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Tíska

Í myndum Berglindar ríkir mikil litagleði og yfirbragð þeirra er glettnislegt.

Önuglyndar konur í

hátískuheimi
Magnea Einarsdóttir fatahönnuður gefur konum
góð ráð um fataval fyrir
brúðkaupsveislur.
tíska ➛4

Berglind Svavarsdóttir myndlistarkona er búsett í Mílanó.
Hún starfaði um skeið í verslun eins helsta tískumerkis
heims og fékk þar innblástur að myndlistarsýningu sem
hún hélt í nágrenni Mílanó á dögunum. ➛2
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Brynhildur
Björnsdóttir
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Framhald af forsíðu ➛

E

ftir að hafa lokið myndlistarnámi á Íslandi ákvað Berglind
Svavarsdóttir myndlistarkona
að halda til Mílanó í frekara nám
og hefur mannlífið þar í borg haft
áhrif á listsköpun hennar æ síðan.
Mannlífið á Quadrilatero d’Oro
eða „Gullna rétthyrningnum“ eins
og hverfið þar sem hátískurisarnir
standa hlið við hlið er kallað, varð
henni innblástur í málverk sem hafa
vakið töluverða athygli.
„Það gerist oft í myndlist og öllum
skapandi störfum að daglegt líf veitir
innblástur. Til að mynda starfaði ég
um skeið í verslun eins helsta tískumerkis heims og hegðunarmynstur
ákveðins hluta þeirra kvenna sem
komu í verslunina vakti forvitni
mína. Þetta var næstum eins og starf
þeirra sumra, að ganga á milli fínna
og dýrra merkjabúða nánast daglega og kaupa og kaupa og kaupa.
Stundum keyptu þær í einni búð,
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Búðin hélt lista
fyrir sumar þessara
kvenna yfir það sem þær
voru búnar að kaupa svo
þær myndu ekki kaupa
sömu vöruna aftur og
aftur.
Berglind Svararsdóttir,
myndlistarmaður

fóru svo í næsta útibú til að skipta og
það var verkefni dagsins. Búðin hélt
lista fyrir sumar þessara kvenna yfir
það sem þær voru búnar að kaupa
svo þær myndu ekki kaupa sömu
vöruna aftur og aftur. Þannig að þær
voru ekki að kaupa af því að þær
vantaði eða til að nota heldur frekar
virtist mér til að fylla upp í einhvers
konar tómarúm. Ég sá konur bresta
í grát af því að peysa sem þær vildu
var búin.“ Konurnar báru með sér
að lifa allsnægtalífi en samt vantaði
eitthvað. „Ég las einhvern tíma þá
skilgreiningu að lúxus væri tími,
pláss og þögn. Þessar konur höfðu

Útsalan er hafin
30-50% afsláttur
af öllum útsöluvörum

Málverk Berglindar hafa vakið athygli en hún blandar saman ímyndum af hátískuviðskiptavinum og glettnislegri náttúru.
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Berglind Svavarsdóttir myndlistarkona hefur búið og starfað í Mílanó
um nokkurt skeið.
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möguleikann á þessu öllu, bjuggu
við lúxus en kusu að eyða lífinu í
stefnulaust ráf milli verslana.“
Náttúran hafði fram að þessu
verið grunnstefið í verkum Berglindar. „En smám saman fóru
þessar önuglyndu konur að rata inn
í myndirnar mínar ásamt alls kyns
fólki sem ég sá á förnum vegi, eins
og t.d. í lestum eða úti á götu. Oft
reyni ég að leggja alls kyns „týpur“
á minnið svo segja má að verkin
þróist út frá félagslegri athugun.“ Á
myndunum má sjá lífsleiðar konur
í verslunum sem þegar grannt er
skoðað bjóða mjög furðulegan og
skemmtilegan varning. „Sem mót
mótvægi við þessa mannlegu flóru og
þörf hennar fyrir að sýnast og byggja
allt upp á ímyndinni hafa alls kyns
verur úr dýraríkinu sífellt meira vægi
í verkunum mínum og hafa jafnvel
stundum yfirhöndina. Einkenni
myndanna er einmitt þessi samtvinnun tveggja heima, annars vegar
hins raunverulega sem einkennir
nútíma samfélag og hins vegar nátt
náttúrunnar og þess sem á rætur sínar í
sögum og ævintýrum.“
Berglind hélt myndlistarsýningu
fyrr í sumar rétt fyrir utan Mílanó.
„Ég fékk góð viðbrögð og það kom

Föt kvennanna á málverkunum hafa vakið athygli enda myndu mörg þeirra
sóma sér vel á sýningarpöllum hátískuhúsanna.

