranda hestamennsku
og lærði að keyra um á mótorhjóli.
Foreldrar hennar fluttu til Brisbane þegar Miranda og Matthew,
yngri bróðir hennar, voru á
unglingsaldri.
Hugur hennar stefndi að því að
verða næringarfræðingur en fyrirsætustörfin heilluðu líka. Hún lét
þó drauminn rætast og lærði bæði
næringarfræði og heilsusálfræði og
útskrifaðist árið 2000. Hún flutti til
New York fjórum árum seinna og

ekki leið á löngu þar til hún kynntist stórleikaranum Orlando Bloom.
Árið 2010 gengu þau í hjónaband
en hún var þá gengin þrjá mánuði
á leið með son þeirra, Flynn Christopher Blanchard Copeland Bloom.
Leiðir þeirra Miröndu og
Orlando skildu árið 2013. Hún
hefur ekki sagt neitt neikvætt um
sinn fyrirverandi á opinberum
vettvangi en í viðtali við tímaritið Elle viðurkenndi hún að
skilnaðurinn hefði tekið á og hún
þjáðst af þunglyndi í kjölfarið. Hún
leitaði sér aðstoðar og stundar nú
jóga og hugleiðslu. Miranda byrjar
hvern dag á að þakka fyrir að eiga
þak yfir höfuðið, góða heilsu og
hraustan son. Hún er nú trúlofuð
Evan Spiegel, forstjóra og eins
stofnanda Snapchat. Þau kynntust
í boði á vegum Louis Vuitton í New
York fyrir þremur árum. Miranda
gerir eflaust eitthvað skemmtilegt í
tilefni dagsins.

VERND
FYRIR FÖT

*

* Gulir blettir af völdum sólarvarna nást betur úr, í samanburði við fyrri formúlu.
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Gæjaleg skótíska í sumar
Skótískan í sumar verður hipp og kúl. Þægilegir strigaskór
við létta og fallega sumarkjóla verða áberandi í sumar.

H
Toppur kr. 6.400.
- 3 litir

Kjóll kr. 13.900.-

elstu tískuhönnuðir sýndu
einhvers konar strigaskó með sumarlínu sinni
fyrir 2017. Það má líka segja að
strigaskór séu vorboði en margir
krakkar á Íslandi fá nýja slíka skó í
sumargjöf. Það ætti að vera í lagi að
pakka niður kuldaskónum á næstu
dögum. Það sem einu sinni þóttu
vera íþróttaskór passar núna vel
við fallega kjóla eða stuttar, hvítar
gallabuxur. Meira að segja hafa
slíkir skór sést við brúðarkjóla þótt
varla sé það algengt.
Strigaskórnir fást í margvíslegum
útfærslum og litum. Bleikir Converse-skór eru til dæmis vinsælir í
sumar eða hvítir Gucci-strigaskór
með blómamynstri. Skórnir eru
ekki bara þægilegir að ganga á því
þeir eru líka flottir.
Þær konur sem vilja ganga á
háum hælum hafa líka úr mörgu að
velja. Flestir skór í sumar eru með
þykkum botni, hvort sem það eru
sandalar eða heilir skór. Margir
þeirra eru afar litríkir, til dæmis
frá Marc Jacobs, Michael Kors, Miu
Miu og fleiri.

Toppur kr. 7.900.
- 2 litir

Puma by
Rihanna strigaskór með
slaufum.

Opnum í dag kl. 13
nýja og glæsilega verslun í

Str. S-XXL

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Strigaskór frá Valentino fyrir sumarið.

Skipholti 29b

Nýir strigaskór frá Gucci eru skreyttir
blómum.

Flottir strigaskór frá Tommy Hilfiger
fyrir sumarið.

GLEÐILEGT SUMAR

Bernharð Laxdal er umboðsaðili
GERRY WEBER á Íslandi

(sama verð og á hinum norðurlöndunum)
ásamt mörgum öðrum þekktum
vörumerkjum s.s. BETTY BARCLAY,
CREENSTONE, CINZIA-ROCCA og JUNGE.

