
KYNNINGARBLAÐ

Tíska

 F
IM

M
TU

D
A

G
U

R
  1

8.
 M

A
Í 

20
17

Magnús Þór Sigmunds-
son og Jóhann Helgason 
verða með stórtónleika í 
Bæjarbíói á laugardag en 
45 ár eru frá því að fyrsta 
hljómplata þeirra kom út.
viðburðir  ➛8

MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

Umhverfið í öndvegi
Magna Rún Rúnarsdóttir útskrifast úr fatahönnunardeild 
Listaháskóla Íslands í vor. Í útskriftarlínu sinni, sem hún 
sýndi í Hörpu, lagði hún áherslu á umhverfisvitund. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

Mér fannst mikilvægt að 
skilja eftir eins lítið fótspor 
á jörðinni eftir fatalínu 

mína og ég gæti. Ef það er eitthvað 
sem ég hef lært á síðustu þremur 
árum í skólanum er að iðnaðurinn í 
kringum fatahönnun er ekkert sér-
staklega fagur og einn sá mest meng-
andi í heiminum, í rauninni annar í 
röðinni á eftir olíuiðnaðinum,“ segir 
Magna Rún sem ákvað því að vinna 
umhverfisvæna endurunna línu.

„Ég óf marga litla búta úr niður-
klipptum hvítum stuttermabolum 
sem ég fékk úr Rauða krossinum og 
bútana litaði ég svo með avókadó-
steini og hýði sem gefur fallegan 
bleikan tón. Einnig litaði ég gömul 
rúmföt með gulu laukhýði og reif svo 
niður í ræmur og óf í stórum vefstól. 
Svo litaði ég með indígólit, en hann 
er einn af fáum náttúrulegum bláum 
tónum sem er hægt að nálgast,“ lýsir 
Magna Rún.

Hún segir heilmikla vinnu liggja 
að baki fatalínu sem þessari, sér í 
lagi þar sem hún ákvað að búa til liti 
og efni sjálf. „Sem betur fer fékk ég 
mikla hjálp frá fjölskyldu og vinum. 
Til að mynda voru móðir mín og 
systir í fullri vinnu við að vefa 100 
búta úr stuttermabolum sem voru 
svo notaðir í bleika jakkann og bux-
urnar,“ segir hún glettin.

Hönnunar- og framleiðsluferli 
útskriftarlínunnar gekk nokkuð jafnt 
og þétt fyrir sig þó hún viðurkenni 
að stressið hafi verið nokkuð. „En við 
erum mjög þéttur og góður hópur í 
bekknum og pössuðum upp á hvert 
annað. Ég gæti ekki hugsað mér að 

„Mér fannst mikilvægt að skilja eftir eins lítið fótspor á jörðinni eftir fatalínu 
mína og ég gæti,“ segir Magna Rún. MYND/ANTON BRINK

Blá klæði úr náttúrulegum indigólit. 
MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON 

Bleiki liturinn fékkst með avókadó-
steini. MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

Mikil vinna liggur að baki tískulín-
unni. MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

Sýningin gekk hnökralaust fyrir sig. 
MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

Magna Rún vann tískulínu sína úr endurunnum efnum. MYND/GVA

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@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: 
Svanur Valgeirsson 

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 

hafa verið án þeirra í þessu ferli, því 
þetta var samvinna þó svo við höfum 
öll verið að vinna í okkar eigin línu.“

Fyrirsæturnar á útskriftar-
sýningunni komu frá Eskimo og 
dóttir og bekkjarfélagarnir völdu í 
sameiningu þau módel sem þeim 
leist best á. „Kennarinn okkar, hún 
Kata, raðaði módelunum niður á 
lúkk en öll vorum við með þrjár til 
fjórar innkomur, svo það myndaðist 
mikill hasar í skiptingum baksviðs. 
Við völdum einnig förðun og hár 
í sameiningu og fengum til okkar 
Fríðu Maríu förðunarfræðing sem 
útfærði hugmyndir okkar og sá svo 
um förðunina á sýningardaginn 
ásamt sínu teymi.“

Magna Rún segir tískusýninguna 
hafa gengið vonum framar. „En það 
var smá hökt í aðalæfingunni sem 
var haldin klukkutíma fyrr. Þar 
festist til dæmis eitt módelið í skóm 
og varð seint í næstu innkomu,“ segir 
hún og brosir.

Nemendur sáu ekki sýninguna 
sjálfa enda uppteknir við að klæða 
módelin baksviðs. „Það var samt 
ótrúleg spenna sem fór um mann 
þegar lagið byrjaði, en við vorum 
öll með okkar lag. Það var mikið 
spennufall eftir sýningu og í raun 
mjög skrýtið að þetta sé bara búið! 
Eftir 16-17 tíma vinnudaga síðast-
liðna mánuði getur maður loksins 
andað,“ segir Magna Rún sem ætlar 
að vinna í möppunni sinni (portfolio) 
í sumar. „Kannski fer ég eitthvert út í 
starfsnám eða framhaldsnám næsta 
haust, það er enn ekki komið í ljós.“

 Til að mynda voru 
móðir mín og systir 

í fullri vinnu við að vefa 
100 búta úr stutterma-
bolum sem voru svo 
notaðir í bleika jakkann 
og buxurnar.

BRONZ OG SKYGGINGAR PALLETTAN

Guerlain kynning í 
Sigurboganum 18. – 20. maí
Við kynnum TERRACOTTA Sun Trio, nýja bronz og 

skyggingar pallettu sem veitir sólkyssta húð, fullkomna 
skyggingu og einstakan ljóma.

