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Útskriftarverkefni Krist-
ínar Karlsdóttur úr fata-
hönnunardeild Listahá-
skóla Íslands fjallaði um 
mannlegt eðli, greddu og 
græðgi.
tíska  ➛4

Sigurður Helgason er eigandi iStore í Kringlunni og nýju DJI búðarinnar í Lækjargötu þar sem hundruð spenntra viðskiptavina biðu eftir að komast í ævintýra-
heim drónanna við opnun búðarinnar hinn 17. júní. MYNDIR/ERNIR

Fljúgandi myndavélar 
sem elta eiganda sinn
Framtíðin er komin. Við þurfum ekki lengur að rogast um 
með myndavélina heldur köstum henni í loft upp og hún 
eltir okkur eins og hugur manns. Þannig haga drónar sér í 
DJI Reykjavík, glænýrri sérverslun DJI á Íslandi. ➛2

SMÁRALIND

ÚTSALAN 
HEFST Í DAG!

 



Íslendingar eru heillaðir af 
drónum og engin furða. Landið 
okkar er ægifagurt og býður upp 

á brjálæðislega flottar upptökur úr 
þessum fljúgandi myndavélum,“ 
segir Sigurður Helgason, eigandi 
verslunarinnar DJI Reykjavík, sem 
var opnuð með pompi og prakt 
á þjóðhátíðardegi Íslendinga, 
17. júní.

Verslunin var opnuð í samstarfi 
og umboði DJI, sem er stærsti 
framleiðandi dróna á heimsvísu, 
fremstur í þróun nýjunga og með 
áttatíu prósenta markaðshlutdeild 
í sölu dróna í heiminum.

„DJI hefur sent okkur langt inn 
í framtíðina. Nú er til dæmis hægt 
að fá lítinn sjálfu-dróna (e. selfie) 
sem er hannaður til að elta eiganda 
sinn. Hann þekkir andlit hans og 
gætir þess að mynda hann, hvert 
sem hann fer og hvað sem hann 
gerir. Honum er einfaldlega kastað 
á loft úr lófa og þá hlýðir hann 
handahreyfingum eiganda síns um 
að fara upp eða til hliðar, eins og 
hugur manns. Síðan lendir hann í 
lófanum þegar búið er að mynda,“ 
segir Sigurður um það tækniundur 
sem drónar sannarlega eru.

Það er ævintýri líkast að fara inn 
í DJI Reykjavík, við hliðina á Hard 
Rock Café í Lækjargötu.

„Já, það er sannkölluð upplifun 
því í búðinni er stórt flugbúr fyrir 
dróna. Þar fljúgum við drónum 
fyrir viðskiptavini og það er til-
komumikið að sjá dróna úr lofti í 
nálægð. Þá er verkstæði í búðinni 
og hér verður miðstöð dróna-
áhugamanna þar sem við komum 
til með að halda námskeið, fræðslu 
og fyrirlestra, auk myndasam-
keppna af ýmsu tagi,“ útskýrir 
Sigurður kátur.

Sigurður hefur um árabil rekið 
verslunina iStore í Kringlunni en 

var hvattur til að opna sérstaka 
DJI verslun af framleiðandanum 
ytra vegna einstakra viðtaka og 
velgengni DJI dróna hér á landi, 
bæði meðal Íslendinga og erlendra 
ferðamanna.

„DJI er einstaklega skemmtilegur 
framleiðandi. Vöruþróun er hröð 
og nýjungar berast á eins til tveggja 
mánaða fresti. Að sjálfsögðu erum 
við framarlega í röðinni að fá allt 
það nýjasta til okkar og verslunin 
er full af spennandi fylgihlutum.“

Sigurður hefur þá framtíðarsýn 
að drónar verði jafn algengur bún-
aður og ljósmyndavélar eru nú.

„DJI drónar eru einkar meðfæri-
legir og auðvelt að fljúga þeim. 
Hætta á hrapi er hverfandi því 
drónarnir eru orðnir svo hátækni-
legir að þótt manni fipist, eða 
maður sleppir takinu í stressi, 
hangir dróninn kyrr í loftinu og 
bíður næstu skipunar. Drónar leika 
í höndunum á flestum og eru mun 
auðveldari í notkun en margur gæti 
ímyndað sér,“ segir Sigurður, sem 
fer ekki úr húsi án dróna.

„Meira að segja þegar ég fer í 
spássitúr með barnavagninn, enda 
veit maður aldrei hvað verður á 
vegi manns. Drónar gefa minn-
ingasafninu nýjan blæ og aðra sýn 
á umhverfið. Þannig sjá fæstir hvað 
fjallgöngumaður hefur afrekað 

þegar hann tekur af sér sjálfu á 
toppnum, en með dróna dylst 
engum hvar hann er.“

Í því samhengi segir Sigurður 

dróna vera draumatæki fyrir ferða-
þjónustur.

„Til dæmis er hægt að fá DJI 
gleraugu sem sjá allt sem myndavél 

drónans sér á sinni ferð og með 
því hægt að leyfa öðrum að horfa 
með augum drónans á það sem 
annars væri þeim ómögulegt, eins 
og ókleifa staði í náttúrunni þar 
sem enginn kemst nema fuglinn 
fljúgandi. Háskerpan í gleraug-
unum er svo nákvæm, áhrifamikil 
og stórkostleg að sumir finna fyrir 
lofthræðslu við áhorfið.“

Vinsælasti dróninn í DJI 
Reykjavík er Mavic Pro, sem tekur 
samanbrotinn álíka pláss og lítil 
vatnsflaska.

„Mavic Pro er nettur en mjög 
öflugur, með árekstraskynjara 
og frábær myndgæði. Næstur á 
vinsældalistanum er Phantom 4 
Pro, með 20 megapixla myndavél, 
árekstraskynjara allan hringinn 
og mikla ljósnæmni; tekur 60 
ramma á sekúndu í 4k. Báðir eru 
byltingarkenndir drónar á verði 
fyrir almenna notendur.“

DJI Reykjavík er í Lækjargötu 2a 
í Reykjavík. Sjá meira á dji.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 

DJI Reykjavík er glæsileg verslun með flugbúri, verkstæði og heildstæðu úrvali DJI dróna. Verslunin er einnig miðstöð drónaáhugamanna því þar verður boðið upp á námskeið, fræðslu og fyrirlestra. 

