
Kynningarblað

Tískan fer stöðugt í 
hringi og nú eru sterkir 
og áberandi litir hámóð-
ins líkt og á níunda 
áratugnum. Gulur er þar 
einna mest áberandi og 
verður helsti tískulitur 
sumarsins bæði í fatnaði 
og skóm.   ➛10
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Pacific Princess við reykjavík. Það er alltaf skemmtilegt að virða fyrir sér þessi stóru fallegu skip í höfninni. MynD/anDrés HaFberg

Mikill vöxtur í komum 
skemmtiferðaskipa 
Faxaflóahafnir sf. var stofnað 1. janúar 2005. Fyrirtækið sinnir hafnarstarfsemi 
í Gömlu höfninni í reykjavík, Sundahöfn, Grundartanga og á akranesi auk 
þess sem aðstaða er fyrir smærri báta í Borgarnesi. ➛2

Allt það  
helsta úr heimi 
TÍSKUNNAR  
á einum stað

GLAMOUR.IS

.is



Faxaflóahafnir sf. byggja starf-
semi sína á 100 ára hafnasögu, 
sem er í senn merkilegur og 

stór hluti af sögu þeirra sveitar-
félaga sem standa að fyrirtækinu. 
Án hafnar hefði búseta eflaust þró-
ast með öðrum hætti í Reykjavík 
og á Akranesi, en saga byggðar og 
atvinnulífs er samþætt hafnarstarf-
seminni. Fyrirtækið Faxaflóahafnir 
sf. er sameign fimm sveitarfélaga: 
Akraneskaupstaðar, Borgarbyggð-
ar, Hvalfjarðarsveitar, Reykjavíkur-
borgar og Skorradalshrepps. Það 
sem gerir fyrirtækið einstakt er að 
það er lykilaðili í þróun, uppbygg-
ingu og rekstri mikilvægra innviða 
í flutninga- og efnahagskerfi lands-
ins. Alla tíð hafa fyrirtæki sóst eftir 
aðstöðu á svæðum Faxaflóahafna 
sf. en í Reykjavík hefur land- og 
lóðagerð verið snar þáttur í starf-
seminni frá upphafi. Fyrir utan 
útgerðir, flutningafyrirtæki og 
hafsækinn iðnað, stóran og smáan, 
hefur á undanförnum árum orðið 
mikill vöxtur í hafnsækinni ferða-
þjónustu. Með þessum vexti fylgir 
aukið mannlíf og menning. Því er 
höfnin í rauninni orðin allt í senn 
sjávarútvegshöfn, ferðaþjónustu-
höfn, afþreyingarhöfn og menn-
ingarhöfn. Fjölbreytt aðstaða 
gefur fyrirtækinu mörg sóknarfæri 
á mörgum sviðum mannlífsins 
og getur á þeim grunni látið gott 
af sér leiða í þágu eigenda sinna, 
almennings og atvinnulífs.

Það má segja að það hafi verið 
upp úr 1880 sem fyrstu skemmti-
ferðaskip með farþegum fóru að 
leggja leið sína til Reykjavíkur. 
Fyrir þann tíma höfðu ýmsar 
lystisnekkjur og skemmtiferða-

skip auðmanna iðulega komið til 
höfuðborgarinnar. Eftirfarandi 
frétt birtist í Ísafold 11. júní 1884:

„Ensk skip tvö eru væntanleg 
hingað bráðlega, annað frá Skot-
landi, átti að fara þaðan í gær, 
og heitir „Eothen“ (Óðinn), 400 
smálestir með fjölda ferðamanna, 
fer hjedan aptur 19. júní; hitt frá 
Lundúnum, gufu-jagt, sem heitir 
„Ceylon“ og er 2200 smálestir, ætlar 
að gera 5 vikna ferð um Norður-

lönd (til Khafnar, Gautaborgar, 
ýmissa bæja í Noregi og þar norður 
á landsenda, síðan hingað í júlí, 
og þá heim aptur, farið kostar 80 
p[un]d sterl[ing] á mann eða 1440 
kr[ónur].

Hér heilsast skipin, síðara bindi. 
Guðjón Friðriksson.

Það var svo árið 1905 sem alvöru 
ferðir hófst með skemmtiferða-
skipum frá Hamborg til Íslands 
og stóð fyrir þeim skipafélagið 

Hamburg-America Linie. Það 
sumar komu tvö stór skemmti-
ferðaskip til Reykjavíkur frá Ham-
borg. Annað var Fürst Bismark sem 
var 8300 lestir og hitt Hamburg, 
10.500 lestir. Samtals voru farþegar 
með þessum tveimur skipum sem 
komu til Reykjavíkur árið 1905, 
nærri 400 talsins.

Margt hefur breyst í gegnum 
aldir og áratugi þegar kemur að 
skemmtiferðaskipum. Reykja-

Skemmtiferðaskipið Astor. MYND/ANDréS HAfberg

Hér má sjá töflur sem sýna heildarfjölda farþega og ferðatíðni skemmtiferðaskipa.
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Með þessum vexti 
fylgir aukið mann-

líf og menning. Því er 
höfnin í rauninni orðin 
allt í senn sjávarútvegs-
höfn, ferðaþjónustu-
höfn, afþreyingarhöfn 
og menningarhöfn.

Framhald af forsíðu ➛

LÖND 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Þýzkaland 10.175 12.707 13.022 19.275 21.817 22.119 20.604 20.841 21.404 25.564 22.378 35.039 31.140 36.429 33.968 30.488 40.496
USA 7.907 8.509 6.660 6.428 8.095 7.550 5.528 8.531 15.774 10.917 10.695 14.400 15.337 18.425 18.443 21.243 30.323
England 4.985 5.037 6.574 11.453 13.582 15.383 17.265 17.537 16.987 13.859 13.536 22.754 28.944 26.265 20.766 19.893 21.964
Frakkland 1.412 329 1.689 1.816 1.742 1.903 2.658 1.451 1.550 3.354 2.963 3.031 853 1.120 1.899 2.298 2.060
Holland 348 576 628 767 452 547 404 1.415 977 1.383 819 1.196 941 1.333 3.175 2.481 3.065
Rússland 555 179 660 595 238 531 243 264 257 330 215 388 373 203 284
Kanada 484 690 534 658 828 1.559 874 1.294 2.243 1.271 1.997 2.424 2.833 3.566 2.922 3.299 4.928
Sviss 493 321 444 735 777 560 607 1.035 947 931 1.315 1.608 1.290 1.571 2.322 2.222 2.419
Austurríki 296 253 317 396 513 805 616 743 862 965 1.127 1.389 1.191 1.424 1.424 1.424 2.126
Belgía 557 476 133 583 586 170 427 581 540 612 627 463 828 1.114 770 1.115 1.149
Noregur 30 12 44 19 27 24 275 50 69 68 102 209 280 787 651 394 317
Ástralía 113 184 44 106 203 286 370 455 499 625 1.041 2.468 1.693 2.876 4.254 2.655 4.917
Ítalía 40 80 40 1.018 1.689 1.215 1.031 1.296 1.336 2.192 1.270 1.093 823 1.626 1.801 1.652 2.098
Spánn 34 47 15 241 486 492 462 693 828 4.682 345 624 995 1.031 1.174 936 1.773
Svíþjóð 18 90 8 23 35 51 371 179 415 765 391 117 195 562 192 205 196
Önnur Lönd 682 766 557 933 3.303 1.964 1.799 2.676 4.193 2.681 3.810 4.809 4.854 6.299 6.007 8.168 10.160
Samtals 27.574 30.077 31.264 44.630 54.795 55.223 53.529 59.308 68.867 70.133 62.673 91.954 92.412 104.816 100.141 98.676 128.275

Ferðir 49 50 58 70 77 74 76 83 80 74 67 81 80 91 108 114 135
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Erna Kristjánsdóttir, markaðs- og 
gæðastjóri Faxaflóahafna og vara-
formaður Cruise Iceland. 

