
Kynningarblað

Halldóra Guðlaug Þor-
valdsdóttir lifir og hrærist 
í tískuheiminum. Hún 
leggur stund á tísku- og 
markaðsfræði í Dan-
mörku og hlakkar á 
hverjum degi til að fara í 
skólann.   ➛4
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alma rut söngkona elskar glimmer og pallíettur. MynD/Ernir

Á safn af 
glitrandi kjólum
Það er varla settur upp sá viðburður að söngkonan alma 
rut komi ekki þar fram. Hún er þéttbókuð og hefur sungið 
með öllum helstu tónlistarmönnum landsins. Nýlega kom 
hún fram með Jóhönnu Guðrúnu í Salnum í Kópavogi. ➛2
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Alma Rut segist vera heppin 
að geta starfað við áhuga-
málið. „Ég hef haft nóg að 

gera í gegnum tíðina og fengið 
tækifæri til að vinna með góðu 
fólki,“ segir hún. Alma Rut hefur 
starfað við söng frá árinu 2004. Þá 
tók hún þátt í áheyrnarprufum 
fyrir Hárið og var ein af þeim sem 
valin voru úr 300 manna hópi. „Ég 
var að vinna með frábæru fólki í 
Hárinu og get nefnt meðal ann-
arra Selmu Björnsdóttur, Hilmi 
Snæ Guðnason, Þorvald Davíð 
Kristjánsson, Sverri Bergmann og 
Regínu Ósk. Tónlistarstjóri var 
Þorvaldur Bjarni Þorvaldsson en 
ég hef unnið mikið með honum 
síðan, til dæmis í Todmobile 
undanfarin ár,“ segir hún. „Um 
þessar mundir er ég að klára uppi-
stand með Gunnari Þórðarsyni 
og Þorsteini Eggertssyni hjá Ólafi 
Laufdal í Grímsborgum en þar 
höfum við verið um helgar. Í næstu 
viku hefjast æfingar á sýningunni 
Moulin Rouge sem verður í Hörpu 
21. apríl. Þar verður öllu tjaldað til 
og þetta verður glæsileg sýning. Ég 
verð líka á tónleikum með Dúnd-
urfréttum í Hörpu 7. apríl en þá 
eru liðin 45 ár frá því að Dark Side 
of the Moon með Pink Floyd kom 
út. Ég verð sömuleiðis á tónleikum 
með Pöpum í Bæjarbíói 10. mars 
og Todmobile verður líka með 
tónleika svo það er fullt að gerast.“ 
Alma Rut hefur tvisvar farið í Euro-
vision sem bakrödd, fyrst með 
Jónsa og Gretu Salóme og svo með 
Maríu Ólafs árið 2015.

Kynntust í Idolinu
Eiginmaður hennar er Arnar Dór 
söngvari sem var í öðru sæti í Voice 
keppninni í fyrra. Þau kynntust 
í fyrstu Idol keppninni á Stöð 2 
árið 2003. „Við erum að undir-

búa uppsetningu á Michael Buble 
tónleikum í Salnum,“ segir Alma 
Rut og viðurkennir að þau syngi 
oft saman heima. Þau giftu sig 
hjá borgardómara í janúar 2017 
og biðu með brúðkaupsveisluna 
þangað til síðasta sumar. „Við 
vildum hafa garðpartí og vorum 
einstaklega heppin með veðrið,“ 
segir hún.

Alma Rut hefur mikinn áhuga 
á kjólum, sérstaklega þeim sem 
glitra. „Ég hef gaman af því að 
fylgjast með tískunni þótt ég sé 
ekki endilega alltaf að kaupa það 
nýjasta. Ég vil helst halda í eigin 
karakter. Þegar maður er oft á 
sviði þarf fyrst og fremst að hugsa 
um þægindin. Að líða vel eins og 
maður er klæddur,“ segir hún. „Ég 
er ótrúlega hrifin af pallíettum og 
glitrandi kjólum. Ég vil helst alltaf 
vera í slíkum fötum. Ætli ég sé ekki 
glysgjörn því ég á orðið nokkuð 
gott safn af glitrandi kjólum. Þó 
myndi ég telja mig diskó-rokk 
konu. Reyndar á ég svo marga 
kjóla að sláin í fataskápnum 
féll niður um daginn. 
Flesta kjólana hef ég 
keypt á netinu. 
Einnig skipta 
skórnir máli fyrir 
söngkonur. Oft 
er maður lengi á 
sviðinu og það er 
nauðsynlegt að 
vera í þægilegum 
skóm. “

Jákvæð 
útgeislun
Alma Rut segir 
að söngkonur 
þurfi líka að 
hugsa um 
mataræði og 
líkamsrækt. 
„Maður þarf 
að vera í góðu 
formi þar 
sem sviðs-
framkoma er 
krefjandi. Ég 
reyni að mæta 
í ræktina 
reglulega en 
mætti samt auðvitað vera dug-
legri. Á sviðinu þarf maður að 
vera sáttur við sjálfan sig, annars 

líður manni ekki vel 
og áheyrendur eru 
fljótir að taka eftir 
því. Andleg vinna 
skiptir líka máli til 
að útgeislunin sé 
jákvæð. Reynslan 
hefur kennt mér 
hvað hentar best.