Með DJI gleraugu geta notendur horft á heiminn með augum drónans.

Framhald af forsíðu ➛

Matrice 600 Pro 
er með stærstu 
drónum á 
markaðinum og 
einkum notaður 
við kvikmynda-
gerð.

Dróni fer þangað 
sem enginn kemst 

nema fuglinn fljúgandi. 
Háskerpan í gleraug-
unum er svo nákvæm, 
áhrifamikil og stórkost-
leg að sumir finna fyrir 
lofthræðslu við áhorfið.
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Vinsældir dróna fara vaxandi 
enda sjá ýmsir sér hag í 
því að nýta þá, bæði ein-

staklingar og fyrirtæki,“ segir 
Arnar Þór Þórsson hjá fyrirtækinu 
Dronefly á Krókhálsi 6. Hann segir 
dróna mjög vinsæla í auglýsinga- 
og kvikmyndagerð en þeir nýtist 
fjölmörgum öðrum. „Bændur eru 
til dæmis mjög hrifnir af drónum 
enda eru þeir mjög vinnusparandi. 
Þeir geta leitað að kindum og 
skoðað girðingar. Dronefly vinnur 
nú að því að hanna flautu fyrir 
bændur til að nota við smala-
mennsku. Þá hafa garðyrkjumenn 
til dæmis notað þá til að taka fyrir 
og eftir myndir,“ lýsir Arnar.

Mikil gæði í DJI-drónum
Dronefly hefur til sölu DJI dróna 
sem eru afar notendavænir. „Þeir 
tengjast allt að 21 gervitungli og 
stinga þannig ekki af undan vindi. 
Þeir halda sér á punktinum ef 
fjarstýringu er sleppt og eru þar 
af leiðandi mjög stöðugir. Þeir 
koma sjálfir heim á heimapunkt 
og geta einnig elt þig. Þeir bjóða 
upp á marga fleiri eiginleika sem 
hjálpa þér að ná þínu fullkomna 
skoti,“ segir 
Arnar. Hann 
bætir við að 
DJI drónarnir 
hafi svokallað 
gáfað batterí. 
„Dróninn 
lætur vita ef 
hann er að 
verða bat-
teríslaus og passar að láta 
vita í tíma svo að nóg 
sé eftir á batteríinu til 
að snúa við og fljúga 
heim. Þá byrjar hann að 
lækka flugið ef hættu-
lega lítil hleðsla er á 
batteríinu.“

Leigja út flugmenn og 
stöðugleikakerfi
Leigja út flugmenn og 
stöðugleikakerfi
Leigja út flugmenn og 

Stór hluti af starfsemi Dronefly er 
útleiga á drónum sem stjórnað er 
af starfsmönnum fyrirtækisins en 
þeir eru með um fimm ára reynslu 
í að fljúga drónum. „Við erum með 
dróna sem henta í hvaða verkefni 
sem er, allt frá litlum auglýsingum 

upp í þær stærstu. 
Við erum einnig 

að leigja út „Ronin 
Gimbal“ sem er stöðugleikakerfi 
fyrir myndavélar en það hentar 
bæði fyrir DSRL vélar upp í nánast 
fullvaxnar kvikmyndavélar.“

Sérhæfð viðgerðarþjónusta
Hjá Dronefly er rekin viðgerðar-
þjónusta sem sérhæfir sig í 

viðgerðum á drónum. Hátækni-
verkfræðingur með sérmenntun 
í ómönnuðum loftförum frá 
Bretlandi starfar þar við viðgerðir. 
„Við gerum við allar tegundir 
flygilda, og eigum flesta varahluti 
til á lager fyrir DJI dróna. Við 
græjum þá á einum eða tveimur 

dögum ef varahluturinn er til á 
lager hjá okkur.“

Dronefly mun einnig bjóða 
upp á námskeið fyrir byrjendur 
og lengra komna. „Þar förum við 
yfir það helsta sem þarf að vita 
varðandi reglur, umhirðu og við-
hald á drónanum og svo auðvitað 

hvernig á að fljúga í fyrsta skipti og 
hvernig skal bregðast við og koma 
í veg fyrir óhöpp,“ segir Arnar.

Dronefly, Krókhálsi 6, s. 566-6666. 
Nánari upplýsingar má nálgast á 
www.dronefly.is. 

Vaxandi vinsældir dróna
Dronefly sér um sölu á DJI drónum fyrir áhugafólk og fagfólk. Boðið er 
upp á sérhæfða viðgerðarþjónustu og reynslumiklir flugmenn Dronefly 
taka ljósmyndir og myndbönd fyrir auglýsingar og önnur verkefni.

Dronefly rekur viðgerðarverkstæði 
sem sérhæfir sig í viðgerðum á 
drónum. Dronefly hefur til sölu stóra og smáa dróna af gerðinni DJI í verslun sinni að Krókhálsi 6. Stór hluti af starfsemi Drone-

fly er útleiga á drónum sem stjórnað er af reynslumiklum starfsmönnum fyrirtækisins. MYNDIR/EYÞÓR

DJI Spark, fyrsti 
mínídróninn 
frá DJI. Dróninn 
er útbúinn 
skynjara sem les 
handahreyfingar 
og því er hægt 
að stjórna 
honum með 
höndunum. 

Dronefly 
leigir einnig 

úr Ronin Gimbal 
stöðugleika-
kerfi fyrir 
myndavélar.  
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saumavélina. Hún vóg 15 kíló og 
því ágætis vörkát að vinna með 
hana,“ segir hún glettin.