Skemmtiferðaskipið AIDAluna í heimsókn í Reykjavík. Glæsilegt skip sem býður upp á mikla möguleika fyrir ferðamenn. MYND/FIlIppuS JóhANNSSoN

Eins og sjá má í töflunni eru Þjóðverjar stærsti hópur ferðamanna sem koma með skemmtiferðaskipum til Faxaflóahafna sf. en ferðamenn frá Bandaríkjunum fylgja þar fast á eftir.

Af  heildarfjölda 
ferðamanna voru í 

kringum 130.000 sem 
komu með skemmti-
ferðaskipum. Miðað við 
þær upplýsingar komu 
6% ferðamanna með 
skemmtiferðaskipum en 
94% komu með flug-
vélum.

víkurhöfn hefur allt frá byrjun 
verið sú höfn sem flest skemmti-
ferðaskip koma til, enda staðsett 
í höfuðborg landsins. Hins vegar 
urðu tímamót hjá Faxaflóahöfnum 
árið 2017, þegar skemmtiferðaskip 
kom í fyrsta skipti til Akraness. Í 
ár eru áætlaðar 166 skipakomur 
farþegaskipa til Faxaflóahafna 
sf., með heildar farþegarými fyrir 
146.957 farþega. Til samanburðar 
voru 135 skipakomur farþegaskipa 
til Faxaflóahafna sf. á síðasta ári 
með alls 128.275 farþega.

Með góðri og skilvirkri markaðs-
herferð hefur Ísland náð að stimpla 
sig inn sem einn af bestu viðkomu-
stöðum í heiminum. Landfræði-
lega skiptir staðsetning landsins 
gríðarlega miklu máli, þar sem 
landið tengir heimsálfur saman. Í 
upphafi var aðalmarkmiðið með 
markaðssetningu að fá skip til 
landsins. Hins vegar hefur mark-
aðssetning breyst á síðustu árum 
og farið úr því að fá sem flest skip 
til Íslands yfir í það að fjölga við-
komustöðum á landinu og dreifa 
þannig komum en einnig að laða 
að leiðangursskip. Leiðangursskip 
eru smærri skemmtiferðaskip með 
ca. 50-250 manns um borð. Skipin 
flytja farþega sem komið hafa til 
landsins með flugi og fara hring-
ferðir í kringum landið. Þannig að 
farþegar dvelja hér á landi oftast 
nær í nokkra daga áður en þeir 
fara í hringferðir. Leiðangursskip 
leggja áherslu á náttúruskoðun. Að 
fá leiðangursskip er því almennt 
jákvætt, einkum fyrir smærri 
byggðarlög og heimsókn hóflegs 
fjölda ferðamanna á sama tíma 
sem skilar jákvæðum efnahags-
áhrifum. En breytt markaðssetning 
tekur tíma þar sem flestar útgerð-
irnar bóka 1-3 ár fram í tímann 

og því þarf að horfa til lengri tíma 
þegar áherslum í markaðssetningu 
er breytt.

Samkvæmt ferðamálaskýrslu 
Íslandsbanka árið 2017 var áætlað 
að ferðamenn til landsins myndu 
verða 2,3 milljónir. Af þessum 
heildarfjölda voru í kringum 
130.000 sem komu með skemmti-
ferðaskipum. Miðað við þær 
upplýsingar komu 6% ferðamanna 
með skemmtiferðaskipum en 94% 
komu með flugvélum.

Hins vegar er margt sem þarf 
að skoða ennþá sem viðkemur 
skemmtiferðaskipum. Skemmti-
ferðaskipin hafa nú í nokkur ár 
verið að kalla eftir skýrum til-
mælum frá Íslandi um hvað má 
gera og hvað ekki. Móta þarf skýrar 
reglur og skilgreina ábyrgð. Stjórn-
völd, sveitarfélög og aðrir hags-
munaaðilar þurfa að eiga farsælt 

samstarf til að útkoma verði sem 
hagstæðust. En hvað þarf að gera 
til að svo verði? Hér að neðan eru 
nokkur dæmi:
l  Smærri bæjarfélög og hags-

munaaðilar á þeim svæðum 
sem eru undir hvað mestu álagi, 
þurfa að skoða hversu mikið 
hvert svæði þolir af farþegum 
sem koma með flugi og með 
skemmtiferðaskipum.

l  Umhverfisstofnun þarf að útbúa 
skriflegar leiðbeiningar í anda 
Association of Arctic Expedition 
Cruise Operators (AECO, https://
www.aeco.no/guidelines/ ). 
Þessar leiðbeiningar eru þekktar 
á norðlægum slóðum (Græn-
landi, Svalbarða, Rússlandi 
o.s.frv.) og er tekið á hinum ýmsu 
málum, hvað má gera og hvað 
ekki á hverjum stað. Umhverfis-
leg málefni, þ.e. umgengni um 

náttúru og dýralíf er haft að 
leiðarljósi í öllum þeim málum 
sem sett eru fram í þessum leið-
beiningum.

l  Viðbragðsáætlanir þurfa að vera 
til staðar fyrir hafnir um land 
allt.

l  Tryggja þarf Landhelgisgæslunni 
fjármagn til að geta sinnt við-
eigandi öryggismálum vegna 
siglinga í Norðurhöfum.

Það má segja að næstu árin muni 
marka framtíð landsins varðandi 
skemmtiferðaskip, þ.e. hvernig 
við tökum á málunum og vinnum 
með þau. Orðspor lands okkar er 
mikilvægt og ekki má mikið út af 
bregða til þess að skaði hljótist 
af. Því er mikilvægt að allir aðilar, 
þ.e. stjórnvöld, bæjarfélög og 
hagsmunaaðilar komi að sama 
borðinu og móti stefnu til lengri 
tíma litið.

