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Tíska

Clear eyes augndropar
Cleye droparnir frá Clear eyes eru fljótir að verka, verkun byrjar innan mínútu og endist í a.m.k. 3 klst.

Það styttist í að haustið
láti að sér kveða með tilheyrandi haustlægðum.
Þá er gott að eiga góða
yfirhöfn. Síðar kápur
verða vinsælar í vetur og
ullarefni allsráðandi.
tíska ➛10

loksins á Íslandi

Vinsælu augndroparnir frá Clear eyes við rauðum augum og ertingu í augum
eru loksins fáanlegir á Íslandi. Augndroparnir heita Cleye á Íslandi en innihalda það sama og hafa sömu virkni og Clear eyes augndroparnir sem margir
þekkja frá Bandaríkjunum. Fást án lyfseðils í apótekum. ➛2

NEW SEASON
Fallegt,fágað og töff

SMÁRALIND

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

3 1 . ÁG Ú S T 2 0 1 7 F I M MT U DAG U R

Í

mörg ár hafa Íslendingar
þekkt Clear eyes augndropana
og tekið þá heim með sér frá
Bandaríkjunum. Nú eru þeir í
fyrsta sinn fáanlegir í íslenskum
apótekum undir heitinu Cleye.
Cleye augndroparnir frá Clear
eyes eru eina lyfið á Íslandi við
roða og ertingu í augum.

Cleye frá Clear eyes við
rauðum augum og ertingu í
augum

„Cleye frá Clear eyes inniheldur
virka efnið naphazolin sem
þrengir æðarnar í auganu og
dregur þannig úr roða og þrota,“
segir Hákon Steinsson, lyfjafræðingur hjá LYFIS. „Droparnir eru
notaðir við vægum roða og ertingu í augum sem stöku sinnum
kemur fram.“ Cleye droparnir frá
Clear eyes eru fljótir að verka,
verkun byrjar innan mínútu og
endist í a.m.k. 3 klst.

Cleye frá Clear eyes við vægum roða og ertingu í augum.

Rauð og ert augu

Það kemur fyrir að augnhvítan
verður rauð, til dæmis vegna
þreytu eða álags og þá geta
Cleye augndropar frá Clear eyes
hjálpað. Augndroparnir slá einnig á ertingu í augum sem oft fylgir
roðanum.

Eru augun rauð á mikilvægri stundu? Cleye frá Clear eyes getur hjálpað.

Cleye frá Clear eyes
inniheldur virka
efnið naphazolin sem
þrengir æðarnar í auganu
og dregur þannig úr roða
og þrota.

Viðtal í sjónvarpi, atvinnuviðtal, fyrsta stefnumótið
eða bara erfiður vinnudagur

Stundum skiptir máli að líta sem
best út og þá geta rauð augu sett
strik í reikninginn. Ertu á leið
í viðtal í sjónvarpi eða á fyrsta
stefnumótið? – Cleye augndropar
frá Clear eyes hjálpa þér við að
minnka roðann og ertinguna í
augunum.

Mikilvægt er að lesa vandlega upplýsingar á umbúðum og í fylgiseðli
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis
eða lyfjafræðings sé þörf á frekari
upplýsingum um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um
lyfið á www.serlyfjaskra.is.

Hákon Steinsson, lyfjafræðingur hjá
LYFIS.

Procto-eze – við gyllinæð
– einnig á meðgöngu
LYFIS kynnir Procto-eze Krem og Procto-eze Hreinsir við
gyllinæð. Kremið er ætlað við ertingu og óþægindum
vegna gyllinæðar og hreinsirinn hreinsar, róar og frískar.

P

rocto-eze kremið var sérstaklega þróað sem mjúkt og
létt krem sem húðin dregur
hratt í sig,“ segir Hákon Steinsson,
lyfjafræðingur hjá LYFIS. Kremið
veitir góða vörn með því að búa
til vatns-fitufilmu yfir erta svæðið.
Vörnin dregur úr kláða og sviða og
meðferðarsvæðið verður mýkra
og rakara, sem kemur í veg fyrir
að húðin springi og valdi óþægindum.
„Vörurnar eru í íslenskum
umbúðum og góðar leiðbeiningar
á íslensku fylgja“, segir Hákon.

Lyf með sterum til lengri
tíma eða á meðgöngu

20% afsláttur af CHANEL
30.ágúst til 2.september
- Gréta Boða kynnir nýjar og spennandi vörur -

Ekki er ráðlagt að nota krem
og stíla sem innihalda stera
til lengri tíma eða á meðgöngu þar sem sterarnir
geta valdið húðþynningu og
sárum, sérstaklega þegar þeir
eru notaðir til lengri tíma. Það

hentar því vel að nota Procto-eze,
sem ekki inniheldur stera, eitt og
sér, á milli meðferða með sterum
eða í framhaldi af notkun á gyllinæðarlyfjum með sterum.

Procto-eze Krem hefur
eftirfarandi kosti:
● Má nota á meðgöngu
● Inniheldur ekki stera
● Stjaka fylgir með – auðvelt í
notkun
● Byggir á náttúrulegum innihaldsefnum
● Þoldist vel í 12 vikna klínískri
rannsókn

t
Þríþæt
n
u
verk

fa n d i
Rakage
Vörn / ðandi
/Græ

Fyrir hámarksárangur er mælt
með notkun á Procto-eze Hreinsi
samhliða Procto-eze Kremi.
Procto-eze Hreinsir er hreinsifroða sem ætluð er til að viðhalda
hreinlæti og draga úr óþægindum tengdum gyllinæð. Froðan
hreinsar, róar og frískar óþægindasvæðið. Hún hentar vel til að nota
í sturtu og kemur í stað sápu sem
oft ertir viðkvæmt svæðið.

