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Daníel Örn eða Danni 
hárgreiðslumeistari segir 
að með hækkandi sól 
styttist hárið. Klippingar 
eru aftur komnar í tísku.
tíska  ➛4 Saumar á sig sjálf

Sædís Ýr Jónasdóttir hefur mikinn áhuga á fötum og tísku og 
finnst fátt skemmtilegra en að fara í fín föt og hafa sig til. ➛2

SMÁRALIND

Fallegt, fágað og töff
Sumarið er komið

 



Blússan sem 
Sædís er í er frá 
Zara, buxurnar 
Topshop, skórnir 
Nike, sokkarnir 
Asos og úrið er 
frá MK.  
MYND/ERNIR

Sædís er í kjól og buxum sem hún saumaði sjálf. Keðjan er frá Asos og skórnir 
frá Miista. MYND/ERNIR

Sædís Ýr stundar nám við 
Menntaskólann við Sund 
og vonast til að útskrifast 

þaðan sem stúdent í vor. Hún 
vinnur með skólanum í Ísbúð 
Huppu í Álfheimum. Fatahönnun 
er hennar aðaláhugamál og nýlega 
tók hún upp á því að sauma sjálf 
föt á sig.

Spáir þú mikið í tísku? „Ég 
hef alltaf haft gríðarlegan áhuga á 
fötum og tísku síðan ég man eftir 
mér. Tíska er miklu meira en bara 
eitthvert trend fyrir mér. Tískan 
gefur fötunum sögu og getur jafn-
vel komið mikilvægum skilaboð-
um á framfæri. Hver og einn hefur 
sinn stíl og ég elska að sjá hvernig 
fólk túlkar tísku á sinn hátt.“

Hvernig myndir þú lýsa 
þínum stíl? „Ég elska liti og 
munstur og ég á mér engan svo-
kallaðan þægindaramma þegar 

kemur að fatavali. „Vintage“ föt 
eru í miklu uppáhaldi, þau eiga oft 
sína eigin sögu og eru svo miklu 
meira en bara flík oft á tíðum. 
Rúskinn, kögur, flauel og pallí-
ettur eru í miklu uppáhaldi.“

Hvar kaupir þú fötin þín? „Ég 
kaupi mikið af mínum fatnaði í 
Kolaportinu og á öðrum „second 
hand“ mörkuðum og finnst sjálf-
bærni skipta miklu máli. Ég sel 
líka oft fötin mín í Kolaportinu og 
á fatasölum á Facebook. Uppá-
haldsfataverslanir mínar á Íslandi 
eru einna helst Yeoman, Húrra 
Reykjavík, Topshop og Zara. Þegar 
ég panta föt á netinu panta ég 
aðallega af Asos og vanda merkja-
valið vel en þar er mikið úrval af 
merkjum og hröð sending. Þegar 
ég er erlendis þá er auðvitað 
algjört möst að koma við í H&M 
eins og allir alvöru Íslendingar.“

Eyðir þú miklu í föt? „Já, 
vandræðalega miklu. Mér finnst 
ekkert skemmtilegra en að kaupa 
mér flott fataefni og flottar flíkur. 
Ég fæ oft þá spurningu hvort ég 
hafi reiknað veltuhraða flíkanna 
minna en ég get verið ansi fljót að 
umturna fataskápnum.“

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@365.is 

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: 
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Hver er uppáhaldsflíkin 
þín? „Örugglega pelsinn minn en 
mamma mín átti hann og nýju 
Miista-skórnir mínir sem ég fékk í 
Yeoman um daginn.“

Áttu þér uppáhaldshönnuð? 
„Ég á mér marga uppáhaldshönn-
uði en ef ég myndi fá að velja 
mér flík frá hvaða fatahönnuði 
sem er myndi ég velja Alexand-
er McQueen. Öll fötin hans eru 
einstök og hafa mikinn karakt-
er. Nýja skólínan hans er t.d. er 
geggjuð.“

Hver er helsti veikleiki þinn 
þegar kemur að tísku og útliti? 
„Skór og jakkar.“

Notar þú fylgihluti? „Ég 
er mikið fyrir fallegar, litríkar 
töskur og áberandi belti. Ég hef 
aldrei verið mikið fyrir fíngerða 
skartgripi eins og eyrnalokka og 
sæt men. Það er mögulega vegna 
þess að það er svo smágert og mér 
tekst oftast nær að týna þeim.“

Áttu þér tískufyrirmynd? 
„Svala Björgvins og mamma mín. 
Svala er einstök og er með einn 
speisaðasta fatastíl sem ég veit 
um. Hún er ekki hrædd við að 
taka áhættu í fatavali. Mamma 
var aftur á móti algjör hippi og 
var mikið í þægilegum en mjög 
töff fötum. Ég man aðallega eftir 
henni í stórum munstruðum 
mussum og útvíðum gallabuxum. 
Svo átti hún líka margar flottar 
gallaskyrtur og þá man ég sérstak-
lega eftir einni sem var „over-
sized“ úr Levi’s.“

Framhald af forsíðu ➛

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott sumarföt, fyrir flottar konur 

Ferðamálaskóli Íslands • www.menntun.is • Sími 567 1466

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.  
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að 
leiðsögn erlendra og innlendra ferðamanna um Ísland.
-Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.  
-Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu 

Helstu námsgreinar:
- Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
- Mannleg samkipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.    
- Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
- Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðaverkefni og margt fleira. 

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar  hver á sínu sviði. 
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða. 

Umsögn:
Leiðsögunámið í Ferðamálaskóla Íslands bætti miklu við þekkingu mína á 
landinu sem og  sögu og menningu þjóðarinnar. Þessir þættir voru ofnir saman 
á einkar áhugaverðan og skemmtilegan hátt  og kryddað margs konar fróðleik 
og frásögnum.  Auk þess spannaði námið allt frá leiðsögutækni til laxveiðáa, 
frá skyndihjálp til skógræktar og frá hvalafræðum til hverasvæða svo nokkuð sé 
nefnt. Skipulag námsins var sveiganlegt en með ákveðnu aðhaldi stjórnenda sem 
skapaði gott andrúmsloft í þessum alþjóðlega hópi nemanda. Þessum tíma var 
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.