LÖND 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Þýzkaland 10.175 12.707 13.022 19.275 21.817 22.119 20.604 20.841 21.404 25.564 22.378 35.039 31.140 36.429 33.968 30.488 40.496
USA 7.907 8.509 6.660 6.428 8.095 7.550 5.528 8.531 15.774 10.917 10.695 14.400 15.337 18.425 18.443 21.243 30.323
England 4.985 5.037 6.574 11.453 13.582 15.383 17.265 17.537 16.987 13.859 13.536 22.754 28.944 26.265 20.766 19.893 21.964
Frakkland 1.412 329 1.689 1.816 1.742 1.903 2.658 1.451 1.550 3.354 2.963 3.031 853 1.120 1.899 2.298 2.060
Holland 348 576 628 767 452 547 404 1.415 977 1.383 819 1.196 941 1.333 3.175 2.481 3.065
Rússland 555 179 660 595 238 531 243 264 257 330 215 388 373 203 284
Kanada 484 690 534 658 828 1.559 874 1.294 2.243 1.271 1.997 2.424 2.833 3.566 2.922 3.299 4.928
Sviss 493 321 444 735 777 560 607 1.035 947 931 1.315 1.608 1.290 1.571 2.322 2.222 2.419
Austurríki 296 253 317 396 513 805 616 743 862 965 1.127 1.389 1.191 1.424 1.424 1.424 2.126
Belgía 557 476 133 583 586 170 427 581 540 612 627 463 828 1.114 770 1.115 1.149
Noregur 30 12 44 19 27 24 275 50 69 68 102 209 280 787 651 394 317
Ástralía 113 184 44 106 203 286 370 455 499 625 1.041 2.468 1.693 2.876 4.254 2.655 4.917
Ítalía 40 80 40 1.018 1.689 1.215 1.031 1.296 1.336 2.192 1.270 1.093 823 1.626 1.801 1.652 2.098
Spánn 34 47 15 241 486 492 462 693 828 4.682 345 624 995 1.031 1.174 936 1.773
Svíþjóð 18 90 8 23 35 51 371 179 415 765 391 117 195 562 192 205 196
Önnur Lönd 682 766 557 933 3.303 1.964 1.799 2.676 4.193 2.681 3.810 4.809 4.854 6.299 6.007 8.168 10.160
Samtals 27.574 30.077 31.264 44.630 54.795 55.223 53.529 59.308 68.867 70.133 62.673 91.954 92.412 104.816 100.141 98.676 128.275

Ferðir 49 50 58 70 77 74 76 83 80 74 67 81 80 91 108 114 135
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l  Faxaflóahafnir eru með vottað 
ISO 14001 umhverfisstjórnunar-
kerfi síðan haustið 2017.

l  Faxaflóahafnir hafa undirritað 10 
ára samstarfssamning við Skóg-
ræktina. Ræktaður verður skógur 
í nafni Faxaflóahafna í landi 
Klafastaða í Hvalfjarðarsveit, sem 
er í eigu Faxaflóahafna sf. Áætlað 
er að planta í kringum 1-3 hekt-
ara ár hvert til að kolefnisjafna 
útblástur frá eigin starfsemi.

l  Langflest skemmtiferðaskip með 
viðurkennt umhverfisstjórnunar-
kerfi njóta afsláttar af úrgangs-
gjaldi Faxaflóahafna sf.

l  Í samþykktri gjaldskrá Faxaflóa-
hafna sf. fyrir árið 2018 var sett 
inn nýtt ákvæði til bráðabirgða 
um að bátar sem alfarið eru 
knúnir rafmagni og notaðir til 
skipulagðra siglinga með farþega 
séu undanþegnir bryggju- og 
lestargjaldi til ársloka 2025.

l  Landtengingar draga úr losun 

gróðurhúsalofttegunda og annarri 
mengun frá skipum í höfn. Árið 
2016 var öllum þeim skipum sem 
geta tengst við höfn gert skylt að 
gera svo hjá Faxaflóahöfnum.

l  Ekki er hægt að landtengja 
skemmtiferðaskip eins og staðan 
er í dag. Landtengingar skemmti-
ferðaskipa kalla á sérlausn vegna 
orkuþarfar (háspenna).

l  Faxaflóahafnir og Hafnasam-

band Íslands hafa skrifað undir 
áskorun The Arctic Commitment 
um bann við notkun á svartolíu í 
Norðurhöfum.

l  Faxaflóahafnir sf. og Hafna-
samband Íslands hafa skorað á 
íslensk stjórnvöld að fullgilda 
Viðauka VI í Marpol samningn-
um og að taka upp ECA svæði 
(Emission control area) innan 
efnahagslögsögu Íslands.

l  Faxaflóahafnir sf. eru eitt 130 
fyrirtækja á Íslandi sem hafa 
skuldbundið sig til að draga úr 
losun gróðurhúsalofttegunda 
(Parísarsamkomulagið, COP21).

l  Faxaflóahafnir sf. hafa haldið 
grænt bókhald frá árinu 2006. Í 
grænu bókhaldi eru eftirfarandi 
þættir vaktaðir:
l  Raforka (eigin notkun og sala).
l  Heitt og kalt vatn (eigin 

notkun og sala).
l  Eldsneytisnotkun eigin tækja 

og losun gróðurhúsaloft-
tegunda.

l  Pappírsnotkun á hvern starfs-
mann.

l  Úrgangur og spilliefni, bæði 
frá starfsemi Faxaflóahafna sf. 
og annarri starfsemi á hafnar-
svæðinu ásamt úrgangi frá 
skipum.

l  Mengunaróhöpp sem eru til-
kynningarskyld.

l  Dýpkun hafna og ráðstöfun 

dýpkunarefna.
l  Landfyllingar á hafnar-

svæðum.
l  Faxaflóahafnir sf. hafa haldið 

útstreymisbókhald frá árinu 
2017. Bókhaldið byggir á þeirri 
forsendu að útblástur skips er 
reiknaður frá því að það kemur 
inn fyrir hafnarmörkin þangað 
til það fer út fyrir hafnarmörk 
aftur. Útblásturinn er því reikn-
aður bæði við siglingu skipa 
innan hafnar og við bryggju.

Á heimasíðu Faxaflóahafna sf., 
www.faxafloahafnir.is/cruiseships, 
má finna upplýsingar um skipa-
komur skemmtiferðaskipa fyrir 
árið 2018 til Reykjavíkur og Akra-
ness. Stórir skipakomudagar eru 
merktir með upphrópunarmerki 
til að gera ferðaþjónustuaðilum 
sem og öðrum hagsmunaaðilum 
viðvart.

Hvað eru Faxaflóahafnir sf. að gera  
í umhverfismálum?