Þar sem vinnan 
mín fer fram 
á kvöldin og í 
miklum törnum 
fer lítið fyrir 
matargerð hjá 
mér. Oft eru 
æfingar á daginn 
og maður þarf 

að vera vel skipulagður 
svo allt gangi upp á heimilinu. Það 
er ekkert skemmtilegt að vera með 
samviskubit yfir fjölskyldunni. 

Alma Rut hefur í nógu að snúast á alls kyns tónleikum þessa dagana. MYND/ERNIR

Alma Rut vill hafa kjólana stutta og skrautlega. MYND/ERNIR

Skórnir eru 
flottir líka. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@365.is 

Framhald af forsíðu ➛

Ég syng með hljómsveitunum 
Vestanáttinni og Alaska á dans-
leikjum, árshátíðum, brúðkaupum 
og öðrum viðburðum og ég er því 
oft fjarverandi á kvöldin.

Alma Rut ætlar að heimsækja 
vinkonu sína, Ínu Valgerði söng-
konu, til Bandaríkjanna í næsta 
mánuði ásamt annarri vinkonu 
sinni og söngkonu, Írisi Hólm. „Við 
kynntust í gegnum tónlistina. Það 
er svo dýrmætt við þennan bransa 
að kynnast öllu þessu góða fólki.“

Alma er ættuð frá Akureyri og 
nam söng í Tónlistarskóla FÍH og 
píanóleik og söng í Tónlistarskóla 
Akureyrar. Hún hefur verið í stjórn 
Kítón sem er félag kvenna í tónlist. 
Þá hefur hún sungið inn á nokkrar 
plötur auk þess að koma fram með 
öllum helstu tónlistarmönnum 
landsins.

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott föt, 
fyrir flottar konur
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Clarins dagar í Lyf og heilsu, Kringlunni.
20% afsláttur af öllum Clarins vörum dagana 22. – 25. febrúar.
Glæsilegur kaupauki fylgir ef verslað er fyrir 7.900 kr eða meira.

Með þéttleika
húðarinnar sprettur 
æskuljóminn.
Nýtt 
Extra-Firming 
Dag & Nætur
Dregur úr línum, stinnir og liftir.

Rannsóknarstofa Clarins kynnir nýja uppgvötun 
til leiks sem hjálpar húðinni að endurheimta 
æskuljóma sinn.Með því að vinna að auknum 
þéttleika húðarinnar með nýja Extra - Firming 
dag & næturkreminu dregur úr fínum línum 
húðarinnar og hún öðlast aukna lyftingu. 
Með hjálp innihaldsefna Kangaroo blómsins 
endurheimtir húðin einnig stinnleika sinn sem 
hún á til að tapa með árunum auk þess sem 
að hún mýkist og öðlast aukinn ljóma. 

Extra Firming: fleiri en 8 plöntu kjarnar 
og húðin verður
• Mýkri
• Stinnari
• Öðlast ljóma

Kraftur náttúrunnar  
Beint frá Ástralíu,
Eykur viðgerðareiginleika 
húðarinnar

89% KVENNA SÁU MUN 

OG HÚÐIN VAR STINNARI.* 
*Ánægju próf – Dag- og næturkrem 
– allar húðtýpur – 107 konur – 14 dagar.

www.lyfogheilsa.is Kringlunni



Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Ég hef alltaf haft áhuga á tísku 
og á margar skemmtilegar og 
misvandræðalegar barna-

myndir af mér í fötum sem ég hafði 
greinilega valið sjálf. Tíska er ekki 
bara föt, skartgripir og skór heldur 
svo miklu meira. Tíska er leið 
fyrir manneskjur til að tjá hverjar 
þær eru með fötunum sem þær 
klæðast. Það er ótrúlega gaman 
að sjá hvað við erum öll með 
mismunandi stíl og breytilegar 
skoðanir á tísku, líkt og við erum 
öll ólíkar manneskjur,“ segir Hall-
dóra Guðlaug Þorvaldsdóttir, sem 
leggur stund á tísku- og markaðs-
fræði við Via Design University 
College í Herning í Danmörku.

Halldóra er alsæl með námið, 
enda búin að finna sínu réttu 
hillu í lífinu. „Það er frábært að fá 
tækifæri til að læra það sem maður 
hefur ástríðu fyrir. Mig langaði að 
fara til útlanda í nám sem tengdist 
tísku og helst til Danmerkur. Fata-
hönnun kom þó ekki til greina 
heldur langaði mig frekar að 
vinna í kringum hönnunina. Eftir 
að ég fór á stílistanámskeið hjá 
Reykjavík Fashion Academy fékk 
ég örlitla innsýn í þennan iðnað og 
um leið ákveðnar hugmyndir um 
hvað ég gæti lært. Ég hlakka til að 
fara í skólann á hverjum degi og 
fyrir vikið á ég auðveldara með að 
vakna á morgnana,“ segir hún.