Nýjar
haustvörur
BITTE KAI RAND
MOS MOSH
ELINETTE
YOEK
DRANELLA
GILBRET
LEBEK
WONDERS

LAGERSPRENGJA

70
%
afsláttur
Síðustu dagar!
Kjólar í úrvali í st. 36-52
Verðdæmi á kjólum
Fullt verð 27.980, verð nú 8.394
Fullt verð 18.980, verð nú 5.694
Stakir jakkar, pallíettutoppar,
buxur, skór...
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Heillaði
heimsbyggðina
Cameron Diaz sló fyrst í gegn með leik sínum í kvikmyndinni The Mask þegar hún var aðeins 22 ára gömul. Hún
varð 45 ára í gær og er ánægð með að fá að eldast.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

11.495

Farvi.is // 0817

krónur

KRINGLUNNI | 588 2300

ÚTSÖLULOK
Einungis 4 verð:
Verðdæmi:

900 kr.
1.900 kr.
2.900 kr.
3.900 kr.

Gerið frábær kaup á flottum
fatnaði á „lágbotna” verði.

333 kr
á dag*
*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Cameron Diaz kann vel við sig í
niðurþröngum gallabuxum og jakka
í stíl.

Cameron klæðist gjarnan stílhreinum og smart fötum á rauða
dreglinum.

Gallabuxur, jakki og háir hælar eru
einkennandi fyrir fatastíl Cameron
Diaz.

Cameron er gift rokkaranum Benji
Madden.

Sló strax í gegn

Þegar Cameron Diaz var orðin
tuttugu og tveggja ára ákvað hún að
láta reyna á leiklistarhæfileikana
og fór í prufur fyrir kvikmyndina
The Mask þar sem Jim Carrey
var í aðalkarlhlutverkinu. Sér til
undrunar hreppti hún aðalkvenhlutverkið þótt hún hefði enga
reynslu af leiklist. The Mask sló í
gegn og Cameron Diaz líka því hún
hlaut heimsfrægð á svipstundu fyrir
frammistöðu sína í myndinni. Hún
ákvað þó að einbeita sér að því að
leika í svokölluðum sjálfstæðum
kvikmyndum næstu þrjú árin og
öðlast góða leikreynslu og það bar
svo sannarlega árangur. Cameron
hefur leikið í fjölda mynda hjá stóru
kvikmyndaverunum í Hollywood
sem margar hverjar eru orðnar
klassískar. Um tíma var hún ein
eftirsóttasta leikkona heims og
um leið ein sú launahæsta. Hún
hefur fengið margar tilnefningar til
Golden Globe verðlaunanna, m.a.
fyrir frábæra frammistöðu í There’s
Something about Mary, Being John
Malkovich, Vanilla Sky og Gangs
of New York. Í kvikmyndunum um
Shrek má heyra Cameron tala fyrir
Fionu prinsessu en henni þykir sérlega vænt um það hlutverk.

Hjátrúarfullur
hrakfallabálkur

kl. 11–18
Opið virka daga
kl. 11-15
Opið laugardaga

Laugavegi 178 | Sími 555 1516

K

vikmyndastjarnan Cameron
Diaz varð fjörutíu og fimm
ára í gær og er óhætt að segja
að hún beri aldurinn með sóma.
Hún fæddist árið 1972 í San Diego
og á ættir að rekja bæði til Kúbu og
Þýskalands. Cameron segist hafa
verið sjálfstæð, ævintýragjörn og
hörð af sér sem krakki en aðeins
16 ára að aldri fékk hún leyfi foreldra sinna til að kanna heiminn
upp á eigin spýtur og reyna fyrir
sér sem fyrirsæta. Næstu fimm
árin bjó Cameron á mismunandi
stöðum víða um heim, svo sem
Japan, Ástralíu, Mexíkó, Marokkó
og París en þegar hún var orðin 21
árs flutti hún til Kaliforníu. Henni
vegnaði vel sem fyrirsæta og vann
fyrir Levi’s og Calvin Klein.

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Cameron Diaz hefur verið kosin
kynþokkafyllsta leikkona heims,
vinsælasta leikkonan og ein af
fimmtíu fegurstu manneskjum í
heimi og er þá fátt eitt talið. Hún
þykir mjög hjátrúarfull en er mikill
hrakfallabálkur því hún hefur nefbrotnað fjórum sinnum. Cameron
var brúðarmeyja hjá einni bestu
vinkonu sinni, Drew Barrymore,
en þær léku saman í Charlie’s
Angels. Hún sér mest eftir að hafa
byrjað að reykja á sínum tíma og
ráðleggur reykingafólki að reyna
allt til að losa sig við tóbakið.
Cameron þykir bera aldurinn
vel en viðurkennir að hafa notað
bótox til að slaka á vöðvum í andlitinu en segir jafnframt að hún
hafi ákveðið að hætta því, vegna
þess að henni fannst bótoxið gera
hana undarlega í framan. „Ég vil
frekar eldast á eðlilegan hátt,“
hefur hún sagt í viðtölum. „Mér er
alveg sama þótt ég fái hrukkur. Ég

Cameron Diaz ákvað að taka sér hlé frá kvikmyndaleik en margir bíða þess
með óþreyju að sjá hana aftur á hvíta tjaldinu.

hef farið brosandi í gegnum lífið
og hvers vegna ætti ég að fela broshrukkurnar?“
Cameron tók sér hlé frá kvikmyndaleik fyrir þremur árum til að

finna sjálfa sig á ný og ekki er von á
mynd með henni á næstunni. Hún
giftist rokkaranum Benji Madden
fyrir tveimur árum og þau segja
barneignir ekki á dagskrá.