Ferðamálaskóli Íslands • www.menntun.is • Sími 567 1466

LEIÐSÖGUNÁM

- Nemendur geta að námi loknu gengið í Leiðsögufélagið -

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU

Opið 8-22

Magnús Jónsson
fv. veðurstofustjóri

Umsögn: 
S.l. vetur stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla Íslands. Námið stóð 
vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu að kennslunni og 
áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn á námsefninu og 
ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið okkar er 
og þá virðingu sem okkur ber að sýna því. Kennararnir voru mjög færir og 
fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu til skila. 
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga  
Bjarnadóttir, 

 Vestmannaeyjum

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

333 krá dag*

365.is      Sími 1817

Tryggðu 
þér áskrift 

*9.990.- á mánuði.
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Meðan hárið var 
enn á kollinum.

Enginn annar en 
faðir hans, Will 

Smith, sá um klipping-
una.

Við myndir sem birtust með við-
tali við Birnu V. Sigurðardóttur um 
brúðarkjólinn hennar föstudaginn 
28. apríl, í FÓLK-hluta Fréttablaðs-
ins, gleymdist að taka fram nafn 
ljósmyndara. Það er Kristbjörg 
Sigurjónsdóttir.

Leiðrétting 

Þegar sumarið gengur í 
garð og sólböð og sund-
ferðir verða daglegt brauð eru 

margar konur sem fara í svokallað 
brasilískt vax. Konur vilja fjarlægja 
hár sem standa út fyrir bikiníbux-
urnar. Sumar ganga svo langt að 
fjarlægja öll hár. Slík meðhöndlun 
getur verið varasöm ef ekki er 
vandað til verka. Til dæmis á 
ekki að vaxa viðkvæma húð. Ekki 
skrúbba húðina stuttu fyrir vax-
meðferð því þá er hún viðkvæmari. 
Ekki fara í mjög heitt bað fyrir vax, 
né heldur nota sterka sápu. Varist 
að vaxa rétt fyrir blæðingar.

Ræðið við sérfræðinginn 
um hvað það er sem þið viljið 
nákvæmlega láta gera svo ekk-
ert fari á milli mála. Meðferðin 
verður afslappaðri ef þið hafið 
rætt saman. Á eftir meðferð þarf 
að forðast sturtu, líkamsrækt og 
kynlíf í að minnsta kosti 24 tíma. 
Gætið ýtrasta hreinlætis á eftir því 
svæðið er opið og viðkvæmt. Bakt-
eríur eiga greiða leið að húðinni ef 
ekki er farið varlega.

Hárið fjarlægt 
með vaxi

Leikarinn ungi Jaden Smith, 
sonur stórstjörnunnar Wills 
Smith, hefur sinn eigin stíl. 

Það sannaði hann sannarlega á 
Met Gala á dögunum þegar hann 
mætti nýsnoðaður með dredd-
lokkana sína í hendinni líkt og 
fylgihlut.

Jaden lét klippa ljósa dredd-
lokkana sína í byrjun apríl vegna 
hlutverks í kvikmyndinni Life in 
a Year þar sem hann leikur á móti 
fyrirsætunni Cöru Delevingne. 

Enginn annar en faðir leikarans sá 
um klippinguna.

Hárið á sér þó greinilega fram-
haldslíf, hversu geðslegt sem fólki 
þykir það.

Með hárlubba sem fylgihlut

Jaden Smith með hár í hendi.
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Leikkonan 
Anne Hathaway 
er ákaflega 
glæsileg kona.

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Daníel Örn, eða Danni, hárgreiðslumeistari. Myndin er úr þættinum Heimsókn á Stöð 2.

Daníel Örn Hinriksson, hár-
greiðslumeistari og eigandi 
hárgreiðslustofunnar Senter, 

segist verða mikið var við að konur 
vilji breytingu. „Það er eins og 
einhver ferskur blær hafi komið 
yfir okkur og síða hárið fær að 
fjúka. Ég fór að taka eftir þessum 
breytingum eftir áramótin. Allt 
þetta síða, mikla hár sem er búið 
að vera í tísku og leit út fyrir að vera 
ólitað og óklippt fær núna með-
höndlun með skærunum. Það er 
engin spurning að hárið verður 
styttra í sumar, frjálslegra og með 
ljósum og gylltum mjúkum tónum. 
Núna eiga strípurnar að fara niður í 
rót. Einnig hefur aukist að beðið sé 
um aflitaðar strípur sem ekki hafa 
verið lengi,“ segir Daníel og bætir 
við að allar stuttar, flottar línur séu 
mjög vinsælar í dag. „Klippingar, 
til dæmis stuttar í hnakkann en 
með lengd í toppnum eru að koma 
mikið inn hjá okkur. Við hár-
greiðslufólk fögnum því að fá aftur 
svona alvöru klippingar og línur,“ 
segir Daníel.

„Toppurinn er oft jafn síður og 
hárið en það er einnig flott að láta 
hann líta út eins og „gamlan“ topp 
en þá fellur hann vel inn í hárið. 
Það er eins og hann sé aðeins 
úr sér vaxinn. Það er minna um 

beina toppa,“ segir hann. „Annars 
má segja að allt sé í tísku í klipp-
ingum, þetta fer svoldið eftir hvað 
passar andlitsfallinu. Hér áður fyrr 
voru allir með eins klippingu, ef 
Jennifer Aniston klippti hárið stutt 
vildu allir vera með stutt eins og 
hún. Jennifer hafði gríðarlega áhrif 
á tískuna. Núna er meira frjálsræði í 
tískunni,“ segir Daníel.

Hann segir að mikil aukning sé í 
permanenti hjá yngri herrum. Það 
sé nýtt í herrahártískunni. „Strákar 

Síða hárið fær að 
fjúka í sumar

Kim Kardashian á Met Gala í New York.

Rose Leslie úr Game of Thrones.

 Victoria Beckham er alltaf glæsileg. 

Ofurfyrirsætan Bella Hadid.

Síða hárið sem 
einkennt hefur 
tísku síðustu ára 
fær að fjúka fyrir 
sumarið. Nú á 
hárið að vera í 
axlasídd, frjálslegt 
með ljósum og 
mjúkum tónum. 
Stjörnurnar í 
Hollywood eru 
hver af annarri að 
breyta hárgreiðsl-
unni.

vilja vera vel klipptir með létta liði 
og vel snyrt skegg. Það er fjölbreytni 
í hártískunni hjá strákunum eins og 
stelpunum og fólk vill breytingu.“

Myndir hafa birst á erlendum 
netsíðum sem sýna stjörnur á 
borð við Kim Kardashian, Victoriu 
Beckham, Rose Leslie, Chloe Grace 
Moretz, Lea Seydoux, Bellu Hadid, 
Anne Hathaway og margar aðrar 
frægar konur sem hafa klippt síða 
hárið. Það ætti því að vera í lagi að 
huga að breytingu fyrir sumarið.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Fallegur sumarfantaður 

Kjólar í str. 36-56

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, fyrir smart konur 

365.IS1817MARGFALT SKEMMTILEGRIMARGFALT SKEMMTILEGRIMARGFALT SKEMMTILEGRIMARGFALT SKEMMTILEGRI

   FÖSTUDAGA KL.   19:45
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Laugavegi 63 • Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

SUMARLEGIR TILBOÐSDAGAR         
SUMARFRKKAR – FISLEÉTTIR DÚN OG VATTJAKKKAR  

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

Opnum í dag kl. 13 
nýja og glæsilega verslun í 

Skipholti 29b
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.