Skapandi hugsun mikilvæg
Via Design University College er 
stærsti tísku-, hönnunar- og við-
skiptaskóli í Skandinavíu og þar 
er hægt að læra nánast allt sem 
tengist tísku og hönnun. „Námið 
fer fram á ensku eða dönsku. Ég 
valdi ensku línuna þar sem tísku-
markaðurinn er mjög alhliða og 
mér fannst því mikilvægt að vera 
sterk í ensku. Sömuleiðis fannst 
mér heillandi að vera í alþjóð-
legum bekk. Bekkjarfélagar mínir 
eru frá tólf mismunandi löndum 
og þótt ótrúlegt sé er ég eini Íslend-
ingurinn á fyrsta ári,“ segir Hall-
dóra og bætir við að mikil áhersla 
sé á að nemendur kynnist strax 
í upphafi námsins og hópurinn 
hristist vel saman.

„Á fyrstu önninni eru allir saman 
í bekk, sama hvaða sérhæfingu þeir 
hafa valið sér. Í fyrra var ég í bekk 
með nemendum í því sem kallast 
Fashion Design, Pattern Design, 
Purshasing Management og Retail 
Design. Með þessu móti fáum við 
innsýn í önnur fög, enda eigum við 
eftir að vinna með fólki á mismun-
andi sviðum í framtíðinni. Núna er 
ég á annarri önn og allir í bekknum 
eru að læra tísku og markaðsmál. 
Mikið er lagt upp úr skapandi 
hugsun, sem þýðir aðallega að 
hugsa út fyrir boxið og fara út fyrir 
þægindarammann. Ekkert eitt 
svar er rétt og það er alltaf hægt að 
skoða og gera hlutina betur,“ segir 
Halldóra.

Starfsnám hluti af náminu
„Mér finnst líka algjör snilld að 
á námstímanum fer ég tvisvar 
sinnum í starfsnám í níu vikur í 
senn. Svo förum við í eina til tvær 
ferðir til London, Mílanó, Parísar 

eða New York þar sem við munum 
sjá markaðinn á annan hátt heldur 
en í skólanum og í daglegu lífi. Eitt 
af því sem kom mér ánægjulega 
á óvart er að við fáum að fara inn 
í svokallað „Trend-lab“ sem er í 
rauninni skrifstofa. Þar eru ótrú-
lega flottar bækur og upplýsingar 
um það hvað verður í tísku næsta 
árið. Ég hafði ekki hugmynd um að 
eitthvað svona væri til áður en ég 
byrjaði í skólanum og það er ótrú-
lega gaman að kíkja í þessar bækur. 
Manni líður eins og maður sé 
einhvern veginn að sjá inn í fram-
tíðina. Myndatökur eru stranglega 

bannaðar og aðeins má taka blað 
og penna til að glósa með inn á 
skrifstofuna,“ segir Halldóra.

Hún segist vissulega taka enn 
betur eftir tískustraumum nú en 
áður, þótt hún hafi alltaf verið 
opin fyrir því hvað sé í tísku hverju 
sinni. „Þar sem ég er í þessu námi 
og með hugann við það fer ég 
ósjálfrátt að spá og spekúlera í alls 
konar trendum, markaðssetningu 
og fleira í daglegu lífi.“

Vertu þú sjálfur
„Mitt helsta tískuráð er í raun og 
veru að vera maður sjálfur og ekki 
hugsa of mikið hvað öðrum finnst, 
klæðast því sem manni finnst flott 
og því sem manni líður vel í sama 
hvort það er í tísku eða ekki. Að 
mínu mati er persónulegur stíll 
mest heillandi og að þora að vera 
öðruvísi. Mig langar til að benda 
fólki á að hafa í huga hvaðan flíkin 
sem það kaupir kemur og hvernig 
efnið í henni er. Núna er sjálfbærni 
aðalmálið og tískuheimurinn 
er þar engin undantekning. Ég 
mæli með að skoða nokkur TEDx 
talks myndbönd á YouTube til að 
fræðast nánar um sjálfbærni en 
leitarorðin eru þá Sustainable, fast 
fashion og planet,“ segir Halldóra.

Tíska snýst um 
fleira en fatnað
Halldóra Guðlaug Þorvaldsdóttir lifir og hrærist í tísku-
heiminum. Hún leggur stund á tísku- og markaðsfræði í 
Danmörku og hlakkar til að fara í skólann á hverjum degi. 

Tíska er ekki bara föt, skartgripir og skór heldur leið fyrir manneskjur til að tjá 
hverjar þær eru með fötunum sem þær klæðast, að sögn Halldóru Guðlaugar.

Mig langar til að 
benda fólki á að 

hafa í huga hvaðan flíkin 
sem það kaupir kemur  
og hvernig efnið í henni 
er. Núna er sjálfbærni 
aðalmálið og tískuheim-
urinn er þar engin 
undan tekning.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Flottar  
gallabuxur

Kr. 11.900
Str. 36-46
sídd 80 og 86

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Kósíbuxur

Verð 9.900 kr.
- einn litur
- stærð 32 - 52

Save the Children á Íslandi
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Fahey sagði skilið 
við sveitina 1988, 

ósátt við Dallin og 
Woodward. 