Allt að sjötíu prósenta
afsláttur af sýningarvörum
Í DAG, Á MORGUN FÖSTUDAG, Á LAUGARDAG
OG SUNNUDAG, 31. ÁGÚST TIL 3. SEPTEMBER

HANS J. WEGNER,
ARNE JACOBSEN,
BORGE MOGENSSEN,
PHILIPPE STARCK,
ERIK MAGNUSSEN, OFL.
Skeifan 6 / 5687733 / www.epal.is
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Nýjar haustvörur
Úrval af peysum

Peysur
kr. 8.990.Fleiri litir

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

LOKA ÚTSÖLULOK
70% afsláttur

af öllum útsöluvörum
Stærðir 38-58
Verslunin Belladonna

Dúnúlpan Orri tilheyrir nýjustu línu ZO-ON. Hún er
vatnsheld.

Mjöll er tveir fyrir einn jakki og er hægt að laga hann að
veðri hverju sinni.

Sneri aftur
reynslunni ríkari

Finninn Martti Kellokumpu var fyrsti hönnuður ZO-ON.
Hann tók til starfa árið 1994 en gekk til liðs við finnska útivistarmerkið Halti um aldamótin 2000. Hann sneri aftur
til ZO-ON árið 2014, og starfar nú sem yfirhönnuður.
Vera
Einarsdóttir
vera@365.is

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

JÓLABLAÐ
FRÉTTABLAÐSINS
Stóra jólablaðið frá Fréttablaðinu kemur út
þriðjudaginn 28. nóvember.
Áhugasamir auglýsendur geta haft samband
við auglýsingadeild Fréttablaðsins:
Símanúmer

512 5402
Netfang

serblod@365.is

M

artti er skíðamaður í
grunninn og hreppti
heimsbikarinn í hólasvigi
árið 1987. „Það kom mér á kortið
og hefur nýst mér í starfi á ýmsan
veg.“ Eftir að skíðaferlinum lauk
hóf hann nám í iðn- og fatahönnun. Hann segir iðnhönnunina í
bland við skíðareynsluna ekki síst
hafa komið að notum enda hefur
hann nær eingöngu fengist við að
hanna tæknilegan útivistarfatnað
síðan námi lauk. Martti á ekki
langt að sækja hönnunaráhugann.
Móðir hans var fatahönnuður og
foreldrar hans stofnuðu skíða- og
íþróttafatamerkið Club A sem var
vel þekkt í Finnlandi á árum áður.
Árið 1994 kynntist Martti Jóni
Erlendssyni, stofnanda ZO-ON,
sem hafði mikla reynslu af smásölu
og góð tengsl við verksmiðjur ytra.
Báðir höfðu mikinn útivistaráhuga
og ákváðu að leiða saman hesta
sína. „Ég var yfir mig hrifinn af
landi og þjóð og við Jón sáum að
það var pláss á markaðnum fyrir
framsækið útivistarmerki,“ segir
Martti.
Árið 2000 bauðst Martti síðan
starf hjá Halti, sem er leiðandi í
hönnun á útivistar- og skíðafatn-

Martti er skíðamaður í grunninn og
hreppti heimsbikarinn í hólasvigi
árið 1987. Hann hefur allan sinn feril
fengist við að hanna tæknilegan útivistarfatnað.

aði í Finnlandi. Þar starfaði hann
fyrst sem hönnuður en síðar sem
yfirhönnuður og var meðal annars
útnefndur fatahönnuður ársins í
Finnlandi árið 2006. Martti hefur
auk þess unnið fyrir fjölda fyrirtækja víða um heim ásamt því að
hanna fatnað Ólympíuliðs Finna
undanfarin ár.
Martti hélt alltaf sambandi við
Jón og aðra starfsmenn ZO-ON.
Árið 2012 kom hann að því að

leggja upp nýja sýn og stefnumörkun fyrirtækisins og segir
dyrnar í raun alltaf hafa staðið
honum opnar. Fyrir tveimur árum
ákvað hann svo að snúa alfarið
aftur, reynslunni ríkari.
Martti og kollegi hans, Hulda
Kristjánsdóttir, hanna allar fatalínur ZO-ON. „Fyrirtækið er hæfilega stórt í sniðum svo við erum
bæði með puttann vel á púlsinum.
Við erum í nánum samskiptum við
verksmiðjurnar ytra og yfirförum
allar frumgerðir auk þess sem ég
tek virkan þátt í markaðsstarfi
fyrirtækisins.“ Martti segir margt
hafa breyst frá því hann var síðast
að störfum hjá ZO-ON. Hönnunin
er meira afgerandi og markaðsstefnan skýr. Áður var ZO-ON
svolítið allt fyrir alla en nú er
markmiðið að hanna fatnað sem
hægt er að nota bæði í borg og bæ í
öllum veðrum og vindum.
Í nýjustu línu ZO-ON er mest
áhersla á tæknilegar parka-úlpur
og annan útivistarfatnað. „Auk
þess erum við með efri parta úr
teygjanlegri ull og ýmiss konar
miðlög. Sömuleiðis úlpur úr
prímaloft og teygjuefni, sem eru
mjög vinsælar. Við reynum að tóna
litina saman svo auðvelt sé að para
hinar ýmsu ZO-ON flíkur saman
en höfum sömuleiðis í huga að þær
fari vel við fataskáp flestra.“

EYE & LIP CONTOUR SERUM-IN-BLUR
SAMSTARF SEM ER EINSDÆMI
ÁRANGUR Á MÖRKUM FEGRUNARLÆKNINGA

GEFUR SAMSTUNDIS
SJÓNRÆNA FYLLINGU ÁN
INNSPRAUTUNAR

DAG FRÁ DEGI DREGUR
ÚR LÍNUM OG HRUKKUM

www.helenarubinstein.com

HELENA RUBINSTEIN KYNNING
Í LYFJUM & HEILSU KRINGLUNNI
FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS

20%

AFS LÁTT UR A F Ö LLU M
HELENA RUBINSTEIN VÖRUM
Glæsilegir kaupaukar að hætti Helena Rubinstein

MUST HAVE FRÁ HELENA RUBINSTEIN:
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.