þó nokkuð af fólki. Og svo eru
plön um sýningu á Íslandi á næsta
ári.“ Fötin sem konurnar klæðast á
myndunum vöktu athygli á sýningunni enda auðvelt að sjá þau fyrir
sér á tískusýningarpöllunum. „Hver
mynd er saga út af fyrir sig og fötin

eru hluti af henni. Eins og stendur
eru þessi föt ekki til nema á pappír
eða á striga. Ég hef verið spurð að
því hvort ég vilji fara í þessa átt og
jafnvel taka þessa fatahönnun skrefi
lengra en í augnablikinu er það ekki
inni í myndinni.“

Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir fréttablaðinu daglega.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
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Best klædd í
brúðkaupinu

Það er mikið um brúðkaup þessa dagana. Sumir
verða ráðvilltir þegar þeir fá boðskort og vita ekkert
hvernig þeir eiga að fara klæddir í slíka veislu.

ir

espadrillur

2.995

Elín
Albertsdóttir
elin@365.is
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agnea Einarsdóttir fatahönnuður opnaði nýlega
verslunina A.M. Concept
Space í Garðastræti 2 ásamt Anítu
Hirlekar sem einnig er fatahönnuður. „Við kynntumst í námi
okkar í London í listaháskólanum
Central St. Martins þar sem ég
lagði áherslu á prjón en hún á
prent. Við seljum vörur okkar
beggja ásamt því að fá til liðs
við okkur nýjan listamann eða
hönnuð reglulega með kynningu
og eins konar „popup“ á sinni
vöru,“ segir Magnea. „Í vikunni
fékk ég fyrstu sendingu af nýrri
línu, dásamlegum peysum og
húfum úr móher- og merínóull,“
segir hún.
Magnea var beðin um að gefa
konum ráð um viðeigandi klæðnað í brúðkaupi. Hún segist sjálf
hafa verið í brúðkaupi nýlega þar
sem hún valdi að klæðast eigin
hönnun. „Ég var í ermalausum
silkikjól úr nýjustu línunni minni,
MAGNEA, sem kemur á markað í
haust. „Valið stóð milli þessa kjóls
og víðra, síðra buxna og silkitopps frá Anítu Hirlekar en ég
reyni að klæðast íslenskri hönnun
við hvert tækifæri. Við kjólinn
klæddist ég leðurjakka og hvítum,
reimuðum, flatbotna skóm sem
mér fannst búa til góðan balans
við síðan silkikjól og gera lúkkið
um leið afslappaðra. Ef ég hefði
valið buxurnar hefði ég hins vegar
verið í hælum við,“ útskýrir hún.
En hvað á maður helst að
hafa í huga þegar maður velur
föt í brúðkaup? „Það eru auðvitað ákveðnar rótgrónar „reglur“
þegar kemur að brúðkaupsgestaklæðnaði og þá sérstaklega hjá
okkur kvenfólkinu. Við megum
ekki klæðast hvítu og helst ekki
svörtu og svo megum við heldur
ekki skyggja á brúðina. Ég held
að svona reglur eins og aðrar sem
varða klæðaburð kvenna séu
deyjandi fyrirbæri. Við eigum
að klæðast því sem okkur líður
best í, burtséð frá tískutrendum
og ævafornum reglum. Ef ég væri
beðin um ráð, myndi ég skoða
týpuna sem um ræðir. „Ég ráðlegg
auðvitað öllum að kynna sér hvað
íslenskir fatahönnuðir hafa upp
á að bjóða. Einnig er gott ráð að
máta klassískar flíkur úr skápnum
heima, flíkur sem manni líður
vel í og veit að fara manni vel. Þó
maður hafi kannski notað flík oft
áður býður hún kannski upp á
nýja stílíseringu, til dæmis með
„statement“ belti, hálsmeni eða
eyrnalokkum, skóm eða sokkabuxum,“ segir Magnea.
Þegar hún er spurð hvort skipti
máli hvort brúðkaupið sé að vetri
eða sumri, svarar hún: „Ekki endilega. Maður færi kannski síður
berleggja í ermalausan blómakjól
að vetri til en sami kjóllinn gæti
virkað með fallegum sokkabuxum, rúllukragabol innanundir
og pels eða ullarkápu yfir.“
Magnea bætir við að það geti
skipt máli hvar brúðkaupið sé
haldið, hvort það sé sveitabrúð-

