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KYNNINGARBLAÐ

Viðburðir

Rósa var nítján ára þegar hún spilaði fyrst á baritónsaxófón og hefur ekki hætt því síðan. MYND ALDÍS FJÓLA BORGFJÖRÐ

Skemmtilegast
.

3 6 5.is

að spila góða tónlist
með góðu fólki
Rósa Guðrún Sveinsdóttir er fyrsta konan sem útskrifast frá
FÍH með burtfararpróf á baritónsaxófón. Á morgun kemur hún
fram á Freyjudjassi, hádegistónleikum á Listasafni Íslands. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

Framhald af forsíðu ➛

É

g fór tiltölulega seint að spila
á saxófón, byrjaði á þverflautu og færði mig yfir á
saxinn. Svo vantaði botnhljóðfæri
í lúðrasveitina sem ég spilaði með
á Akranesi og ég prófaði baritónsax og hef ekki spilað á annað
hljóðfæri síðan ég var nítján,“
segir Rósa sem kemur fram á
hádegistónleikum á morgun
þriðjudag í Listasafni Íslands
undir merkjum Freyjujazz. „Ég
kláraði svo FÍH í vor, fyrsta konan
til að klára á saxófón og það hefur
verið nóg að gera. Ég hef spilað
með Jónasi Sig í sjö ár og er líka að
spila með bandinu hans Mugison
núna. Svo er ég að spila með Láru
Rúnars og Tómasi R í bongóverk
bongóverkefninu hans. Og svo hleyp ég inn
í ýmislegt þegar á þarf að halda.
Þetta gengur bara fínt,“ segir Rósa
aðspurð um hvernig henni gangi í
harkinu.
Barisaxinn eins og hljóðfærið
er gjarnan kallað er metri á hæð
og um það bil tíu kíló að þyngd
og viðurkennir Rósa að það þurfi
nokkra burði til að bera hann á
sviði heila tónleika. „Baritónsaxófónn er stærstur í saxófónfjölskyldunni og hann er örugglega
vel rúmlega tíu kíló. Það getur
tekið svolítið á að standa á sviði
heilt kvöld og spila og væri ekki
verra að vera í góðri þjálfun, sem
ég er reyndar ekki.“ Þar til gerð ól
yfir axlirnar hjálpar nokkuð til.
„Þetta er samt álag á axirnar og
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Mér finnst gaman
að spila alla tónlist ef
hún er vel samin. Og með
skemmtilegu hæfileikafólki í skemmtilegum
kringumstæðum er öll
tónlist skemmtileg.
Rósa Guðrún Sveinsdóttir

Freyjujazz er hádegistónleikaröð í
Listasafni Íslands sem
hefur það markmið að
skapa tækifæri fyrir
konur í jazzi.

bakið og ég þarf að vera meðvituð
um það. En allir hljóðfæraleikarar
kannast við álagsverki því það
er mjög líkamlega erfitt að vera
tónlistarmaður og vöðvabólga
er atvinnusjúkdómur.“ Það gefur
auga leið að fatnaður má ekki
hindra öndun eða hreyfingar
saxófónleikara. „Ég spái ekkert
rosalega mikið í því í hverju ég er
þegar ég spila að öðru leyti en því
að ég verð að geta andað og hreyft
mig. Ég á einn uppáhaldskjól sem
ég keypti í Kjólar og konfekt og
hann er gylltur í stíl við saxinn.
Svo þegar ég er ein og þarf ekki að

Smart sumarföt, fyrir smart konur
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Rósa Guðrún er fyrsta konan sem hefur útskrifast með burtfararpróf á saxófón frá FÍH. Myndin er frá burtfararprófstónleikum í apríl síðastliðnum. MYND RAGNHEIÐUR JÓSÚADÓTTIR

Nýjar vörur streyma inn
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

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

í Listasafni Íslands sem hefur það
markmið að skapa tækifæri fyrir
konur í jazzi. A.m.k ein kona þarf
að vera meðal flytjenda hverju
sinni. Kaffihús safnsins er með
hádegistilboð á tónleikadögum en
tónleikar hefjast klukkan 12:15 og
standa í sirka 30 mínútur.
Miðaverð er 1500 krónur og frítt
inn fyrir börn.