GERRY WEBER 
20-25% afsláttur
Ýmis önnur opnunartilboð

Glæsileg 
opnunar-

tilboð

Verið velkomin

20% 
AFSLÁTTUR

ÚTSÖLUMARKAÐURINN   
Í FULLUM GANGI HJÁ
 LAXDAL LAUGAVEGI 

50%-60%-70% 
afslættir

SUMARLEG SPARIDRESS FRÁ BETTY BARCLAY

20% AFSLÁTTUR
SVARTAR BASIC DRAGTIR    

25% AFSLÁTTUR   
- gildir frá fimmtudegi til mánudags -

GERRY WEBER

SUMARLEG SPARIDRESS FRÁ BETTY BARCLAY

NÝ GLÆSILEG VERSLUN SKIPHOLTI 29B 



Child-bolurinn 
úr Jör er einnig í 
miklu uppáhaldi 
hjá Snorra.

Uppáhaldsflíkin er 
Stone Island jakk-

inn sem ég keypti núna 
um páskana í Svíþjóð. 
Þetta er hinn fullkomni 
sumarjakki sem hentar 
einstaklega vel með 
hlýnun jarðar.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Einn þeirra ungu listamanna 
sem koma fram á tónlistar-
hátíðinni Secret Solstice í 

Laugardalnum í næsta mánuði 
er hinn 16 ára gamli plötusnúður 
Snorri Ástráðsson. Ferill hans sem 
plötusnúðs hófst í lok árs 2015 
á böllum í Hagaskóla. „Síðan þá 
hefur áhugi minn á þessu listformi 
þróast mikið og komið mér þangað 
sem ég er í dag. Stíllinn minn 
hefur verið mjög svipaður síðan ég 
byrjaði en það sem einkennir mig 
helst er að ég spila meira og minna 
bara hip hop.“ Auk þess að spila 
tónlist stundar Snorri nám við 
Hagaskóla og vinnur í Háskólabíó 
en helstu áhugamál hans eru tón-
list og körfubolti.

Hann er mjög spenntur fyrir 
því að koma fram á Secret Solstice 
hátíðinni en þetta er fyrsta stóra 
tónlistarhátíðin sem hann kemur 
fram á. „Ég held að þetta verði 
bara mikið stuð. Undanfarið hef 
ég verið að búa til smá „line-up“ 
fyrir settið mitt og fá nokkra artista 
til að taka lagið með mér þannig 
að það ætti bara að vera gaman. 
Þótt spennan sé mikil verður þetta 
samt ekkert stress. Maður vonar 
bara að það komi nóg af fólki og 
að við búum til einhverja stemm-
ingu.“

Innlenda hip hop-ið er í miklu 
uppáhaldi hjá Snorra og nefnir 
hann þar m.a. Sturlu Atlas, Aron 
Can og Birni. „Þessi sena er mjög 
sterk í augnablikinu þannig að það 
er bara gaman að heyra allt þetta 
nýja dót frá innlendu listamönn-
unum. Ég einskorða mig þó ekki 
við hip hop enda er mikilvægt að 
halda sér opnum fyrir öllu upp á 
kúltúrinn.“

Hvernig myndir þú lýsa fata-
stílnum þínum? Það mætti flokka 
mig inn í „street-wear“ senuna 
og er ég þannig klæddur flesta 
dagana.

Hvenær fékkstu áhuga á tísku? 
Það gerðist bara eiginlega með 
aldrinum. Ég datt upprunalega 
inn í þetta út af bróður mínum en 
svo þróaðist áhugi minn á þessari 
menningu bara eftir því sem ég 
varð eldri.

Hvernig fylgist þú með 
tískunni? Ég fylgist með henni 
á samfélagsmiðlum eins og 
flestir aðrir, þá helst til að sjá hvað 
merkin eru að gefa út og sjá hvaða 
veg þau ætla með línuna að hverju 
sinni.

Hvað einkennir klæðnað karla 
í dag? „Street-wear“ klæðnaður er 
mjög einkennandi fyrir karlmenn 
í dag og hefur verið það í einhvern 
tíma að mínu mati, sérstaklega 
eftir innkomu Húrra Reykjavík.

Áttu þér uppáhaldsverslanir? 
Ég á mér svo sem engar uppáhalds-
verslanir erlendis, kannski helst 
Supreme, Palace, Stone Island, 
Dover Street Market o.fl. Hér á 
Íslandi er Húrra Reykjavík uppá-
haldsbúðin mín.

Hverjir eru uppáhaldshönnuðir 
þínir? Eins og er held ég ekki beint 
upp á neinn hönnuð. Ég er þó mjög 
hrifinn af því sem Jör er búinn 
að vera að gera og þá sérstaklega 
Child-bolunum sem Jóhann Krist-
ófer hafði yfirumsjón með.

Áttu þér uppáhaldsflík? Uppá-
haldsflíkin er Stone Island jakkinn 
sem ég keypti núna um páskana 
í Svíþjóð. Þetta er hinn fullkomni 
sumarjakki sem hentar einstak-
lega vel með hlýnun jarðar. Annars 
held ég mikið upp á Child-bolina 
úr Jör og þessar tvær flíkur vinna 
frekar vel saman.

Notar þú einhverja fylgihluti? 
Ekki eins og er en ég er að vinna 
með honum Hlyni Snæ hjá Reykja-
vík Grills að einhverri pælingu 
þannig að það styttist vonandi í 
það.

Hvað er helst fram undan hjá 
þér? Bráðum sæki ég um mennta-
skóla þannig að ég þarf að skoða 
það eitthvað og ákveða hvað ég 
ætla að gera í þeim málum. Annars 
ætla ég bara að halda áfram að 
gigga og gera það sem mér finnst 
gaman að gera með mínu fólki og 
sjá hvað gerist í framhaldinu.