8 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

3 1 . ÁG Ú S T 2 0 1 7 F I M MT U DAG U R

Enar segist ekki
vera mikill tískukarl en hann viti
þó alveg hvað
honum líkar.
Hér er hann í
Cavallaro Napoli
skyrtu og hörbuxum frá HM.

Sankar að sér

yfirhöfnum

Enar Kornelius Leferink, forseti Nemendafélags
Menntaskólans við Hamrahlíð, hefur dálæti
á skyrtum og yfirhöfnum og finnst gaman að
klæða sig eftir tilefni. Jakkar eru í uppáhaldi.
Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

E

nar Kornelius Leferink er
18 ára nemi á lokaári við
Menntaskólann við Hamrahlíð og er nú forseti Nemendafélagsins. Hann hefur nýlokið
framhaldsprófi í klassískum
píanóleik og er á leið í djasspíanónám í FÍH.
Eitthvert sérstakt tímabil sem þú
tengir við í tískunni? Ég tengi við
eitthvað á öllum tímabilum því öll
höfðu þau eitthvað skemmtilegt!

Hvernig föt kaupir þú oftast? Ég
er mikill skyrtukarl eins og ég hef
oft fengið að heyra. Minn stíll er
í fínni kantinum. Hvað fínni föt
varðar var 6. áratugurinn kannski
sá sem er líkastur því sem mér
finnst flottast. Hversdagsfötin mín
eru hins vegar meiri blanda af
gömlu og nýju.
Hvar kaupir þú föt? Ég er ekki
bundinn við neina sérstaka staði.
Ég kaupi oft einhver föt þegar ég er
í útlöndum, líkt og flestir Íslendingar eiga til að gera. Þá labba ég
bara inn í búð sem mér líst á.
Finnst þér skemmtilegt að kaupa

HAUSTYFIRHAFNIR

Dúnúlpur - Ullarkápur
Skoðið laxdal.is/
spice Bazaar

Fylgdu okkur
á facebook.com/laxdal.is
Skoðið
laxdal.is

Laugavegi 63, Skipholti 29b • S. 551 4422

Hér er Enar í
Barbour vaxjakkanum
sínum sem hann
reiknar með að
verði mikið notaður í haust og
vetur. Skórnir eru
Soludos, skyrtan
Cavallaro Napoli
og buxurnar frá
Claes Göran.

föt? Það getur verið bæði skemmtilegt og leiðinlegt. Það ræðst algjörlega af því hvernig ég er stemmdur
hverju sinni og með hverjum ég er.
Hvað er málið í í haust? Mér
finnst ýmislegt hafa bent til þess
að Barbour vaxjakkar verði mjög
vinsælir. Allavega ætla ég að vera í
mínum!
Finnst þér gaman að klæða þig
upp á/vera í skemmtilegum fötum?
Þegar einhverju ber að fagna finnst
mér gaman að klæða mig eftir tilefninu og jafnvel að prófa eitthvað
smá djarft ef ég er í stuði.
Ertu veikur fyrir aukahlutum
(töskum, skóm, skartgripum)? Ég
er mjög veikur fyrir úrum þó svo
ég eigi sjálfur ekki úr sem ég nota
reglulega. Mér finnst einfaldlega
vera eitthvað mjög sjarmerandi við
elegant úr.
Hvað kaupirðu þótt þú eigir nóg
af því? Ég hef fengið skammir á
heimilinu fyrir allar yfirhafnirnar
mínar. Ég á það til að taka til mín
hverja þá yfirhöfn sem ég kemst
í þótt þær séu svolítið gamlar og
slitnar.
Áttu uppáhaldsskó? Í sumar
keypti ég nokkuð flippaða skó í
Hollandi. Þeir eru djarfir en samt
ekki of mikið af því góða. Ég nota
þá við sérstök tilefni.
Hvað er á döfinni hjá þér núna?
Nú er lokaárið mitt í MH að bresta
á um leið og ég leiði nemendafélagið áfram og flyt mig úr klassísku tónlistarnámi yfir í ritmískt.
Ég þarf að huga að framtíðaráformum mínum því, eins og svo margir
aðrir, er ég týndur og óviss um
hvað ég vil taka mér fyrir hendur
eftir menntaskólann. Ráðgjafar eru
vel þegnir.

Enar er veikur
fyrir yfirhöfnum
og sankar þeim
að sér þannig að sumum
þykir nóg um.
Þessa kápu átti
amma hans Hún
er Paolo G by
Geissler, frekar
gömul en í góðu
standi.

Enar keypti þessa Bullboxer skó í Hollandi í sumar til að nota við sérstök tilefni.

ÞÚ FÆRÐ “SUMARDRESSIÐ” HJÁ

ÆFINGARFATNAÐUR

Curvy býður upp á fjölbreyttan fatnað í stærðum 14-28 eða 42-58

Stærðir 14-28 eða 42-56

GOTT ÚRVAL AF FATNAÐI Í STÆRÐUM 14-28 EÐA 42-56
SJÁÐU ÚRVALIÐ Á WWW.CURVY.IS EÐA KOMDU VIÐ Í
VERSLUN OKKAR AÐ FÁKAFENI 9

VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS
Afgreiðslutímar í verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16
m
eru
Við
t>
ha
pc
na
áS
.is
rvy
Cu

- Fákafeni 9, 108 RVK | Sími 581-1552 | www.curvy.is
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Vetrarkápur

Síð ullarkápa
frá Chanel. Það
er Chanel-stíll á
þessari.

með stíl

Jean Paul
Gaultier sýndi
síða kápu
eins og flestir
aðrir hönnuðir
á tískuvikunni í
París.