falla inn í hóp finnst mér gaman að
vera í honum.“
Baritónsaxófónn er kannski ekki
þekktastur sem sólóhljóðfæri en á
tónleikunum á morgun ætlar Rósa
að telja í nokkur lög frá baritónrisum jazzsins sem og flytja frumsamda tónlist. Með henni leikur
Sunna Gunnlaugs á píanó en hún
er upphafskona og listrænn stjórn-

andi Freyjujazz.
Aðspurð segist Rósa ekki eiga
neina sérstaka uppáhaldstónlist
til að spila. „Mér finnst gaman
að spila alla tónlist ef hún er vel
samin. Og með skemmtilegu
hæfileikafólki í skemmtilegum
kringumstæðum er öll tónlist
skemmtileg.“
Freyjujazz er hádegistónleikaröð

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 Try
Tryggvadóttir,
ryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: A
Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 |
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

Smáauglýsingar
Bílar til sölu

Bílar
Farartæki

512 5000

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

Tjaldvagnar

Varahlutir

Garðyrkja

Camp let tjaldvagn til sölu verð130
þús 8682352

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Wv póló árg 04 ek 224 þús
skoðaður 5 dyra beinsk nýleg dekk
verð aðeins 235 þús gsm 8927852

Hjólbarðar

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

GOLFBÍLL

Þjónusta

Yamaha YDRE 48 volt Golfbíll
(rafmagn) ver leikandi 36 holur á
hleðslu, árg 2013 með húsi, verð
aðeins 990 þús !!! Uppl veittar í síma
8972908

Honda CRV disel árg 2005 2,2 vél
ekinn 165 þúsund beinskiptur
nýleg dekk skoðaður dráttarkrókur
eiðslugrannur topp bíll verð 1150
þús 8927852

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Bókhald

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

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

PÍPULAGNIR

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

Málarar

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

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

HONDA

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

Pípulagnir

Bílar óskast
Save the Children á Íslandi

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

HONDA

CR-V Elegance

CR-V Executive

Nýskráður 7/2016, ekinn 19 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Nýskráður 5/2016, ekinn 25 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 4.690.000

Verð kr. 5.490.000

BÍLL DAGSINS

Bíll dagsins kr.

HONDA CR-V Panorama
Nýskráður 5/2007, ekinn 145 þús.km., bensín,
sjálfskiptur 5 gírar.

HONDA

1.790.000

HONDA

CR-V Elegance Navi 2wd diesel

CR-V Executive

Nýskráður 7/2016, ekinn 10 þús.km.,
dísel, 6 gírar.

Nýskráður 3/2011, ekinn 88 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 4.390.000

Verð kr. 3.190.000

HONDA

HONDA

HONDA

CR-V Elegance

CR-V ES

Nýskráður 5/2007, ekinn 128 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Nýskráður 5/2005, ekinn 157 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 4 gírar.

Verð kr. 1.690.000

Verð kr. 990.000

HONDA

CR-V Lifestyle diesel

CR-V Lifestyle

Nýskráður 2/2014, ekinn 102 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur 5 gírar.

Nýskráður 10/2010, ekinn 94 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 4.290.000

Verð kr. 3.290.000

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

4 SMÁAUGLÝSINGAR
Málarar
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Spádómar

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

Til bygginga

Keypt
Selt

Atvinna
ÓSKA EFTIR 3-4 HERB.
ÍBÚÐ/HÆÐ

Til sölu

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

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða
Hafnaf., allt kemur til greina.
Aðeins langtímaleiga. Reglusemi,
skilvísar greiðslur og meðmæli ef
óskað er.
Uppl. í síma 863 4291

Erum með smiði, aðstoðarmenn
við smiði, verkamenn, flísara,
múrara og aðra iðnaðarmenn sem
geta byrjað strax. Við finnum réttu
mennina fyrir þig. Verkleigan sími:
780-1000 vinna@verkleigan.is

intellecta.is

Tímavinna eða tilboð.

S. 893 6994

VANTAR ÞIG STARFSMENN?

Húsnæði

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Atvinna óskast

SPÁSÍMINN 908 5666

Önnur þjónusta

RÁÐNINGAR

Húsnæði óskast

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Óska eftir stúdíoíbúð fyrir 1. sept.
Skilvísar greiðslur. Uppl. í s. 694
7249

Óskast keypt

Geymsluhúsnæði
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Rafvirkjun
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

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

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Fyrirhuguð breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030.

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Norðlingaholt-Elliðabraut 4-12

Athafnasvæði (AT3) verður íbúðarbyggð (ÍB47)
Fjölgun íbúða. Skilgreining nýs byggingarreits íbúðarhúsnæðis

Tilkynningar

r

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 30. mars 2017 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030, samkvæmt 1. mgr. 36. gr, sbr. 31. gr. laga nr. 123/2010. Aðalskipulagsbreytingin er auglýst samhliða
breytingu á deiliskipulagi Norðlingaholts.