Guerlain sérfræðingur verður á staðnum 
og veitir persónulega ráðgjöf.

20%
AFSLÁTTUR

af öllum vörum 

frá Guerlain.
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Amorolfin ratiopharm er 
eina lyfið við naglsveppum 
sem fæst án lyfseðils á 

Íslandi,“ segir Hákon Steinsson, 
lyfjafræðingur hjá LYFIS. „Það var 
mjög ánægjulegt að bæta lyfinu við 
úrval lausasölulyfja LYFIS, en við 
höfum markvisst unnið að því að 
auka framboð lyfja sem hægt er að 
kaupa án lyfseðils.“

Staðbundin verkun og auka-
verkanir sjaldgæfar
Lyf sem innihalda amorolfin eru 
komin í lausasölu í nokkrum 
öðrum Evrópulöndum og hefur 

Amorolfin ratiopharm er ætlað til notkunar á bæði  tá- og fingurneglur.

Amorolfin 
ratiopharm er 
notað einu 
sinni í viku eða 
samkvæmt ráð-
leggingu læknis. 
Með í pakkning-
unni eru einnig 
hreinsigrisjur, 
naglaþjalir og 
fjölnota spaðar 
til að dreifa úr 
lakkinu. 

Naglsveppir –  
lausn án lyfseðils

Mometason Evolan 
nefúðinn inniheldur 
barksterann mometason 

fúróat. Barksterar eru mjög virk 
bólgueyðandi efni sem hindra 
myndun ýmissa boðefna í ónæmis-
kerfinu, m.a. í ofnæmi,“ segir 
Hákon Steinsson, lyfjafræðingur 
hjá LYFIS. Einkenni frá nefi vegna 
ofnæmis geta verið nefstífla, nef-
rennsli, kláði í nefi og hnerri. „Með 
því að gefa barkstera í nef er hægt 
að hafa staðbundin áhrif á þessi 
algengu ofnæmiseinkenni frá nefi,“ 
segir Hákon.

Ofnæmiskvef, sem er árstíða-
bundið, eru ofnæmisviðbrögð 
sem koma fram þegar andað er 
að sér m.a. frjókornum frá trjám, 
grösum og blómum eða sporum 
frá myglu og sveppum. Stöðug 
nefslímubólga kemur fram allt 
árið um kring og einkennin geta 
verið vegna ofnæmis fyrir ýmsum 
mismunandi ofnæmisvöldum, til 
dæmis rykmaurum, dýrahári (eða 
húðflögum), fjöðrum eða ákveðn-
um fæðutegundum. Mometason 
Evolan minnkar þrota og ertingu 
í nefinu og dregur þannig úr nef-
stíflu, nefrennsli, kláða og hnerra.

Hjá sumum einstaklingum 

Nýr nefúði við ofnæmiskvefi
Mometason Evolan nefúði inniheldur barkstera og fæst nú í apótekum án lyfseðils. Nefúðinn er 
ætlaður bæði við árstíðabundnu ofnæmiskvefi sem og langvarandi bólgu í nefslímhúð.

Mometason Evolan  minnkar þrota og ertingu í nefi og dregur þannig úr nefstíflu, nefrennsli, kláða og hnerra.

Algengir ofnæmisvaldar.

Mometason Evolan nefúðinn 
fæst án lyfseðils í apótekum. 
Mikilvægt er að lesa fylgiseðil 
lyfsins fyrir notkun og kynna 
sér notkunarleiðbeiningar og 
helstu varúðarreglur. Stutta 
samantekt um lyfið má finna 
hér á eftir.

� Nefstífla
� Nefrennsli
� Kláði í nefi
� Hnerri

Amorolfin ratio-
pharm lyfjalakk 
á neglur við nagl-
sveppum sem 
fæst án lyfseðils 
í næsta apóteki. 
Eina lyfið án lyf-
seðils við nagl-
sveppum

tilkoma lyfsins í lausasölu aukið 
aðgengi almennings að með-
ferðarkosti við naglsveppum. 
Amorolfin er breiðvirkt sveppalyf 
sem er mjög virkt gegn algengum 
tegundum af naglsveppum. Amor-
olfinið smýgur úr lyfjalakkinu inn 
í og í gegnum nöglina og getur þar 
af leiðandi útrýmt sveppnum sem 
er illa aðgengilegur í naglbeðnum. 

Þar sem meðferðin er staðbundin 
eru aukaverkanir mjög sjaldgæfar 
og þá aðallega svæðisbundnar, sem 
er mikill kostur fyrir notandann.

Algengustu einkenni nagl-
sveppasýkingar eru þykknun 
naglarinnar og litabreyting. Nöglin 
getur t.d. orðið hvít, svört, gul eða 
græn. Verkir og óþægindi geta 
einnig komið fram.

Amorolfin ratiopharm 
einungis einu sinni í viku
Bera skal lyfjalakkið á sýktar 
fingur- eða táneglur einu sinni í 
viku eða samkvæmt ráðleggingu 
læknis. Meðferð skal haldið áfram 
óslitið þar til nöglin hefur endur-
nýjað sig og viðkomandi svæði er 
læknað. Meðferð við naglsveppum 
tekur langan tíma þar sem nöglin 

þarf að vaxa fram og getur þurft að 
meðhöndla svæðið í 6-12 mánuði. 
Amorolfin ratiopharm má nota 
með öðrum lyfjum en ekki má 
nota naglalakk eða gervineglur á 
meðan verið er að nota lyfið.