Það styttist í að haustið láti
að sér kveða með tilheyrandi
haustlægðum. Þá er gott
að eiga góða yfirhöfn. Síðar
kápur verða vinsælar í vetur
og ullarefni allsráðandi.

Þ

að er ánægjulegt að sjá að
vetrartískan er fjölbreytt
þegar kemur að yfirhöfnun.
Jarðlitir eru jafn vinsælir og sterkir
litir eins og grænt, gult og rautt.
Síddin kemur kannski á óvart en
kápurnar ná alveg niður á kálfa
jafnframt sem þær eru í víðar og
efnismiklar. Segja má að tískan
verði þægileg og hlý þegar kólnar
í veðri.
Á pöllunum mátti líka sjá síðar
slár í margvíslegum litum. Sérstaklega hjá Valentino. Þá var tekið
eftir kvenlegum og fallegum stíl
í vetrartískunni hjá Dior. Stíllinn
minnti á fatatísku á fimmta og
sjötta áratugnum. Hjá Chanel var

tweed-efni allsráðandi,
bæði í drögtum og kápum.
Leðrið sem hefur verið
vinsælt undanfarin ár
í jökkum verður áfram
vinsælt og nú líka í
kápum. Ullarkápur eru
bæði tvíhnepptar og
einhnepptar. Gaman
verður að fylgjast með
því sem kemur í verslanir núna fyrir haustið
en það er oft skemmtilegast tími ársins þegar kemur
að tísku. Burtséð frá yfirhöfnum
þá virðist haust- og vetrartískan vera afar frjálsleg og
þægileg.

Óvenjuleg
kápa frá
Calvin Klein.

Christian Dior leitar
til fortíðar í tísku
sinni. Kvenleg og
glæsileg ullarkápa.

Nýjar haustvörur streyma inn

Valentino hikar
ekki við að nota
liti í hönnun
sinni. Sjá mátti
bæði kápur og
slár í vetrartísku
frá þessu fræga
tískuhúsi.

Stærðir 38-58

Verslunin Belladonna

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

Glæsileg kápa
með skinni frá
Ulyana Sergeenko sem
sýnd var á hátískuviku í París.
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HAUST TÍSKAN
Ú T S Ö LU LO K

Birkigrein um
háls og fingur
Þorbergur Halldórsson gull- og silfursmíðameistari á verkstæðinu sínu í Súðarvogi. MYND/ERNIR

Þorbergur Halldórsson, gull- og silfursmíðameistari,
kynnti nýjustu skartgripalínu sína á Menningarnótt. Hún
byggir á birkigreinum sem hann tíndi við ósa Elliðaáa.
Sólveig
Gísladóttir

solveig@365.is

V

Nýjar haustvörur
Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

innustofa Þorbergs er í
iðnaðarhverfinu í Súðarvogi í
nálægð við ósa Elliðaáa. „Þar
grær mikill birkiskógur og þegar ég
var að reyna að ákveða næstu skref
í skartgripahönnun minni ákvað ég
að fara í göngutúr um skóginn og
greip í leiðinni með mér nokkrar
greinar,“ segir Þorbergur. Hann tók
silíkonmót af greinunum. „Útkoman var mjög skemmtileg en með
þessari aðferð er hægt að ná fram
mjög nákvæmri eftirmynd þar sem
hver einasta yrja og æð í viðnum er
sjáanleg,“ lýsir Þorbergur sem ákvað
að nota aðeins greinar birkisins en
ekki laufblöð þar sem þau eru of
fínleg fyrir þessa aðferð.“

Með þessari aðferð
er hægt að ná fram
mjög nákvæmri
eftirmynd þar sem hver
yrja og æð er sjáanleg.

M
LEIÐSÖGUNÁM
NÁÁM
UN
GU
ÖG
IÐSSÖ
EEIÐ
LLVIÐURKENNT
STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU
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.
Nemendur
getastyrkja
aðnámi
námi
loknugengið
gengið
Leiðsögufélagið--Flest
stéttarfélög
nemendur
til náms.
--Nemendur
geta
að
loknu
í íLeiðsögufélagið
-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:
Umsögn:
S.l. vetur stundaði
ég leiðsögunám
í Ferðamálaskóla
Íslands.
Námið
stóð
Leiðsögunámið
í Ferðamálaskóla
Íslands
bætti miklu við
þekkingu
mína
á
landinu
og sögu þar
og menningu
þjóðarinnar.
voru ofnir og
saman
vel undirsem
væntingum
sem fjölmargir
kennararÞessir
komuþættir
að kennslunni
ááttu
einkar
hátt áhuga
og kryddað
konar fróðleik
þeiráhugaverðan
auðvelt meðog
aðskemmtilegan
ná til mín og auka
minnmargs
á námsefninu
og
og
frásögnum.
Auk
þess
spannaði námið
leiðsögutækni
til okkar
laxveiðáa,
ekki
síst að vekja
mig
til umhugsunar
um allt
þá frá
auðlind
sem landið
er
frá
skógræktar
hvalafræðum
til hverasvæða
svo
nokkuð
og skyndihjálp
þá virðingu til
sem
okkur berogaðfrásýna
því. Kennararnir
voru mjög
færir
og sé
nefnt.
námsins
varáttu
sveiganlegt
en með
ákveðnu
aðhaldi
stjórnenda sem
fróðir Skipulag
hver á sínu
sviði og
auðvelt með
að koma
efninu
til skila.
skapaði
gott andrúmsloft
í þessum alþjóðlega
hópi nemanda.
tíma var
Námið gefur
mikla atvinnumöguleika
og spennandi
tímar eruÞessum
framundan.
Guðrún Helga
mjög vel varið hvort sem maður hyggur á ferðaleiðsögn eða ekki.
Magnús Jónsson
Bjarnadóttir,
fv. veðurstofustjóri
Vestmannaeyjum