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

Tálknafjörður

Deiliskipulag fyrir fyrir
frístundabyggð og þjónustulóðar á
milli Hólsár og skólasvæðis
í Tálknafirði.

Í tillögunni felst að áður skilgreindu athafnasvæði er breytt í íbúðarbyggð. Gert er ráð fyrir að í stað atvinnuhúsnæðis
rísi á svæðinu um 200 íbúðir. Byggingarmagn á svæðinu breytist ekki. Markmið breytingartillögu er mæta aukinni
eftirspurn eftir íbúðarhúsnæði, bæta ásýnd svæðis og styrkja Norðlingaholt sem sjálfbært hverfi til lengri tíma (sjá
Skrifstofa borgarstjóra
nánar adalskipulag.is).
Tillagan liggur frammi í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15, frá
17. júlí 2017 til og með 28. ágúst 2017. Tillagan er einnig til sýnis á Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b. Tillöguna má
einnig nálgast á reykjavik.is undir skipulag í kynningu.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við
tillöguna skal skila skriflega til Umhverfis- og skipulagssviðs, Borgartúni 12-14 eða á netfangið skipulag@reykjavik.is,
eigi síðar en 28. ágúst 2017. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps auglýsir hér með skv. 1. mgr.
41. gr skipulagslaga nr, 123/2010 tillögu að deiliskipulagi fyrir
frístundabyggð og þjónustulóðar á milli Hólsár og skólasvæðis
í Tálknafirði.
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps samþykkti á fundi sínum
9. mars 2005 að auglýsa deiliskipulag á svæði milli Hólsár
og skólasvæðis skv. 25. gr. laga nr. 73/1997 m.s.br. Afmörkun
skipulagssvæðisins náði yfir um 7,8 ha og fól í sér 17 lóðir fyrir
frístundabyggð, þar af eina með 5 smáhýsum, eina lóð fyrir
þjónustu/hótel, leiksvæði, kirkjulóð og kirkjugarð. Ofangreind
skipulagstillaga var ekki auglýst í B-deild Stjórnartíðinda og
tók því aldrei lögformlega gildi, en tillagan sem hér er lögð
fram byggir á henni. Deiliskipulagstillaga þessi nær jafnframt
yfir deiliskipulag fyrir hótel og kirkju sem var samþykkt 7.júní
2000 en nú verða þær breytingar að lóð og byggingareitur fyrir
hótel stækkar og lóð fyrir smáhýsi er færð á lóð númer 17 við
Kirkjuhólsbraut. Deiliskipulag er í samræmi við aðalskipulag
Tálknafjarðar 2006-2018.
Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á skrifstofu
Tálknafjarðarhrepps að Miðtúni 1 frá og með mánudeginum 17.
júlí nk. til 28. ágúst 2017. Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Tálknafjarðarhrepps, www.talknafjordur.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við tillöguna til 28. ágúst 2017.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps,
Miðtún 1, 460 Tálknafirði.
Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps

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

Auglýsing um breytingu á deiliskipulagi í Kópavogi
Geislalind
6. Breytt deiliskipulag
Borgarverkfræðingur
Bæjarstjórn Kópavogs hefur samþykkt í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, að auglýsa
tillögu að breyttu deiliskipulagi fyrir Geislalind 6. Í breytingunni felst stækkun á einbýlishúsi auk byggingar á
stakstæðri vinnustofu og bílgeymslu á lóðinni. Heildarstærð einbýlishúsins eftir stækkun verður um 145 m2 í
stað um 130 m2 og stærð bílgeymslu og vinnustofu er áætluð 133 m2. Nýtingarhlutfall lóðarinnar verður eftir
breytingu 0,2. Uppdráttur í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð og skýringarmyndum dags. 20. mars 2017. Nánar
vísast til kynningargagna.
Ofangreind tillaga verður til sýnis á skipulags- og byggingardeild Umhverfissviðs Kópavogs, Fannborg 6, 2.
Borgarverkfræðingur
hæð frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til fimmtudaga og á föstudögum frá 8:30 til 15:00, frá og með 18. júlí 2017.
Einnig má sjá tillöguna á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að
gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir eða ábendingar skulu hafa borist skriflega skipulagsog byggingardeild Umhverfissviðs, Fannborg 6, 200 Kópavogi eða á skipulag@kopavogur.is eigi síðar en kl.
15:00 föstudaginn 1. september 2017.

Hagdeild

Skipulagsstjóri Kópavogs