Hverjir hafa tekjur af 
skemmtiferðaskipum?
l  Ríkið: Fær skatttekjur í formi 

vitagjalda og tollafgreiðslugjalda.
l  Hafnir: Tekjur af hafna- og þjón-

ustugjöldum.
l  Þjónustuaðilar: Þeir aðilar sem 

þjónusta skipin beint.
l  Skipaumboðsmenn: Sjá um 

að þjónusta skipið, annast 
samskipti við hafnir, opinbera 
aðila og innlenda birgja.

l  Ferðaþjónustuaðilar: Skipu-
leggja ferðir fyrir skipafélögin.

l  Rútufyrirtæki og leiðsögu-
menn: Koma ferðamönnum á 
leiðarenda undir leiðsögn.

l  Birgjar: Sjá um aðföng um 
borð í skipin.

l  Aðrir þjónustuaðilar: Við-
gerðir á ýmiss konar búnaði, 
skemmtikraftar, sorphirða 
o.þ.h.

Reikna má með að árið í fyrra 
skilji heimsóknir skemmtiferða-
skipa á milli 7 og 8 milljarða eftir 
sig hér á landi. Um 300 heilsársstörf 
verða til vegna skipanna. Mörg þess-
ara starfa verða til á landsbyggðinni.

Hvað eyða farþegar miklu í 
landi?
Árið 2014 var gerð könnun á vegum 
GP Wild og kom þá í ljós að:
l  Meðaleyðsla farþega vegna 8 klst. 

stopps var 79 evrur.
l  85% farþeganna voru að koma í 

fyrsta sinn til Íslands.
l  60-70 % farþeganna fara í skipu-

lagðar ferðir.
l  Skipverjar eyða að meðaltali 11 

evrum í hverju stoppi.
Ný GP Wild könnun verður fram-

kvæmd nú í sumar og munu niður-
stöður liggja fyrir með haustinu.

Eldsneyti skipa
Sú meginregla sem í gildi er kemur 
fram í reglugerð nr. 124 frá 2015 
um brennisteinsinnihald í tilteknu 
fljótandi eldsneyti. Reglugerðin 
gildir um brennisteinsinnihald 
í skipaeldsneyti, skipadísilolíu, 
skipagasolíu, svartolíu og gasolíu 
hér á landi og í mengunarlögsögu 
Íslands. Það ákvæði sem kveður á 
um heimild til notkunar er í 4., 5. og 

6. grein reglugerðarinnar og helstu 
ákvæðin þessi og gilda um öll skip:

Í mengunarlögsögu Íslands 
gildir almennt sú regla að skip 
mega brenna svartolíu með brenni-
steinsinnihaldi að hámarki 3,5%.
l  Brennisteinsinnihald í skipa-

eldsneyti, þ.m.t. svartolíu sem 
er notuð eða er ætluð til nota í 
skipum eða bátum, sem notað er 
hér á landi og í mengunarlögsögu 
Íslands skal vera að hámarki 3,5% 
(m/m), að undanskildu eldsneyti 
til skipa sem nota viðurkenndar 
aðferðir til að draga úr losun í 
lokuðu kerfi. Brennisteinsinni-
hald skipadísilolíu skal vera að 
hámarki 1,5% (m/m).

l  Brennisteinsinnihald skipagas-
olíu skal vera að hámarki 0,1% 
(m/m).

l  Um farþega- eða skemmti-

ferðaskip, sem taka 12 farþega 
eða fleiri, gilda þó aðrar reglur. 
þar má hámarks brennisteins-
innihald ekki fara yfir 1,5% til 
1. janúar 2020, en síðan gilda 
lægri viðmið.

l  Þegar skemmtiferðaskip leggjast 
að bryggju í íslenskri höfn er 
slökkt á aðalvélum skipsins. 
Ljósavélarnar eru hins vegar 
áfram í gangi enda orkuþörfin 
mikil.

l  Öllum skipum við bryggju er 
skylt að nýta sér rafmagn úr landi 
í stað skipaeldsneytis ef það er 
mögulegt.

l  Það gildir auðvitað líka um stór 
skip eins og skemmtiferðaskip 
en dreifikerfi raforku eru því 
miður vanbúin til að veita slíka 
þjónustu enda kalla slík skip á 
háspennutengingar

l  Íslenskar hafnir eiga að óbreyttu 
enga möguleika á að fjármagna 
landtengingar stórra skipa án 
verulegrar aðstoðar ríkisins, enda 
um milljarða fjárfestingar að 
ræða.

l  Þann 22. febrúar sl. tók í gildi 
fullgilding Íslands á viðauka VI í 
MARPOL-samningnum um loft-
mengun frá skipum.

l  Frá og með 1. janúar 2020 má 
brennisteinsinnihald í skipaelds-
neyti sem notað er hér á landi og 
í mengunarlögsögu Íslands ekki 
vera meira 0,5% (m/m). Þetta 
mun einnig gilda um öll heims-
höfin fyrir utan þau svæði sem í 
dag eru skilgreind mx. 0,1 % (ECA 
svæði).
Framangreint ber með sér að frá 

árinu 2020 verður tæplega mögu-
legt að nota svartolíu nema skip séu 

búin hreinsibúnaði og sá búnaður 
nægi til að brennisteinsinnihald 
fari ekki yfir 0,5%.

Lofthreinsikerfi og úrgangur
l Mörg skemmtiferðaskip eru með 
sérstakar síur til varnar því að sót 
berist út í andrúmsloftið.
l Ný lofthreinsikerfi skemmti-
ferðaskipa hafa þá eiginleika að 
minnka losun brennisteinstvíoxíðs 
(So2) um 98%.

l Brennisteinstvíoxið (SO2) 
er algengt mengunarefni sem 
losnar út í umhverfið við brennslu 
á jarðefnaeldsneyti. Losun SO2 er 
langmest frá flugvélum, þar næst frá 
bílum en langminnst frá skipum.

l Sífellt fleiri skemmtiferðaskip 
eru útbúin sólarrafhlöðum til þess 
að draga úr þörfinni fyrir mengandi 
orkuframleiðslu.

l Útgerðir skemmtiferðaskipa 
leggja metnað sinn í að skipin losi 
hvergi í heiminum ómeðhöndlað 
skólp.

l Skemmtiferðaskip flokka allan 
sinn úrgang sem komið er til mót-
tökuaðila í höfn.

Nýsköpun
l Útgerðir skemmtiferðaskipa 
leggja áherslu á að endurnýja flota 
sinn samkvæmt bestu fáanlegri 
tækni.

l Þannig verða á næstu átta 
árum smíðuð yfir 90 ný skip. Af 
þeim verða 18 knúin með nátt-
úrugasi (LNG) og 22 þessara skipa 
verða sérsmíðuð fyrir heimskauta-
svæðin.

l Útgerðirnar verja á annað 
hundrað milljörðum króna til 
að gera skipin umhverfisvænni, 
því það er orðin krafa í flestum 
löndum.

l Spennandi möguleikar eru á 
að þróa nýja þjónustu og vörur fyrir 
skemmtiferðaskipin og gesti þeirra, 
auka fjölbreytni í framboði afþrey-
ingar, skoðunarferða, hugbúnaðar 
og margvíslegra þjónustuþátta.

l Þannig getur íslensk hug-
myndaauðgi og nýsköpun stuðlað 
að enn frekari verðmætasköpun 
og virðisauka þessarar ört vaxandi 
þjónustugreinar.