Opið 8-22

FerðamálaskóliÍslands
Íslands •• www.menntun.is
www.menntun.is •• Sími
Sími567
5671466
1466
Ferðamálaskóli

Hugmyndin að línunni vaknaði
fyrir rúmu ári og Þorbergur hefur
því gefið sér góðan tíma til að fullklára hana. „Ég er í mörgum föstum
verkefnum sem taka mikinn tíma,“
segir Þorbergur, sem til að mynda
sérsmíðar fálkaorður.
Nýja birkilínan er nokkuð víðfeðm. Í henni eru átta tegundir af
hálsmenum, svipað af lokkum og
þrjár tegundir af hringum, með og
án steina. Skartgripirnir eru úr silfri
og fást silfurlitir, gylltir og svartir
oxíderaðir. „Svo er ég reyndar líka
að vinna að útfærslu í 14 karata gulli
með demöntum.“
Nýju línunni var vel tekið á
Menningarnótt. „Fólki fannst þessi
tenging við náttúruna skemmtileg,“
segir Þorbergur en hann vinnur nú
að uppsetningu vefsíðunnar volcanojewellery.is þar sem hægt verður
að sjá skartgripahönnun hans.

Smáauglýsingar

512 5000

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

Hjólbarðar

Bílar
Farartæki
Til sölu Corvetta 1977 350c sprækur
og fínn. Set á hann 3,5 mill, engin
skipti Uppl. í s. 616 6636

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

VW Bjalla 1300 árg 1973 , ekinn 46
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 2 gírar.
Tilboð óskast Rnr.121431. Bíllinn er
á staðnum Tilboð óskast í netfang
bilaborg@bilaborg.is Simi 5171111

HONDA Cr-v live style. Árgerð 2016
ekinn 47 Þ.KM dísel 6 gírar. Verð
4.990.000. Rnr.103622.

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík
Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is
www.bilabraut.is

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík
Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

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

GEFÐU
HÆNU

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

FORD Expedition Eddy Bouer XL
4wd er með hópferðaleyfi. Árgerð
2004 ekinn 195 Þ.KM bensín,
sjálfskiptur frábær og vel með
farinn bíll . Verð 1.890.000.Þessi
er Tilbúinn beint í Norðurljósin
Rnr.101977.

FORD Transit Van TREND l3 h2 .
Árgerð 2017 ekinn 0 Þ.KM dísel
beinskiptur. Verð 4.190.000.
Rnr.104264.

Bílar til sölu

BMW 545 árg. 2004. Bensín.
Sjálfskiptur. Verð 1.250.000 tilboð.
S. 6162597

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

VY-ÞRIF EHF.

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

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

gjofsemgefur.is

Rafvirkjun

9O7 2OO3

PEUGEOT

Þjónusta

VINNUÞJARKURINN

FORD Transit. Árgerð 2017 ekinn 0
Þ.KM dísel 6 gírar. Verð 4.290.000. án
vsk Rnr.104186.

VW GOLF árgerð 09/2006, ekinn
129 þ km, bensín, beinskiptur,
sóllúga, sumard. 16” álfelgur,
1 eigandi, mjög gott viðhald,
smurbók.Verð 780.000. Tilboð
680.000.- Uppl. 8442041

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

HONDA

3008 active

CR-V Elegance Navi 2wd dísel

Nýskráður 6/2014, ekinn 55 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Nýskráður 1/2016, ekinn 11 þús.km.,
dísel, 6 gírar.

Verð kr. 2.490.000

Verð kr. 3.990.000

BÍLL DAGSINS

Tilboð dagsins kr.

390.000

Chevrolet Lacetti station
Nýskráður 1/2005, ekinn 169 þús.km.,
bensín, 5 gírar. Verð kr. 590.000

HONDA

CR-V Executive dísel

CR-V Lifestyle dísel

Nýskráður 5/2013, ekinn 49 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

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

Verð kr. 4.490.000

Verð kr. 4.290.000

Ti
l

HONDA

HONDA

SUBARU

HONDA

Jazz 1,4i LS

CR-V Panorama

Nýskráður 6/2008, ekinn 143 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 5/2007, ekinn 145 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Verð kr. 790.000

Verð kr. 1.690.000

KIA

Legacy Outback

Ceed dísel

Nýskráður 4/2008, ekinn 162 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 12/2012, ekinn 65 þús.km.,
dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.750.000

Verð kr. 2.590.000

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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REGNBOGALITIR

Getum bætt við okkur verkefnum
innanhúss. Nýmálun, endurmálun,
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð
vinnubrögð og snyrtileg umgengni.
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

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

Keypt
Selt
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Húsnæði

Húsnæði í boði
TIL LEIGU NÝLEGT 133 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK
133 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Til sölu

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

UPPHITUÐ
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í
BORGARFIRÐI

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI
Heimsending. www.humarsalan.is
Pöntunarsími: 8676677

FRYSTIKLEFI - FRYSTIKLEFI!

Til sölu frystiklefi 85 m3. Mjög
hagstætt verð. Upp. í s. 861 6726
eða 862 5940

Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

Skólar
Námskeið

Getum bætt við okkur tjaldvögnum
og fellihýsum í vetur. S. 899 7012
Sólbakki.