Ofurpíurnar í 
Bananarama eru 
nú á tónleikaferð 
um Bretland og 
Bandaríkin, sam-
einaðar á ný. 

Árið 1981, en það ár  var hljómsveitin stofnuð. Sveitin árið 1984.

Árið 1989 hafði Jackie O’Sullivan 
gengið til liðs við sveitina eftir að 
Sibhan Fahey gekk út.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Breska poppsveitin Banana
rama er nú á tónleikaferða
lagi skipuð upprunalegum 

meðlimum en þær Sara Dallin, 
Karen Woodward og Sibhan Fahey 
stofnuðu sveitina árið 1981. Fahey 
sagði skilið við sveitina 1988, ósátt 
við Dallin og Woodward. Sagði þær 
sniðganga hana í skemmtanalífinu 
og einnig breyta stefnu hljóm
sveitarinnar án samráðs við hana. 
Jacquie O’Sullivan gekk þá í hljóm
sveitina en hætti þremur árum 
síðar. Dallin og Woodward héldu 
áfram sem dúett. Tríóið sameinað
ist loks á ný árið 2017. Þær fluttu 
smell sinn „Venus“ í sjónvarps
þættinum Tonight at the London 
Palladium og tilkynntu að ný plata 
væri í smíðum.

Bananarama státar af heims
meti sem sú kvennahljómsveit sem 
oftast hefur komist á, bæði fyrir 
tónlist og dans.

Þeirra vinsælustu lög eru Venus, 
Robert De Niro’s Waiting, I Heard a 
Rumour og Love in the First Degree.

Þær hafa ávallt þótt hafa flottan 

fatastíl og fengu meðal annars 
Glamour Icon Awards síðastliðið 
sumar.

Tónleikaferðin hófst í október 
2017 og lýkur nú í febrúar. Í maí 
kemur út geisladiskur og DVD frá 
tónleikaferðinni.

Bananarama 
sameinaðar  
á tónleikum
Ein vinsælasta kvennasveit níunda áratugarins, Banana
rama, er á tónleikaferð um Bretland og Bandaríkin.

Þær Sara Dallin, Karen Woodward og 
Sibhan Fahey hafa ávallt þótt flottar 
í tauinu.

Smart föt, 
fyrir smart konur

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Netverslun á tiskuhus.is

KRINGLUNNI | 588 2300

Nýjar vörur
Opið til kl. 21 í kvöld

1.495

2.295

2.495

2.295

2.795

89%
af lesendum dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu

á aldursbilinu 18–49 ára
lesa Fréttablaðið daglega.

*Fréttablaðið og Morgunblaðið.
Heimild : Prentmiðlamæling Gallup okt. - des. 2017.
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ERT ÞÚ Á LEIÐ Í VEISLU ?

20% Afsláttur af 
öllum vörum

Aðeins þessa helgi



Það er fátt hér á jörðu sem 
getur sett fáláta tísku
spekúlanta úr jafnvægi en 

einhverjir hrösuðu samt á hæla
skónum þegar Elísabet Englands
drottning birtist óvænt á sýningu 
tískuhönnuðarins Richards 
Quinn á tískuvikunni í London 
á þriðjudaginn. Lotningarfull 
þögn var þegar drottningin gekk 
í salinn og reis fólk úr sætum af 
virðingu við hana ásamt því að 

Elísabet Englandsdrottning  
á tískuvikunni í London

Drottningarnar 
hlógu hvor við 
annarri en 
hvorug þeirra 
er sérstaklega 
þekkt fyrir að 
bregða svip. 
MYND/GEttY

Höfuðskuplur prýddu fyrirsæturnar 
sem gengu tískupallinn fyrir drottn-
inguna en þessa tegund skupla ber 
hún einmitt sjálf við dagleg störf í 
Balmoral. 

Gestir á tísku-
sýningu Richards 
Quinn í London 
ráku upp stór 
augu þegar tign-
asti einstaklingur 
Bretlands gekk í 
salinn og tók sér 
sæti við hlið rit-
stjóra Vogue.

rífa upp símana til að ná mynd. 
Englandsdrottning (níutíu og eins 
árs) settist síðan í fremstu röð 
við hlið óumdeildrar drottningar 
tískuheimsins, Anne Wintour, 
ritstjóra Vogue (á óræðum aldri), 
og fór vel á með þeim, jafnvel 
mátti sjá bros á andliti Wintour 
sem telst til tíðinda þar sem hún 
er þekkt fyrir að bregða vart svip 
undir nokkrum kringumstæðum. 
Drottningin, virtist kunna sig 
á tískusýningum, hún fékk 
undanþágu frá frekar óþægilegum 
stólnum þar sem sessu hafði verið 
komið fyrir í sæti hennar og lagði 

handtöskuna sína á gólfið eins og 
sönnum tískusýningargesti sæmir 
og horfði með sinni þrautþjálfuðu 
kurteislegu athygli á hönnunar
verk hins glænýja og spennandi 
Richards Quinn.

