
KYNNINGARBLAÐ

Tíska

 F
IM

M
TU

D
A

G
U

R
  1

2.
 O

K
TÓ

BE
R 

20
17

Thelma Björnsdóttir 
er 29 ára fatahönnuður 
með miklar hugsjónir. 
Hún hefur stofnað sitt 
eigið fatamerki og hyggst 
hanna flíkur fyrir konur í 
öllum stærðum.   ➛4

Gott að  
gleyma sér  
í söng
Þórdís Birna Borgarsdóttir 
er Keflvíkingur sem fyrst vakti 
athygli í Söngvakeppni 
Sjónvarpsins í fyrra 
og síðan aftur á þessu ári 
þegar hún söng lagið 
Heim til þín ásamt þáverandi 
kærasta sínum, Júlí Heiðari.  ➛2

SMÁRALIND

YLJAÐU ÞÉR
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Fallegt, fágað og töff



Útgefandi: 365 miðlar Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. 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, 
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 

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

Þórdís Birna stundar nú nám 
af fullum krafti og segist ekki 
hafa mikinn tíma fyrir söng. 

Hún er í meistaranámi í hagnýtri 
sálfræði. „Ég er alltaf að syngja öðru 
hverju en námið gengur fyrir eins 
og er,“ segir hún. Ég ákvað reyndar 
að skrá mig í Háskólakórinn sem er 
nýtt söngform fyrir mér þar sem ég 
hef ekki mikið verið í hópsöng. Það 
er nauðsynlegt að gleyma sér í söng 
og næra sálina í leiðinni.“

Þótt nokkuð sé liðið frá Söngva-
keppni Sjónvarpsins árið 2016 eru 
margir sem muna eftir rauðum 
samfestingi sem Þórdís Birna 
klæddist í keppninni. Hún pantaði 
hann á netinu frá bandarískri 
verslun og lét síðan breyta honum 
eftir eigin smekk. „Ég fékk ótrúlega 
góð viðbrögð við þessum klæðnaði 
enda kom hann vel út á skjánum,“ 
segir hún. „Í vetur klæddist ég 
bláum kjól í keppninni sem ég 
pantaði líka á netinu. Mér leið vel í 
þessum fötum á sviðinu.“

Hún segist samt ekki vera neitt 
sérstakt tískufrík. „Meirihlutinn af 
fötunum mínum eru íþróttaföt frá 
Nike en þegar ég kaupi mér hvers-
dagsföt byrja ég yfirleitt í Zöru. Ég 
reyni að klæða mig í föt sem henta 
vexti mínum og líður best þann-
ig. Annars er fatastíllinn minn 
mjög látlaus, aðallega til að koma 
í veg fyrir meiriháttar tískuslys,“ 
útskýrir Þórdís. „Ég er nokkuð 
dugleg að endurnýja fataskápinn 
og reyni að fylgjast eitthvað með 
en mér þætti best ef einhver myndi 
bara sjá um þetta fyrir mig.“

Hún stundar bootcamp af 
fullum krafti og finnst nauðsyn-
legt að mæta á æfingar og gleyma 
erfiðu námi stundarkorn. Þórdís 
Birna hefur mikinn áhuga á mat 
og mataræði og velur að borða 
hollan og næringarríkan mat. „Ég 
var til dæmis að gerast félagi í 
nýjum matarklúbbi en við ætlum 
að hittast reglulega og borða 
góðan mat. Það er margt spenn-
andi að gerast hjá mér og bráðum 

kemur jólafrí. Matarklúbburinn 
stefnir á að fara til Parísar í 
matarævintýraferð. Ég hef gaman 
af því að prófa mig áfram með 
grænmetisrétti, sérstaklega með 
baunum. Ég borða helst ekki kjöt 
og vonast til að matarklúbburinn 
leiði mig áfram í gerð grænmetis-
rétta. Mér finnst mjög gaman að 
elda.“

Þórdís Birna aftekur ekki Þórdís Birna aftekur ekki Þórdís Birna aftek
að taka þátt í Söngvakeppinni 

aftur en henni fannst reynslan 
af keppninni mjög skemmtileg. 
Hún og Júlí Heiðar eru mjög góðir 
vinir og hafa unnið mikið saman. 
Þórdís á alveg von á að þau geri 
það áfram þótt þau séu ekki lengur 
kærustupar.

Þórdís lærði upphaflega söng í 
heimabænum. „Ég tók mikinn þátt 
í leikritum þegar ég var í grunn-
skóla,“ segir hún en Verzlunar-
skólinn varð síðan fyrir valinu 

þar sem hún tók þátt í þremur 
nemendauppfærslum. „Ég er ekk-nemendauppfærslum. „Ég er ekk-nemendauppfærslum. „Ég er ekk
ert mikið að reyna að koma mér 
á framfæri í söng þessa dagana 
enda á sálfræðin hug minn allan. 
Þetta fag heillaði mig og ég er mjög 
ánægð með að hafa valið það. Ég 
stefni á að vinna við sálfræðina í 
framtíðinni,“ segir Þórdís Birna 
sem örugglega á eftir að láta að 
sér kveða bæði í söngnum og sál-
fræðinni.