Bílskúr
Bílskúr óskast til leigu undir dót.
Uppl á: hreinverk.is og í s. 699 6762
Tómas

Atvinna

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir eru
okkar besta auglýsing

Atvinna í boði
BÍLSTJÓRI ÓSKAST

Í sendibílaakstur. Hraustur,
þjónustulundaður og
íslenskumælandi með hreint
sakavottorð. Keyrt innanbæjar
og á Selfoss/Hellu. Fullt starf
en hlutastarf á morgnana líka
möguleiki Uppl. í s: 892-6363 og á
skutlari@gmail.com

FAST

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

SMIÐIR - VERKAMENN MÚRARAR

Erum með vana smiði, verkamenn,
múrara og pípara sem eru klárir í
mikla vinnu HANDAFL EHF s. 777
2 333

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Þjónustuauglýsingar

www.fastradningar.is

Sími 512 5407

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.
Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.
Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

Snyrti & nuddstofan Smart
Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar:
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart
Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Alla fimmtudaga og laugardaga

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

arnarut@365.is sigrunh@365.is
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AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL

Fasteignir

IÐ

OP

Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi,
Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

S
HÚ

Aðalskipulagsmál
Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu áður en hún verður
lögð fram til afgreiðslu í sveitarstjórn:

SKÓGARVEGUR 12A - 108 RVK.
OPIÐ HÚS FIM. 31. ÁGÚST KL. 17:00 – 17:30
Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja jarðhæð með stæði í bílgeymslu
á besta stað með suðurgarði í Fossvoginum. Afar vönduð íbúð í
nýju fallegu 4ra hæða fjölbýlishúsi með lyftu í Fossvogi, íbúðinni
fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðin sem er þriggja herbergja, merkt
0106 er 101 m² og geymsla 10,7 m², samtals 111,7 m². V. 62,8 millj.

SVEINN
EYLAND

Löggiltur fasteignasali.
S. 690 0820

ÞÓRARINN
THORARENSEN

sölustjóri.
Sími 770 0309

1. Breyting á aðalskipulagi Flóahrepps í fyrrum Hraungerðishreppi 2003-2015 á spildu úr landi Langholts 1.
Lögð fram til kynningar tillaga að breytingu 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. Drög að deiliskipulagi
svæðisins er kynnt með aðalskipulagsbreytingunni.
Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:
2. Breyting á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 innan þéttbýlisins Árnes.
Auglýst er tillaga að breytingu á aðalskipulagi innan þéttbýlisins Árnes í Skeiða- og Gnúpverjahreppi sem felst í að íbúðarsvæði við
enda Bugðugerðis stækkar, þjónustusvæði Þ4 við Skólabraut (leikskólalóð) breytist í íbúðarsvæði, svæði fyrir verslun- og þjónustu
(lóð Nónsteins merkt V3) stækkar auk þess sem opið svæði til sérstakra nota minnkar. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi svæðisins er auglýst samhliða.

Deiliskipulagsmál
Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum áður en þær eru
lagðar fram til afgreiðslu í sveitarstjórn:

SÍMI 512 4900 - HLÍÐARSMÁRI 2 - LANDMARK.IS

3. Deiliskipulag fyrir nýtt lögbýli sem kallast Sæholt úr landi Dalbæjar í Flóahreppi.
Kynnt er tillaga að deiliskipulagi 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 tillaga að deiliskipulagi 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 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

Sala fasteigna frá
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Jöklafold 41, 112 Reykjavík

OPIÐ
HÚS

Mjög falleg 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð í góðu húsi.
Íbúðin skiptist í hol, stóra stofu, eldhús, baðherbergi og þrjú
svefnherbergi. Tvennar svalir eru á íbúðinni (í suður og
vestur) með góðu útsýni. Í kjallara er sér geymsla. Opið hús
fimmtudaginn 31. ágúst milli 17:15 og 17:45. V. 43,9 m.

Baugakór 19-23 , 203 Kópavogur
OPIÐ
HÚS

5. Deiliskipulag frístundabyggðar á spildu úr landi Efri-Reykja við Brúará, í Bláskógabyggð.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til um 13 ha spildu úr landi Efri-Reykja við Brúará, vestan við deiliskipulag núverandi
frístundabyggðar á landi jarðarinnar. Í deiliskipulaginu felst að afmarkaðar eru þrjár frístundahúsalóðir merktar A1, B1 og C sem
eru á bilinu 0,5 ha til um 2 ha að stærð. Þegar hafa verið byggð tvö hús innan skipulagssvæðisins.
6. Deiliskipulag frístundabyggðar á svæði úr landi Böðmóðsstaða, Bláskógabyggð, sem kallast Kolviðarholt.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi 42 frístundahúsalóða á 37 ha svæði úr landi Böðmóðsstaða sem kallast Kolviðarholt rétt austan
Hólaár. Liggur svæðið að frístundabyggðarsvæði sem kallast Kolviðarholtsmýri og liggur að ósum Hólaár.
7. Breyting á deiliskipulagi frístundabyggðarinnar Birkibyggð í Hrunamannahreppi.
Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi frístundabyggðarinnar Birkibyggð sem liggur upp að Bræðratunguvegi norðvestan
við þéttbýlið Flúðir. Samkvæmt tillöguni stækkar skipulagssvæðið til suðaustur meðfram Bræðratunguvegi þar sem gert er ráð fyrir
4 nýjum lóðum. Þá bætast við 2 lóðir á svæði sem áður var skilgreint sem skógræktarsvæði. Samtals verða 12 lóðir innan skipulagssvæðisins eftir breytingu.
8. Deiliskipulag verslunar- og þjónustusvæðis fyrir hótel og baðlón á spildu í landi Efri-Reykja, Bláskógabyggð, ásamt umhverfisskýrslu.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi verslunar- og þjónustusvæðis fyrir hótel og baðlón í landi Efri-Reykja ásamt umhverfisskýrslu í
samræmi við ákvæði laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006. Skipulagssvæðið er um 29 ha að stærð og afmarkast af Brúará til
vesturs, Laugarvatnsvegi til norðurs og Reykjavegi til austurs. Er þar gert ráð fyrir uppbyggingu baðlóns ásamt tilheyrandi þjónustubyggingum auk allt að 100-200 herbergja hótels sem byggt verður í áföngum. Þá er einnig gert ráð fyrir byggingu húsnæðis fyrir
starfsmenn. Hámarksbyggingarmagn hótels og þjónustubygginga er allt að 15.000 fm.
9. Deiliskipulag fyrir 14,9 ha spildu úr landi Sumarliðabæjar I í Ásahreppi.
Auglýst er tillaga að deiliskipulagi 14,9 ha spildu (lnr. 179240) úr landi Sumarliðabæjar I þar sem afmarkaður er byggingarreitur fyrir
eitt allt að 100 fm frístundahús. Aðkoma að spildunni er frá þjóðvegi nr. 286 í gegnum land Hestheima.
10. Breyting á deiliskipulagi fyrir þéttbýlið Árnes í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir þéttbýlið Árnes til samræmis við breytingu á aðalskipulagi sem auglýst er samhliða. Í breytingunni felst m.a. að verslunar- og þjónustulóðin V3 (Nónsteinn) stækkar, gert er ráð fyrir 3 íbúða raðhúsi og parhúsi
við enda Bugðugerðis og 4 íbúða raðhúsi við Skólabraut í stað lóðar fyrir leikskóla. Þá er nokkrar breytingar sem varða afmörkun
lóða og vega til samræmis við nákvæmari mælingar.
11. Breyting á deiliskipulagi Brautarholts í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, lóðir við Holtabraut.
Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi þéttbýlisins Brautarholt í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Í breytingunni felst að fjórum
einbýlisalóðum við Holtabraut (1,3,5 og 7) er breytt í tveir raðhúsalóðir fyrir 4-6 íbúðir á bilinu 40 – 90 fm í hvoru húsi fyrir sig með
sameiginlegu bílastæði vestan lóðanna. Þá er aðkomu frá Skeiðavegi að Malarbraut lokað og austurmörk lóðar nr. 3 færð fjær
landamörkum við Húsatóftir 2. Tillaga að breytingu á deiliskipulagi lóðanna var grenndarkynnt skv. 44. gr. skipulagslaga nr. 123/2010
fyrir íbúum Brautarholts með bréfi dags. 2. maí sl. Vegna athugasemda sem komu var samþykkt að gera breytingar á tillögunni og
kynna að nýju.