Þetta var önnur sýning Quinns 
á ferlinum en hann er meðal ann
ars þekktur fyrir að láta fyrirsætur 
sínar bera höfuðklúta sem að 
þessu sinni voru eins og skuplurn
ar sem drottningin er vön að vera 
með þegar hún gengur um lendur 
sínar í Balmoral í Skotlandi.

Aðrar flíkur á sýningunni voru 
síður líklegar til að rata í fataskáp 

drottningar eins og kolsvartir 
og gljáandi mótorhjólahjálmar, 
pleðurkápur og hanskar. Smá
blómamynstraðir síðir kjólar, 
kápur og slæður ættu kannski 
betri möguleika en lærahá stígvél 
og álþynnukjólar við smáblóma
mynstrið draga líklega fljótt úr 
þeim möguleika.

Erindi drottningarinnar á 
sýninguna varð ljóst í lokin þegar 
hún afhenti Quinn opinbera viður
kenningu hennar hátignar Elísa
betar annarrar fyrir störf hans að 
framgangi breskrar tísku, sem hann 
hlýtur meðal annars vegna þess að 
hann hefur komið á fót mynstur
stúdíói í Peckham í SuðurLondon 
sem er opið öðrum hönnuðum og 
nemendum.

Quinn tók við verðlaununum 
úr höndum drottningar í ein
kennisbúningi tískuhönnuða 
á tískuvikunni í London 2018, 
köflóttri skyrtu og derhúfu. Sjálf 
var drottningin klædd eins og 
alltaf, í dragt sem að þessu sinni 
var ísblá og hunsaði þannig alveg 
vor og sumartískuna enda er hún 
tískuveldi í sjálfri sér eins og Quinn 
komst að orði við blaðamenn eftir 
athöfnina.
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NÝ GERRY WEBER 
BASIC LÍNA
10% afsláttur í febrúar

Klassískur einfaldleiki hentar jafnt í vinnuna 
- veisluna og ýmsa viðburði 

Jakkar - buxur - pils - kjólar, mörg snið 100% krumpufrítt, 
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Bílar 
Farartæki

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25 
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir 
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar, 
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,-

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

NÝR BÍLL
KIA Sportage EX+. Dísel, Sjálfskiptur. 
Ný vetrardekk fylgja. Verð 
4.990.000. Rnr.136405.

100% LÁN
SKODA Octavia 1.6 Dísel Active. 
Árgerð 2014, ekinn 52 Þ.KM. Beinsk. 
Verð 2.390.000. Rnr.136611.

100% LÁN
VW Golf 1.4 TSI Highline DSG. 
Árgerð 2013, ekinn 98 Þ.KM. 
Sjálfskiptur. Verð 2.280.000. 
Rnr.136647.

100% LÁN
NISSAN E-NV200 Rafmagnsbíll. 
Árgerð 2014, ekinn 13 Þ.KM. TILBOÐ 
1.990.000. Rnr.150070.

100% LÁN
SKODA Fabia 1.4 DÍSEL Ambition. 
Árgerð 2016, ekinn 42 Þ.KM. Beinsk. 
Verð 1.890.000. Rnr.171085.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

NÝR BÍLL-GOTT VERÐ
RENAULT MASTER LANGUR GRAND 
CONFORT L3H2. Verð 3.490.000.+ 
vsk. Mjög vel útbúinn. Rnr.247817,er 
á staðnum.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

 Hjólhýsi

HOBBy HjóLHÝsi 2018 
sTóRspaRNaÐuR!

Kauptu beint frá Þýskalandi. Við 
aðstoðum þig. Allar fyrirspurnir 

sendist á: kriben@simnet.is s. 863 
4449.Ath takmarað magn.

 Hjólbarðar

NÝju saiLuN dEkkiN Á 
fRÁBæRu VERÐi.

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

Þjónusta

 Pípulagnir

Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 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.

 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

Málarameistari og húsasmiður 
getur bætt við sig verkefnum. 
Tek að mér alla viðhaldsvinnu. 
Faglærður. Uppl. í s. 662 7710

Land Cruiser 150
Bílar í ábyrgð Góð endursala Tökum bíla uppí  Til í ýmsum litum  Allt að 90% lánamöguleikar

Árgerð 2017

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

586 1414
stora@stora.is · stora.is
facebook.com/storabilasalan

kaffi á könnunni
opið mán-fös 10-18

lau 12-15
...á verði fyrir þig!

VERÐ FRÁ:

ÞÚSUND
6.990

Komið og reynsluakið
Búnaður bíla á mynd getur verið frábrugðin sölubílum.

*

*Eknir á bilinu 25-29 þúsund km.

Save the Children á Íslandi Save the Children á Íslandi

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

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

SMIÐIR - VERKAMENN – MÚRARAR  
– LAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,  
múrara, pípara og lagerstarfsmenn  

sem eru klárir í mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA  s. 780 1444

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

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 
Laugardaga milli 

kl. 12:00 og 16:00

Peugeot 3008 Active

Nissan Qashqai

Honda HR-V Elegance

Honda Civic Elegance 5 dyra

Nýskráður 5/2014, ekinn 68 þús.km., dísel,  
sjálfskiptur, einn eigandi frá upphafi.