Mikilvægt er að lesa fylgiseðil 
lyfsins fyrir notkun og kynna sér 
helstu varúðarreglur. Stutta saman-
tekt um lyfið má sjá hér aftar.

byrjar Mometason Evolan að draga 
úr einkennum 12 klst. eftir fyrsta 
skammt, en það geta liðið allt að 2 
dagar þar til fullur árangur af með-
ferðinni kemur fram. Mjög gott 
er fyrir þá sem fá að jafnaði mikið 
ofnæmiskvef vegna frjókorna 
að byrja að nota lyfið nokkrum 
dögum áður en frjókornatímabilið 
hefst til að lágmarka einkennin 
eins og kostur er.

Notkunarsvið: Amorolfin ratiopharm lyfjalakk inniheldur amorolfin og er notað til meðferðar við sveppasýkingum í nöglum sem áður hafa verið greindar af lækni eða til meðferðar á endurteknum sveppasýkingum. Frábendingar: Ofnæmi fyrir amorolfini eða einhverju öðru 
innihaldsefni lyfsins. Varúð: Forðast skal að lyfjalakkið komist í snertingu við augu, eyru og slímhúðir. Sjúklingar með undirliggjandi sjúkdóma sem eru móttækilegir fyrir sveppasýkingum í nöglum ættu að ræða viðeigandi meðferð við lækni. Slíkir sjúkdómar eru útlægir 
blóðrásarkvillar, sykursýki og ónæmisbæling. Sjúklingar með visnaðar neglur og ónýtar neglur ættu að ræða viðeigandi meðferð við lækni. Eldfimt. Meðganga og brjóstagjöf: Notkun lyfsins skal ákveðin af lækni. Skömmtun: Lyfjalakkið er borið á sýktar fingur- eða táneglur 
einu sinni í viku eða samkvæmt ráðleggingu læknis. Meðferð skal haldið áfram óslitið þar til nöglin hefur endurnýjað sig og viðkomandi svæði er læknað. Ekki ætlað börnum. Aukaverkanir: Aukaverkanir eru mjög sjaldgæfar, helst staðbundnar, s.s. neglur geta orðið mislitar 
eða losnað frá naglbeðnum. Lesið vandlega fylgiseðilinn sem fylgir lyfinu. SmPC: Apríl 2016.
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Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Frá því ég var unglingur hef ég 
ekki farið hefðbundnar leiðir 
í fatavali og áhuginn á vintage 

fötum vaknaði snemma. Í fyrstu 
keypti ég bara einn og einn kjól 
þar til kjólarnir tóku alfarið yfir. 
Undanfarin tíu ár hef ég nær ein-
göngu gengið í gömlum kjólum og 
því hefur kjólasafnið stækkað ansi 
hratt,“ segir Thelma Jónsdóttir, 
markaðs- og kynningarstjóri 
Endurmenntunar Háskóla Íslands. 
Í kjólasafni Thelmu eru um 120 
kjólar í dag sem hún hefur keypt á 
flóamörkuðum og í vintagebúðum 
víða um heim, flesta í Berlín þar 
sem hún bjó í nokkur ár. Marga 
þeirra hefur hún átt í meira en tutt-
ugu ár og notar reglulega.

„Ég er lítið fyrir að fylgja tísku-
straumum og er hrifnust af kjólum 
frá tímabilinu 1955 til 1975. Efnin 
og gæðin á saumaskapnum á 
þessum tíma voru miklu meiri en 
nú og oft voru kjólarnir sérsaum-
aðir. Þeir eru því margir einstakir 
og það heillar mig,“ segir Thelma. 
„Smám saman hafa kjólarnir orðið 
að áhugamáli hjá mér. Ef það er 
ferðalag til útlanda framundan 
leggst ég í rannsóknarvinnu áður 
og leita uppi spennandi búðir eða 
markaði til að kaupa kjóla. Meðan 
aðrir fara á söfn fer ég í vintage-
búðir,“ segir Thelma.

„Það er þó ákveðinn munur á 
second hand búðum og vintage. 
Auðvitað geta leynst dýrindis 
vint age flíkur inni á milli í versl-
unum sem selja notaðar fíkur. Ég 
er reyndar orðin ansi lunkin í að 
finna þær innan um annað. Ég veit 
að hverju ég er að leita.“

Safnið á Facebook
Eftir tiltekt í fataskápnum um 
páskana stofnaði Thelma Face-
book-síðuna Kjólasafn Thelmu. 
Þangað setur hún inn ljósmyndir 
af kjólum og fylgihlutum eins og 
handtöskum og skóm, ásamt upp-
lýsingum.

„Mig langaði til þess að halda 
betur til haga upplýsingum um 
kjólana, til dæmis hvar þeir voru 
keyptir. Eins hef ég reynt að aldurs-
greina kjólana og get fylgt eftir 
ýmsum vísbendingum til þess, svo 
sem hvort rennilásinn er úr málmi, 
frágangi sauma og hvort þvottaleið-
beiningar eru í orðum eða táknum. 
Ef nafn framleiðanda kemur fram á 
miða er hægt að fylgja því eftir. Ég 
á til dæmis nokkra kjóla frá þýska 
merkinu Trevira sem framleiðir 
meðal annars efni í íþróttafatnað 
í dag. Ég sendi línu á fyrirtækið 
ásamt mynd af kjól og spurðist 
fyrir. Ég fékk svar um hæl og upp-
lýsingar um kjólinn og meira að 

segja nokkrar gamlar auglýsingar 
frá fyrirtækinu á þessum tíma. 
Facebook-síðan átti í fyrstu bara að 
vera fyrir mig og mína nánustu en 
nú hafa mörg hundruð manns líkað 
við síðuna. Vinsældirnar komu mér 
skemmtilega á óvart. Það væri auð-
vitað algjör draumur að komast í 

samband við einhvern sérfræðing í 
að aldursgreina föt sem gæti skoðað 
safnið mitt með mér.“

Rauða kjólinn kallar Thelma 
Kaffibaunakjólinn út frá munstr-
inu. Líklega er hann frá árinu 1960 
en hún keypti hann í Rauðakross-
búðinni.