Verður bara mikið stuð

Hér er Snorri í Stone Island bomber-jakkanum sem er uppáhaldsflíkin hans, Child-bol úr Jör og svörtum Nike Air Max 
95. MYNDIR/ANTON BRINK

Plötusnúðurinn Snorri Ást-
ráðsson kemur fram á tón-
listarhátíðinni Secret Sol-
stice í næsta mánuði. Hann 
fylgist helst með tískunni 
gegnum samfélagsmiðlana.
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Kjólar úr smiðju 
Rei Kawakubo 
en sýning á 
flíkum hennar 
var opnuð í The 
Metropolitan 
Museum of Art 
Costume Insti-
tute í New York 
í tengslum við 
Met Gala.

Kjólar af sýningu 
Metropolitan 
Museum of Art 
Costume Insti-
tute. 

Úr vor- og sumarlínu Commes Des 
Garçons fyrir 2016.

Þetta er í fyrsta sinn sem lifandi 
hönnuður er heiðraður á Met 
Gala síðan 1983 en það ár var 

Yves Saint Laurent þema ballsins.
Ekki kannast allir við nafnið Rei 

Kawakubo enda er það nákvæm-
lega það sem hönnuðurinn sækist 
eftir. Kawakubo reynir eftir bestu 
getu að halda lífi sínu frá fjölmiðl-
um og hefur tekist ágætlega upp. 
Hins vegar hafa makalausar hug-
myndir hennar sem birtast í flíkum 
Comme des Garçons náð góðu flugi 
og eru lofaðar um allan heim.

Kawakubo hefur verið í tísku-
bransanum í nærri hálfa öld. Hún 
hafði ekki hlotið neina formlega 
menntun í tísku þegar hún stofnaði 
Comme des Garçons árið 1969. 
Merkið hefur vaxið og dafnað og 
inniheldur nú ýmsar línur bæði 
fyrir karla og konur.

Hugmyndafræðin virðist Kawa-
kubo mikilvægari en sölutölur, 
frægð og frami. Þannig hannar 
hún flíkur sem fæstum er hægt að 
klæðast hvunndags.

Fjöldi ungra hönnuða á henni 
mikið að þakka en hún er dugleg 
að taka hæfileikafólk undir sinn 
verndarvæng. Frægasti skjólstæð-

ingur hennar er líklega 
Junya Watanabe.

Hún hefur veitt ófáum 
stjörnum innblástur en þar 
má nefna allt frá gömlum 
kanónum á borð við Karl 
Lagerfeld og Dries Van Noten 
til rapparahönnuðarins 
Kanye West. Þá á hún sér 
fjölda aðdáenda meðal 
fræga fólksins. Til dæmis 
Kanye West, Pharrell 
Williams og Lady Gaga en 
hennar stærsti aðdáandi 
er leikarinn og leikstjórinn 
John Waters.

Kawakubo er hlédræg með 
eindæmum þegar kemur að fjöl-
miðlum og veitir afar sjaldan viðtöl. 
Meðan margir hönnuðir eru andlit 
síns merkis hefur hún haldið sig til 
hlés og er meira að segja hætt að 
hneigja sig í lok sýninga sinna.

Kawakubo er gift Adrian Joffe, 
suður-afrískum málvísindamanni 
sem er forstjóri Comme des Gar-
çons. Hjónin búa sitt í hvoru land-
inu, hún í Tókýó og hann í París. 
Þau hittast þó einu sinni í mánuði 
og fara reglulega í frí til landa á borð 
við Jemen og Rúmeníu.

       Ekkert fyrir 
sviðsljósið

Rei Kawakubo er lítið fyrir að veita viðtöl.

Hinn árlegi tískuviðburður Met Gala var 
í ár tileinkaður lífi og störfum hinnar 
mögnuðu Rei Kawakubo en hún er 74 
ára japanskur hugmyndasmiður tísku-
merkisins Comme des Garçons.

KRINGLU
KAST
40% afsl.
af völdum 
vörum
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i.i
s 

//
 0

51
7

KRINGLUNNI | 588 2300

PEYSA
5.997
á Kringlukasti

Til í gráu, hvítu og dökkbláu

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Kíkið á myndir og verð á Facebook

Stretch - háar í mittið

Gallabuxur á 
14.900 kr.

- 7 litir: 
beige, hvítt, grátt, 
svart, milliblátt, 

dökkblátt, grágrænt

- stærð: 
34 - 48 

(grátt 34 - 50)

- snið regular = 
skálmar beinar niður

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu á 
eftirfarandi sölustöðum víðsvegar um landið:
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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)



Æskuvinirnir og 
frændsystkinin 
á fermingardag 
Helgu, sem var 
hæstánægð með 
gjöfina.

„Þetta var rosalega 
gaman. Það var 

ekki langt síðan ég ákvað 
að verða gullsmiður en ég 
skoða mikið hringa og 
skartgripi í búðum. Ég 
hafði ekki prófað að 
smíða svona áður.“

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Mér datt þetta í hug af því 
að mig langar til að verða 
gullsmiður. Vinur hans 

pabba, Kjartan Örn, er með gull-
smíðaverkstæðið Orr og ég fékk að 
smíða hringinn hjá honum. Hann 
hjálpaði mér,“ segir Kormákur 
Rögnvaldsson, þrettán ára þúsund-
þjalasmiður en hann smíðaði 
silfurhring handa Helgu Guðrúnu, 
æskuvinkonu sinni og frænku, í 
fermingargjöf.

„Hún er þremur mánuðum og 
tuttugu og sjö dögum eldri en ég,“ 
segir hann en þau hafa verið góðir 
vinir frá því þau fæddust.

Hringurinn kom Helgu skemmti-
lega á óvart. „Hann er mjög flottur. 
Ég var með hann í fermingarveisl-
unni,“ segir hún og viðurkennir að 
þetta setji örlitla pressu á hana að 
finna sniðuga gjöf handa Kormáki 
þegar hann fermist á næsta ári. „Jú, 
en annars reynum við alltaf að gefa 
hvort öðru spes afmælis- og jóla-
gjafir, þannig að ég er alveg farin að 
spá í hans gjöf,“ segir Helga.

En hvernig gekk silfursmíðin 
fyrir sig?