Elín 
Albertsdóttir
elin@365.is 

ÝMIS 
ÖNNUR  
TILBOÐ 
Í GANGI 

- 20% 
ÖLL SÖFNUNAR
STELL - GLÖS -

HNÍFAPÖR

- 15%

AFSLÁTTARDAGAR
 12. – 21. OKTÓBER

OPNUNARTÍMI
12. – 21. OKTÓBER

MÁN – FÖS KL.11:00 – 18:00
LAUGARDAG KL.11:00 – 16:00

ÞAÐ ER STUTT TIL JÓLA
NÝTTU TÆKIFÆRIÐ

TARÍNUR M/HITARA  
FRÁ KR.11.595

SWAROVSKI STJARNA 2017 KR.8.990 IVV DIAMANTE SKÁLAR 
-10%

HNÍFAPARATÖSKUR F/12 M/
FYLGIH. FRÁ KR.24.995

IVV SPECIAL VASAR 
-10%

ELDFAST MÓT  
M/HITARA KR.19.800

OPERA WHISKY SETT 
KR.7.990

Laugavegi 178 - Sími 568 9955Laugavegi 178 - Sími 568 9955 Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin BelladonnaVerslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Nýjar vörur frá 

Framhald af forsíðu ➛

Rauði samfestingurinn vakti mikla athygli. 

Þórdís Birna Borgarsdóttir söngkona segist ekki vera tískufrík en hún var flott þegar hún steig á svið í Söngvakeppni Sjónvarpsins. 
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20% 
AFSLÁTTUR AF

BITTE KAI RAND, PBO 

ELINETTE  OG ÖLLUM YFIRHÖFNUM

KYNNUM NÝJA 
AÐHALDSLÍNU FRÁ

MÁTUNARPARTÝ 
í dag frá kl 18-21!  

Léttar veitingar í boði!

ÁSTRÍK KYNNIR 
SÆLKERAPOPP 

LÉTTAR VEITINGAR!
Ljósmyndari á 

staðnum, 
50.000 gjafabréf fyrir tvær skemmtilegustu 
myndirnar!



Mig langar að taka 
burtu þennan 

ramma sem er settur 
utan um „plus size“ tísku 
og gera tískuna aðgengi-
legri. Ég vil færa konum 
eitthvað sem þær geta 
prufað sig áfram með, 
farið út fyrir kassann. 

Thelma byrjaði ung að velta 
fyrir sér tísku og fötum. Sem 
unglingur var hún þó oftast 

í vandræðum með fataval og að 
kaupa föt var hið mesta erfiði. 
Thelma upplifði því tískuheiminn 
óaðgengilegan vegna líkams-
stærðar sinnar. Það var þess vegna 
sem hún ákvað að taka málin í 
sínar hendur og gerast fatahönn-
uður.

„Ég fann löngun til að hjálpa 
fólki í yfirstærð sem hefur áhuga á 
tísku. Hún er í raun ekki aðgengi-
leg fyrir þennan hóp og svo er líka 
skortur á fjölbreytileika þegar 
kemur að „plus size“ fatnaði. 

Þetta eru mikið til einsleit föt og 
hugsunin er að steypa alla í sama 
mótið.“

Aðspurð um hugmyndafræðina 
sem liggur að baki fatamerkinu 
segist Thelma ætla að leggja sitt af 
mörkum til að breyta því hvernig 
staðalímyndir kvenna eru mót-
aðar af samfélaginu;

„Mig langar að taka burtu 
þennan ramma sem er settur 
utan um „plus size“ tísku og gera 
tískuna aðgengilegri. Ég vil færa 
konum eitthvað sem þær geta 
prufað sig áfram með, farið út 
fyrir kassann. Oftast er þetta 
þannig að það er ein aðalfatalína 
og svo er „plus size“ lína. Svo er 
alltaf mikill munur á línunum. Ég 
vil eyða þessu, kynna eina línu 
og hafa margar stærðir í boði. 
Síðan má líka tala um það sem er 
jákvætt að gerast. Fatahönnuður-
inn Christian Siriano er til dæmis 
núna farinn að opna línuna sína 
fyrir stærri stærðum og var með 
módel í alls konar stærðum á 
nýjustu tískusýningunni sinni. 
Það er það sem ég vil gera.“

Um eigin stíl segir Thelma hann 
vera nokkuð fjölbreyttan en á 
sama tíma vill hún ögra staðal-
ímyndum með fatavali sínu og 
prófa eitthvað nýtt.

„Ég reyni að vera svona frekar 
afslöppuð eða „effortless chic“ ef 
ég má sletta. En ég vil líka ögra 
þessari pælingu sem er með konur 
í yfirstærð, það að þær þurfi að 
fela eitthvað. Ég er að reyna að 
brjótast út úr því og ganga í því 
sem mér finnst flott þó svo að það 
sjáist í magann á mér. Það er eins 
og sumar kröfur, sem settar eru á 
konur í yfirstærð, séu gerðar fyrir 

þægindi annarra. Svo að fólki líði 
ekki illa við að horfa á mann. Ég á 
til dæmis netbol sem ég ætti í raun 
ekki að klæðast samkvæmt þessu. 
Mér finnst að allar konur ættu að 
stíga út fyrir kassann sinn og prófa 
sig áfram óháð því í hvaða stærð 
þær eru. Dýfa tánum í óvissuna. 
Þú tapar ekkert á því.“

Thelma lærði fatahönnun í IFA 
Paris og sýndi útskriftarlínuna 
sína á Pulp Fashion Week árið 
2015. Síðan þá hefur hún unnið að 
opnun netverslunar á heimasíðu 
sinni. Fyrsta flíkin sem fer í sölu 
verða buxur sem eru úr útskriftar-
línu Thelmu.

„Mig langaði að byrja á þeim því 
þær fengu svo góðar undirtektir 
á Pulp Fashion Week í París. Ég er 
búin að vera að vinna í stærðar-
skala sem ég vil miða við en ég 
stefni á að byrja að selja í byrjun 
næsta árs. Það er hægt að skrá 
sig á póstlistann á heimasíðunni 
minni en hún er enn í vinnslu. 
Þar sendi ég út tilkynningu þegar 
netverslunin verður opnuð ef fólk 
hefur áhuga á henni.“

Ögrar staðalímyndunum
Thelma Björnsdóttir er 29 ára fatahönnuður með stórar hugsjónir. Hún stundaði nám í París og er 
nýflutt til Sviss. Hún er með eigið fatamerki og hyggst hanna flíkur fyrir konur í öllum stærðum.