Eltir ekki tískuna 
en safnar kjólum

Á Facebook-síðuna Kjólasafn Thelmu setur Thelma inn myndir og fróðleik 
um kjólana. MYND/STEFÁN

Thelma Jóns-
dóttir safnar vint-
age kjólum og 
hefur notað þá 
alla. Hún leitar 
uppi fróðleik um 
kjólana og heldur 
utan um safnið á 
Facebook.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook
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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

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott sumarföt, fyrir flottar konur
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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 69.990kr
CUBE AIM

CUBE 240



Þessi nýja verslun verður sér-
hæfð undirfataverslun. „Við 
höfum um árabil skoðað 

ólíkar staðsetningar í miðbænum. 
Við viljum að gestir miðbæjarins 
geti upplifað tískuvörur okkar. 
Við erum einstaklega ánægð með 
þennan stað á Laugaveginum við 
hliðina á veitingahúsinu Ítalíu,“ 
segir Lóa Dagbjört Kristjánsdóttir, 
umboðsaðili Lindex á Íslandi.

Lindex hóf göngu sína sem 
undirfatafyrirtæki árið 1954 í 
Allingsås í Svíþjóð. Fyrir rúmum 
þremur árum urðu tímamót þegar 
Bravolution-línan var kynnt til 
sögunnar. Hún markaði upphaf 
að því að hjálpa konum að finna 
sitt uppáhaldssnið, bæði í brjósta-
höldurum og undirfatnaði. Í 
auglýsingaherferðum fyrirtækisins 
hafa staðalímyndir verið brotnar 
þar sem fyrirsætur eru starfsfólk 
og viðskiptavinir Lindex. Í haust 
var herferðinni fagnað í vinskap og 
kærleika þeirra kvenna sem hafa 
setið fyrir í auglýsingum. Þeim var 
boðið að bjóða vinkonum sínum 
að vera fyrirsætur í einn dag til þess 
að undirstrika þessa nýju nálgun.

„Margar konur eiga erfitt með að 
finna undirfatnað sem passar þeim 
fullkomlega. Með þessari byltingar-
kenndu aðferð verður það mun 
auðveldara, fljótlegra og þægilegra 
fyrir viðskiptavininn að velja sér 
undirfatnað,“ segir Inger Lundq-
vist, hönnunar- og innkaupastjóri 
í undirfatadeild Lindex. „Boðið 
verður upp á undirfatnað í fallegu 
umhverfi sem á sér ekki hliðstæðu 
þar sem um 130 fm verða tileink-
aðir þessu mikilvæga sviði Lindex 
auk þess sem hin vinsæla Lindex-
snyrtivörulína verður í boði ásamt 
aukahlutum,“ segir Inger.

Nýja verslunin verður með nýtt 
útlit Lindex verslana á Íslandi en 
fyrirtækið hefur hlotið verðlaun 

Lindex opnar 
undirfataverslun 
Lindex hefur starfrækt verslanir á Íslandi í 
sex ár og færir núna út kvíarnar í miðbæn-
um. Ný undirfataverslun Lindex verður 
opnuð á morgun að Laugavegi 7.

Lindex hannar undirföt fyrir konur í mismunandi stærðum.

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, fyrir smart konur

Fa
rv

i.i
s 

//
 0

51
7

KRINGLUNNI | 588 2300

KJÓLL
7.995

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

Stretch - háar í mittið

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

Buxur á  
11.900 kr.

- 2 litir: 
   appelsínurautt,
   svart
- stærð: 
   34 - 48/50
- rennilás neðst 
   á skálmum
- þunnt efni

Fréttablaðið eykur þjónustu sína 
við lesendur á landsbyggðinni.

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

fyrir hönnun á verslunum sínum. 
Útlitið sem lítur dagsins ljós hér 
á landi kom fyrst fram þegar 
fyrirtækið opnaði útibú í London 
fyrir tveimur árum. „Við höfum 
gjörbylt rýminu fyrir viðskiptavini 
og erum ótrúlega ánægð með nýtt 
útlit verslana okkar. Innréttinga-
hönnunin lyftir vöruúrvali okkar 
og gefur viðskiptavinum bestu 
verslunarupplifunina,“ segir Hen-
rik Rosenlund, framkvæmdastjóri 
hönnunar- og útlits verslana hjá 
Lindex.