Hátt spennustig
Sjálf útskriftarsýningin gekk vel 
þrátt fyrir dálítið stress baksviðs. 
„Þetta gekk furðuvel, þrátt fyrir 
ýmsar uppákomur. Til dæmis 
festist eitt módelið í skó. Svo var 
ég var bara með fjórar kórónur 
fyrir sjö alklæðnaði, svo ég stóð 
við dyrnar þar sem módelin komu 
inn, greip kórónuna af hausnum 
á þeirri fyrstu, hljóp með hana og 
skellti á hausinn á þeirri sem var á 
leiðinni út, og svo koll af kolli.“

Vinna með hrosshúðir
Kristín hefur ýmislegt á prjón-
unum á næstunni. „Í sumar er ég 
að vinna að skemmtilegu verk-
efni með vinkonu minni Valdísi 
Steinarsdóttur sem útskrifaðist í 
vor úr vöruhönnun. Við fengum 
styrk frá Nýsköpunarsjóði náms-
manna til að kanna nýtingar-
möguleika íslenskra hrosshúða 
sem hráefnis í hönnunarvöru. Við 
fylgjum skepnunni eftir frá slátur-

húsinu, sútum skinnið, búum til 
efni sem líkist plasti eða leðri og 
erum að finna nýjar leiðir til að 
nýta eitthvað sem oft er hent eða 
sent úr landi. Þarna eru fjölmargir 
möguleikar sem ekki virðast hafa 
verið mikið kannaðir áður og þetta 
er mikil og spennandi vinna. Við 

lærum að bera virðingu fyrir hand-
verkinu sem liggur að baki og við 
lærum líka mikið hvor af annarri,“ 
segir Kristín.

Þeir sem vilja fylgjast með þessu 
spennandi verkefni geta skoðað 
Instagram-reikning þeirra vin-
kvenna, 2trippin.

Mig langaði að vekja fólk til 
umhugsunar um hvað það 
er sem gerir hluti verð-

mæta, hvort það er efnið sem notað 
er í þá, eða vinnan sem liggur að 
baki þeim. Þetta gerði ég til dæmis 
með því að búa til gervi krókódíla-
leður úr byggingarsilíkoni og vísaði 
þannig í dýrt efni en bjó það sjálf til 
með afar tímafrekri aðferð,“ segir 
Kristín sem lék sér þannig með hug-
myndina um gervi og alvöru, fölsun 
og verðmæti. „Línan mín fjallar 
þannig um mannlegt eðli, greddu 
og græðgi. Ég bræði saman aristó-
krasíu og pönk, nota til dæmis 
efni sem maður tengir frekar við 
verkamannavinnu eins og silíkon 

og járnskrúfur og sný þeim upp í 
andhverfu sína. Mér finnst gaman 
þegar eitthvað lítur út fyrir að vera 
dýrmætt úr fjarlægð en er svo aug-
ljóslega plat þegar nær er komið. 
Þetta er líka svo ágæt myndlíking 
fyrir margt í lífinu.“

Lítið sofið
Hálfs árs vinna lá í útskriftar-
verkefninu. „Vinnan jókst jafnt 
og þétt og síðan var lítið sofið 
síðustu tvo mánuðina. Systir mín 
sem býr í Noregi var svo yndislegt 
að koma heim og var hjá mér að 
sauma og klára,“ segir Kristín sem 
bjó sjálf til mikið af þeim efnum 
sem hún notaði. „Það tók langan 
tíma og svo voru sum mjög erfið í 
saumaskap. Það þurfti til dæmis að 
smyrja eina kápuna með varasalva 
til að geta troðið henni í gegnum 

Gredda  
og græðgi
Útskriftarverkefni Kristínar Karls-
dóttur úr fatahönnunardeild Lista-
háskóla Íslands fjallaði um mannlegt 
eðli, greddu og græðgi.

„Línan mín 
fjallar þannig 
um mannlegt 
eðli, greddu og 
græðgi. Ég bræði 
saman aristó-
krasíu og pönk, 
nota til dæmis 
efni sem maður 
tengir frekar við 
verkamanna-
vinnu eins og 
silíkon og járn-
skrúfur og sný 
þeim upp í and-
hverfu sína. Mér 
finnst gaman 
þegar eitthvað 
lítur út fyrir að 
vera dýrmætt 
úr fjarlægð en 
er svo augljós-
lega plat þegar 
nær er komið,” 
segir Kristín 
Karlsdóttir.            
MYND/ERNIR

MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON MYND/LEIFUR WILBERG ORRASON

MYND/DANÍEL ÁGÚST ÁGÚSTSSON MYND/DANÍEL ÁGÚST ÁGÚSTSSON 

Sólveig  
Gísladóttir
solveig@365.is 

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott sumarföt, fyrir flottar konur

Leiðbeinendur eru:     Halla Birgisdóttir fararstjóri, Pétur Björnsson konsúll Ítalíu á Íslandi, 
Jónas Þór fararstjóri, Höskuldur Frímannsson viðskiptafræðingur, Ómar Valdimarsson blaðamaður, 
Magnús Björnsson fararstjóri í Kína, Pétur Óli Pétursson fararstjóri í Rússlandi, Bjarni Randver  
Sigurvinsson kennari við Guðfræðideild H.Í., Sr. Bragi Skúlason sjúkrahúsprestur.
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ÚTSALAN
ER HAFIN



Takmarkið er auðvitað að líða eins 
og The Great Gatsby þegar maður 
mætir í flott teiti.“

Hann segir sumarið að mestu 
leyti fara í að klára vertíðina í 
Súpufélaginu. „Svo vonast ég 
til þess að komast inn í skóla í 
Stokkhólmi í haust þar sem mig 
langar til að læra tónlistarstjórnun. 
Annars er framtíðin óljós og ég 
elska það!“

Hvenær fékkstu áhuga á tísku? 
Ég myndi ekki segja að ég hafi 
neinn rosalegan áhuga á tísku 
þannig séð en ég hef mikinn áhuga 
á stíl og að þróa eigin persónulega 
stíl. Fyrir mér er tíska eitthvað sem 
gengur yfir en stíll er óendanlegur.

Hvað einkennir klæðnað karla 
í dag? Það er mikill metnaður í 
gangi. Mér finnst strákarnir, sér-
staklega hér á Íslandi, farnir að 
klæða sig miklu betur en þeir 
gerðu þegar ég var yngri. Hjóla-
brettatískan með buxum niður 
á hné var alveg glötuð að mínu 
mati. Núna klæða strákar sig meira 
„sleek“ og í þrengri föt en áður og 
þora að fara eigin leiðir í fatavali 
sem mér finnst töff.