Fróðleiksmolar um 
skemmtiferðaskip

 Wind Star liggur við bryggju í Reykjavíkurhöfn. MYND/ERNa KRiStjáNSDóttiR

Skemmtiferðaskipið Le Boreal.
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Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Hjá fyrirtækinu Stitch Fix er 
hægt að gerast áskrifandi að 
þjónustu stílista sem hjálpar 

til við að velja föt sem henta og 
ráðleggur fólki um hvað það á að 
kaupa og hvað passar vel saman. 
Fyrirtækið byrjaði sem sprotafyrir-
tæki í lítilli íbúð fyrir sjö árum en í 
dag hefur það tugi starfsmanna. En 
þó mennskur stílisti fari yfir allar 
ráðleggingarnar koma þær upp-
haflega frá stafrænum stílista sem 
notar gervigreind.

Fyrirtækið hefur forritara á 
sínum snærum sem hafa skrifað 
reiknirit sem velja föt fyrir fólk. 
Reikniritin finna föt sem standast 
kröfur viðskiptavina og svo tekur 
mennskur stílisti lokaákvörðun 
varðandi ráðleggingarnar.

Reikniritin nýta alls kyns upp-
lýsingar um notandann til að finna 
réttu fötin. Notandinn gefur upp 
hvaða verðbil hann eða hún hefur 
í huga, hvers konar liti viðkomandi 
kýs, stærðina, stílinn og tilefnið, en 
reikniritin skoða líka hvað notand-
inn hefur áður keypt og skilað hjá 
Stitch Fix og hegðun notandans 
á samfélagsmiðlum, t.d. hvaða 
tískumyndir viðkomandi vistaði 
á Pinterest. Eftir því sem reikni-
ritin hafa meiri upplýsingar, þeim 
mun betur þekkja þau tískusmekk 
viðkomandi og gefa þar af leiðandi 
betri ráð varðandi klæðnað.

Getur gagnast í fatahönnun
Það er meðal annars verið að nýta 
reiknirit Stitch Fix til að hanna föt. 
Hugmyndin er að búa til föt með 
svokallaðri „blandaðri hönnun“, 
sem felur í sér að reikniritin púsla 
saman tugum ólíkra breytna, allt 
frá lit, efni og tegund til gerðar 
kraga, fjölda hnappa og fleira og 
leggja fram grunn að hönnun, en 
svo tekur mennskur hönnuður við 
tillögunum og hannar flíkina.

„Við erum í einstakri stöðu til 
að gera þetta. Þetta var ekki hægt 

áður, því gögnin sem eru nauð-
synleg voru ekki til staðar,“ sagði 
Eric Colson, yfirmaður reiknirita 
hjá Stitch Fix. „Fólk mátar föt í 
mátunarklefanum og það veit 
enginn hvað það keypti ekki, né 
hvers vegna. Við höfum aðgang að 
frábærum gögnum og getum gert 
ýmislegt við þau.“

Sem stendur er bara um eitt pró-
sent af vörum Stitch Fix afsprengi 
blandaðrar hönnunar en fyrirtæk-
ið segir sjálft að þeim vörum hafi 
verið tekið vel af viðskiptavinum.

Spennandi möguleikar
Það hefur lengi verið rætt um 
möguleikann á því að vélmenni 
eða gervigreind taki við störfum af 
okkur mannfólkinu, en það hefur 
helst verið talað um að þau hefji 
innreið sína í einföldum störfum 
með mikið af endurtekningum sem 
krefjast lítillar menntunar, en ekki í 
skapandi störfum. En reiknirit eins 
og þau sem Stitch Fix notar gætu 
orðið algengari í framtíðinni, því 
það eru margir í tískuheiminum 
spenntir fyrir möguleikunum sem 
felast í gervigreind.

Á síðasta ári byrjaði Amazon 
að bjóða upp á þjónustuna Prime 
Wardrobe. Notendum býðst að fá 
eina viku til að máta föt sem þeir 

kaupa og geta svo skilað þeim sem 
er ekki áhugi fyrir. Með upplýsing-
unum um hvað er keypt og hverju 
er skilað fær Amazon betri skilning 
á smekk viðskiptavina og þá verður 
vefurinn betri í að benda viðkom-
andi á klæðnað sem fellur í kramið.

Við Cornell-háskóla í Banda-
ríkjunum er svo verkefni sem 
kallast „Street Style“ í gangi. Það 
snýst um að greina milljónir 
ljósmynda á samfélagsmiðlum 
sem sýna klæðnað fólks og nema 
þannig tískubylgjur áður en þær ná 
útbreiðslu.

Sem stendur kemur tíska að 
miklu leyti „að ofan“, þ.e.a.s. frá 
hönnuðum og svo til almennings, 
en verkefnið vonast til að lýðræðis-
væða tísku meira með því að láta 
tískuna koma að einhverju leyti „að 
neðan“, frá fólkinu á götunni. Fyrir 
vikið kæmust kannski fleiri nýir 
hönnuðir á framfæri.

En aðalvandamálið varðandi 
notkun reiknirita í tísku er að 
tæknin á bak við sjónræna leit er 
enn skammt á veg komin. Það þarf 
mun flóknari tækni til að nema 
smávægilegan mun á ljósmyndum 
en þarf til að bera kennsl á texta 
eða hljóð. Þannig að þó möguleik-
arnir séu gríðarlega miklir er þetta 
enn allt á byrjunarstigi.

 Gervigreind  
með tískuvit
Tískuhönnun framtíðarinnar gæti verið í höndum gervi-
greindarstílista sem bjóða viðskiptavinum sérsniðin tísku-
ráð, hanna föt og spá fyrir um tískubylgjur.

Gervigreindin nýtir ýmsar upplýsingar til að finna föt fyrir viðskiptavini, en 
mennskur stílisti tekur svo lokaákvörðunina. NORDICPHOTOS/GETTY

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

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Lokað í dag, 
sumardaginn fyrsta. 

Gleðilegt sumar 

- skyrta á 10.900 kr.
- buxur á 11.900 kr.

Stærð 34 - 52.
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Verslunin Belladonna

Gleðilegt sumar

Stærðir 38-58
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Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Íslenska hönnunarfyrirtækið 
And Anti Matter sýnir tvö ljós 
úr línu sinni Previously Un

released á Milan Design Week 
sem hófst í Mílanó á þriðjudag og 
stendur fram á sunnudag. Það eru 
hjónin Þórey Björk Halldórsdóttir, 
sem er menntaður fatahönnuður, 
og Baldur Björnsson, myndlistar 
og raftónlistarmaður, sem standa 
á bak við fyrirtækið. Saman segjast 
þau vinna á óljósum mörkum 
myndlistar og hönnunar, ólíkum 
sviðum sem hafi mikil áhrif á 
útkomuna hverju sinni. „Ljósin 
sem við sýnum hér mynda áhuga
verðar andstæður með þungri 
steinsteypu og brothættum neon
perum, en með flyksuáferð. Eins 
og á HönnunarMars þá fórum við 
dálítið blint inn í þetta verkefni og 
með engar væntingar, frekar vonir 
um að eitthvað frábært myndi 
gerast. En aðallega erum við að 
reyna að koma á tengingum við 
evrópskan markað,“ segir Þórey 
Björk.