Thelma Björnsdóttir með fyrirsætum sínum á Pulp Fashion Week í París 2015.

Thelma Björnsdóttir fatahönnuður.

Buxur sem verða til sölu hjá Thelmu. 
Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Gallabuxur 
kr. 7.900.-

Litur: dökkblár
Str. 38-52

2 síddir: 78 og 82 cm

Svartar buxur 
kr. 9.800.-
Str. S-2XL

Ný buxnasending frá

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Flottar buxur
Kr. 7990,-

Netverslun á tiskuhus.is
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BIOTHERM KYNNING
Í LYFJUM & HEILSU KRINGLUNNI
FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS

FYRSTA*KREMIÐ SEM VINNUR GEGN 
SJÁANLEGUM ÖLDRUNAREINKENNUM 
OG VARNAR GEGN UVB, LÖNGU UVA 
OG MENGUN. 

BLUE THERAPY
MULTI-DEFENDER SPF 25

LIVE
MORE

WE PROTECT FURTHER

CHRISTY TURLINGTON - BURNS

UVB

STUTT UVA LANGT UVA

MENGUN

NEW

*frá Biotherm 

A F S L Á T T U R  A F
ÖLLUM BIOTHERM DÖMU- OG HERRAVÖRUM

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 7.800 kr eða meira á meðan birgðir endast.

20% 
NÝTT 
BLUE THERAPY EYE-OPENING SERUM endurnýjandi augnserum sem 
vinnur gegn hrukkum og dökkum baugum. Dregur verulega úr þrota og þungum 
augnpokum. Einstök ný formúla, sem einnig STYRKIR og ÞÉTTIR augnhárin.
NÝ tvöföld tækni með BURSTA fyrir augnhárin og STÁLKÚLU fyrir augnsvæðið. 
Hentar einnig fyrir þá sem nota linsur.



Sífellt fleiri vinnustaðir halda upp á bleika daginn. Hér er starfsfólk Akranes-
kaupstaðar í bleiku á Bleika daginn 2016. Stefán Þór Steindórsson, byggingar-
fulltrúi bæjarins (annar frá vinstri í fremstu röð), saumaði fánann.

Bleiki dagurinn verður haldinn 
hátíðlegur á morgun, föstu-
daginn 13. október, en þá eru 

landsmenn hvattir til að sýna sam-
stöðu, klæðast bleiku og hafa bleikt 
í fyrirrúmi. Dagurinn hefur notið 
sívaxandi vinsælda undanfarin 
ár og sífellt fleiri skipuleggja bleik 
kaffiboð í vinnunni og heimafyrir. 
Hugmyndin er að vekja athygli á 
árvekniátaki Bleiku slaufunnar og 
baráttunni gegn krabbameinum 
hjá konum.

Ef fyrirtæki og félagasamtök vilja 
nota tækifærð og styrkja bleiku 
slaufuna á einhvern hátt eru til þess 
ýmsar leiðir. Hægt er að láta hluta 
af ágóða af sölu ákveðinnar vöru 
renna til félagsins eða gefa hlut af 
veltu dagsins eða bleika mánaðar-
ins, ef því er að skipta. Þá er hægt að 
gefa fasta upphæð af hverri færslu 
eða stakt framlag. Eins er hægt að 
vekja athygli á átakinu með því að 
skreyta með bleiku eða standa fyrir 
bleiku boði svo dæmi séu nefnd.

Á vef Bleiku slaufunnar segir 
að bleiki mánuðurinn sé kjörinn 
fyrir fyrirtæki sem vilja fá jákvæða 
athygli og láta gott af sér leiða. Sam-
kvæmt könnun sem Maskína gerði 
fyrir Krabbameinsfélagið vorið 

2016 eru 85% þeirra sem svöruðu 
líklegri til að kaupa vöru þar sem 
hluti af söluandvirðinu rennur til 
Bleiku slaufunnar ef um er að ræða 
val á milli tveggja sambærilegra 
vara á sambærilegu verði.

Krabbameinsfélagið hvetur alla 
til að taka skemmtilegar bleikar 
myndir af sér, vinahópum eða 
vinnustöðum, merkja þær #bleika-
slaufan og senda á á netfangið 
bleikaslaufan@krabb.is. Þær eru í 
framhaldinu birtar á Facebook-síðu 
Bleiku slaufunnar.

Allar nánari upplýsingar er að finna 
á bleikaslaufan.is.

Landsmenn hvattir til að 
sýna samstöðu í bleiku

Starfsfólk Eimskips gerði sér glaðan 
dag á bleika daginn í fyrra.

Ekki reykja

Fólk sem reykir er 3 til 4 sinnum líklegra til að 
fá aldursbundna augnbotnahrörnun. Með því að 
hætta að reykja núna, dregurðu úr líkunum á því 
að þú fáir aldursbundna augnbotnahrörnun.

Borðaðu hollan mat og hreyfðu þig

Borðaðu vítamínauðugan mat. Ofþyngd, kyrrseta 
og hár blóðþrýstingur eru áhættuþættir sem geta 
valdið sjúkdómum í augum.

Verndaðu augun þín frá sólarljósi

Notaðu hatt og sólgleraugu með að minnsta kosti 
98% vörn gegn útfjólubláum geislum sólarinnar.

Notaðu öryggisgleraugu

Notaðu viðurkennd öryggisgleraugu þegar þú 
stundar íþróttir eða vinnur með verkfæri.