Magnea Einarsdóttir fatahönnuður veit hvernig best er að klæða sig þegar
farið er í brúðkaup. FRÉTTABLAÐIÐ/VILHELM

kaup, í fallegum sal eða í tjaldi.
„Oft má lesa stemminguna út
úr boðskortinu. Oftast nær eru
brúðkaup þó af þeim toga að
fólk klæðir sig upp í sitt fínasta,
nema annað sé tekið fram. Það
eru þá oftast sveitabrúðkaupin,
þar sem hlý peysa og góðir skór
eru staðalbúnaður, sem skera sig
úr en þá er nú alltaf hægt að finna
smekklegar ullarpeysur og vera í
fallegum kjól eða dressi innanundir.“
Óskrifuð regla hefur verið að
koma ekki í hvítum kjól í brúðkaup. Magnea segir að sér finnist
það í lagi svo lengi sem kjóllinn sé
ekki bókstaflega eins og brúðarkjóll. „Sömuleiðis er hvít buxnadragt í lagi svo framarlega sem
maður forðast brúðarlúkkið.
„Maður þarf að gæta að því að
poppa dressið upp með töffaralegum topp eða blússu, skóm og
skarti. Gallabuxur eru hins vegar
ekki leyfilegar nema kannski í

mjög sérstöku sveitabrúðkaupi en
það færi algjörlega eftir stílíseringunni en þá þarf að gæta mjög
vel að öllum smáatriðum.“
Hvað með mjög stutt pils eða
kjól? „Ég held reyndar að það sé
ekki langt í að við förum að sjá
mínípilsin aftur en það má deila
um hversu stutt er of stutt. Þetta
snýst fyrst og fremst alltaf um það
sem hverri konu finnst fara sér
best. Ég hef komist að því gegnum
tíðina að ég vil að pilsin nái mér
niður fyrir hné svo ég mundi ekki
velja það fyrir mig. Mér finnst fallegast þegar konur klæða sig eftir
sínum vexti, hvort sem þær vilja
leggja áherslu á mitti, ökkla, axlir
eða leggi.“
Hvað með leðurjakka? „Leðurjakki við fínan kjól getur komið
mjög skemmtilega út og því finnst
mér það í góðu lagi en ég sé fyrir
mér að því síðari og léttari sem
kjóllinn er því betur passi það
saman,“ segir Magnea.

ÚTSALA

30%

Levi´s Kringlunni – Levi´s Smáralind – Levi´s Glerártorgi
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Swimslow
til Parísar

Swimslow, nýtt íslenskt sundfatamerki, er á leiðinni á stóra
sölusýningu í París. Merkið kom á markað fyrir þremur
vikum. Erna Bergmann hönnuður segir bolina rjúka út.
Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

V

Útsalan er hafin
30-50% afsláttur
af öllum útsöluvörum
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