Nýskráður 12/2007, ekinn 182 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, dráttarkrókur, góð vetrardekk.

Nýskráður 10/2016, ekinn 10 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, flott eintak á nýjum vetrardekkjum.

Nýskráður 4/2017, ekinn 3 þús.km., bensín, 
 sjálfskiptur, leiðsögukerfi, bakkmyndavél, hiti í sætum, 

lítið ekinn, í verksmiðjuábyrgð til 4.2020.

Tilboð kr. 1.990.000
Ásett verð kr. 2.490.000

Verð kr. 990.000

Verð kr. 3.390.000

Verð kr. 3.390.000

 Rafvirkjun

RaflagniR og 
dyRasímakeRfi s. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 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.

Tómstundir
     Ferðir

 Hestamennska

HittingUR HJá HeldRi 
fáksfélögUm

verður föstudaginn 23. febrúar 
kl 11.30 í salnum á eftri hæð 
TM-Reiðhallarinnar. Veitingar 
dagsins verða: Súpa, brauð og 

kaffi og er verðið 1.000.- kr. 
Enginn posi verður á staðnum og 
þarf að greiða fyrir veitingarnar í 

peningum. 

Gestur fundarins verður Helgi 
Sigurðsson og mun hann lesa upp 

úr bók sinni um Alla Rúts. 

Húsnæði

 Húsnæði í boði

Til leigu falleg og björt íbúð í 
Grjótaþorpinu með bílastæði. 
Íbúðin er 80 fm með sérinngangi á 
tveimum hæðum, 1 svefnherbergi, 
baðherbergi með sturtu og baði, 
og húsgögn geta fylgt með. Leiga 
per mán.280 þ. Nánari upplýsingar í 
gegnum r70@simnet.is

Falleg,reyklaus 2ja herb.íbúð 
70,5 fm í tvíbýli í Hvömmum HFJ 
langtímaleiga,verð 165 þús per 
mán.300 þús trygging,gæludýr 
ekki leyfð.Laus strax,frekari upplýs. 
mgunnarsdottir246@gmail.com

 Húsnæði óskast
Ung reglusöm og reyklaus kona 
óskar eftir íbúð á höfuðborgars. 
Skilvísum greiðslum heitið 
s:7886840

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
 fyRsti mánUÐUR fRíR

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

geymslUR.is 
 sími 555-3464

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

Atvinna

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Samþykkt á breytingu á  
deiliskipulagi Eyrarinnar,  

Sindragata 4 og 4a, Ísafjarðarbæ
Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 18. janúar sl. 
verulega breytingu á deiliskipulagi Eyrarinnar, Ísafirði. 
Tillagan var auglýst skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 
123/2010. Athugasemdir bárust og hefur þeim, sem gerðu 
athugasemdir, verið send umsögn sveitarstjórnar.  
Horfið er frá fyrri áformum um stækkun byggingarreits 
fyrir bílageymslur. 

Með vísan í 52. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þá eru stjórn-
valdsákvarðanir sem teknar eru á grundvelli þessa laga 
kæranlegar til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlinda-
mála. Frestur til að skjóta máli til nefndarinnar er einn 
mánuður frá því að kæranda varð kunnugt, eða mátti vera 
kunnugt, um ákvörðun þá sem kæra á.

Málsmeðferð og kæruaðild skv. 4. gr. laga um úrskurðar-
nefnd umhverfis- og auðlindamála nr. 130/2011 

• Kæra til nefndarinnar skal vera skrifleg og undirrituð.  
 Þar skal koma fram hver er kærandi, hvaða ákvörðun  
 er kærð, kröfur kæranda og rök fyrir kæru.  
 Úrskurðar nefndin getur ákveðið að kæra skuli borin fram  
 á sérstöku eyðublaði sem hún skal þá hafa aðgengilegt  
 fyrir alla. 
• Kærufrestur er einn mánuður frá því að kæranda varð  
 kunnugt eða mátti vera kunnugt um ákvörðunina. Það  
 á þó ekki við ef mælt er fyrir um annan kærufrest í þeim  
 lögum sem kæranleg ákvörðun byggist á. Sé um að ræða  
 ákvarðanir sem sæta opinberri birtingu telst kærufrestur  
 frá birtingu ákvörðunar þ.e. B-deild stjórnartíðinda.  

Virðingarfyllst,
Axel Rodriguez Överby

- skipulags- og byggingarfulltrúi -
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 Atvinnuhúsnæði

Iðnaðarhúnæði við Smiðjuveg 
4a, 200kóp. 81fm. Laust. Leiga 
180þ m.hita Góð meðmæli og 
hreint sakavottorð. Frekari uppl. 
steindors@internet.is

Hönnun

K
HÖNNUN

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

Atvinna

 Atvinna óskast

Vantar Þig SMiði, 
MÚrara, MÁLara eða 

aðra StarfSMenn?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

SMiðir - VerkaMenn 
- MÚrarar- 

LagerStarfSMenn
 

Erum með vana smiði,verkamenn, 
múrara, pípara og 

lagerstarfsmenn sem eru klárir í 
mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA  
s. 780 1444

Tilkynningar

 Tapað - Fundið
Grátt segl tapaðist af pallbíl 
við Hörðukór 3. Skilvís finnandi 
hringi í s:8637909 eða 5658909. 
Fundarlaun.