Íhugaðu vítamíninntöku

Ef þú hefur þurra aldursbundna augnbotna-
hrörnun skaltu ráðfæra þig við augnlækninn þinn 
um  vítamín fyrir augun.

Farðu reglulega í augnskoðun

Þú getur verið með alvarlegan sjúkdóm, án 
einkenna. Sumir augnsjúkdómar geta þróast 
hratt ef þeir eru ekki meðhöndlaðir.

Hlúðu vel að sjóninni

E
F P

T O Z

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda ein stak linga
Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík | Sími: 54 55 800 | midstod.is

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð
fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

Ekki reykja

Fólk sem reykir er 3 til 4 sinnum líklegra til að 
fá aldursbundna augnbotnahrörnun. Með því að 
hætta að reykja núna, dregurðu úr líkunum á því 
að þú fáir aldursbundna augnbotnahrörnun.

Borðaðu hollan mat og hreyfðu þig

Borðaðu vítamínauðugan mat. Ofþyngd, kyrrseta 
og hár blóðþrýstingur eru áhættuþættir sem geta 
valdið sjúkdómum í augum.

Verndaðu augun þín frá sólarljósi

Notaðu hatt og sólgleraugu með að minnsta kosti 
98% vörn gegn útfjólubláum geislum sólarinnar.

Notaðu öryggisgleraugu

Notaðu viðurkennd öryggisgleraugu þegar þú 
stundar íþróttir eða vinnur með verkfæri.

Íhugaðu vítamíninntöku

Ef þú hefur þurra aldursbundna augnbotna-
hrörnun skaltu ráðfæra þig við augnlækninn þinn 
um  vítamín fyrir augun.

Farðu reglulega í augnskoðun

Þú getur verið með alvarlegan sjúkdóm, án 
einkenna. Sumir augnsjúkdómar geta þróast 
hratt ef þeir eru ekki meðhöndlaðir.

Hlúðu vel að sjóninni

E
F P

T O Z

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda ein stak linga
Hamrahlíð 17, 105 Reykjavík | Sími: 54 55 800 | midstod.is

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð
fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga

Í dag er alþjóðlegi sjónverndardagurinn en hann er haldinn annan fimmtudag í október ár hvert. Tilgangur 
dagsins er að beina sjónum almennings að blindu og sjónskerðingu, endurhæfingu blindra og sjónskertra 
og vörnum gegn sjónmissi. Í tilefni dagsins vill Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og 
daufblinda einstaklinga benda á nokkur atriði sem almenningur getur gert til að hlúa að sjóninni:

Hvernig föt kaupir þú oftast? 
Ég kaupi oftast þægileg föt 
og efnið þarf að vera mjúkt 

og teygjanlegt. Ég þoli ekki efni 
sem stinga og klóra. Ég elska víðar 
peysur, víðar skyrtur, teygjan-
legar buxur. Allt sem er auðvelt að 
hreyfa sig í. Ég er enginn tískugúrú 
en veit samt nákvæmlega hvað ég 
fíla. Ef það væri til nafn yfir minn 
stíl þá væri það sennilegast eitt-
hvað í þessa áttina: „Smekklega en 
afslappaða týpan“. Eða kannski 
bara „dansara-lufsan, sem er alltaf 
með úfið hárið en stundum svona 
semí með-etta“.

Hvar kaupir þú föt? Ég kaupi föt 
mest í útlöndum. Mínar uppá-
haldsbúðir eru: & Other Stories, 
Monki og Urban Outfitters. En hér 
heima versla ég mest í Maiu, Zöru 
og Sautján. Vildi óska að ég hefði 
efni á að versla í Geysi.

Hvað er málið í haust og vetur? 
Haustin eru uppáhaldstíminn 
minn því þá fer maður í öll kósí 
fötin og hlýju yfirhafnirnar. Ég 
er mjög einföld þegar það kemur 
að fötum. Þegar ég fíla eitthvað 
þá væri ég mest til í að eiga það í 

mörgum litum svo ég gæti bara 
alltaf valið mér það sama. Fyrir 
mig er málið að vera bara í kósí 
peysum, gallabuxum og flottum 
yfirhöfnum. Poppa sig síðan upp 
með Orra Finn, sem er uppáhalds-
skartið mitt.

Finnst þér gaman að klæða þig 
upp á? Mér finnst klárlega gaman 
að vera fín í partíum og einstaka 
sinnum fer maður í glimmergall-
ann og tryllta kjóla. En þegar ég 
er búin að vera mikið að sýna þá 

nenni ég ekki alltaf að fara í enn 
annan tryllta gallann, frekar bara 
í klassískan afslappaðan kjól og 
lufsast um.

Hver er uppáhaldsflíkin þín? Vá! 
Erfið spurning. Ég held að ég verði 
að segja víða fallega bláa skyrtan 
mín, sem ég á í nokkrum litum, 
haha. Hún er uppáhalds því hún er 
víð, þægileg en samt hugguleg og ég 
er alveg fín í henni. Ég fékk hana í & 
Other Stories. Ég væri til í að kaupa 
lagerinn hjá þeim af skyrtum.

Áttu þér uppáhaldshönnuð? Ég 
á mér einn uppáhaldshönnuð á 
Íslandi og hún er snillingur. Það er 
engin önnur en sundboladrottn-
ingin Erna Bergmann sem hannar 
Swimslow-sundbolina. Einstök 
klassík.

Ertu veik fyrir aukahlutum? Ég 
elska góða skó, en á mjög fáa skó. 
Vantar klárlega fleiri í skápinn, er 
oft í vandræðum. En ég er veikust 
fyrir skarti. Ég elska Orra Finn og 
Kríu.