Áttu þér uppáhaldsverslanir? 
Kormákur og Skjöldur eru með 
rosalega flottar vörur, ég var mikill 
aðdáandi Munda á sínum tíma 
og einnig finnst mér Kyrja flott 
merki. Við eigum marga frábæra 
fatahönnuði hér á landi svo það 
er synd hvað við sækjum mikið í 
ódýrar fjöldaframleiðslubúðir. Hér 
höfum við aðgang að vönduðum 
flíkum frá íslenskum hönnuðum 
sem eru bæði einstakar og endast 
í mörg ár. Ég held að það sé að 
breytast smátt og smátt samt sem 
áður.

Uppáhaldshönnuðir þínir? Ég 
og kærastinn minn eigum það sam-
eiginlegt að vera miklir aðdáendur 
Burberry. Við splæsum því öðru 
hverju í flík þaðan og skiptumst á 
að nota hana. Burberry er rosalega 
dýrt merki svo þetta er besta leiðin 
fyrir okkur. Síðast keyptum við 
rosalega fallegan leðurjakka sem 
við höfum báðir notað mikið.

Eyðir þú miklu í föt? Ég eyði 
ekki eins miklum pening í föt og 
mig langar. Ég hef t.d. aldrei keypt 
föt á netinu og ég held að það sé af 
hræðslu við að missa mig og tæma 
bankareikninginn.

Áttu þér uppáhaldsflík? Ég á 
rosalega fallegan jakka frá Dior 
sem mér þykir mjög vænt um. 
Verst að ég passa ekki í hann í 
augnablikinu en það er ágætt. 
Hann er svoldið áberandi svo það 
má bara klæðast honum við sér-
stök tilefni.

Bestu og verstu kaup þín? 
Verstu kaupin var gulbleikur 
gervileðurjakki sem ég keypti í 
Herra Hafnarfirði þegar ég var 
unglingur. Ég bara vona að það 
séu ekki til myndir af mér í þeim 
hryllingsjakka, það væri niður-
lægjandi. Bestu kaupin var léttur 
frakki frá franska hönnuðinum 
Sandro-Paris. Hann er klassískur í 
sniðinu og ég get notað hann við 
öll tilefni.

Notar þú fylgihluti? Nei! Ég týni 
alltaf úrum og armböndum og ég 
gleymi að taka af mér hálsfestar 
þannig að ég kyrki mig á þeim í 
svefni. En flott belti getur bætt 
lúkkið til muna.

Starri Freyr 
Jónsson
starri@365.is 

Margir muna eftir Daníel 
Óliver sem tók þátt í 
Söngvakeppni Sjónvarps-

ins árið 2015 með sænskíslenska 
þríeykinu Cadem. Daníel, sem er 
31 árs gamall, er lagahöfundur, 
söngvari og kemur auk þess að 
rekstri Súpufélagsins í Vík í Mýrdal 
í sumar. Síðustu fimm ár hefur 
hann þó aðallega búið og starfað 
í Stokkhólmi og unnið við tónlist. 
„Undanfarið hef ég aðallega samið 
tónlist fyrir aðra listamenn, eða 
svo kallað „ghost writing“. Ég kom 

til Íslands vegna smá Svíþjóðar-
leiða og ákvað að opna Súpufélagið 
ásamt mömmu minni og frænku. 
Þar bjóðum við upp á girnilegar 
súpur í lífrænum umbúðum. Í frí-
stundum spila ég badminton og 
mér finnst ekkert skemmtilegra 
en að hitta vini mína, fá mér í glas 
á einhverjum kósí stað og ræða 
daginn og veginn.“

Honum finnst best að klæða sig 
hversdags á klassískan hátt. „Ég 
blanda oft saman t.d. rifnum galla-
buxum og fínni skyrtu eða aðeins 
fínni buxum og stuttermabol. 
Samt finnst mér gaman að klæða 
mig fínt þegar tilefni gefst til og þá 
vil ég vera í vönduðum klæðnaði. 

Elskar óljósa framtíðina
Undanfarin ár hefur Daníel Óliver búið og starfað í Stokkhólmi sem lagahöfundur og söngvari. 
Honum finnst gaman að þróa eigin fatastíl og heldur mikið upp á Burberry-fatamerkið.

Hér klæðist 
Daníel kamel-
lituðum frakka 
úr Zöru, buxum 
frá Levi’s og 
skyrtu frá Ralph 
Lauren.   
MYNDIR/ERNIR

Í jakka frá Andrexx Gentleman, buxum frá G-Star og skóm úr samstarfsverk-
efni H&M og Balmain.  

Burberry-leðurjakkinn er í miklu 
uppáhaldi hjá Daníel og kærastanum. 

Netverslun á tiskuhus.is

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Smart sumarföt, fyrir smart konur

KRINGLUNNI | 588 2300

40%
60%

ÚTSALA

T I L

A F S L ÁT T U R
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HELENA RUBINSTEIN KYNNING
Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI

FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS

VEKTU HÚÐINA 

C VÍTAMÍN SEM VEITIR 
SAMSTUNDIS VARANLEGAN 
LJÓMA OG FYLLTARI HÚÐ.

20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM
HELENA RUBINSTEIN VÖRUM

Ekki gleyma hálsinum, bringunni og höndunum sem verða fyrir stöðugu 
áreiti allan daginn.
Re-PLASTY AGE RECOVERY er yngjandi og verndandi krem fyrir háls, 
bringu og hendur.
Kremið bráðnar inn í húðina, mýkir hana, gefur teygjanleika, fjaðurmagn 
og vinnur gegn öldrunareinkennum.
 
PURE RITUAL body lotion sem gefur góðan raka og næringu, vinnur 
gegn þurrki, styrkir og gefur húðinni aukinn teygjanleika.