Sími: 419-5555
VIGAS

VIÐ ÚTVEGUM RÉTTA 
STARFSMANNINN!
Starfsmannaþjónustan VIGAS ehf hefur öfluga iðnaðarmenn 
á snærum sínum sem geta sinnt hvers kyns byggingarvinnu 
og frágangi í tengslum við hana. Hafðu samband og láttu 
okkur um að útvega rétta starfsmanninn fyrir þig.

Netfang: vigas@vigas.is - Vefsíða: vigas.is

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Mosfellsbær auglýsir hér með skv. 1. mgr. 43. gr 
skipulagslaga nr. 123/2010 eftirtalda tillögu að breytingu 
á deiliskipulagi:

Ofangreind tillaga verður til sýnis í þjónustuveri Mosfellsbæjar 
Þverholti 2, frá 21. febrúar 2018 til og með 6. apríl 2018, svo að 
þeir sem þess óska geti kynnt sér hana og gert við hana 
athugasemd. Tillagan eru einnig birt á heimasíðu Mosfellsbæjar 
á slóðinni: 

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal senda þær til 
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ, 
eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 6. apríl 2018.

21. febrúar 2018,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

olafurm@mos.is

Lynghóll, landnr. 125346   
Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi Lynghóls, 
landnr. 125346. Breytingin felst í eftirfarandi:

• Breytingin felur í sér að byggingareitur stækkar til 
norðurs. Stærð byggingareits fyrir breytingu er 
732,4, stærð byggingarreits eftir breytingu 
verður 1.066 m². Hámarksstærð frístundahúss 
verður 130 m² í stað 70 m². Hámarksstærð 
áhaldahúss verður 70 m² í stað 20 m². 
Hámarksbyggingamagn verður 200 m² í stað 90 m². 

Við finnum rétta starfsmanninn fyrir þig

Sérfræðingar í  
    ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

Save the Children á Íslandi
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Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@frettabladid.is  gudruninga@frettabladid.is

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

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

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

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
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. 
 íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Auglýsing
um deiliskipulag Austurvegar 
52 – 60a á Selfossi í Sveitar-

félaginu Árborg.
Samkvæmt 1.mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagi Austurvegar 52 – 60a á Selfossi.

Fyrirhugað skipulagssvæði afmarkast af Hrísholti í 
suðri, Rauðholti í vestri og Austurvegi í norðri. Í austri er 
afmörkunin við Merkiland og göngustíg á milli Austurvegar 
og Merkilands.

Byggðin innan svæðisins samanstendur að mestu leyti 
af 1-3ja hæða iðnaðar-, skrifstofu- og verslunarhúsnæði. 
Með deiliskipulagi þessu er verið að þróa nánar götumynd 
Austurvegar og nágrennis.
Í gildi er deiliskipulag fyrir Austurveg 52, 52a og 54 
samþykkt 13.október 1993. Fyrirhugað deiliskipulag mun 
leysa það skipulag af hólmi og ná auk þess austar með 
Austurveginum eða til og með lóð 60a, sem er lóð undir 
spennistöð. Samkvæmt gildandi aðalskipulagi Árborgar  
er skipulagssvæðið skilgreint sem miðsvæði.  
Í deiliskipulagstillögunni er gert ráð fyrir göngu- og 
hjólastígum í samræmi við gildandi aðalskipulag sem eru 
staðsettir annars vegar meðfram Austurvegi og hinsvegar 
meðfram Rauðholti. Gróðurbelti liggur meðfram Hrísholti 
og Merkilandi, sem er einnig í samræmi við gildandi aðal-
skipulag. Lóðirnar Austurvegur 60 og 60b eru sameinaðar 
í eina lóð, sem ber heitið Austurvegur 60.  Húsagerðir eru 
frjálsar að öðru leyti en því sem lóðablöð, skilmálar þessir, 
byggingarreglugerð og aðrar reglugerðir segja til um. 
Byggingarnar skulu falla vel að umhverfinu og taka mið af 
annari byggð á svæðinu.

Teikning ásamt greinargerð og skilmálum, vegna tillög- 
unnar mun liggja frammi á skrifstofu skipulags- og 
byggingarfulltrúa að Austurvegi 67, Selfossi frá og með 
fimmtudeginum 22. febrúar 2018 til og með  fimmtudagsins 
5.apríl 2018. Öllum er gefinn kostur á að gera athuga- 
semdir við tillöguna.
Frestur til að skila athugasemdum rennur út fimmtudaginn 
5.apríl 2018 og skal þeim skilað skriflega til skipulags- og 
byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 
Selfossi.