Hvað er á döfinni hjá þér núna? 
Akkúrat núna er ég á leiðinni inn 
í frumsýningartörn á nýja verkinu 
mínu sem heitir Ég býð mig fram og 
verður frumsýnt í Mengi þann 26.  
október. Ég sendi bréf til þrettán  
listamanna og bauð þeim að semja 
örverk sem ég myndi flytja. Allir 
sögðu já þannig að ég er á hlaupum 
alla daga að hitta þessa snillinga og 
henda mér í hin ýmsu hlutverk og 
ævintýri, syngjandi, leikandi, dans-
andi og margt margt fleira.

Smekklega „dansaralufsan“
Unnur Elísabet Gunnarsdóttir er dansari og danshöfundur sem stendur fyrir litlu listahátíðinni Ég 
býð mig fram sem fram fer í Mengi. Hún segist vera að henda sér í alls kyns hlutverk þessa dagana.

Haustið er í uppáhaldi hjá Unni því það kallar á stórar hlýjar peysur.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

Bláa skyrtan gengur við hvað sem er. 
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Verslunin er opin:
Alla virka daga kl. 10:00 til 18:00

Laugardaga kl. 11:00 til 15:00

WWW.TRI.IS
Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík

TRI VERSLUN er umboðsaðili CUBE á Íslandi 

#cube_your_life!

Nýjar vörur frá Cube, Tacx & Louis Garneau komnar! 



Frægustu kjólar sögunnar
Breska leikkonan Audrey 
Hepburn hafði ómæld 
áhrif á tískuna þegar hún 
klæddist hinum eina 
sanna „litla, svarta kjól“ í 
kvikmyndinni Breakfast 
at Tiffany’s árið 1961. 
Kjóllinn var hönnun 
Givenchy og var seldur á 
uppboði árið 2006 fyrir 
85 milljónir sem gefnar 
voru fátækum á Indlandi í 
gegnum góðgerðar-
samtök.
 

Einn af frægustu 
kjólum 

sögunnar er 
hvíti kjóllinn 

með plíser-
aða pilsinu sem 

þyrlaðist upp 
eftir fögrum leggjum 

kynbombunnar Marilyn 
Monroe á loftræstirist yfir 

jarðlestakerfi New York-borgar, á 
horni 51. strætis og Lexingtontraðar 
í september 1954. Kjóllinn var hann-
aður af William Travilla en komst 
seinna í eigu leikkonunnar Debbie 
Reynolds.

Brúðarkjóll Dí-
önu prinsessu 
er ógleyman-
legt brúðar-
skart, hannað-
ur af Emanuel, 
með 8 metra 
löngum slóða. 
Hér er Díana og 
Karl Bretaprins 
þegar þau gengu 
í hjónaband 
frammi fyrir 
705 milljónum 
sjónvarpsáhorf-
enda árið 1981.

Græni, gegnsæi 
Versace-kjóllinn, 
sem söng- og 
leikkonan 
Jennifer Lopez 
klæddist á rauða 
dreglinum við 
afhendingu 
Grammy-verð-
launanna árið 
2000, verður 
lengi í minnum 
hafður enda 
með eindæmum 
afhjúpandi og 
ögrandi.Okkar eina 

sanna Björk 
skartaði einum 
umtalaðasta 
kjól sögunnar 
við afhendingu 
Óskarsverð-
launanna í 
mars 2001. 
Hvítur fjaðra-
kjóllinn var 
sköpunarverk 
makedónska 
hönnuðarins 
Marjan Pejoski 
og hvíldi svans-
haus og appels-
ínugulur goggur 
á barmi Bjarkar. 
Ítalski tísku-
risinn Valentino 
endurhannaði 
svanskjólinn 
árið 2014.

Aðlaðandi er konan ánægð 
og geislandi ef hún nær að 
baða sig í ljóma aðdáunar í 
kjól sem engin önnur klæð-
ist við sama tilefni. Kjólarnir 
hér hlutu allir heimsfrægð 
fyrir að stela senunni.

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

GERRY WEBER  - TAIFUN - SAMOON  HAUSTLÍNURNAR
skoðið laxdal.is/yfirhafnir 

Skipholti 29b • Sími 551 4422

15% 
afsláttur   

fimmtudag - mánudag 
12.-16. okt.
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Debra Messing stendur hér á 
stjörnunni sinni. 

Leikkonan Debra Messing sem 
gerði garðinn frægan í þáttunum 
Will & Grace, sem vinsælir voru á 
árunum 1998-2006, sá langþráðan 
draum rætast þegar hún eignaðist 
á dögunum eigin stjörnu á Holly-
wood Walk of Fame. „Ef ég á að 
vera hreinskilin datt mér aldrei í 
hug að þessi draumur myndi ræt-
ast,“ sagði hún við þetta tækifæri. 
„En ég hef svo sem upplifað miklu 
meira en ég gat nokkurn tíma látið 
mér detta í hug,“ bætti hún við. 
Debra hlaut Emmy-verðlaun fyrir 
leik sinn í þáttunum Will & Grace. 
Hún segir að móðir hennar, sem 
lést fyrir fjórum árum, hefði alltaf 
verið viss um að dóttir sín ætti eftir 
að verða stjarna. Debra, sem er 49 
ára, sagði að það hefði verið frá-
bært ef móðir hennar hefði fengið 
að upplifa þennan heiður.

Debra hefur undanfarið leikið á 
Broadway en það hafði líka verið 
gamall draumur hennar. Hún 
ólst upp á Rhode Island og þegar 
hún kom til New York horfði hún 
á leikhúshverfið með aðdáun. 
Nýlega var gerð ný þáttaröð um 
Will & Grace með sömu leikurum. 
Hollywood-stjarna Debru er 
númer 2620 á götunni.

Debra Messing 
fær stjörnu

Söngkonan Pink skartaði þessum 
fína jakka í síðustu viku. 