90%

iðtökurnar hafa verið frábærar, fólk er farið að hugsa
meira um hvaðan fötin koma
og vill versla við aðila sem vinna
hlutina á samfélagslega réttan máta.
Við leggjum áherslu á gegnsæi allt
frá teikningu að lokaafurð og hugum
að hverju smáatriði þegar kemur að
vörunni. Bolirnir eru úr endurunnu
efni, nælonfiskinet og teppi eru
veidd upp úr sjónum og þráður unninn úr þeim í Slóveníu. Þráðurinn er
síðan unninn í efni á Norður-Ítalíu
og sundbolirnir eru saumaðir í 50
km fjarlægð frá verksmiðjunni. Allar
myndir í markaðsefni eru teknar hér
á landi og bolirnir heita eftir mínum
uppáhaldslaugum á Íslandi, til
dæmis Krossneslaug og Sundhöllin,“
segir Erna Bergmann, eigandi og
hönnuður hins nýja sundfatamerkis
Swimslow.
Erna er á leiðinni með sundbolina
á sýninguna Mode City sem fram
fer nú um helgina. Þangað mæta
innkaupastjórar stórra verslana um
allan heim í leit að nýjum og spennandi vörum í hillurnar.
„Þetta er flott sölusýning og
leiðandi í þessum bransa. Þarna eru
stór merki og þess vegna er ótrúlega
spennandi fyrir okkur að komast
þarna að, sérstaklega í ljósi þess
að við settum sundbolina ekki á
markað fyrr en í júní. Þetta getur því
þýtt mikið fyrir svona lítið fyrirtæki
að fá að sýna sig á þessum vettvangi,“ segir Erna.
„Við höfum ekki kynnt bolina
erlendis áður. Við frumsýndum
þá á HönnunarMars hér heima í
vor og þann 14. júní síðastliðinn
hleyptum við línunni af stokkunum
með opnunarhófi í Geysi. Sýningin
í París er næsta skref en þetta gerist
allt frekar hratt, sem er kannski
öfugsnúið miðað við heiti merkisins,
Swimslow,“ segir hún sposk. „Við
erum með alls konar hugmyndir á
teikniborðinu um framhaldið en
ætlum að taka eitt skref í einu.“
Bolirnir eru komnir í sölu í Geysi,
Yeoman boutique á Skólavörðustíg
og Akkúrat í Aðalstræti og segir Erna
þá rjúka út. „Þeir fara hratt, einn
stíllinn er nánast uppseldur en við
eigum von á sendingu í ágúst.“

Swimslow kom á markað fyrir þremur vikum og verður nú kynnt á stórri sölusýningu í París. MYNDIR/SAGA SIG

Bolirnir eru úr endurunnu efni.

Erna frumsýndi bolina á HönnunarMars í vor.

af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu
á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup jan.-mars 2017.

Erna Bergmann, eigandi Swimslow.

Bolirnir bera nöfn uppáhaldssundlauga Ernu á Íslandi, t.d. Sundhöllin.

allt innifalið
með öllum okkar legsteinum

NR. 116-5
VERÐ KR. 186.000

NR. 2042
VERÐ KR. 149.900

316.100

276.600

NR. 104 SHANXI BLACK
VERÐ KR. 329.420

NR. 113 PARADISO
VERÐ KR. 297.420
442.900

482.900

NR. 118 PARADISO
VERÐ KR. 313.420
462.900

NR. 2046
VERÐ KR. 270.220

NR. 2006 AURORA
VERÐ KR. 265.420

NR. 2021
VERÐ KR. 304.620

NR. 115
VERÐ KR. 369.420

408.900

402.900

451.900

532.900

NR. 129-3 SHANXI BLACK
VERÐ KR. 385.420
552.900

ÞARF AÐ ENDURNÝJA
LETRIÐ Á STEININUM?

FYR IR
EFTIR

GR ANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ
HREINSA OG ENDURMÁLA LETUR Á
LEGSTEINUM. EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM
ERU FARNIR AÐ HALLA.

Mörkinni 4,
108 Reykjavík

SÍMI 555 3888
GR ANITHOLLIN.IS

Með fyrirvara um prentvillur og uppseldar vörur.