Fengu mikla athygli
Baldur segir boð þeirra væntanlega 
hafa komið til vegna mikillar og 
jákvæðrar umfjöllunar eftir þátt
töku þeirra á HönnunarMars árið 
2017. „Þá settum við upp sýningu 
í kolburstaverksmiðjunni Kóral 
á Vesturgötu en Kórall er einn af 
földum fjársjóðum Reykjavíkur
borgar. Við heilluðumst af rýminu 
og minningum en afi minn stofn
aði Kóral á sínum tíma. Sýningin 
og gripirnir okkar fengu alveg 
ólýsanlega mikla athygli sem var 
sérlega skemmtileg. Við fengum 
fimm stjörnu umfjallanir um allan 
heim sem var mikil hamingja þar 
sem við bjuggumst ekki við neinu. 
Eftir það tók við langt ferli í að 
þróa framleiðsluna og núna eru 
vörurnar okkar komnar á markað.“

Litrík upplifun
Þau sýndu ekki á HönnunarMars í 
ár en sáu í þess stað um um listræna 
stjórn fyrir DesignTalks ráðstefnuna. 
„Þetta er í fyrsta skipti þar sem 
Design Talks fær hannað útlit undir 
listrænni stýringu. Okkur langaði 
til þess að upplifunin yrði dálítið 
litrík, glaðvær og full af orku. Þess 
vegna bjuggum við til tónglaðar 
kynningar fyrir allan daginn þar 
sem hver fyrirlesari var kynntur 
með vídeói og raddaðri innsetningu. 
Einnig fengum við lánaða litríka 
stóla frá ungum og eldri íslenskum 
hönnuðum fyrir sviðið og klæddum 
eyrina borðum með flyksuáferð og 
sýningargripum. Auk þess tókum 
við þátt í tíu ára afmælissýningu 
HönnunarMars þar sem við sýndum 
„modular“ skúlptúra og silkislæður.“

Ýmislegt í pípunum
Eftir dvölina í Mílanó eiga þau 

fundi með tveimur verslunum sem 
langar að fá verk þeirra í sölu. „Svo 
verðum við með einkasýningu í 
Fracas galleríi í Belgíu í septem
ber og verðum um leið opinber 
partur af galleríinu. Einnig erum 
við að vinna að nýrri línu í sumar 
og verðum að mestu leyti búsett 
í Amsterdam í tengslum við hana 
þar sem við erum að vinna með 
textílverksmiðju í Heze í Hol
landi. Svo erum við með verkefni 
hér heima um jólin en þannig 
fjármögnum við mikið af fram
leiðslunni, með hönnunarverk
efnum, kennslu og öðru. Næsta 
ár er enn óráðið fyrir utan það að 
við stefnum á að nýja línan okkar 
verði komin á markað þá.“

Nánar má kynna sér verk And Anti 
Matter á andantimatter.net og 
fylgjast með þeim á Facebook.

Vinna á óljósum 
mörkum
Hönnunarfyrirtækið And Anti Matter sýnir tvö ljós  
á Milan Design Week sem hófst fyrr í vikunni í Mílanó.

Það eru Þórey Björk Halldórsdóttir fatahönnuður og Baldur Björnsson, myndlistar- og raftónlistarmaður, sem standa 
á bak við And Anti Matter. Eftir Milan Design Week bíða þeirra mörg spennandi verkefni á árinu. MYNDIR/GULLI MÁR

Lampi sem And Anti Matter sýnir í 
Mílanó í vikunni undir samsýningu 
Meet my project.

Lamparnir vekja mikla athygli. Skúlptúrar frá And Anti Matter sem 
eru samsettir úr mörgum einingum.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Kr. 13.900.-

Galla//skyrtu//kjólar

Str. 38-52

Gleðilegt sumar
Lokað sumardaginn fyrsta

Innköllun á fæðubótarefninu 
NOW Ashwagandha 450mg.

Icepharma er umhugað um öryggi neytenda og hefur, í samráði við  
Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur, ákveðið að innkalla NOW Ashwagandha 
450mg sem fyrirbyggjandi aðgerð vegna gruns um að varan geti valdið 
neytendum heilsutjóni. 
Ashwagandha er jurt sem hefur ýmsa heilsufarsábata. Jurtin hefur verið 
notuð í indversku lækningakerfi sem leggur áherslu á heildar heilbrigði. 

Eftirfarandi upplýsingar auðkenna vörurnar sem innköllunin einskorðast við:
Vöruheiti: NOW Ashwagandha 450mg.
Strikanúmer: 733739046031
Magn: 90 Capsules
Lotunúmer: 1958959, 2076908, 2104627, 3011441 & 3024301
Best fyrir: 30.12.2017, 30.10.2018, 31.12.2018, 30.7.2019 & 31.10.2019
Framleiðandi: NOW foods

Dreifing: Apótek Suðurnesja, Apótekarinn Domus  
Medica, Apótekarinn Eiðistorgi, Apótekarinn Fit
jum,Apótekarinn Hveragerði, Apótekarinn Keflavík, 
Apótekarinn Mjódd, Apótekarinn Mosfellsbæ,  
Apótekarinn Selfossi, Blómaval Reykjavík, Fjarðarkaup 
efh., Krónan Akranesi, Krónan Bíldshöfða, Krónan Fiski
slóð, Krónan Mosfellsbæ, Krónan Selfossi, Lyf & Heilsa 
Austurveri, Lyf & Heilsa Glerártorgi, Lyf & Heilsa Granda, 
Lyf & Heilsa Kringlunni 1 hæð, Lyfjaver ehf, Vöruhótel 
Krónan Bakkinn.

Neytendur sem hafa keypt vöruna eru beðnir um að 
skila henni á sölustaði eða til Icepharma, Lynghálsi 
13 á milli 8-16 alla virka daga.  
Neytendur fá vöruna endurgreidda að fullu.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Gleðilegt sumar
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Í apríl eru valin vítamín og bætiefni frá Solaray á afslætti í Lyfju. 
Solaray framleiðir hágæða bætiefni sem hjálpa þér að undirbúa 
sumarið. Vörurnar innihalda einungis náttúruleg hráefni sem 
tryggir þér hreina orku og áhrifaríka virkni.

Finndu þinn sólargeisla í verslunum Lyfju og á lyfja.is

ly�a.is

Vertu klár fyrir sumarið

Afsláttur 
af völdum 
bætiefnum 
fyrir liðina, 
húðina og 
taugarnar

30%
afsláttur

25%
afsláttur

Blómlegt og litríkt sumar hjá tísku-
hönnuðunum. Þessi kápa er frá 
Marni.