Útlitið einkennist af björtum 
litum í bland við svart og viðar-
áferð sem gefur hönnuninni ótví-
rætt skandinavískt yfirbragð. Til 
viðbótar er rauði liturinn ríkjandi í 
smáatriðum og í gegnum verslun-
ina sem dregur fram einkenni vöru-
merkisins.“

Margar konur eiga 
erfitt með að finna 

undirfatnað sem passar 
þeim fullkomlega. 
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Fyrsta platan 
okkar sem nefndist 

bara Magnús og Jóhann 
sló rækilega í gegn. Ég 
verð að viðurkenna að 
það kom okkur mjög á 
óvart. 
                      Magnús Þór Sigmundsson

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Magnús og Jóhann ætla 
að flytja mörg af sínum 
þekktustu lögum á tón-

leikunum og ættu aðdáendur að fá 
eitthvað fyrir sinn snúð. Magnús 
segir að það sé Börkur Hrafn Birgis-
son, kenndur við Jagúar og Benzin 
music, sem eigi hugmyndina að 
þessum tónleikum. „Hann hefur 
verið drifkrafturinn,“ segir hann en 
æfingar hafa staðið yfir í vikunni. 
„Börkur hefur gengið með þessa 
tónleika í maganum í nokkurn 
tíma. Hann langaði að velja nokkur 
af lögunum okkar og gera þeim 
góð skil. Börkur er sjálfur gítar-
leikari og bróðir hans, Daði, sem er 
með honum er hljómborðsleikari. 
Þetta eru duglegir strákar sem hafa 
verið að vinna með ýmsum tón-
listarmönnum, til dæmis Bubba 
Morthens.

Börkur hefur lagt mikla vinnu 
í undirbúning og það er mikill 
kraftur í honum,“ segir Magnús 
en þeir félagar voru síðast með 
stórtónleika þegar þeir hituðu upp 
fyrir Eagles í júní árið 2011. Við 
erum öðru hverju að troða upp 
tveir en við erum ekkert sérstak-
lega að ræða það. Núna verðum við 
með hljómsveit með okkur, mjög 
góða tónlistarmenn.“

Ljúfu lögin
Fyrsta plata Magnúsar og Jóhanns 
kom út árið 1972 eða fyrir 45 árum 
en leiðir þeirra lágu fyrst saman 
í hljómsveitinni Nesmenn. Þegar 
sú hljómsveit lognaðist út af árið 
1968 héldu þeir félagar samstarfinu 
áfram og hafa gert alla tíð síðan. 
Þeir eiga aragrúa laga sem hafa lifað 
með þjóðinni og verða mörg þeirra 
flutt á tónleikunum. Má þar nefna 
lög eins og Álfar, Söknuður, Ísland 
er land þitt, Ást, Blue Jean Queen, 
Jörðin sem ég ann, Í Reykjavíkur-
borg, Þú átt mig ein svo eitthvað sé 
nefnt. „Þetta eru lög sem hafa snert 
þjóðarsálina en við munum nálgast 
þau frjálslega,“ segir Magnús.

„Fyrsta platan okkar sem nefnd-
ist bara Magnús og Jóhann sló 
rækilega í gegn. Ég verð að viður-
kenna að það kom okkur mjög á 
óvart. Við vorum eiginlega að leika 

okkur að taka upp þessi lög á segul-
band í kjallaranum hjá Jóhanni. 
Ómar Valdimarsson blaðamaður 
frétti af þessu, fékk upptökur 
og kom þeim fyrir í einhverjum 
menntaskóla. Síðan byrjaði síminn 
að hringja og áður en við vissum af 

vorum við komnir í sjónvarp og á 
sviðið í Háskólabíói með Trúbroti 
sem var vinsælasta hljómsveitin. 
Þegar ég hugsa um þetta eftir á 
finnst mér eins og okkur hafi verið 
kastað út í djúpu laugina. Fljótlega 
varð svo hljómsveitin Change til. 
Jóhann grínaðist með að við yrðum 
að standa upp en þá höfðum við 
alltaf komið fram sitjandi með 
kassagítara. Hann vildi líka breyta 
um lagastíl,“ útskýrir Magnús og 
bætir við að þeir verði nú sitjandi á 
tónleikunum á laugardag.“

Margt að gerast
Fyrir utan tónleikana á laugar-
dag er Magnús Þór að vinna með 
Lúðrasveit Þorlákshafnar og Stefáni 
Jakobssyni í Dimmu. Lúðrasveitin 

ætlar að flytja vel valin lög úr 
safni Magnúsar sem Stefán flytur. 
Það verða þrennir tónleikar, þeir 
fyrstu í kvöld kl. 20.30 í Ráðhúsinu 
í Þorlákshöfn, síðan á Hótel Örk á 
morgun og í Gamla bíói á laugar-
dag. „Ég verð sögumaður á þessum 
tónleikum svo það er nóg að gera. 
Ég hef mjög gaman af því að þessi 
lög sem fóru burtu frá manni á 
sínum tíma skuli koma svona aftur 
og aftur í ýmsum útfærslum og með 
nýju fólki,“ segir Magnús sem einn-
ig var að taka upp plötu með klass-
ískri útgáfu af lögum sínum. „Það 
er ungur maður, Tómas Jónsson, 
afar hæfileikaríkur píanóleikari, 
sem leikur lögin á flygil. Platan er á 
rólegum og ljúfum nótum. Ég held 
að þetta sé besta plata sem ég hef 

komið að,“ segir hann. „Ég er enn 
með plötuna heima og á eftir að 
koma henni á markað en þetta eru 
sautján lög.“

Þetta er ekki það eina því Magn-
ús Þór er einnig að vinna plötu 
með hljómsveitinni Árstíðum sem 
kemur út í haust. „Það var æðislegt 
að vinna með þessum strákum. Þeir 
eru að gera góða hluti.“

Magnús segir að þetta hafi 
verið viðburðaríkt ár í tónlistinni. 
Nokkur laga hans voru flutt sem 
ópera í Hljómahöll en söngvari 
var Elmar Gilbertsson. „Það var 
líka skemmtilegt. Það er svo ótrú-
legt að hlusta á lögin sín í svona 
fjölbreyttum útsetningum,“ segir 
Magnús sem býr í Hveragerði með 
hænur, hunda og ketti.