ÖLL OKKAR VERÐ MIÐAST VIÐ
FULLBÚIN STEIN MEÐ UPPSETNINGU
AKSTURSGJALD BÆTIST VIÐ UTAN HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS

8 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

6 . J Ú L Í 2 0 1 7 F I M MT U DAG U R

Má vera sæt og fín í útilegu

Hvernig stígur kona fersk og fögur út úr tjaldi eftir baðleysi í Guðs grænni
náttúrunni og langar gleðinætur undir bláhimni? Snyrtifræðingurinn
Sunna Björk Karlsdóttir kann við því svarið og gefur hér nokkur góð ráð.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@365.is

V

el snyrtar og litaðar augabrúnir gera gæfumuninn og
eru sennilega fyrsta ráðið
sem ég gæfi þeim sem vilja koma
sætar út úr tjaldinu á morgnana;
að fara í litun og plokkun,“ segir
Sunna Björk Karlsdóttir, nýútskrif
nýútskrifaður snyrtifræðingur úr Fjölbrautaskólanum í Breiðholti, spurð um
hollráð til að líta sem best út á
ferðalagi um íslenskar sveitir og
náttúru.
„Útilega og útilega er ekki alltaf
það sama,“ segir Sunna. „Það er
ekki til neitt sem heitir bannað í
förðun í útilegum og hver og ein
finnur hvað henni þykir best. Allt
fer það eftir því hvort ætlunin sé
að njóta náttúru og útivistar, eða
koma saman í gleðskap. Fremur
flókið er að burðast með allan
förðunarpakkann með sér í tjaldútilegu og ég hugsa að flestar skilji
gerviaugnhárin eftir heima.“
Þegar kemur að ferðalögum og
tjaldbúskap segir Sunna val hverrar
konu að vera vel tilhöfð.

Sunna Björk
Karlsdóttir er
nýútskrifaður
og verðlaunaður
snyrtifræðingur.
MYND/EYÞÓR

Það er ekki til neitt
sem heitir bannað í
förðun í útilegum og hver
og ein finnur hvað henni
þykir best. Það er flókið
að burðast með allan
förðunarpakkann í
tjaldið og hugsa ég að
flestar skilji gerviaugnhárin eftir heima.
„Það er sjálfsagt að fríska upp á
útlitið. Náttúruleg fegurð er alltaf
flott en hana má undirstrika með
litun og plokkun og þarf ekki alltaf
mikla fyrirhöfn til að líta vel út.
Persónulega hef ég ekki mikið fyrir
því að mála mig í útilegum en það
er alltaf gaman og gott að fríska sig
aðeins við.“

Hrein og ljómandi húð

Sumartískan í förðun er náttúruleg og húðin á að ljóma. Mikið um
jarðliti og mildar skyggingar, að
sögn Sunnu.
„Gott er að undirbúa húðina
þannig að hún ljómi og líti sem
best út á ferðalögum; hvernig sem
viðrar og við hvaða aðstæður sem
er, eftir langan akstur og gleðskap
fram á nótt. Alltaf skal sinna húðinni vel heima, nota hreinsivörur
tvisvar á dag, djúphreinsa eftir þörf
húðgerðar og nota maska. Einnig er
hægt að fara í alls kyns meðferðir á
snyrtistofu sem gefa húðinni ljóma
og gera hana líflegri, eins og rakameðferðir, sýrumeðferðir og fleira
gagnlegt.“
En hvað á að hafa í snyrtibuddunni til að líta sem best út undir
bláhimni? „Aðalatriðið er að vera
með hreinsivörur og þvo andlitið
kvölds og morgna. Sumum líður
betur með létta förðun og þá er
gott að hafa meðferðis hyljara,
litað dagkrem eða farða (e. make).
Svo er einstaklingsbundið hvaða
förðunarvörur eru ómissandi;
sumar vilja skerpa línur í kringum
augu á meðan aðrar geta ekki verið
án þess að setja eitthvað á varirnar. Oft er erfitt að sleppa farða

séu konur vanar honum, en með
litun og plokkun má segja að þær
vinni sér í haginn, þótt sumar kjósi
frekar að mála sig sjálfar og nota
maskara.“
Þar sem ekki verður komist í bað
úti í Guðs grænni náttúrunni segir
Sunna best að velja húðvörur sem
hægt er að hreinsa af með bómull.
„Micellar-vatnið frá Comfort
Zone er algjör snilld og þrífur af
allan farða, þar með talinn varalit
og augnfarða. Ég ráðlegg öllum að
þrífa af sér farða, alltaf. Og hvort
sem farði er notaður eða ekki, þá
safnast óhreinindi á húðina yfir
daginn og þau þarf að hreinsa fyrir
svefninn. Óhreinindi safnast líka
á húð yfir nóttina og því mæli ég
með að hreinsa hana á morgnana
líka. Það vill enginn setja krem yfir
óhreinindi enda gera þau meira
gagn fyrir hreina húð.“