Vorum að fá í sölu 132,3 fm 4 herb. endaíbúð á 3.hæð (efstu
hæð) í mjög góðu lyftuhúsi sem byggt var af Húsvirki. Stæði
í bílageymslu fylgir. Sérinngangur af svalagangi. Glæsilegt
útsýni. Vandaðar eikarinnréttingar og eikarparket á flestum
gólfum. Þrjú svefnherbergi og sjónvarpshol ásamt rúmgóðri
stofu.
Opið hús fimmtudaginn
31. ágúst milli 17:15 og 17:45.
Sala fasteigna
frá
V. 56,9 m.

12. Deiliskipulag fyrir frístundahúsalóðir 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
frístundahúsalóðum á holti sem kallast Sandholt og draga lóðirnar heiti sitt af því. Svæðið liggur að Skeiða- og Hrunamannavegi
nr. 30 suðvestan við bæjartorfu Gunnbjarnarholts.
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Skipulagstillögur 1, 3 og 4 eru í kynningu frá 31. ágúst til 5. september 2017 en tillögur 2 og 5-12 frá 31. ágúst til 13. október.
Athugasemdir og ábendingar við tillögur 1, 3 og 4 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 5. september 2017 en 13. október
fyrir tillögur 2 og 5-12. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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.

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi
petur@utu.is

Fasteignir

Nýtt til sölu í Kópavogi

Sala fasteigna frá
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ÁLALIND

OPIÐ HÚS
föstudaginn 1. sept.

MILLI KLUKKAN
17.00 – 18.00

FALDAHVARF

Glæsilegt lyftuhús

Afhending í nóvember 2017

Faldahvarf 1-9

Álalind 10

· Möguleiki á svalalokun.

Vel skipulögð 4ra herbergja raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsunum
verður skilað fullmáluðum tilbúnum
til innréttinga. Lóð verður fullfrágengin
með steyptu plani. Útveggir húsana eru
staðsteyptir og eru þeir klæddir með lituðu
áli. Húsin eru 174,7 fm þar af innbyggður
bílskúr 29 fm, þau eru vel staðsett með
útsýni og stutt er í alla helstu þjónustu.

Verð frá 58,0 millj. Afhending íbúða október 2017.

Verð frá 68,5 milljónum

Eignamiðlun kynnir til sölu nýtt glæsilegt lyftuhús
með bílgeymslu staðsett í miðju nýs hverfis á móti
Smáralind.
· Húsið er 4ra hæða lyftuhús með 11 íbúðum.
· Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir.
· Íbúðirnar skilast fullbúnar með öllum gólfefnum.
· Lofthæð á 3. og 4. hæð er tæplega 3 metrar.

NÁNARI UPPLÝSINGAR

BÓKIÐ
SKOÐUN

HJÁ SÖLUMÖNNUM

NÁNARI UPPLÝSINGAR

Hilmar Þór Hafsteinsson

Brynjar Þór Sumarliðason

Daði Hafþórsson

Brynjar Þór Sumarliðason

Löggiltur fasteignasali

Löggiltur fasteignasali

Aðst.maður fasteignasala

Löggiltur fasteignasali

hilmar@eignamidlun.is

brynjar@eignamidlun.is

dadi@eignamidlun.is

brynjar@eignamidlun.is

824 9098

896 1168

824 9096

896 1168

Atvinna

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR
Erum með vana smiði,
verkamenn, múrara og pípara
sem eru klárir í mikla vinnu.

HANDAFL EHF

s. 777 2 333

RÁÐNINGAR
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur
bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