Það má segja að vortískan sé 
blómleg í ár. Blómamynstur 
sjást í peysum, kjólum og 

kápum. Slíkt mynstur er líka 
sumarlegt og fallegt. Gallabuxur og 
rósótt skyrta er vinsæll klæðnaður 
þeirra sem vilja fylgja tískunni eða 
fallegur, blómlegur sumarkjóll við 
gallajakka. Fölbleiki liturinn er enn 
vinsæll og sömuleiðis ljósfjólublár. 
Þá eru gulur og rauður vinsælir litir 
í sumar, jafnvel skærgrænn líka.

Konur mega líka skreyta sig 
þetta sumarið því stórir eyrna-
lokkar eru mikið í tísku. Kinnalitur 
er aftur í tísku og nú er hann frekar 
áberandi en varirnar hins vegar 
glansandi en fölbleikar, „glossí“, 
eins og það kallast. Augun eru 
frekar mikið förðuð um þessar 
mundir og augnskugginn má vera 
litríkur. Sólgleraugun eru hins 
vegar að minnka.

Victoria Beckham og Michael 
Cors vorlínurnar eru frekar út 
í ljósbleikt og aðra pastelliti en 
Calvin Klein er mjög litríkur í sinni 
hönnun. Tom Ford sýndi hins 
vegar skærbleikan fatnað fyrir 
vorið 2018. Í heild má þó segja að 
vortískan sé bæði litrík og frjálsleg.

Blómlegt vor

Mynd sem lögreglan tók við störf sín. 
MYND/TWITTER/LAPDMARCREINA

Lögreglumenn í Los Angeles-
borg í Bandaríkjunum gerðu 
falsaðar snyrtivörur upptækar 

í tískuhverfi í miðbæ borgarinnar 
í síðustu viku. Alls tók lögreglan 
snyrtivörur að andvirði 69 milljónir 
króna eftir húsleitir á 21 stað og 
handtók eigendur sex verslana.

Lögreglan lagði hald á snyrti-
vörur sem líktu eftir vinsælum 
merkjum eins og Urban Decay, 
Nars, Marc, Kylie Cosmetics by 
Kylie Jenner og fleirum.

Lögreglan sagði að verðið sé góð 

vísbending um hvort vörur séu 
falsaðar eða ekki og að vörur sem 
séu á 50-75% afslætti séu að öllum 
líkindum falsaðar.

Húsleitirnar komu í kjölfar 
rannsóknar sem hófst eftir að við-
skiptavinir höfðu samband við hin 
raunverulegu snyrtivörufyrirtæki 
til að kvarta undan útbrotum og 
öðrum kvillum sem vörurnar ollu. 
Þegar í ljós kom að vörurnar höfðu 
allar komið frá sama svæði fóru 
lögreglumenn þangað óeinkennis-
klæddir og keyptu snyrtivörur sem 

voru prófaðar. Niðurstöður próf-
anna sýndu að vörurnar innihéldu 
ógrynni af bakteríum og dýrasaur.

Lögmæt snyrtivörufyrirtæki 
fylgja ströngum reglum varðandi 
hreinlæti og öryggi. Það tryggir 
hreina vöru, en er dýrt. Það er 
hins vegar mjög algengt að alls 
kyns óhreinindi mengi falsaðar 
snyrtivörur. En pakkningarnar 
líta út eins og pakkningar utan 
um ófalsaðar snyrtivörur, svo það 
getur reynst erfitt að átta sig á 
fölsuninni.

Falsaðar snyrtivörur innihéldu saur

Hér má sjá eina aðferð til að klæðast 
korseletti, utan yfir kjól. 

Konur fyrri alda sem voru 
reyrðar í korselett sem gátu 
verið einstaklega óþægileg 

og haft slæm áhrif á heilsu og líðan 
myndu eflaust furða sig á því að 
nútímakonur velji það sjálfar að 
klæðast slíkum flíkum. En sam-
hengi skiptir öllu máli og við 
gallabuxur og hvíta skyrtu og þegar 
enginn fer fram á að reyrt sé eins 
fast og mögulegt er heldur korse-
lettið nú innreið sína inn í götu-
tískuna á 21. öldinni. Korselett eru 
mjög klæðileg og draga fram kven-
legar línur. Þeim er hægt að klæðast 
í staðinn fyrir stuttermaboli og þá 
með axlirnar berar eða í jakka eða 
skyrtu yfir ef veður fer fram á slíkt. 
Einnig er hægt að skella korseletti 
utan yfir nánast allar flíkur til að 
búa til rómantískt yfirbragð.

Kvenlegar  
línur í korseletti
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Sumartískan 
í hnotskurn: 
Röndótt og gult í 
bland. 

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Gulur verður einn 
aðaltískuliturinn í 

sumar og þá í sama 
litatóni og glæsilegi 
gallinn sem Uma Thur-
man klæddist í kvik-
myndinni Kill Bill sem er 
mörgum enn í fersku 
minni.

NÁTTÚRULEGAR COLLAGEN HÚÐVÖRUR
  Hægja á öldrun húðarinnar    Vinna gegn hrukkum    Gera húðina stinnari

NÝKOMIÐ – AUGNKREM

KYNNINGAR-
AFSLÁTTUR30%

Sölustaðir: Lyf og heilsa, Apótekarinn, Lyfja, Apótekið, Apótek MOS, Apótek Garðabæjar, Heilsuhúsið, Lyfsalinn Glæsibæ, Heilsuver/Lyfjaver, Urðarapótek og lyfja.is.

Sumartískan í ár minnir eilítið 
á tískuna sem var við völd 
á níunda áratugnum. Litrík 

föt með fremur víðu sniði verða 
áberandi og svarti liturinn fær frí 
fram á haustið. Síðar buxur, háar í 
mittið með beinu sniði og skyrtur 
með áberandi herðum sjást á ný 
en herðapúðarnir verða þó ekki 
eins stórir og þeir voru hér á 
árum áður.

Kill Bill gulur
Gulur verður 
einn aðal-
tískuliturinn í 
sumar og þá í 
sama litatóni 
og glæsilegi 
gallinn sem 

Uma Thurman klæddist í kvik-
myndinni Kill Bill sem er mörgum 
enn í fersku minni. Margir eru 
vissulega feimnir við að klæðast 
fötum í gulum lit og finnst hann 
of áberandi en það er um að gera 
að nýta tækifærið í sumar og nota 
litinn til að fríska upp á fataskáp-
inn. Gulur er orkuríkur litur og 
getur verið dálítið villtur en hann 

á líka einstaklega vel við á 
sólríkum sumardögum. 

Gulur hefur 

löngum verið tákn vináttunnar 
og liturinn gleður svo sannarlega 
augað. Ef ætlunin er að fara var-
færnislega í gula litinn er smart 
að klæðast gulum bol innan undir 
dökkum jakka, eða vera í gulum 
skóm við annars látlausan fatnað.