SUMARYFIRHAFNIR OG SPARIDDRESS FRÁ BETTY BARCLAY OG GERRY WEBER

GERRY WEBER
20-25% afsláttur

Ýmis önnur opnunartilboð
GERRY WEBER

Verið velkomin

Glæsileg
opnunartilboð
rð
ri ve
L æ g a g e ng i
ar
sterk
ið
skoð .is
al
laxd

VORMARKAÐUR HAFINN
HJÁ LAXDAL LAUGAVEGI

50%-60%-70% afslættir
NÝ GLÆSILEG VERSLUN
SKIPHOLTI 29B

Laugavegi
• Skipholti
29b••Sími
Sími 551
• www.laxdal.is
Laugavegi
63 •63
Skipholti
29b
5514422
4422
• www.laxdal.is

Smáauglýsingar

512 5000

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

Ford 350 til sölu, fleiri upplýsingar í
síma: 8933892

Bílar
Farartæki

Hjólbarðar

Pípulagnir

Þjónusta

Bílar óskast
PÍPULAGNIR

Þarfnast bíllinn viðhalds eða viltu
einfaldlega losna við hann. S.
8682352

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

Garðyrkja

Save the Children á Íslandi

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013,
ekinn 124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur
4 gírar. Verð 2.290.000. Rnr.103586.
Mjög gott eintak

Felli tré, grisja og klippi runna. Besti
tíminn. Halldór garðyrkjum. Sími
698 1215
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Ábendingahnappinn má

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

Ábendingahnappinn
má
finna á www.barnaheill.is
finna á www.barnaheill.is

7 SÆTA

AUDI Q7 quattro. Árgerð 2007,
ekinn 138 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur
6 gírar. Verð 3.490.000. Engin skipti
Rnr.101632.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík
Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

Helstu verke

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík
Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is
www.bilabraut.is

Bílar til sölu

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

• Almenn afg
við viðskipt

SUZUKI Grand vitara premium+
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2012,
ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.090.000. Rnr.103503. Mjög gott
eintak

• Önnur tilfa
á stöðinni

Öllum húddum kunnug/ur?
Við leitum að þjónustuliprum reynslubolta,
bifvélavirkja eða viðgerðarmanni, til starfa á
smurstöð okkar á Akureyri. Helstu verkefni eru
almennar bílaviðgerðir og smurþjónusta, ásamt
annarri þjónustu fyrir viðskiptavini N1.

Umsækjendur þurfa að vera liprir í samskiptum
og eiga auðvelt með að vinna í hópi.
Áhugasamir sæki um á www.n1.is
– merkt Akureyri.
Nánari upplýsingar veitir Björn Valdemarsson,
stöðvarstjóri, í síma 896 3275

NÝR DISEL BÍLL !!!

NISSAN NOTE ACENTA TREND DISEL
árg 2016 nýr bíll, 5 gíra, álfelgur,
Íslenskt leiðsögukerfi, bluetooth,
vetrar og sumardekk, ofl,ofl. eyðsla
4L, kostar nýr 2890 þús, möguleiki
á 90% láni, tilboðsverð 2190 þús !!!
gsm 893-9500

Góð
kaup!

VR-15-025

MAZDA 2 vision

TOYOTA Land cruiser

NISSAN Pathfinder

Verð: 1.990.000 Verð: 2.790.000 Verð: 1.790.000

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

Árgerð: 2016
Ekinn: 64þ.km.

Bensín
6 gírar

Rnr.250195.

BMW 116d

Malarhöfða 2
Sími 5773777
www.bill.is

Árgerð: 2006
Ekinn: 260þ.km.

Dísel
5 gírar

Rnr.270408.

Árgerð: 2005
Ekinn: 174þ.km.

Bensín
Sjálfskiptur.

Rnr.302137.

CHEVROLET Captiva

HOBBY 495 ul premium new model

Árgerð: 2007
Ekinn: 130þ.km.

Árgerð: 2017
Ekinn: 1þ.km.

Verð: 3.390.000 Verð: 1.790.000 Verð: 4.390.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 24þ.km.

Dísel
Sjálfskiptur.

Rnr.270523.

Dísel
5 gírar

Rnr.270281.

Rnr.280013.

8 SMÁAUGLÝSINGAR
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

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

Húsnæði

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Sumarbústaðir

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
Til sölu 50m2 sumarhús auk 30m2
svefnlofts. Einangrað og óklárað að
innan. Verð 10.000.000 s: 8647550

Geymsluhúsnæði

Keypt
Selt

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Óskast keypt

Atvinna

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Atvinna í boði

ÞRIF OG AÐSTOÐ Í BAKARÍ

Heilsa

Óskum eftir fólki í verkefni. Góðir
tekjumöguleikar. Upplýsingar
sendist á umsoknir@tmi.is merkt
verkefni eða í 770-2277

Atvinna

LAUS
STÖRF
FYRIR RÉTTA EINSTAKLINGA
Fræðslu- og frístundaþjónusta
» Kennslufulltrúi í upplýsingatækni

Tímavinna eða tilboð.