Lög sem snerta þjóðarsálina
Magnús Þór Sigmundsson og Jóhann Helgason verða með stórtónleika í 
Bæjarbíói á laugardag en 45 ár eru frá því fyrsta hljómplata þeirra kom út. 

Þeir eru ekki óvanir því að vinna saman þessir kappar. Stórtónleikar verða með þeim í Bæjarbíói á laugardagskvöld. MYND/ANTON BRINK

MENNTASKÓLINN Í KÓPAVOGI
HÓTEL- OG MATVÆLASKÓLINN | FERÐAMÁLASKÓLINN | LEIÐSÖGUSKÓLINN

Viðurkenndur bókari
Lykill að góðu starfi

Nám til undirbúnings fyrir próf á vegum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins skv, 
43. grein laga nr. 145/1994 um bókhald. Kennslan fer fram í samvinnu við KPMG. 
Kennt er þrjá daga í viku frá kl. 16:30 – 19:30.

Starfsmennt greiðir skólagjöld sinna félagsmanna.

INNRITUN STENDUR YFIR TIL 9. JÚNÍ. Sjá mk.is

Menntaskólinn í Kópavogi
Sími: 594 4000

Gagn legt og áhugavert nám sem nýt ist þér

Frekari upplýsingar veita: 
inga.karlsdottir@mk.is
gardar.vilhjalmsson@mk.is
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Ein stærsta vöru- og þjónustusýning sem

haldin hefur verið á Íslandi fyrir a
lmenning

Um 100 fyrirtæki kynna allt það NÝJASTA

www.amazinghomeshow.is

KOMDU OG UPPLIFÐU!

Miðasala á www.midi.is og við inngang 
Miðaverð kr. 1.200 /  Frítt fyrir eldri borgara og 16 ára og yngri (í fylgd fullorðinna)

SUNNUDAGUR 21. MAÍ

12:30 - Sirkustrúðurinn Wally

13:30 - Bíbí og Björgvin, 
  töfrandi lög ævintýranna

15:00 - Einar Mikael töframaður

16:00 - Bollywood-dívur Kramhússins

LAUGARDAGUR 20. MAÍ 

12:30 - Íþróttaálfurinn

14:00 - Bíbí og Björgvin,  
  töfrandi lög ævintýranna

15:00 - Einar Mikael töframaður

16:00 - Vísinda-Villi

KOMDU OG UPPLIFÐU!

Sirkustrúðurinn Wally

töfrandi lög ævintýranna

Einar Mikael töframaður

Bollywood-dívur Kramhússins

KOMDU OG UPPLIFÐU!
SUNNUDAGUR 21. MAÍ

12:30

13:30
  

15:00

16:00

töfrandi lög ævintýranna

Einar Mikael töframaður

DAGSKRÁ 
Á SVIÐI

KOMDU OG UPPLIFÐU!
LAUGARDAGUR 20. MAÍ 

12:30

14:00
  

15:00

16:00

DAGSKRÁ 
Á SVIÐI

SjáðuDRAUMAHERBERGIÞórunnar Antoníu og Friðriks Dórs

OPIÐLAU 11-18SUN 11-17

FRÁBÆR DAGSKRÁ fyrir alla �ölskylduna

HOPPU

KASTALI

BARNA
HORN 

KRUMMA
ÍS- BÍLLINN

Fram
kvæ
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dir

&
 viðhald

Nútím
aheim

ilið

Garðurinn

kynna allt það NÝJASTA

OPIÐLAU 11-18SUN 11-17

LAUGARDALSHÖLL
HELGINA 20. OG 21. MAÍ



90% LÁN
SKODA Octavia Combi. Árgerð 2015, 
ekinn 33 Þ.KM, bensín, beinskiptur. 
Verð 2.580.000. Rnr.136103.

90% LÁN
SKODA Octavia 1.2 TSi. Árgerð 2015, 
ekinn 29 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.580.000. Rnr.136081.

90% LÁN
SKODA Octavia 1.2 TSi. Árgerð 2015, 
ekinn 17 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
2.580.000. Rnr.135826.

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

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

PORSCHE Macan s diesel. Árgerð 
2017, ekinn 3000 KM, dísel, 
sjálfskiptur 7 gírar. Verð 11.400.000. 
Rnr.222605. Sjón er sögu ríkari.

TOYOTA Land cruiser 150 VX. 33” 
Árgerð 2015, ekinn 18 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 9.990.000. 
Rnr.112178. Glæsilegt eintak.

TOYOTA Land cruiser 200 VX. 35” 
Árgerð 2008, ekinn 136 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur 5 gírar. Verð 
6.750.000. Rnr.222104.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

TÆKIFÆRI!!
Veitingabíll Chevy stepvan 30 1993 
vél.6,2 díesel,breytt í veitingabíl 
fyrir 3 árum,innréttaður og allur 
einangraður og klæddur tilbúinn 
í grillpartý eða hvað sem er. 
Útbúinn sem grillbíll, bíllinn er einn 
flottasti sölubíllinn,gasgrill,háfur 
og loftræsting,brauðhitari,stór 
hitaskápur, hitaplata,stál hillur og 
skúffur,3 kælar,sjóðsvél,brendur 
dúkur og ýmislegt fleira.Verð 4,5. 
Magnús 820-5181

 Bátar

NÝTT - NÝTT - NÝTT 
HEIMAVÍKUR PLÖTUKRÓKA 

NR. 12
Góð reynsla - meiri afli Heimavík 
ehf Heimavik.is sími 892-8655

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

 Lyftarar

VINNULYFTUR EHF
Eigum á lager nýjar skæralyftur frá 
SKYJACK og bómulyftur frá Niftylift 
uppl. 7742501 eyvindur@simnet.is 
www.skyjack.is

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Garðyrkja

GARÐAUMSJÓN
Garðvinna, sláttur klippingar ofl. 
Halldór garðyrkjumaður. S: 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.