MUST HAVE FRÁ HELENA RUBINSTEIN:



Glastonburyhátíðin er ekki 
bara fyrir aðdáendur tón-
listarinnar heldur safnast 

þarna saman margir af þeim best 
klæddu á Englandi. Glastonbury 
er á fallegum stað í Somerseth á 
Englandi. Uppselt var á hátíðina 
en hún verður ekki haldin aftur 
fyrr en eftir tvö ár. Í fyrra voru 
margar stúlkur með blómakrans 
í hárinu. Það sást ekki núna en 
litrík sólgleraugu eru komin í 
staðinn. Þá virtust stígvél vera 
í hátísku, sérstaklega Hunter 
Original. Það var hlýtt í veðri um 
helgina í Glastonbury og galla-
buxnastuttbuxur því algeng sjón. 
Þó féllu nokkrir regndropar á 
mannskapinn.

Meðal þekktra gesta voru Liam 
Gallagher, Jeremy Corbyn, Johnny 
Depp, Beckhamhjónin Vict-
oria og David, Stella McCartney, 
Sienna Miller, Alexa Chung, 
Margot Robbie og Suki Water-
house svo einhverjir séu nefndir. 
Þá tróðu margar stórstjörnur upp 
á hátíðinni og má þar nefna Kate 
Perry, Ed Sheeran, Radiohead, Foo 
Fighters, Jamie Culum, Barry Gibb 
ásamt mörgum öðrum.

Hátíðin fór fram um síðustu 
helgi en gestir skildu eftir sig 
ómælt magn af dósum og gler-
flöskum. Um eitt þúsund sjálf-
boðaliðar hafa unnið við flokkun 
á rusli til endurvinnslu eftir að 
hátíðinni lauk.

Glastonburyhátíðin var fyrst 
haldin árið 1970, daginn eftir að 
Jimmy Hendrix féll frá. Um 175 
þúsund manns koma venju-
lega saman á þessa frægu útihá-

tíð sem stendur í fimm daga og 
er sú stærsta í Evrópu, jafnvel í 
öllum heiminum. Hátíðin er talin 
mikilvæg fyrir breska menningu. 
Michael Eavis kúabóndi hefur 
staðið fyrir hátíðinni ásamt dóttur 
sinni, Emily Eavis. Ástæða þess að 
Glastonburyhátíðin verður ekki 

haldin á næsta ári er sú að landið 
þarf að jafna sig eftir átroðning 
undanfarinna ára, að sögn Mich-
aels. Hann segir að eitt geti þó 
breytt þeirri ákvörðun sinni, það 
er ef hljómsveitin The Smiths væri 
tilbúin að koma aftur saman og 
leika á hátíðinni.

Stígvélatíska á 
Glastonbury
Tónlistarhátíðin Glastonbury dregur til sín 
mikinn fjölda fólks á hverju ári. Stórstjörn-
urnar stíga á svið og gestirnir fylgja tískunni.

Suki Waterhouse lét sig ekki vanta á hátíðina frekar en 
margir aðrir þekktir einstaklingar. Suki er þekkt fyrirsæta 
og leikkona. Hún var lengi fyrirsæta fyrir Burberry. 

Hér er Suki Waterhouse búin að skipta um föt en er enn í 
stígvélunum góðu. Hún var kærasta Bradleys Cooper í tvö 
ár en þau slitu sambandinu. 

Alexa Chung er í lágum Hunter-stíg-
vélum. Alexa er rithöfundur, fyrir-
sæta og tískuhönnuður. 

Margot Robbie er áströlsk leikkona. 
Hún lék m.a. í Neighbours og The 
Wolf of Wall Street. 

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

Glæsilegir jakkarGlæsilegir jakkar
Verð 11.900 kr.
Stærð 38 - 44

Verð 11.900 kr.Verð 11.900 kr.
Stærð 38 - 44Stærð 38 - 44

Opið virka daga kl. 11–18 

Opið laugardaga kl. 11-15

333 krá dag*

365.is      Sími 1817365.is      Sími 1817

*9.990.- á mánuði.
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Axlarsítt hár, miklar styttur 
og tjásulegir ennistoppar 
niður í augu eru eitt af því 

heitasta í sumar. Toppinn er líka 
hægt að greiða til hliðar eða festa 
upp. Náttúruleg áferð hársins og 
liðir eiga einnig að fá að njóta sín 
svo óhætt er að hvíla sléttujárnin 

og hárblásarana. Þeir sem halda 
fast í síða hárið þurfa þó enn á 
blásaranum að halda. Þeir sem 
ekki fengu nóg af Gatsbyklipp-
ingum geta þó vel við unað því 
stutt hár með skarpri línu verður 
áfram áberandi.  
Heimild: refinery29.com

Styttur 
og síðir   
 toppar 
Hártískan í sumar snýst um 
að vinna úr knallstuttum 
Great Gatsby „bobbum“  
sem voru í tísku á síðasta ári 
og hafa síkkað niður á axlir.

Axlarsídd, 
toppar og miklar 
styttur einkenna 

hártískuna í 
sumar.

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

NÝ GLÆSILEG 
VERSLUN 

SKIPHOLTI 29B 

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

STÓRÚTSALA
hjá LAXDAL

30%-50% SKIPHOLTI
30%-70% LAUGAVEGI

SUMARÚTSALAN HAFIN
SUMARYFIRHAFNIR –GERRY WEBER –TAIFUN

BETTY BARCLAY GÆÐAFATNAÐUR

Lægri verð

sterkara gengi

skoðið 

laxdal.is              
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d r e s s  c o d e  i c e l a n d

s n a p c h a t /c i n t a m a n i . i s   +   f a c e b o o k /c i n t a m a n i _ i c e l a n d   +   i n s t a g r a m /c i n t a m a n i . i c e l a n d

b a n ka s t r æ t i   +   k r i n g l a n   +   s m á ra l i n d   +   a u s t u r h ra u n   +   a k u re y r i   +   w w w. c i n t a m a n i . i s

*g i l d i s t í m i  e r  2 9.  j ú n í  -  2 .  j ú l í

SUMAR
Ú T S A L A*

25%
AFSLÁTTUR

A F  Ö L L U M  V Ö R U M



Hvaða mann hefur Guðrún Ýr að 
geyma? Hún er listræn og yfir-
veguð og með ágæta kímnigáfu.