Verðlaunuð í snyrtifræði

Sunna útskrifaðist sem snyrtifræðingur frá Fjölbrautaskólanum
í Breiðholti í vor. Hún er uppalin í
Búðardal en ættuð frá norðanverðum Vestfjörðum og Strandasýslu.
„Ég fékk að fara í litun og
plokkun fyrir ferminguna og þá
kviknaði áhugi minn á snyrtifræði,“
segir Sunna. „Þegar að framhaldsskóla kom vildi ég helst fara í nám
sem gæfi mér starfsréttindi og þar
kom snyrtifræðin sterkust inn. Á
þeim tíma var ég ekkert sérstak
sérstaklega upptekin af förðun, en það
var svo margt annað sem mér þótti
spennandi við snyrtifræðina, eins
og nudd, andlitsmeðferðir, handsnyrting og fleira.“
Sunna starfar sem snyrtifræðingur á Snyrtistofunni Dimmalimm
í Árbæ, þar sem hún lauk einnig samningi sínum fyrir útskrift.
„Þegar ég hóf starfsnám í fyrrasumar var ég valin ásamt vinkonu
til að fara í mánuð til Írlands og
vinna sem nemi á snyrtistofu. Það
var ævintýri og gaman að segja frá
því að ég tók líka þátt í Íslandsmóti
iðn- og verkgreina og lenti þar í
3. sæti í snyrtifræði.“
En hvert er besta bjútíráð Sunnu
fyrir útileguna? „Litun, plokkun og
augnhárapermanett! Og ekki má
gleyma sólarvörninni!“

Smáauglýsingar
Sendibílar

Bílar
Farartæki

512 5000

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

Mótorhjól
Yamaha Fazer 2001. Fzs
1000cc/4cyl/142hö. Í góðu standi,
hliðartöskur og box. Ekinn 10.000
mílur. Verð 775.200 Uppl. 8961494

Fjórhjól

Renault traffic árg.2013, ek.93.þ.km,
dráttarkrókur, krossviður í gólfi,
þakbogar, rennihurð báðu megin,
þjónustaður af BL, nýskoðaður ‘19
án athugasemda, ný dekk,verð.
1.750+VSK uppl. 897 1899
TOYOTA Fj cruiser. Árgerð 2006,
ekinn 143 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 3.190.000. Rnr.182925.

Hópferðabílar

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6, 210 Garðabær
Sími: 570 5070
www.toyotakauptuni.is

Bílar til sölu
Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir
og áreiðanlegir. Eigum flestar
stærðir á lager.

Toyota 4Runner árg.90 Kr. 50.000
kastara fest. m/dráttarkúlu.
31”dekk. Goodrich ofl. Óökufær.
Uppl.8961494.

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

Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Save the Child
Children
h rren á ÍÍslandi
s

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

HONDA

Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

OPEL

CR-V Executive

Civic Elegance

Nýskráður 5/2016, ekinn 10 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Nýskráður 6/2016, ekinn 16 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 6.290.000

Verð kr. 2.790.000

BÍLL DAGSINS

Bíll dagsins kr.

208 Active
Nýskráður 11/2014, ekinn 23 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

TOYOTA

1.590.000

SUZUKI

Mokka

Avensis Wagon Sol

Nýskráður 5/2015, ekinn 8 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2007, ekinn 188 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 3.190.000

Verð kr. 990.000

PEUGEOT

HONDA

PEUGEOT

Grand Vitara Lux

508SW Active

Nýskráður 5/2014, ekinn 89 þús.km.,
dísel, 5 gírar.

Nýskráður 5/2016, ekinn 14 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

Verð kr. 3.990.000

SUZUKI

Swift GL

CR-V Elegance Navi

Nýskráður 5/2012, ekinn 89 þús.km.,
bensín, 5 gírar.

Nýskráður 7/2016, ekinn 36 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.250.000

Verð kr. 4.690.000

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

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00
Lokað laugardaga í sumar.