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

FRÁBÆRIR BÍLAR - BETRI DÍLAR

Skoðum skipti á öllum tegundum bifreiða

Ekinn aðeins 17 þús. km.
Beinskiptur - Bensín
Raðnr. 135826

2.580 
Skoda Octavia - 2015 

Ekinn aðeins 15 þús. km.
Beinskiptur - Dísel
Raðnr. 136119

3.190 
VW Transporter 
Háþekja með hillukerfi - 2014 

Ekinn aðeins 9 þús. km.
Beinskiptur - Bensín
Raðnr. 136105

2.290
Skoda Rapid - 2015 

Ekinn aðeins 19 þús. km.
Sjálfskiptur - Dísel
Raðnr. 136123

5.480 
Skoda Superb 4x4 -2016

Ekinn aðeins 32 þús. km.
Sjálfskiptur - Dísel
Raðnr. 136109

4.880 
Skoda Superb -2016

Ekinn  68 þús. km.
Sjálfskiptur - Dísel
Raðnr. 136007

2.790 
VW Jetta -2014 

Ekinn 129 þús. km.
Beinskiptur - Dísel
Raðnr. 158181

4.790  þús.  þús. án vsk.  þús.  þús.

 þús.  þús.  þús.  þús.

VW Caravelle 9 manna - 2014 

Ekinn aðeins 27 þús. km.
Sjálfskiptur - Dísel
Raðnr. 136122

4.580 
Skoda Octavia Scout  -2015 

opið mán-fös 10-18
lau 12-15

kaffi á könnunni

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 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

 Nudd
Slökurnudd, heilsunudd á 
nuddstofunni á Grafarvogi. 
Tímapantanir í Síma 771 2117.

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

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

Thai- nuddstofan hjá Joom 
bíður Thailenskt heilsunudd 
Suðurlandsbraut 16. Pantanir í síma 
8923899

Keypt
      Selt

 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 óskast
Vantar fullbúna íbúð á 
Höfuðborgarsvæðinu til 
skammtímaleigu. Upp. s 821 5600

 Sumarbústaðir

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. 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 í boði

ÓSKUM EFTIR BAKARA OG 
BAKARANEMA Í BAKARÍIÐ 

HJÁ JÓA FEL
ÓSKUM EFTIR AÐ RÁÐA STRAX 

BAKARA OG BAKARANEMA .
VINSAMLEGA SENDIÐ 

UMSÓKN Á JOIFEL@JOIFEL.IS

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Sími 550 9800 www.tjaldaleiga.is

Við leigjum samkomutjöld af ýmsum stærðum og 
gerðum sem henta við hin fjölbreyttustu tækifæri. 

Dáleiðsla
Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur
s. 864 2627•bernhoft@gmail.com

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir

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

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

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is
Vertu vinur okkar á Facebook

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

19019 ehf • S.  893-3393 • Gunnsteinn • www.19019.is  

Club car golfbílar

Til afgreiðslu strax.

Tapað / Fundið

Save the Children á Íslandi

SMÁAUGLÝSINGAR  11 F I M MT U DAG U R   1 8 .  M A Í  2 0 1 7



Sóltún 1-3

Öryggis- og þjónustuíbúðir

2-4 herbergja að stærð 76-140 fm

Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun, 
félagsstarf, heilsuefling og matur í hádeginu

Afhending í júlí 2017

Yfirbyggðar suður svalir

Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara

Íbúðir fyrir +60 ára sem vilja búa miðsvæðis 
og aðgang að þjónustu

Aðeins 11 íbúðir eftir af 44

Nánari upplýsingar veita:

Svan G. Guðlaugsson
aðstm. fasteignasala
Sími:  697 9300
svan@miklaborg.is

Ásgrímur Ásmundsson
hdl. og lögg. fasteignasali
Sími: 865 4120
asgrimur@miklaborg.is

Herbergi Stærðir frá Verð frá

2  78,1 fm 47,7 millj.

3 96,2 fm 52,9 millj.

4 111,9 fm 61,3 millj.

Spennandi uppbygging 
í Sóltúnsþorpinu  
framundan í þjónustu 
við aldraða

Axel Axelsson
aðstm. fasteignasala
Sími: 778 7272
axel@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Fleiri teikningar á : 
www.soltunibudir.is

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 18.maí kl.17:00-18:00

www.miklaborg.is   5697000

Austurvegur 52-60a Selfossi – 
lýsing deiliskipulagsáætlunar

Samkvæmt 1.mgr.40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt  
lýsing deiliskipulags fyrir lóðirnar Austurvegur 52-60a á Selfossi 
í Sveitarfélaginu Árborg.

Um er að ræða deiliskipulag á skipulagssvæði sem skilgreint er 
sem miðsvæði.
Skipulagssvæðið afmarkast af Hrísholti í suðri, Rauðholti í vestri 
og Austurvegi í norðri. Í austri er afmörkunin við Merkiland og 
göngustíg á milli Austurvegar og Merkilands.