„Við vorum þrjá klukkutíma 
að smíða hringinn. Kjartan þurfti 
stundum að afgreiða viðskiptavini 
og þá beið ég bara á meðan. Ég var 
ekki alveg búinn að ákveða hvernig 
hringurinn átti að vera þegar 
við byrjuðum,“ segir Kormákur. 
Hringurinn hafi smám saman 
tekið á sig mynd þegar þeir hófust 
handa.

„Við byrjuðum á að saga tvo búta 
af silfri, svo beygðum við þá í 90 
gráður og bræddum saman. Við 
notuðum sög og tangir, eina sem 
beygði í horn og aðra sem gerði 
þetta að hring eða gíg. Steinninn 
fór ofan í og svo hömruðum við 
það utan um steininn. Svo notaði 
ég pússvél til að pússa hringinn,“ 
útskýrir Kormákur og segist hafa 
skemmt sér vel á verkstæðinu.

„Þetta var rosalega gaman. Það 
var ekki langt síðan ég ákvað að 
verða gullsmiður en ég skoða 
mikið hringa og skartgripi í 
búðum. Ég hafði ekki prófað að 
smíða svona áður, hafði bara 

prófað að smíða tréhring í smíði í 
skólanum þegar ég var lítill,“ bætir 
hann við og segist farinn að teikna 
upp hugmyndir að fleiri skart-
gripum sem hann langar að smíða. 
Í framtíðinni stefni hann jafnvel á 
hönnun eða annað skapandi nám

„Smíði og textílmennt eru 
skemmtilegustu fögin í skólanum. 
Ég hef saumað eina peysu sem 
amma hjálpaði mér við. Mig langar 
að fara í VMA sem er eini verklegi 
skólinn á Akureyri en þar er list-
námsbraut,“ segir Kormákur. Ann-
ars snúast áhugamálin um lestur 
góðra bóka. „Ég les mest fantasíur.“

Smíðaði fermingargjöfina
Kormák Rögnvaldsson langaði að gefa frænku sinni persónulega ferm-
ingargjöf og smíðaði handa henni silfurhring með grænum steini

Kormákur Rögnvaldsson fékk þá sniðugu hugmynd að smíða hring í ferm-
ingargjöf handa æskuvinkonu sinni og frænku.

Útkoman var fallegur silfurhringur með grænum steini. 

S k e i f a n  3 j  |  S í m i  5 5 3  8 2 8 2  |  w w w . h e i l s u d r e k i n n . i sVasar · Diskar · Lampar · Pottar · Tesett · Myndir · o.m.fl.

Hágæða
postulín
blómapottar

20%
afsláttur

Margar
stærðir

Kínverskar gjafavörur

O p i ð  l a u g a r d a g  o g  s u n n u d a g  f r á  k l .  1 1 . 0 0  t i l  1 6 . 0 0

Sumartilboð
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Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00

Laugardaga kl. 11:00 til 16:00

WWW.TRI.IS
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi 

#cube_your_life!

CUBE 200 CUBE 240

Verð frá 119.990kr
CUBE ATTAIN

CUBE 240



Taktu frá kvöld í heimaspa og skrúbbaðu af þér vetrardrungann.

Nú er kominn 
tími til að skipta 
svörtu fötunum 
út fyrir eitthvað 
litríkara og 
léttara. 

Hér eru fimm hlutir sem þú 
ættir að láta eftir þér með 
hækkandi sól.

1.  Farðu í klippingu og litun 
Það getur verið freistandi að taka 
vel af hárinu eftir vetrardrungann 
og um að gera að láta það eftir 
sér. Sumum nægir þó að snyrta 
endana til að öðlast hressara 
yfirbragð. Eins er um að gera að 
lýsa hárið, sérstaklega við and-
litið. Það er alger óþarfi að bíða 
eftir náttúrulegum sólarstrípum 
sem koma í fyrsta lagi fram með 
haustinu.

2.  Útbúðu þitt eigið spa 
Taktu frá kvöld fyrir sjálfa/n þig. 
Láttu renna í freyðibað, settu á 
þig andlitsmaska og djúpnæringu 
í hárið. Berðu á þig ilmandi krem á 
eftir og þú verður eins og ný/nýr.

3.  Taktu fataskápinn í gegn 
Nú er tími til að setja vetrarflík-
urnar ofan í kassa og losa sig við 
það sem hefur staðið óhreyft 
svo mánuðum og árum skiptir. Þá 
skapast líka pláss fyrir eitthvað 
nýtt en fátt er jafn skemmtilegt 
og að fá sér nýja sumarflík.

4.  Bættu við þig litum 
Nú má setja svarta gallann 
á ís og draga fram eitt-
hvað litríkara. Pastellitir 
verða áberandi í sumar 
og sömuleiðis djarfar 
rendur í öllum regn-
bogans litum.

5.  Frískaðu upp  
á málninguna 
Þung augnmálning og 
dökkir varalitir til-
heyra vetrinum. Yfir 
sumartímann ætti 
frekar að velja 
ljósari litatóna 
og um að gera 
að verða sér 
úti um eins 
og eitt 
ljóma-
púður til 
að fá frísk-
legan glans 
í kinnarnar.

Tími til að hressa 
upp á útlitið
Margir tala um að endurfæð-
ast á vorin. Gróðurinn lifnar 
við og mannfólkið skríður út 
úr vetrarhíðinu. Þá grípur 
marga óstjórnleg löngun 
til að fríska upp á útlitið. 

Pastellitir verða 
áberandi í 
sumar og sömu-
leiðis djarfar 
rendur í öllum 
regnbogans 
litum.
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Í ta lska tónskáldið og píanóleikar inn 
Ludovico E inaudi  heldur  tónleika ásamt 

hl jómsveit  s inni  í  
E ldborgar sal  Hörpu þann 17. jú l í .  

E inaudi  le ikur  úr val  verka af  nýjustu 
plötu s inni  „Elements” auk f jö lda 

annar ra  verka f rá  hans magnaða fer l i .  

E lements  inniheldur  tó l f  h l jóðverk þar  
sem le ik ið er  á  p íanó,  s lagverk,  g í tar,   

s t rengja-  og r afhl jóðfæri .  

Verkin  eru innblás in  af  f rumþáttum 
náttúrunnar,  stærðfræði  og v ís inda,  

ó l íkum tónl istar stefnum og l ista
verkum. 

TöfTöfr andi  h l jómaveis la  sem enginn tón-
l istarunnandi  ætt i  að láta  f r am hjá  sér  

f ar a.