Levi’s fagnar fimmtíu ára afmæli 
gallajakkans um þessar mundir 
með því að fá fimmtíu þekkta 
einstaklinga úr ýmsum geirum og 
hvaðanæva úr heiminum til að 
sitja fyrir í sinni uppáhaldsútfærslu 
af þessari klassísku fjölnotaflík 
sem passar við allt. Meðal þeirra 
sem votta gallajakkanum virðingu 
sína og ást eru kínverska Insta-
gram-stjarnan Boynam, franski 
rafdúettinn Justice, indverski 
leikarinn og grínistinn Kanan Gill, 
Solange Knowles og Justin Timber-
lake. Talið er að George Harrison 
hafi markað upphaf vinsælda 
gallajakkans árið 1967 og síðan 
hafa nánast allir tónlistarmenn á 
einhverju skeiði látið mynda sig 
í gallajakka. Til hamingju með 
afmælið, kæri gallajakki og megi 
vinsældir þínar aldrei dvína!

Gallajakkinn í 
finmmtíu ár

Fatastíll Georgs prins hefur slegið í 
gegn. MYND/NORDICPHOTOS/GETTY

Hinn fjögurra ára gamli Georg 
prins, sonur Vilhjálms prins og 
Kate Middleton, virðist orðinn 
áhrifamesta tískufyrirmyndin í 
bresku konungsfjölskyldunni, 
þrátt fyrir ungan aldur. Fatnaður-
inn sem prinsinn ungi klæðist 
hefur meiri áhrif á leit að fötum á 
eBay en klæðnaður nokkurs ann-
ars í fjölskyldunni.

Móðir hans er sjálf mikil tísku-
fyrirmynd og á greinilega ekki í 
vandræðum með að finna smekk-

legan fatnað á börnin sín. Dóttirin, 
Charlotte, er mjög áhrifamikil 
en Georg er greinilega ókrýndur 
tískukóngur fjölskyldunnar.

Leitum að gulum peysum eins 
og þeirri sem Charlotte klæddist 
á tveggja ára afmæli sínu fjölgaði 
mikið á eBay daginn sem mynd-
irnar voru birtar og það sama 
gerðist með kjólinn sem Charlotte 
klæddist í konunglegri heimsókn 
til Þýskalands.

Litli prinsinn, sem hefur vakið 

athygli fyrir fínar skyrtur, prjón-
aðar peysur og stuttbuxur, er þó 
greinilega áhrifamestur. Eftir 
heimsókn fjölskyldunnar til 
Kanada seint á síðasta ári, þar sem 
öll fjölskyldan klæddist bláu, tvö-
földuðust leitir að bláum peysum 
eins og hann var í. Að sögn eBay 
hefur vefsíðan selt næstum 1.500 
hluti sem tengjast stíl Georgs prins 
á síðustu þremur mánuðum, svo 
það má sannarlega segja að fata-
stíll prinsins hafi slegið í gegn.

Georg prins er aðaltískuviti bresku konungsfjölskyldunnar

Þessi glæsilegi kaupauki fylgir með ef keyptar
eru vörur frá Estée Lauder fyrir 6.900 kr.
eða meira dagana 12.–18. október.*

Estée Lauder kaupaukinn 
þinn í Sigurboganum 

Kaupaukinn inniheldur:
Advanced Night Repair Cleansing Foam – froðuhreinsi, 30 ml
Resilience Lift Firming/Sculpting Face and Neck Crème 
    – rakakrem sem stinnir og formar húðina, 15 ml
Advanced Nigt Repair Eye Gel – alhliða augnkrem, 5 ml
Advanced Night Repair – viðgerðardropa, 7 ml
Double Wear Stay In Place Lip Pencil – varablýant, litur spice, 8 g
Pure Color Envy Sculpting Lipstick – varalit í fullri stærð, litur intense nude.
Modern Muse EDP – ilmvatn, 4 ml
Fallega snyrtibuddu

20%
afsláttur 

12.-14. október

*meðan birgðir endast
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 Það er löngu komin 
hefð fyrir því að 

gestir Comic-Con mæti í 
búningum og tjái þannig 
aðdáun sína á uppáhalds
sögupersónum sínum. 
Metnaðurinn fyrir bún
ingunum verður sífellt 
meiri og útkoman er 
sannarlega glæsileg.

Comic-Con hátíðin í New York 
fór fram snemma í október. 
Þessar samkomur, sem fyrst 

snerust aðeins um myndasögur, 
hafa vaxið mikið á síðustu árum 
og eru í dag orðnar að allsherjar 
fagnaði helguðum myndasögum, 
vísindaskáldsögum, ofurhetju-
myndum, tölvuleikjum, sjónvarps-
þáttum og fleiru.

Það er löngu komin hefð fyrir 
því að gestir hátíðarinnar mæti í 
búningum og tjái þannig aðdáun 
sína á uppáhaldssögupersónum 
sínum. Hér áður fyrr var ekki talið 
flott að klæðast svona búningum, 
en eftir velgengni kvikmyndanna 
um Hringadróttin og Harry Potter 
í byrjun aldarinnar opnuðust flóð-
gáttir nördaskapsins. Í dag eru ofur-
hetjumyndir og annað skemmtiefni 

sem áður var talið nördalegt orðið 
eitthvað það alvinsælasta.

Fyrir vikið hefur metnaðurinn 
og gæðastaðallinn á búningum 
aðdáenda rokið upp og á Comic-
Con í dag eru ótrúlega glæsilegar 
ófreskjur, hetjur og þekktar sögu
persónur á hverju strái. Hér er brot 
af því allra besta.