Í fyrirhuguðu deiliskipulagi verða skilgreindir byggingareitir 
innan lóða. Tiltekið verður meðal annars hámarksbyggingar-
magn (nýtingarhlutfall) innan hvers reits og hámarks hæð 
húsa Nýtingarhlutfall lóða á miðsvæðum innan Selfoss er á 
bilinu 1.0 – 2.0. Í deiliskipulaginu verður kveðið á um bílastæða-
fjölda, staðsetningu stæða og útfærslu þeirra. Í samræmi 
við aðalskipulag verður þess gætt í deiliskipulagi að stór 
bílastæðaflæmi verði ekki mótandi umhverfisþáttur.

Lýsing deiliskipulagsáætlunarinnar mun liggja frammi á skrif-
stofu skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi 67 Selfossi 
og í Ráðhúsi Árborgar að Austurvegi 2 Selfossi á skrifstofu-
tíma frá kl. 8-15. Skriflegum ábendingum er hægt að koma á 
framfæri á sama stað og á netfangið bardur@arborg.is fyrir 
2.júní 2017. Einnig er hægt að kynna sér lýsinguna á heimasíðu 
Sveitarfélagsins, http://www.arborg.is

Bárður Guðmundsson
skipulags- og byggingafulltrúi

Grænuvellir og nágrenni Selfossi 
- lýsing deiliskipulagsáætlunar

Samkvæmt 1.mgr.40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt  
lýsing deiliskipulags fyrir lóðir við Grænuvelli og nágrenni á 
Selfossi í Sveitarfélaginu Árborg.

Um er að ræða deiliskipulag á skipulagssvæði sem skilgreint er 
sem íbúðarsvæði og miðsvæði.
Skipulagssvæðið afmarkast af Austurvegi í suðri, Fagurgerði í 
vestri, Árvegi í norðri og Hörðuvöllum í austur.

Í fyrirhuguðu deiliskipulagi verða skilgreindir byggingareitir inn-
an lóða. Tiltekið verður meðal annars hámarksbyggingarmagn 
(nýtingarhlutfall) innan hvers reits og hámarks hæð húsa.
Nýtingarhlutfall lóða á íbúðarsvæðum er 0.3 – 0.45 en á 
miðsvæðum á bilinu 1.0 – 2.0. Ef um er að ræða mögulega 
hættu vegna flóða verður tilgreind lágmarks hæð gólfkóta 
íbúðarhúsa. Hæð botnplötu ber að vera yfir flóðalínu.

Lýsing deiliskipulagsáætlunarinnar mun liggja frammi á skrif-
stofu skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi 67 Selfossi 
og í Ráðhúsi Árborgar að Austurvegi 2 Selfossi á skrifstofutí-
ma frá kl. 8-15. Skriflegum ábendingum er hægt að koma á 
framfæri á sama stað og á netfangið bardur@arborg.is fyrir 
2.júní 2017. Einnig er hægt að kynna sér lýsinguna á heimasíðu 
Sveitarfélagsins, http://www.arborg.is

Bárður Guðmundsson
skipulags- og byggingafulltrúi

Tillaga að deiliskipulagi 
– Grásteinn Fljótsdalshérað

Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkti þann 3.5.2017 að 
auglýsa tillögu að deiliskipulagi Grásteinn skv.1.mgr.41.gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010.

Aðkoma að skipulagssvæðinu er nú um Borgarfjarðarveg og 
bráðabirgðaveg frá heimreið að Randabergi. Borgarfjarðar-
vegur er stofnvegur samkvæmt vegaskrá.

Tillaga að deiliskipulagi liggur austan við Borgarfjarðarveg 
innan landnotkunarfláka L1 aðalskipulags og afmarkast til 
vesturs og suðurs af landnotkun A5, atvinnusvæði aðalskipu-
lags Fljótsdalshéraðs 2008-2028.

Deiliskipulagstillagan felur í sér að skipuleggja blandaða 
byggð á eignarlandi því sem upphaflega var stofnað sem 
Eyvindará 13. Gert er ráð fyrir að byggð verði einnar til 
tveggja hæða sérbýlishús. Hámarkshæð húsa er 8m frá 
gólfkóta jarðhæðar. Hús skulu vera mænishús með þakhalla 
15-45°. Mænislínur húsa skulu vera sem næst samsíða eða 
hornrétt á götulínur. Hámarks nýtingarhlutfall er 0,35. Mælt 
er með því að óbyggðar byggingar á svæðinu taki mið af 
núverandi byggingum, hvað varðar ásýnd, hlutföll, efnis- og 
litaval o.s.frv.

Heimilt verði að reka gistiþjónustu í öllum húsum á skipulags-
svæðinu í atvinnuskyni. 

Kvöð um lagnaleið er á lóð Grásteins nr.1 og Stakkabergi 4,5 
og 6.

Gögn kynningar eru aðgengileg á heimasíðu Fljótsdalshéraðs 
www.fljotsdalsherad.is og hægt að nálgast í afgreiðslu 
bæjarskrifstofu, Lyngási 12, 700 Egilsstaðir.

Athugasemdir eða ábendingar berist á netfangið fljotsdals-
herad@fljotsdalsherad.is eða í afgreiðslu bæjarskrifstofu að 
Lyngási 12, 700 Egilsstöðum.

Frestur til að leggja fram ábendingar eða athugasemdir er til 
12. júlí 2017.

skipulags- og byggingarfulltrúi
Fljótsdalshéraðs

Vísir hf óskar eftir að fastráða véla-
vörð sem getur leyst af yfirvélstjóra 

á Kristínu Gk 457. Kristín er línu-
veiðiskip með beitningarvél. 

Nánari upplýsingar gefur skipstjóri í 
síma 856 5730 eða á heimasíðu Vísis 

www.visirhf.is

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is