TRYGGÐU ÞÉR MIÐA NÚNA Á 
TIX. IS,  MIÐASÖLU HÖRPU EÐA Í  

S ÍMA 528 5050

17.07.17



Paris Jackson, nítján ára dóttir 
tónlistargoðsins Michaels 
Jackson, hefur landað sínu 

fyrsta kvikmyndahlutverki. Hún 
mun leika í kvikmynd með þeim 
Charlize Theron og Amöndu 
Seyfried. Þetta mun vera svört 
þriller-kómedía. Paris leikur 
unga stúlku, Peggy, sem lendir í 
óvæntum aðstæðum með glæpa-
gengi í Mexíkó. Paris hefur áður 
fengið lítið gestahlutverk í einum 
þætti af Star sem sjónvarpsstöðin 
Fox sýnir. Í kjölfarið bauðst henni 
starf sem fyrirsæta hjá IMG Models 
í mars.

Paris Jackson mætti á Met-gala-
hátíðina í New York ásamt fræga 
fólkinu í Hollywood um helgina. 
Tímaritið Vanity Fair hefur gengið 
svo langt að kalla hana nýjustu 
stjörnuna.

Hún skreytti nýlega forsíðu 
tímaritsins Rolling Stone. Í viðtali 
við blaðið greindi hún frá eigin 
lífi og þótti opinská og heiðarleg. 
Meðal annars sagði hún frá kyn-
ferðislegri misnotkun sem hún 
varð fyrir fjórtán ára. Þá hefur hún 
komið fram sem gestur í þættinum 
Ellen. Það má líklegt teljast að eftir 
þessari stúlku verði tekið á næst-
unni.

Paris Jackson 
leikur í 
kvikmynd

Núna er rétti tíminn til að huga að fótsnyrtingu. 

Nú þegar sumarið er 
handan við hornið 
er tilvalið að fara í 

fótsnyrtingu svo tásurnar 
skarti sínu fegursta í sand-
ölum eða opnum skóm. 
Þessa dagana eru svokallað-
ar french-neglur mjög vin-
sælar en þá er glært gel sett 
á táneglurnar til að slétta 
þær eða lengja og ljós rönd 
við brúnina. Þetta útlit er 
mjög náttúrulegt og fallegt 
og kemur vel út í opnum 

skóm. Svo er alltaf smart að 
lakka táneglurnar í fallegum 
litum og yfir sumarið eiga 
sterkir litir vel við. Í sumar 
eru í raun allir litir í tísku en 
þó eru sterkir litir í djúpum 
tónum mest áberandi. Ljós-
blár, gulur, grænn, ljós app-
el sínugulur og ljósbleikur 
eru nýjustu litirnir frá stóru 
tískuhúsunum sem gaman 
er að prófa en einnig koma 
ljósir litir með perluáferð 
líka sterkir inn.

Fínar tásur fyrir sumarið

Leikkonan og UNICEF-sendi-
herrann Audrey Hepburn 
hefði orðið 88 ára í dag en hún 

lést árið 1993. Hepburn fæddist í 
Belgíu 1929 og bjó ásamt móður 
sinni í Hollandi þegar nasistar 
réðust inn í landið. Hún upplifði 
hörmungar heimsstyrjaldarinnar 
og sagði síðar að hún skildi vel 
hvaða þýðingu UNICEF hefði fyrir 
börn, hún hafði sjálf þurft á aðstoð 
hjálparsamtaka að halda. Sextán 
ára vann hún sem sjálfboðaliði á 
sjúkrahúsi í Hollandi sem annaðist 
særða hermenn. Árið 1959 hafnaði 
hún hlutverki í kvikmynd eftir 
dagbók Önnu Frank þar sem hún 
treysti sér ekki til að endurupplifa 
hrylling stríðsins. 

Hafnaði 
hlutverki í 
Dagbók Önnu 
Frank

Lágmúla 9 • 108 Reykjavík • Sími 581 3730 • jsb@jsb.is • www.jsb.is
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Velkomin í okkar hóp!

Frábær afmælistilboð í ræktina

JSB fyrir þig í 50 ár!

Mótun BM
Síðustu námskeið fyrir sumarfrí he�ast 8/5 - 3/6
Verð 12.200 kr. með 30% afmælisafslætti.

Í Mótun BM er aðaláherslan lögð á styrk, liðleika 
og góðan líkamsburð. Mótandi æ�ngar fyrir allan 
líkamann. Hentar öllum aldurshópum. 

Mán. og mið. kl. 16:50. Þri. og �m. kl. 16:50

Opna ker�ð og tækjasalur
Sérstakt afmælistilboð í ræktina!
Sumarkort á 30% afslætti, 19.900 kr.

Gildistími 2. maí - 30. júní.
Mikið úrval af frábærum tímum í opna ker�nu . 
Sjá stundatö�u á www.jsb.is

Fit form (60+)
Síðustu námskeið fyrir sumarfrí he�ast 8/5 - 3/6
Verð 12.200 kr. með 30% afmælisafslætti.

Markviss þjálfun og hentar vel konum sem vilja 
lokaða tíma.
Þinn hópur - þinn þjálfari!

mán. og mið. kl. 9:30. Þri. og �m. kl. 9:30

Hraðlestin
Námskeið hefst 22. maí 
2 vikna námskeið - 5 x í viku. Verð 10.900 kr. 

Matseðill fyrir allt tímabilið 
Fjölbreyttir, kre�andi og hvetjandi tímar 
Vigtað í uppha� og enda hvorrar viku.

Innritun er ha�n í síma 581 3730
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Bílar 
Farartæki

GÓÐUR BÍLL!
VW Tiguan track field. Árgerð 2008, 
ekinn 149 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 1.790.000. Rnr.110913.

FLOTTUR BÍLL.
MMC Pajero. Árgerð 2007, ekinn 168 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 gírar. Verð 
2.590.000. Rnr.101520.

MB Bílar
Kletthálsi 1a, 110 Reykjavík

Sími: 415 1150
Opið 10-18, lau 12-16
http://www.mbbilar.is

100% LÁN
TOYOTA Land Cruiser 120 GX. 
Árgerð 2004, ekinn 292 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 4 gírar. Verð 1.990.000. 
Rnr.159399.

100% LÁN
BMW X5 3.0i . Árgerð 2006, ekinn 
206 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 1.790.000. Rnr.159301.

100% LÁN
SKODA Fabia 1.2 TSI. Árgerð 2014, 
ekinn 22 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.680.000. Rnr.136038.

100% LÁN
TOYOTA RAV4. Árgerð 2006, ekinn 
152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar. 
Verð 1.380.000. Rnr.136020.