Hver er fyrsta minning þín um 
tísku og útlit? Mér fannst ótrúlega 
flott að vera með freknur þegar ég 
var yngri en var því miður ekki svo 
heppin að fá þær. Ég ákvað þá að 
taka til minna ráða, fann mér sigti og 
lagðist í sólbað úti í garði í von um að 
ég gæti nælt mér í nokkrar freknur. 
Því miður virkaði það ekki sem 
skyldi, og ég er enn alveg freknulaus.

Hvernig er stíllinn þinn? Hann 
er töff en líka stílhreinn. Svona 
„Prikið meets París“.

Hvað er það fyrsta sem þú tekur 
eftir í fari annarra kvenna? Ég tek 
fyrst og fremst eftir viðmóti þeirra 
og því þegar konur eru ákveðnar 
í fasi og vita hvað þær vilja. Mér 
finnst það flottur eiginleiki.

Áttu flík eða skart sem þú 
klæðist úr fataskáp formæðra 
þinna? Ég fékk lánaða (stal) gull-
keðju frá mömmu sem hún fékk í 
útskriftargjöf þegar hún útskrifað-
ist úr menntaskóla. Ég held mikið 
upp á þetta hálsmen og það passar 
líka við allt.

Röndóttu bux-
urnar keypti 
Guðrún Ýr á 

fatamarkað-
inum Loftinu 

í Bankastræti. 
Gallajakkinn er 

vintage-jakki 
sem hún gróf 

upp í Kola-
portinu.

Guðrún Ýr  heldur mikið upp á Adidas-merkið og klæðist því við öll möguleg tækifæri. MYNDIR/ERNIR

Reyndi að fá freknur með sigti
Mosfellska mærin Guðrún Ýr Eyfjörð er töff týpa sem missteig sig þó aðeins á fermingardaginn. 
Hún kallar sig GDRN að sviðsnafni, menntar sig í djassi og vekur nú athygli fyrir smellinn sinn, Ein.

Guðrúnu Ýr 
finnst hún 
alltaf vera fín í 
loðjakkanum 
úr Urban Out-
fitters.

Í hverju ertu fínust? Ég er 
alltaf fín í svarthvíta loðjakkanum 
mínum.

Áttu þér veikleika þegar kemur 
að tísku? Já, ég er veik fyrir fallegu 
skarti og flottum skóm.

Nýjasta flíkin og fylgihluturinn? 
Tískuvarningur getur leynst víða. 
Þannig keypti ég splunkuný, blá 
sólgleraugu í 10/11 um daginn og 
skjannahvíta FILA-skó í Lundúna-
borg.

Stærsta tískuklúðrið? Ég held 
að ekkert tískuklúður muni toppa 
mosagræna fermingarkjólinn 
minn og svörtu ermarnar sem 
fylgdu með. Ég ákvað líka að fá 

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is 

mér 60’s-greiðslu með týpísku 
fermingarslöngulokkunum og skil 
ekki enn af hverju enginn stoppaði 
mig af og sagði mér að þetta væri 
ekki málið!

Hvað er ómissandi í snyrti-
buddunni? Naglaklippur.

Flottasta kona í heimi? Amma 
mín og nafna var flottasta kona 
í heimi. Hún var ótrúlega töff, 
saumaði öll sín föt sjálf og líka á 
börnin sín.

Besta bjútíráðið? Allavega ekki 
að notast við sigti til að fá freknur!

Hvað er fram undan? Ég er á 
fullu í tónlist, nýbúin að gefa út 
lagið mitt „Ein“ og á leið að gefa 
út meira af eigin efni á næstunni 
undir nafninu GDRN. Ég læri 
djasssöng og djasspíanó í tónlist-
arskóla FÍH, eftir að hafa stundað 
klassískt fiðlunám í meira en 
áratug. Mig langaði að prófa eitt-
hvað nýtt og ákvað að söðla yfir í 
djassinn og sé ekki eftir því.

Hvaðan koma lagasmíðarnar 
til þín? Þær koma úr öllum áttum, 
þegar ég keyri, horfi á mynd eða 
jafnvel í ræktinni. Þá kemur oftar 
en ekki upp setning sem mér 
finnst sniðug og ég vinn út frá 
þeirri hugmynd.

Um hvað er „Ein“? Lagið er um 
þrá fyrir staðfestingu og viður-
kenningu einhvers en innst inni 
leynist vitneskja um að það muni 
ekki gerast.

Fylgstu með Guðrúnu Ýr á insta-
gram.com/gdrnmusic og hlustaðu 
á nýja lagið Ein á Spotify undir 
GDRN.

Velkomin í nýja
sérverslun með dróna 
í miðbæ Reykjavíkur

Lækjargata 2a, 101 Reykjavík

AUTHORIZED RETAIL
STORE REYKJAVÍK
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100% LÁN
SKODA Fabia 1.4 DÍSEL. Árgerð 2016, 
ekinn 32 Þ.KM, beinskiptur. Verð 
2.090.000. Rnr.136158.

100% LÁN
RENAULT Megane Sport Tourer. 
Árgerð 2013, ekinn 77 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 1.780.000. 
Rnr.159728.

SÚPERVERÐ
VW Caravelle 9 manna langur. 
Árgerð 2014, ekinn 129 Þ.KM, 
TILBOÐ 3.950.000 staðgreitt. 
Rnr.158181.

VW Crafter. Árgerð 2014, ekinn 
108 Þ.KM, dísel, beinskiptur. Verð 
2.680.000. Rnr.159095.