S. 893 6994

Save the Children á Íslandi

Röskur, stundvís og heilsuhraustur
starfskraftur óskast til vinnu við
þrif og aðstoð í bakaríi í Kópavogi.
Vinnutími alla virka daga frá
kl. 9-17 Þarf að hafa bílpróf.
Framtíðarstarf/sumarstarf

Nudd
TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

Áhugasamir sendi umsókn og/
eða ferilskrá á:
kokuhornid@kokuhornid.is

Grunnskólar
» Umsjónarkennari á yngsta stigi - Hraunvallaskóli
» Umsjónarkennari á miðstigi - Hraunvallaskóli
» Aðstoðarverkefnastjóri - Hraunvallaskóli
» Íþróttakennari - Öldutúnsskóli
» Umsjónarkennari á miðstigi - Öldutúnsskóli
» Deildarstjóri á unglingastigi - Hraunvallaskóli
» Náttúrufræði á unglingastigi - Hraunvallaskóli
» Íslenska á unglingastigi - Hraunvallaskóli
» Félagsráðgjafi - Hraunvallaskóli
» Umsjónarkennari á yngsta stigi - skóli í Skarðshlíð
» Sérkennari - Áslandsskóli
» Stærðfræðikennari - Áslandsskóli
» Almenn kennsla - Áslandsskóli
» Dönskukennari á miðstigi - Áslandsskóli
» Stuðningsfulltrúi - Áslandsskóli
» Skólaliði - Áslandsskóli
Leikskólar
» Sérkennslustjóri - Hlíðarendi
» Leikskólastjóri - Víðivellir
» Leikskólakennari - Bjarkalundur
» Leikskólakennari - Vesturkot
» Deildarstjóri - Vesturkot
Fjölskylduþjónusta
» Forstöðumaður - heimili fatlaðs fólks
» Matráður - mötuneyti Hjallabraut 33
» Sumarafleysingar - heimaþjónusta
Í samræmi við jafnréttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar
jafnt sem konur hvött til að sækja um.

Nánar á hafnarfjordur.is

Aðalfundur
Eflingar-stéttarfélags 2017

verður haldinn á Grand Hótel fimmtudaginn 27. apríl 2017.
Fundurinn hefst kl. 20.00
Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf
2. Breyting á reglugerð sjúkrasjóðs
3. Önnur mál
Endurskoðaðir reikningar félagsins liggja frammi á skrifstofunni að Sætúni 1 Reykjavík frá og með föstudeginum
21. apríl nk.
Félagar mætið vel og stundvíslega.
Stjórn Eflingar-stéttarfélags

ÍSAFJARÐARBÆR
Breytingar á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 og nýtt deiliskipulag
vegna Naustahvilftar í Skutulsfirði
Ísafjarðarbær kynnir skipulagslýsingu vegna breytinga á Aðalskipulagi Ísafjarðarbæjar 2008-2020 og á nýju deiliskipulagi vegna
Naustahvilftar, Skutulsfirði.
Skipulagstillagan er kynnt á vinnslustigi í samræmi við 4. mrg.
40 gr. skipulagslaga nr.123/2010.
Lýsingin verður til sýnis á opnunartíma frá kl. 10:00 til 15:00 á bæjarskrifstofum Ísafjarðarbæjar að Hafnarstræti 1, Ísafirði og mun
vera aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins: www.isafjordur.is
frá 12. apríl til 2. maí 2017.
Vakin er athygli á því að um er að ræða kynningu á vinnslustigi
og tillögur verða auglýstar síðar og þá verður gefinn sex vikna
frestur til athugasemda.

HAFNARFJARÐARBÆR

Virðingarfyllst,
Axel Rodriguez Överby
- skipulags- og byggingarfulltrúi -

585 5500
hafnarfjordur.is

Þjónustuauglýsingar

Sími 512 5407
Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir
551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is
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viftur.is

STARFSMANNAHÚS

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Framleiðum starfsmannahús, útleiguhús
og geymslur.

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

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

íshúsið
húsið

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is