100% LÁN
KIA Sorento. Árgerð 2006, ekinn 193 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 4 gírar. Verð 
1.280.000. Rnr.162478.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

 Bílar til sölu

Toyota Avensis árg 2000 Ek. 165þús. 
Þarfnast lagfæringar. V. 250 þús. 
Uppl. í s. 8458168

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Save the Children á Íslandi

www.talentradning.is

Ertu að leita 
að talent?
Við �nnum starfsmanninn fyrir þig

Umsækjendur, skráið ykkur á 

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

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

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 699 6069 663 5315

 Garðyrkja

Garðsláttur, felli tré, grisja og 
klippi runna. Besti tíminn. Halldór 
garðyrkjum. Sími 698 1215

Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

 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. Tímapantanir. S. 891 8727 
Stella. Geymið auglýsinguna

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar

jonogoskar.is s.552-4910

Heilsa

 Nudd

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

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

ÞRIF OG AÐSTOÐ Í BAKARÍ

CLEANING AND ASSISTANCE 
IN BAKERY

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. 

Bakery in Kópavogi want to hire 
hardworking and good people 

for cleaning and assistance. Must 
have drivers license. Working 

hour Monday-Friday 9-17. Future 
work / summer work. Please 

send application to: kokuhornid@
kokuhornid.is

Áhugasamir sendi umsókn á: 
kokuhornid@kokuhornid.is

Vísir hf óskar eftir að fastráða 
háseta á Sighvat Gk 57. Sighvatur 
er línuveiðiskip með beitningarvél. 
Nánari upplýsingar í síma 856-5770 
eða á heimasíðu Vísis www.visirhf.
is.

 Viðskiptatækifæri

SNYRTISTOFAN SYSTRASEL 
ER TIL SÖLU.

 Stofan er mjög vel staðsett á 
höfuðborgarsvæðinu og er með 

mjög góðan viðskiptamannahóp. 
Húsnæðið sem fyrirtækið leigir er 

147 fm og vel búið.
 Nánari upplýsingar veitir 

Sigurður hjá Landmark í síma 
512-4900

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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. 
 

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

S. 855 4420  •  flisarmp@gmail.comSími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is
Formbólstruníshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

5511309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTTgolflist@golflist.isgolflist@golflist.is | www.golflist.is

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Y�r 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á
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AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulagsmál
Samkvæmt 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  
1. Breyting á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 innan þéttbýlisins Árnes. 
Kynnt er lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi innan þéttbýlisins Árnes í Skeiða- og Gnúpverjahreppi þar sem fyrirhugað er að stækka 
íbúðarsvæði við enda Bugðugerðis, fella út leikskólalóð norðan Skólabrautar, stækka svæði fyrir verslun- og þjónustu (lóð Nónsteins) auk þess 
sem opið svæði til sérstakra nota minnkar.

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að endurskoðun á eftirfarandi aðalskipulagi:
2. Aðalskipulag Flóahrepps 2016-2028. Heildarendurskoðun aðalskipulags. 
Lögð fram til kynningar tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi Flóahrepps. Í dag eru í gildi þrjár aðalskipulagsáætlanir sem hver og ein nær 
yfir eitt af þeim þremur sveitarfélögum sem sameinuðust í Flóahrepp árið 2006, þ.e. Hraungerðishrepp, Gaulverjabæjarhrepp og Villingaholt-
shrepp, en með nýju aðalskipulagi verða svæðin sameinuð í eitt skipulag sem nær yfir allt land sveitarfélagsins. Drög að tillögu að endurskoðun 
aðalskipulagsins var kynnt á íbúafundi sem haldinn var 22. febrúar sl. Á fundinum bárust ýmsar athugasemdir og ábendingar auk þess sem haft 
hefur verið samráð við einstaka hagsmunaaðila á svæðinu í tengslum við ákveðna þætti aðalskipulagsins. Í kjölfar þessa hafa verið gerðar ým-
sar breytingar og lagfæringar á gögnum aðalskipulagsins. Tillagan er hér lögð fram til kynningar áður en sveitarstjórn tekur hana til afgreiðslu.

Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  
3. Lýsing deiliskipulags fyrir frístundahúsalóð í landi Jaðars í Hrunamannahreppi. 
Kynnt er lýsing deiliskipulags fyrir 3,2 ha lóð í landi Jaðars í Hrunamannahreppi þar sem fyrirhugað er að reisa frístundahús ásamt gesta-
húsi. Skipulagssvæðið er um 1,5 km austan við Gullfoss, framan við Hádegishæðir. Aðkoma að lóðinni verður um afréttarveg sem tekur við af 
Tungufellsvegi nr. 349.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  
4. Deiliskipulag fyrir íbúðarhús og aðstöðhús á 93,8 ha spildu úr landi Auðsholts 2 í Hrunamannahreppi.
Auglýst er tillaga að deiliskipulag fyrir íbúðarhús og aðstöðuhús á spildu sem heitir Auðsholt 2, Selholt 1 lnr. 217497. Landið er í heild 93,8 ha og 
eru afmarkaðir tveir byggingarreitir á holti í landinu. Landið er austan við bæjartorfu Auðsholts með aðkomu frá þjóðvegi nr. 340.

5. Deiliskipulag fyrir smáhýsi til útleigu í land Eyvíkur í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem felur í sér afmörkun 1 ha byggingarreits í landi Eyvíkur rétt sunnan við bæjartorfuna, þar sem heimilt 
verður að byggja allt að 5 smáhýsi til útleigu. Geta húsin verið á bilinu 20 – 60 fm að stærð.  

6. Deiliskipulag fyrir Stöng og Gjána í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Auglýst er tillaga að deliskipulagi sem nær til Minjastaðarins Stangar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og til svæðis við Gjána sem er aðeins  
austar. Markmið með gerð deiliskipulagsins er að útbúa ramma yfir framkvæmdir sem nauðsynlegt er að fara í til að bæta aðstöðu vegna 
aukins álags ferðamanna.

7. Deiliskipulag fyrir Valhallarplan og Þingplan innan þjóðgarðsins á Þingvöllum, Bláskógabyggð. Bílastæði og salerni. 
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til tveggja svæða innan þjóðgarðsins á Þingvöllum, Valhallarplan og Þingplan. Á báðum svæðum er 
afmörkuð lóð þar sem afmörkuð er bílastæði auk byggingarreits fyrir allt að 150 fm salernisbyggingu. 