Hetjur, skrímsli 
og skúrkar 

Predator safnaði hauskúpum. NORDICPHOTOS/GETTY

Wonderwoman hélt friðinn. NORDICPHOTOS/GETTY

Master Chief var afvopnaður áður en honum var hleypt 
inn. NORDICPHOTOS/GETTY

Það lá vel á Jókernum. NORDICPHOTOS/GETTY

Superman lét ekki vaða yfir sig. NORDICPHOTOS/GETTY

Comic-Con fór fram í New York fyrr 
í mánuðinum og sumir gestanna 
mættu í stórglæsilegum búningum.

 Það er löngu komin 

gestir Comic-Con mæti í 
búningum og tjái þannig 
aðdáun sína á uppáhalds-
sögupersónum sínum. 
Metnaðurinn fyrir bún-
ingunum verður sífellt 

ar talið nördalegt orðið 

Fyrir vikið hefur metnaðurinn 
og gæðastaðallinn á búningum 
aðdáenda rokið upp og á Comic-
Con í dag eru ótrúlega glæsilegar 
ófreskjur, hetjur og þekktar sögu-
persónur á hverju strái. Hér er brot 

Hetjur, skrímsli 
og skúrkar 

Master Chief var afvopnaður áður en honum var hleypt 
inn. NORDICPHOTOS/GETTY

mættu í stórglæsilegum búningum.

Þessi Batman í 
málmbúningi var 
ansi vígalegur. 
NORDICPHOTOS/
GETTY

Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@365.is

ParkaParkaParka
úlpaúlpaúlpa

Kemur í 2 litumKemur í 2 litumKemur í 2 litum

Fa
rv

i.i
s 

//
 0

91
7

KRINGLUNNI | 588 2300

krónur
17.49517.49517.495

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

100% LÁN
SKODA Octavia Dísel Elegance. 
Árgerð 2015, ekinn 73 Þ.KMl, 
sjálfskiptur 7 gírar. Verð 3.390.000. 
Rnr.136367.

100% LÁN
SKODA Octavia Dísel Station. Árgerð 
2013, ekinn 99 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 2.180.000. Rnr.136373.

100% LÁN
SKODA Octavia Dísel 4x4. Árgerð 
2014, ekinn 54 Þ.KM, beinskiptur. 
Verð 2.980.000. Rnr.136106

100% LÁN
SKODA Octavia Station. Árgerð 
2012, ekinn 65 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.980.000. Rnr.136165.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

MMC Outlander lux 7 manna leður. 
Árgerð 2008, ekinn 164 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.580.000.
stgr. Rnr.120242.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 699 6069 og 663 5315

 Hreingerningar

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.

 Málarar

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

Getum bætt við okkur inni 
verkefnum. 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

 Húsaviðhald
Tek að mér að mála, flísa, og ýmisl. 
fl. Vönduð vinnubrögð. Gott verð. 
S. 789 4249

Tek að mér smíðar, raflagnir og 
pípulagnir. Löggildur verktaki. Uppl. 
í s. 848 6904

Þetta er sennilega einn fallegasti, og best varðveitti 
bíll af þessari kynslóð í landinu. Ekinn 147 þús km. 
Hefur fengið reglulegt viðhald og geymdur inni á 
vetrum. Bíllinn er af smíðaárgerð 2007 breyttur í 
2010-12 útlit, samlitum með Overfinch stílbreytingum. 
Verð 3.790 þús.  

Sendið fyrirspurnir á: grenivellir@gmail.com

Til sölu Range Rover 
Supercharged 2007.

CR-V Lifestyle
Nýskráður 2/2013, ekinn 113 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 2.990.000

Captiva
Nýskráður 1/2008, ekinn 201 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Tilboð kr. 990.000

5008 Active
Nýskráður 4/2014, ekinn 124 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.990.000

Jazz Comfort
Nýskráður 3/2011, ekinn 60 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.590.000

CR-V Executive
Nýskráður 12/2005, ekinn 184 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 790.000

Civic Sedan Comfort
Sýningarbíll frá umboði. Nýskráður 6/2017,  

ekinn 300 km, bensín, 6 gírar.

Tilboð kr. 3.390.000

Grand Caravan SE
Nýskráður 12/2007, ekinn 95 þús.mílur,  

bensín, sjálfskiptur.

Tilboð kr. 790.000

Rav4 GX
Nýskráður 3/2008, ekinn 59 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.590.000

HONDA

CHEVROLET

PEUGEOT

HONDA

HONDA

HONDA

DODGE

TOYOTA

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

Afgreiðslutími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 

Laugardaga 
milli kl. 12:00 og 16:00 

 
notaðir.bernhard.is 

opið allan sólarhringinn

Tilboð kr. 

1.690.000
PEUGEOT 3008 Active

Nýskráður 8/2013, ekinn 73 þús.km., 
dísel, sjálfskiptur.

Ti
lbo

ð

Ti
lbo

ð

Ti
lbo

ð

Ti
lbo

ð

Hafðu samband við söluráðgjafa um fjölbreytt lánakjör og fjármögnunarleiðir.

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Önnur þjónusta

VALDÍS ÁRNADÓTTIR 
DÁLEIÐSLUTÆKNIR 

(CLINICAL 
HYPNOTHERAPIST) VEITIR 

DÁLEIÐSLUMEÐFERÐ.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
206677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

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

Skólar
Námskeið

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

Atvinna

 Atvinna í boði

ÓSKUM EFTIR 
AFGREIÐSLUFÓLK Í 

BAKARÍIÐ HJÁ JÓA FEL
Bakaríið hjá Jóa Fel óskar eftir 

að ráða afgreiðslufólk í fullt 
starf. Unnið er á tvískiptum 

vöktum og aðra hvora helgi. Um 
framtíðarstarf er að ræða. Einnig 

vantar okkur afgreiðslufólk í 
hlutastörf um helgar. 