100% LÁN
SKODA Fabia Combi 1.6 DÍSEL. 
Árgerð 2011, ekinn 131 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 1.290.000. Rnr.135861.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

100% LÁN Í BOÐI!!!
‘05 CITROEN C4. EK 124Þ, 
SJÁLFSKIPTUR, BENSÍN...
SNYRTILEGUR!!! ÁSETT 499Þ. 
#480448. S: 580 8900

100% LÁN Í BOÐI!!!
‘03 BMW 3 S/D E46. EK 175Þ, 
BENSÍN, SJÁLFSK...GÆJALEGUR Í 
ALLA STAÐI!!! ÁSETT 680Þ. #480444. 
S: 580 8900

100% LÁN Í BOÐI!!!
‘03 CADILLAC CTS. EK 208Þ, BENSÍN, 
SJÁLFSK...MESTI TÖFFARINN!!! ÁSETT 
699Þ. #452944. S: 580 8900

100% LÁN Í BOÐI!!!
‘04 TOYOTA RAV4 LANGUR 4WD. 
EK 169Þ, BENSÍN, SJÁLFSK....ALGJÖR 
MOLI!!! ÁSETT 880Þ, #472183. S: 
580 8900

100% LÁN Í BOÐI!!!
‘99 AUDI TT. EK 177Þ, BENSÍN, 
BEINSK...EKKI MISSA AF ÞESSUM!!! 
TILBOÐ 749Þ. #471535. S: 580 8900.

100% LÁN Í BOÐI!!!
‘16 HYNDAI I10. EK 44Þ, BENSÍN, 
BEINSK...FLEIRI LITIR OG 
SJÁLFSKIPTUR TIL....ÁSETT 1.380Þ. 
#480459. S: 580 8900.

100% LÁN Í BOÐI!!!
‘16 NISSAN MICRA. EK 28Þ, BENSÍN, 
SJÁLFSK....LANGBESTA VERÐIÐ 
1.399Þ. #480427. S: 580 8900

LÚXUSKERRAN!!!
‘14 M.BENZ E200 CDI. EK 198Þ, 
DÍSEL, SJÁLFSK...SVÍFÐU UM Á SKÝI!!! 
ÁSETT 3.780Þ. #452306. S: 580 8900

VEL BÚINN MEISTARI!!
‘16 NISSAN X-TRAIL. EK 36Þ, 
DÍSEL, BEINSK....360° MYNDAVÉL 
OG BLUETOOTH...ÁSETT 3.980Þ. 
#480454. S: 580 8900

FERÐALAGS KÓNGURINN!!!
‘17 FORD NOBEL T-7000 ELEGANCE. 
NÝR BÍLL, DÍSEL, BEINSK...RÍKULEGA 
BÚINN. SJÓN ER SÖGU RÍKARI!!! 
ÁSETT 11.880Þ. #472103. S: 580 
8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

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

Accord Elegance
Nýskráður 1/2009, ekinn 108 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 1.690.000

Civic Elegance
Nýskráður 4/2016, ekinn 15 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.790.000

208 Active
Nýskráður 10/2015, ekinn 26 þús.km.,  

bensín, 5 gírar. 

Verð kr. 1.790.000

Jazz
Nýskráður 5/2016, ekinn 36 þús.km., 

 bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 2.350.000

CR-V Executive Diesel
Nýskráður 2/2012, ekinn 76 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.  Verð kr. 4.390.000
Tilboð 3.990.000

308SW Style
Nýskráður 5/2016, ekinn 22 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

Jazz Comfort
Nýskráður 6/2010, ekinn 76 þús.km.,  

bensín, 5 gírar. 

Verð kr. 1.290.000

CR-V Elegance
Nýskráður 8/2016, ekinn 18 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur. 

Verð kr. 4.690.000

HONDA

HONDA

PEUGEOT

HONDA

HONDA

PEUGEOT

HONDA

HONDA

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

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00 

Lokað laugardaga í sumar.

BÍLL DAGSINS Bíll dagsins kr. 

499.000HONDA CR-V ES
Nýskráður 6/2005, ekinn 255 þús.km., 

bensín, sjálfskiptur.

Ti
lbo

ð

Tilboðsverð miðast við bein kaup og enga uppítöku, fjölbreytt lánakjör í boði.

Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



LAND ROVER Discovery 4 HSE. 
Árgerð 2011, ekinn 134 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 5.790.000. 
Rnr.222836.

VW Up!. Árgerð 2016, ekinn 15 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.440.000. 
Rnr.211844.

VW Tiguan sport/style R-Line 
útfærsla. Árgerð 2016, ekinn 34 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 gírar. Verð 
4.990.000. Rnr.222829.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

Mjög góð Toyota Corolla til sölu, árg 
‘06, ek. 164þús km. Skoðaður.”18 
V: 599.000kr, Í mjög góðu standi. S: 
8699766.

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Bátar

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

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 Flóahrepps í fyrrum Hraungerðishreppi 2003-2015 á spildu úr landi Langholts 1. 
 Lögð fram lýsing vegna breytingar á aðalskipulagi Flóahrepps sem nær til lóðarinnar Langholt 1 land 2A (lnr. 218349) úr  
 landbúnaðarsvæði í svæði fyrir verslun- og þjónustu. Svæðið sem um ræðir er nokkuð austan Langholtsvegar, norðaustan  
 sumarhúsasvæðis úr landi Hallanda. Gert er ráð fyrir að á landinu verði byggð allt að 10 heilsárshús til útleigu. 

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

2. Breyting á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 á spildu úr landi Sandlæks. 
 Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi 7. júní 2017 tillögu að breytingu á aðalskipulagi sveitarfélagsins á  
 svæði sem nær til landsins Sandlækur 1 land 2. Svæðið sem er um 57 ha er í dag skilgreint sem blönduð byggð frístundabyggðar og  
 opins svæðis til sérstakra nota en óskað er eftir að því verði breytt að hluta í íbúðarsvæði auk þess sem ekki verður lengur gert ráð  
 fyrir frístundabyggð. Að mati sveitarstjórnar er breytingin óveruleg þar sem ekki sé um verulega breytingu á landnotkun að ræða og  
 að hún sé ekki líkleg til að hafa mikil áhrif á einstaka aðila eða hafa áhrif á stór svæði. Hefur breytingin verið send Skipulagsstofnun  
 til staðfestingar. Deiliskipulag hluta svæðisins er auglýst samhliða.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt lýsing fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  