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

Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Málarar

HEIMAVÍK

Flotnet, sökknet. Heimavík. S. 892
8655 www.heimavik.is

Hjólbarðar

Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758.

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.

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

Óskast keypt

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.

Tómstundir
Ferðir
Fyrir veiðimenn

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

Keypt
Selt

Húsnæði óskast
HÚS/ HÆÐ / RAÐHÚS Í 110
REYKJAVÍK
EÐA NÁGRENNI
(HELST ÁRTÚNSHOLT,
ÁRBÆR, SELÁS) ÓSKAST

Hjón með 3 börn óska eftir
einbýli, raðhúsi, eða hæð í
110 RVK eða nágrenni. Aðeins
langtímaleiga kemur til greina.
Reglusemi og skilvísum greiðslum
heitið.

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069

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

K
Hönnun

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

Atvinna

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

Spái í spil. Tímapantanir. S. 891 8727
Stella. Geymið auglýsinguna

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

PÍPULAGNIR

Spádómar

TIL LEIGU NÝLEGT 285 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK

Geymsluhúsnæði

Til sölu

Garðyrkja

Húsnæði í boði

Nánari upplýsingar sendist á:
sendtohelgi@gmail.com

Pípulagnir

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

intellecta.is

RÁÐNINGAR

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Húsnæði

HÖNNUN

Atvinna í boði
Vantar pizzabakara fyrir ARA
Restaurant & Bar, bæði í fullt starf
og hlutastarf. s: 663 3239

VERKFRÆÐITEIKNINGAR

Tek að mér að gera
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum
og sumarhúsum. Fast verð.
Upplýsingar í síma 783 4180 eða
kjartangardars@gmail.com

Þjónustuauglýsingar

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

Vertu vinur okkar á Facebook

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

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið
húsið

Sími 512 5407
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

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

99KF%
RÍTT
RY

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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Tilkynningar

Fasteignir

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Holtsvegur 39 – útsýnisíbúð á efstu hæð

OPIÐ
HÚS

AUGLÝSING
Um skipulag Sveitarfélagið Vogar
Tillaga að deiliskipulagi fyrir Aragerði 4
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 28. júní
2017 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi skv. 1. mgr. 41. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir Aragerði 4 vegna fyrirhugaðar
byggingar fjölbýlishúss á tveimur hæðum með 6 íbúðum. Tillagan er sett fram á uppdrætti ásamt greinargerð og vísast til
hennar um nánari upplýsingar.
Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga,
Iðndal 2, 190 Vogar frá og með fimmtudeginum 6. júlí 2017 til
og með fimmtudagsins 17. ágúst 2017. Tillagan er einnig aðgengileg á vef Sveitarfélagsins Voga, www.vogar.is/Skipulag/
Skipulag_i_kynningu/
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur
á að gera athugasemdir við tillöguna. Skila skal skriflegum
athugasemdum til skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2,
190 Vogar eða á netfangið skrifstofa@vogar.is eigi síðar en
fimmtudaginn 17. ágúst 2017.

Glæsileg 131,8 fm 4ra herbergja penthouse íbúð á 4.hæð
(íbúð 402) í nýju lyftuhúsi við Holtsveg í Urriðaholti í Garðabæ.
Mikið útsýni. Tvö bílastæði í bílageymslu fylgja. Stofa og þrjú
herbergi. Sér þvottaherbergi innan íbúðar. Íbúðin er laus til
afhendingar við kaupsamning. Verð 79,9 millj.
Sjá nánar inná eignamidlun.is. Einnig eru tvær aðrar penthouse íbúðir eftir sem verða einnig til sýnis. Verð frá 65,9 millj.