8. Deiliskipulag fyrir Loftsstaði-Eystri (lnr. 165472) í Flóahreppi. Íbúðarhúsa- og frístundahúsalóðir, endurauglýsing.  
Auglýst að nýju tillaga að deiliskipulagi sem nær til um 10 ha svæðis úr jörðinni Loftsstaðir-Eystri í Flóahreppi, Sunnan Villingaholtsvegar.  
Í tillögunni eru afmarkaðar sex 1,27 ha lóðir og er á þremur þeirra gert ráð fyrir íbúðarhúsum auk minniháttar atvinnustarfsemi (hugsanlega 
lögbýli) og á þremur verður heimilt að reisa frístundahús og fjölnotahús. Ennfremur er gert ráð fyrir 2 ha sameiginlegu svæði. Tillagan var 
upphaflega auglýst þann 25. janúar 2015 með athugasemdafresti til 7. ágúst s.á. en hlaut ekki formlega gildi og er hún því auglýst að nýju með 
minniháttar breytingu á byggingarreitum auk þess sem bætt hefur verið við ákvæðum er varða fornminjar.

9. Breyting á deiliskipulagi Búrfellsvirkjunar í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. 
Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi Búrfellsvirkjunar. Um er að ræða ýmsar breytingar víða um virkjanasvæðið sem varða m.a. 
stærðir lóða og afmörkun vinnubúðasvæða, legu jarðstrengs, afmörkun og efnismagni náma og efnislosunarsvæða, legu vega innan svæðis, 
stærð byggingarreita, legu og gerð frárennslisskurðar o.fl. Þá er einnig afmörkuð lóð fyrir þjónustuhús (salerni) við hjálparfoss.

10. Breyting á deiliskipulagi við Hótel Geysi og Geysisstofu í Bláskógabyggð. 
Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi við Hótel Geysi og Geysisstofu. Í breytingunni felst að skipulagssvæðis stækkar til suðausturs yfir 
Beiná þar sem gert verður ráð fyrir 3 nýjum íbúðarhúsalóðum sem eru á bilinu 1,4 - 1,6 ha að stærð.

Samkvæmt 3. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórna varðandi eftirfarandi deiliskipulagsáætlanir:
11. Deiliskipulag fyrir alifuglahús í landi Miklholtshellis í Flóahreppi. 
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi 12. apríl 2017 tillögu að deiliskipulagi alifuglahúss í landi Miklholtshellis. Tillagan var auglýst  
12. janúar 2017, ásamt umhverfisskýrslu, með athugasemdafresti til 24. febrúar. Athugasemd barst en að mati sveitarstjórnar gaf hún ekki tilefni 
til breytinga á tillögunni og hefur hún verið send Skipulagsstofnun til afgreiðslu í samræmi við 1. mgr. 42. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

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

Skipulagstillögur 1 - 3 er í kynningu frá 4. til 17. maí 2017 en tillögur 4 - 10 frá 4. maí til 16. júní. Athugasemdir og ábendingar við tillögur 1 - 3 
þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 17. maí en 16. júní fyrir tillögur 4 - 10. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

petur@utu.is

Fallegt 302,9 fm einbýli á góðum stað í Mosfellsbæ. Húsið stendur 
rétt hjá golfvellinum. Húsið skiptist m.a. í stofu/eldhús, 6 herbergi, 
tvö baðherbergi og fl. Tveir inngangar á neðri hæð. Húsið er óklárað 
að utan og lóð ófrágengin. Húsið er laust við kaupsamning. LYKLAR 
Á SKRIFSTOFU. Opið hús fimmtud. 4. maí milli 17:15 og 17:45. 
Einnig er hægt að bóka skoðun hjá: H. Daði Hafþórsson aðst.m. fast. 
s: 824 9096 og Gunnar J Gunnarsson lögg.fast. í síma 527-2747.  
V. 96 m. 

Falleg útsýnisíbúð á 1. hæð ásamt bílskúr við Sörlaskjól. Húsið hefur 
verið talsvert endurnýjað að utan.  Eignin er skráð í heild 134,3 fm 
sem skiptist í íbúð 100,6 fm, geymslu 2,8 fm og bílskúr 25,1 fm. Tvær 
stofur og tvö herbergi. Íbúðin er laus við kaupsamning. LYKLAR Á 
SKRIFSTOFU.  Opið hús fimmtud. 4. maí milli 16:40 og 17:15. 
Einnig er hægt að bóka skoðun hjá: Davíð Jónsson aðst.m. fast.  
s: 697 3080 eða Kjartan Hallgeirsson lg.fs. s: 588 9090. V. 61,5 m. 

2ja herbergja 67,8 fm íbúð á jarðhæð með stórum sérgarði. Sér 
inngangur.  Sérgeymsla innan íbúðarinnar sem mætti nýta sem lítið 
herbergi.  Íbúðin er laus við kaupsamning. LYKLAR Á SKRIFSTOFU.  
Opið hús fimmtud. 4. maí milli 16:30 og 17:00. 
Einnig er hægt að bóka skoðun hjá: Þórarinn M. Friðgeirsson lögg.
fs., s: 899 1882 eða Daði Hafþórsson aðst.m. fast. s: 824-9096.  
V. 29,5 m. 

Eignamiðlun ehf kynnir eignina Blesugróf 12, Hús til niðurrifs á góðri 
655 fm lóð. Samþykkt deiluskipulag heimilar nýtingarhlutfallið 0,4.  
Er því leyfi fyrir byggingu að stærð ca 262 fm á tveimur hæðum á 
lóðinni. 
Nánari upplýsingar veitir H. Daði Hafþórsson aðst.m. fast. s: 824 
9096 og Gunnar J Gunnarsson lg. fs. s: 527 2747. V. 22 m.

3ja herbergja íbúð í kjallara ásamt bílskúr við Barmahlíð. Eignin er 
skráð 149,1 fm í heild og skiptist það í íbúð 78 fm, geymsla 2,4 fm, efri 
hæð í bílskúr 21,2 fm og geymsla undir bílskúr 47,6 fm. 
Nánari upplýsingar veita: Davíð Jónsson aðst.m. fast. s: 697 3080 
eða Kjartan Hallgeirsson lg. fast. í síma 588-9090 eða kjartan@
eignamidlun.is.  V. 35,2 m. 

Þrastarhöfði 55, 270 Mosfellsbær

Sörlaskjól 94, 107 Reykjavík

Klukkurimi 73, 112 Reykjavík

Blesugróf 12, 108 Reykjavík

Barmahlíð 35, 105 Reykjavík
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