3. Deiliskipulag fyrir nýtt lögbýli sem kallast Sæholt úr landi Dalbæjar í Flóahreppi. 
 Kynnt er lýsing vegna fyrirhugaðs deiliskipulags fyrir nýtt lögbýli á 25,4 ha svæði úr landi Dalbæjar í Flóahreppi sem gert er ráð fyrir  
 að fái heitið Sæholt. Landið liggur að Gaulverjabæjarvegi nr. 33 norðan við bæjartorfur Vestri- og Eystri-Hellna. Gert er ráð fyrir  
 byggingu íbúðarhúss auk landbúnaðarbygginga.
4. Deiliskipulag fyrir tvö lögbýli úr landi Lækjarbakka í Flóahreppi.  
 Kynnt er lýsing vegna fyrirhugaðs deiliskipulags fyrir tvö ný lögbýli úr landi Lækjarbakka land 1 lnr. 210365. Skipulagssvæðið nær til  
 um 11,5 ha svæðis sem liggur að Villingaholtsvegi nr. 305 en heildarstærð lögbýlana tveggja er um 67 ha. Gert er ráð fyrir að á hvoru  
 lögbýli fyrir sig verði heimilt að byggja íbúðarhús, hesthús, skemmu og reiðhöll.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagsáætlun:  

5. Deiliskipulag fyrir íbúðarhúsalóðir á spildu úr landi Sandlæks 1 í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.  
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til 17,5 ha svæðis úr landinu Sandlækur I land 2 þar sem gert er ráð fyrir 6 um 1,5 ha  
 íbúðarhúsalóðum á holti sem kallast Sandholt og draga lóðirnar heiti sitt af því. Svæðið liggur að Skeiða- og Hrunamannavegi nr. 30  
 suðvestan við bæjartorfu Gunnbjarnarholts. Breyting á aðalskipulagi svæðisins er auglýst samhliða.

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 og 4 eru í kynningu frá 29. júní til 5. júlí 2017 en tillaga 5 frá 29. júní til 11. ágúst 2017. Athugasemdir og ábendingar 
við tillögur 1, 3 og 4 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 5. júlí 2017 en 11. ágúst við tillögu 5.  Athugasemdir og ábendingar 
skulu vera skriflegar.

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

petur@utu.is

Tilkynningar

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Save the Children á Íslandi
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Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 662 4010 / 552 4010 
www.vy.is

 Garðyrkja
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

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

Parket/sólpallaslípun/
parketvélaleiga um allt land. www.
parketslipunmeistarans.is -7817200 
í Reykjavík og Akureyri.

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

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

Býð upp á heilnudd og slökun, 
íþróttanudd. Afslappandi og gott 
umhverfi. Opið til 22 á kvöldin. S. 
894 4817

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM AT1.000 FM AT1.000 FM A VINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJKJK AVAVA ÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir Sverrir 
í s. 661 7000

 Sumarbústaðir

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.ITT.ITT S 
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

1. Óvenjulega stór verslunar- og 
þjónustusalur með mikilli lofthæð, 
frontum og vörudyrum. Útleigustærð 
þjónustusalur með mikilli lofthæð, 
frontum og vörudyrum. Útleigustærð 
þjónustusalur með mikilli lofthæð, 

þessa rýmis er um 4100 fm. Miklir 
möguleikar fyrir stór og öflug 
fyrirtæki að starfrækja  höfuðstöðvar, 
verslun, lager, iðnað, verkstæði og 
fl. Afmörkuð eru um 60 sér bílastæði 
fyrir framan plássið.

2. Flott verslunar og skrifstofupláss 
á götuhæð á horni hússins sem gæti 
hentað undir verslun, skrifstofur, 
veitingahúss og fl. Góð aðkoma og 
mikill sýnileiki. Útleigustærð er um 
veitingahúss og fl. Góð aðkoma og 
mikill sýnileiki. Útleigustærð er um 
veitingahúss og fl. Góð aðkoma og 

400 fm.

VÍKURHVARF 1 KÓPAVOGI

ATVINNUHÚSNÆÐI
FJÖLNOTAHÚS TIL LEIGU 4500 M2

Erum með í einkaleigumeðferð tvö góð rými á götuhæð í þessu nýlega 
og glæsilega atvinnuhúsnæði. Um er að ræða stærstan hluta af götuhæð 
hússins. Húsið stendur á áberandi stað á horni við Víkurhvarf og er mikil 
umferð framhjá eigninni. Auglýsingargildi eignarinnar er mjög mikið. Stutt 
í alla aðra þjónustu og stofnbrautir. Greið aðkoma og fjöldi bílastæða. 
A.T.H. EKKI VSK HÚS.

STEFÁN HRAFN STEFÁNSSON
Sölustjóri, Hdl. löggiltur fasteignasali  

og Löggiltur leigumiðlari
Sími: 895-2049 eða 

á stefan@stakfell.is 

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

HOFTEIG 20, jarðhæð

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS -  SUNNUDAG MILLI 15.30 OG 16.00

OPIÐ HÚS FIMMTUDAG 29.06. 2017 KL. 17.30 TIL 18.00
Góða ca 125 fm íbúð á efstu hæð í fjórbýli, staðsettu á horninu 
Goðheimar /Sólheimar.  
Húsið allt ný-viðgert og málað að utan. Vinsæl staðsetning. Stutt í 
alla þjónustu og skóla - Laugardalurinn rétt hjá. Mikið  útsýni. Góður 
garður bak við húsið og þar rækta íbúar grænmeti hver í sínum reit.  
Þrjú svefnherbergi, stór stofa og sólstofa. Verð 48,9 milj. 
Áhugasamir velkomnir milli kl. 17.30 og 18.00  í dag.   
Nánari upplýsingar veitir Ægir s. 896-8030 eða aegir@borgir.is.

 GOÐHEIMAR 2, RVK

Grensásveg 50, 108 Rvk • Sími 588-2030
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

OPIÐ HÚS

Save the Children á ÍslandiSave the Child

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

www.talentradning.is
Umsækjendur, skráið ykkur á 

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is 

Ábendingahnappinn 
má finna á 

www.barnaheill.is

 16 SMÁAUGLÝSINGAR  2 9 .  J Ú N Í  2 0 1 7  F I M MT U DAG U R