Á sama tíma er teikning, greinargerð og skilmálar til 
kynningar á heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar 
sem hægt er að skoða tillöguna og senda athugasemdir

Virðingarfyllst,

Bárður Guðmundsson
skipulags- og byggingarfulltrúi

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulags-

breytingu á lóð Heilbrigðistofn- 
unnar Suðurlands og Björgunar- 

miðstöðvarinnar á Selfossi.
Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,  
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
breyttu deiliskipulagi lóðar Heilbrigðisstofnunnar Suður-
lands og Björgunarmiðstöðvarinnar á Selfossi í Sveitar-
félaginu Árborg.

Deiliskipulagsbreytingin felst í eftirfarandi:
• Nýr byggingarreitur C kemur austan við núverandi 

sjúkrahúsbyggingu þar sem fyrirhugað er að reisa 
hjúkrunarheimili.

• Byggingarreitur B færist til norðurs.
• Byggingarreitir, nýtingarhlutfall, byggingarmagn og 

hæðir húsa breytast fyrir báðar lóðirnar.
• Núverandi skrifstofubygging verður víkjandi.
• Þyrlupallur færist til suðvesturs frá núverandi staðset-

ningu.
• Fjölgun og breyting verður á bílastæðum austan við 

sjúkrahúsbygginguna og munu þau tilheyra bæði 
sjúkrahúsi og hjúkrunarheimili.

• Ennfremur verður gert ráð fyrir nokkrum bílastæðum 
meðfram Árvegi og snúningsaðstöðu við enda götunnar 
þar sem búið er að loka fyrir gegnumakstur við lóð MS.

• Gert er ráð fyrir göngustíg meðfram Árvegi og tengingu 
við hann þvert gegnum lóðina til norðurs.

Tillagan að breytingunni er að fylgja eftir markmiðum 
verðlaunatillögu í samkeppni um byggingu hjúkrunar- 
heimilis, styrkja svæðið sem stofnana- og þjónustusvæði, 
tryggja skýra og greiða aðkomu og bæta aðkomu gang- 
andi og hjólandi að svæðinu og stuðla að gerð útivistar- 
stíga sem þjónað geta vistmönnum, almennum íbúum 
og aðliggjandi þjónustubyggingum eldri borgara í 
Grænumörk.

Teikningar ásamt greinargerð vegna tillögunnar munu 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67, Selfossi frá og með fimmtudeginum  
22. febrúar 2018 til og með fimmtudagsins 5. apríl 2018.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við  
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út  
5. apríl 2018 og skal þeim skilað skriflega til skipulags- og 
byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 
Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er 
að skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags- 
og byggingarfulltrúa á netfangið skipulag@arborg.is. 

Virðingarfyllst,

Bárður Guðmundsson
skipulags- og byggingarfulltrúi

Auglýsing um skipulag  
í Ísafjarðarbæ

Auglýsing um breytingartillögu á deiliskipulagi 
iðnaðarhluta Tunguskeiðs, Ísafirði

Í samræmi við 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkti 
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar breytingu á deiliskipulagi 
iðnaðarhluta Tunguskeiðs. Breytingar snúa að hækkun 
nýtingarhlutfalls úr 0.2 upp í 1,0. Jafnframt er lóð við  
Tungubraut 1 skipt upp í þrjár smærri lóðir og byggingar- 
reitir stækkaðir.

Deiliskipulagstillagan verður til sýnis á bæjarskrifstofum í 
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á heimasíðu 
Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is frá og með 23. febrúar 
2018 til og með 9. apríl 2018.  

Auglýsing um deiliskipulagstillögu að 
frístundabyggð við Sandasker, Dýrafirði 

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr skipulagslaga nr. 123/2010 verður 
tillaga að deiliskipulagi Sandaskers í Dýrafirði, til sýnis og 
umræðu hjá skipulagsfulltrúa, tæknisviði Ísafjarðarbæjar, 
þann 26. febrúar 2018 á 4. hæð Stjórnsýsluhússins, Hafnar-
stræti 1, frá klukkan 13 til 14. 
Frístundahúsabyggðin er  merkt F25 í Aðalskipulagi 
Ísafjarðarbæjar 2008-2020. Svæðið er norðan af Svalvoga- 
vegi, sunnan og vestan hlíða Sandafells og afmarkast 
til austurs af túnum/engjum. Heimilt er að reisa allt að 6 
ný frístundahús á svæðinu. Í kjölfar kynningarfundarins 
verður tillagan lögð fyrir sveitarstjórn til samþykktar fyrir 
formlega auglýsingu hennar.

Deiliskipulagstillagan verður einnig til sýnis á bæjarskrif-
stofum í Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði og á 
heimasíðu Ísafjarðarbæjar www.isafjordur.is frá og með 
23. febrúar 2018 til og með 16. mars 2018. 

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við deiliskipulags- 
tillögurnar.  Skila skal inn athugasemdum á bæjarskrifstofu 
Ísafjarðarbæjar, Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1, Ísafirði.  
Þeir sem ekki gera athugasemdir við skipulagstillögunar 
fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir þeim.

Ísafirði 20. febrúar 2018
Skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar

ÍSAFJARÐARBÆR