STARFSKRÖFUR: 
- Stundvísi, áreiðanleiki og góð 

þjónustulund. 
- Íslenskukunnátta er skilyrði

Umsóknum skal skilað til Lindu 
á linda@joifel.is

STARFSKRAFTUR ÓSKAST
Stundvís og reglusamur 

starfskraftur óskast til ýmissa 
starfa í matvöruverslun. 

Hlutastarf kemur til greina.
Uppl. Kjöthöllin Háleitisbraut 

58-60 og í síma 553 8844.

VÉLAVÖRÐ
vantar á Hörð Björnsson ÞH

Gert er út á línu með 
beitningarvél.

Landað er á Raufarhöfn
Upp. Í síma 866-6959

Umsóknir sendist á utgerd@
gpg.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Hús í Dalaseli nr 7 í kjallara, 2 herb. 
eldhús m ísskáp. baðherb. Lítil 
geymsla. 72 fm. 2 fataskápar. Hægt 
er að koma að skoða e. kl. 17. Uppl. 
775 1231. V. 150þ m hita og rafmagn. 
2 mánuðir tryggingu. Laus 1. nóv.

Til leigu í Reykjavík 107, 2 herb. 
Kósý, björt, útsýni. 145þ. leiga.
ibud.17@gmail.com

 Húsnæði óskast
Hjón á besta aldri óska eftir 2-3ja 
herb íbúð með baðkari til lengri 
eða skemmri tíma. Þarf að vera laus 
um mánaðmótin okt/nóv. Uppl. í S 
869 1657

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

 Atvinnuhúsnæði

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:
Auðbrekka 4 160 fm með 

innkeyrsluhurð 

Nýbýlavegur 4 430 fm með 
innkeyrsluhurð og vörulyftu 

Nýbýlavegur 8 “Portið” 55 fm 
verslunarbil

S: 690 3031 og hafsteinn@
lundurfasteignir.is

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
húsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur að endurskoðun eftirfarandi aðalskipulags- 
áætlana áður en þær verða teknar til afgreiðslu í sveitarstjórn: 

Aðalskipulag Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2017-2029. Heildarendurskoðun
Lögð fram til kynningar tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps sem á að gilda fyrir tímabilið 
2017-2029. Drög að tillögu að endurskoðun aðalskipulagsins var kynnt á íbúafundi sem haldinn var í Félagsheimilinu Árnesi 
29. ágúst sl. Á fundinum bárust ýmsar athugasemdir og ábendingar auk þess sem haft hefur verið samráð við ýmsa hags-
munaaðila á svæðinu í tengslum við ákveðna þætti aðalskipulagsins. Í kjölfar þessa hafa verið gerðar ýmsar breytingar  
og lagfæringar á gögnum aðalskipulagsins. Tillagan er hér lögð fram til kynningar áður en sveitarstjórn tekur hana til 
afgreiðslu skv. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Aðalskipulag Grímsnes- og Grafningshrepps 2016-2030. Heildarendurskoðun
Lögð fram til kynningar tillaga að endurskoðuðu aðalskipulagi Grímsnes- og Grafningshrepps sem á að gilda fyrir tímabilið 
2016-2030. Drög að tillögu að endurskoðun aðalskipulagsins var kynnt á íbúafundi sem haldinn var í Félagsheimilinu  
Borg 20. júní sl. Á fundinum bárust ýmsar athugasemdir og ábendingar auk þess sem haft hefur verið samráð við ýmsa  
hagmunaaðila á svæðinu í tengslum við ákveðna þætti aðalskipulagsins. Í kjölfar þessa hafa verið gerðar ýmsar breyting-
ar og lagfæringar á gögnum aðalskipulagsins. Tillagan er hér lögð fram til kynningar áður en sveitarstjórn tekur hana til 
afgreiðslu skv. 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofu- 
tíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.sbf.is.

Skipulagstillögurnar eru í kynningu frá 12. til 26. október 2017 og þurfa athugasemdir og ábendingar að berast skipulagsfulltrúa  
í síðasta lagi 26. október. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

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

Aðalskipulag Bláskógabyggðar 2015-2027. Heildarendurskoðun. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi 12. september 2017 tillögu að endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins 
fyrir tímabilið 2015-2027. Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þann 15. júní 2017 með athuga- 
semdafresti til 28. júlí.  Athugasemdir og umsagnir bárust á kynningartíma og var aðalskipulagið samþykkt með nokkrum 
minniháttar breytingum til að koma til móts við hluta athugasemda og ábendinga. Aðalskipulagið hefur nú verið sent 
Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska eftir nánari upplýsingum um afgreiðslu aðalskipulagsins er bent á að hafa 
samband við skipulagsfulltrúa.

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

petur@utu.is

450 Fasteignasala ehf.  kt. 620900-2490
Engjateigur 9, 105 Reykjavik - 450@450.is

Fjölskyldufyrirtæki til sölu
- einstakt tækifæri!

Um er að ræða afar vel rekið fjölskyldufyrirtæki í eigin húsnæði á 
frábærum stað í Reykjavík. 

Fyrirtækið selur eigin framleiðslu og vörur til fyrirtækja og einstaklinga.
Fyrirtækið er með sterk viðskiptasambönd, eigin innflutning og góðar 
og stöðugar arðgreiðslur. Sömu eigendur frá upphafii hátt í tvo áratugi. 
Vaxandi velta og miklir vaxtamöguleikar.

Upplýsingar eingöngu veittar á skrifstofu að undangenginni undirskrift 
trúnaðaryfirlýsingar.

450@450.is | Guðmundur H. Valtýsson Lögg. fasteignasali  |  865-3022

 12 SMÁAUGLÝSINGAR  1 2 .  O K TÓ B E R  2 0 1 7  F I M MT U DAG U R