Opið hús fimmtudaginn 6. júlí milli 12:15 og 13:00
Einnig er hægt að bóka skoðun hjá:
Brynjari Þór Sumarliðasyni lg. fasteignasala s. 896 1168,
brynjar@eignamidlun.is eða
Sala
fasteigna
frá
Magneu
S. Sverrisdóttur
lögg. fasteignasala s. 861 8511,
magnea@eignamidlun.is
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Útboð

Vogum, 6. júlí 2017
f.h. bæjarstjórnar,
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

AUGLÝSING
um skipulag
Breyting á Aðalskipulagi
Sveitarfélagsins Voga 2008-2028
Svæði norðan Vogavegar

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 28. júní
2017 tillögu að óverulegri breytingu á Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Voga 2008-2028 samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst í að felld er burt verslunar- og þjónustusvæði
(VÞ-1) fyrir eldsneytisstöð með sjálfsafgreiðslu við iðnaðarsvæði (I-1) norðan Vogavegar. Þess í stað er svæðið skilgreint
sem iðnaðarsvæði (I-1) á sama hátt og aðliggjandi svæði.
Greinargerð með rökstuðningi er á uppdrætti
dags. 19. júní 2017 Í mkv. 1:10.000.
Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsog byggingarfulltrúa Sveitarfélagsins Voga.
Vogum, 6. júlí 2017
f.h. bæjarstjórnar,
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Auglýsing um tillögur að breyttu
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
eru hér með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Öskjuhlíð, Perlan

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 14. júní 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 22. júní 2017 var samþykkt
að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Öskjuhlíðar vegna Perlu nr. 1 við Varmahlíð. Í breytingunni felst m.a. að
gera byggingarreit fyrir nýtt mannvirki norðan „Perlunnar“ sem er að mestu neðanjarðar og tengist núverandi byggingu
og breyta staðsetningu á nýjum hitaveitutanki. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

SuðurSkrifstofa
Mjódd borgarstjóra

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 21. júní 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 29. júní 2017 var samþykkt
að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Suður Mjóddar. Í breytingunni felast m.a. breytingar á íþróttasvæði ÍR,
breytingar á lóðum við Árskóga 1-7, breytingar á lóð Álfabakka 2 og lagnakvöðum á öllu svæðinu. Einnig er gert ráð
fyrir nýrri verslunar- og þjónustulóð á norðvestur hluta svæðisins. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Háskóli Íslands, Hringbraut 29

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í gerð
deiliskipulagstillögu fyrir nýja íbúðabyggð og blandaða
byggð á u.þ.b. 40 ha svæði sem liggur sunnan við
þéttbýlið á Selfossi og til austurs, meðfram Eyravegi og
Eyrarbakkavegi. Óskað er eftir tilboðum í allt verkefnið
eins og því er lýst í verðkönnunargögnum.
Lýsing á deiliskipulagsverkefninu skal liggja fyrir, tilbúin til
fyrirlagnar í skipulags- og byggingarnefnd Árborgar þann
1. október 2017. Deiliskipulagstillaga skal liggja fyrir, tilbúin
til fyrirlagnar í skipulags- og byggingarnefnd eigi síðar en
þann 1. febrúar 2018.
Verðkönnunargögn verða afhent á pdf formi frá og með 3.
júlí 2017. Beiðnir um afhendingu verðkönnunargagna skulu
sendar á netfangið utbod@arborg.is þar sem fram koma
upplýsingar um nafn, netfang og símanúmer bjóðanda.
Nánari upplýsingar gefur Bárður Guðmundsson, skipulagsog byggingarfulltrúi í gegnum netfangið bardur@arborg.is.
Tilboðum skal skilað á netfangið asta@arborg.is eigi síðar
en kl. 11:00 þann 17. júlí 2017.

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 21. júní 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 29. júní 2017 var samþykkt
að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Háskóla Íslands vegna lóðarinnar nr. 29 við Hringbraut sem felst í
viðbyggingu við Gamla Garð og nýbyggingu á lóð sunnan hans. Byggingarnar eru tvær, annars vegar viðbygging við
suðvesturgafl Gamla garðs, og hins vegar L- laga nýbygging sem opnast að Gamla Garði. Nánar um tillöguna vísast
til kynningargagna.
Tillögurnar er einnig hægt að fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka
daga kl. 8:20 – 16:15 frá 6. júlí 2017 til og með 17. ágúst 2017. Einnig má sjá tillögurnar á vefnum, www.reykjavik.is,
skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og
athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is,
eigi síðar en 17. ágúst 2017. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 6. júlí 2017
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Borgarverkfræðingur

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

Sterk tengsl í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is
Borgarverkfræðingur

Hagdeild