Sumarliturinn er gulur
Tískan fer stöðugt í hringi og nú eru sterkir og áberandi litir hámóðins líkt og á níunda áratugnum. 
Gulur er þar einna mest áberandi og verður helsti tískulitur sumarsins bæði í fatnaði og skóm. 

Gul og smart peysa á vel við íslenska 
sumarveðrið. 

Ótrúlega töff skór setja punktuinn yfir i-ið þegar kemur að heildarlúkkinu. 

Blake Lively er ein af stjörnunum 
sem hafa fallið fyrir gula litnum. 

Gulir striga-
skór 
passa við 
nær allan 

fatnað. 

Hér setja gulu skórnir mikinn svip á heildarútlitið. Hér er farið alla leið í gulri kápu. 
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Heilsaðu upp á Maríu á blarapril.is
Hún er einhverf og hefur frá ýmsu að segja

Það er bara best að
kynnast mér til

að skilja mig betur



Bílar 
Farartæki

VOLVO V60 d4 summum 
leður/191 hö. Árgerð 2017, ekinn 
25 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Tilboðsverð 4.490.000. Ásett verð 
4.980.000.-Rnr.152081.

VW Tiguan track -sport diesel. 
Árgerð 2014, ekinn 69 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 7 gírar.Mikið 
af aukabúnaði Verð 2.990.000. 
Rnr.152189.

BMW X5 xdrive30d. Árgerð 2015, 
ekinn 63 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
8 gírar. Ásett verð 8.390.000. 
Rnr.289502.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

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

 Vespur

 Viðgerðir

Þjónusta

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

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

 Nudd

Nudd
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

raflagNir og 
dyrasímakerfi s. 896 6025

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

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

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

kaupum gull -  
jÓN & Óskar

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

 Vélar og verkfæri

Vélarsett.
Vélarsett sem hreinsar alla 
málningu af steyptum húsum.
Háþrýstidæla 500br og 
Olíukyndarar 500br. Upplýsingar í 
s:6984290

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði
100m2 íbúð við Sogaveg. Laus 
frá 01.05 í 2 mánuði. Eingöngu 
reglusamt fólk. Uppl: 8601404.

 Sumarbústaðir

sumarhús
ABI Ambleside 40x13 fet 2ja 

herb. sýningarhús. Stærð 46,5 
fm. Alvöru stöðuhýsi með 

þykkari einangrun, klætt með 
Canexcel, viðhaldsfrítt. Tvöföld 

hásing. Lokað vatnshitakerfi með 
frostlegi og ofn í hverju herbergi. 

Rafmagnsarinn í stofu. 50 L 
vatnshitari. Ísskápur, örbylgjuofn, 

eldavél með tvöföldum ofni, 
gufugleypir, uppþvottavél, 

hljómkerfi með Bluetooth og 
innbyggðir hátalarar. PVC gluggar 
með tvöföldu gler, 2 sturtuklefar, 

2 salerni, hjónaherb. með 
fataherb. og annað herbergi með 

2 rúmum. Listaverð 9.500.000 
kr. - TILBOÐSVERÐ á sýningarhúsi 

7.900.000 kr.
Allar uppl. í síma 660-

7747. Húsið er til sýnis hjá 
Vagnahöllinni, Bugðufljóti 7. 
Myndir www.bit.ly/stoduhysi

 Atvinnuhúsnæði

atViNNuhúsNæði
TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð 
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga: 
99 þús Facebook: steinhella 14. S: 
661-6800

 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

 Atvinna í boði
Starfskraft vantar í Sauðburð 
æskilegt að viðkomandi gæti unnið 
inniverk með Uppl. í s. 864 2146

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.

Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

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

HÚSARIF  •  JARÐVINNA  •  MÚRBROT
STEYPUSÖGUN  •  KJARNABORUN

Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.isíshúsið
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

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. 
 

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Save the Children á Íslandi
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Atvinna óskast

SMIÐIR - VERKAMENN 
- MÚRARAR- 

LAGERSTARFSMENN
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA  
s. 780 1444

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

 Tapað - Fundið

ÚFFI TýNdIST ÚR 
dRÁpuhLíÐ í 

105 REyKjAVíK
hann er gulbröndóttur fress 

með þéttan feld, hvíta höku og 
veiðihár, hann gæti hafa lokast 

inn í skúr í hverfinu, hann gæti líka 
verið kominn út fyrir hverfið sitt.

Ef vitað er um ferðir hans 
eða afdrif vinsamlegast hafið 
samband í síma: 897-0652 og 

897-4368 Ásgerður, Fjölnir, Úlfur 
og Fúsi

Fallegt 155,5fm einbýlishús í nýbyggingu með þremur svefnherberg-
jum, baðherbergi með sturtu, þvottahús og geymsla. Innangengt í 
26,3fm bílskúr úr anddyri. Stofa og eldhús saman í björtu og fallegu 
rými. Um er að ræða steypt hús, einangrað að utan og innan. 
Eignin skilast tilbúin til innréttinga innan og fullbúin að utan.  
Einnig hægt að fá eignina afhenda lengra komna. 

Falleg nýbygging í endabotnlanga í Hveragerði.

Verið velkomin í opið hús milli kl.14-16 á fimmtudaginn 19.apríl, 
sumardaginn fyrsta.

OPIÐ HÚS

Austurmörk 4, Hveragerði • s. 483 5800 • byrfasteign.is

Drífa Þrastardóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 663 8600

Soffía Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
gsm: 776 5800

Smyrlaheiði 52 - Hveragerði

Opið hús í Hveragerði á sumardaginn fyrsta

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

Honda Jazz Trend

Honda CR-V Executive

Toyota Corolla

Honda CR-V Panorama

Nýskráður 3/2018, bensín, sjálfskiptur, nýr ókeyrður 
bíll, síðustu eintökin á þessu frábæra tilboðsverði.

Nýskráður 7/2013, ekinn 40 þús.km., bensín, sjálf-
skiptur, ljós leðurinnrétting, glerþak, bakkmyndavél, 

lykillaust aðgengi og fleira. 

Nýskráður 9/2003, ekinn 178 þús.km., bensín, sjálf-
skiptur, nýtt í bremsum og ný sumardekk.

Nýskráður 1/2007, ekinn 167 þús.km., bensín, bein-
skiptur, glerþak, litað gler, dráttarkrókur og fleira.

Tilboð kr. 2.390.000

Verð kr. 3.390.000

Verð kr. 490.000

Verð kr. 1.190.000

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Flatvagnar 
Ýmsar stærðir og gerðir. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð frá: 512.000 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is
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- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Nýleg og  glæsileg  
128 fm 5 herbergja penthouse íbúð
Um er að ræða einu eignina á hæðinni og er gott 
útsýni frá íbúðinni
Þrjú svefnherbergi möguleiki á fjórða herberginu
Tvennar svalir þar af aðrar stórar
Rúmgott bílastæði í bílageymslu
Sérlega vönduð og falleg eign

Verð : 64,9 millj.

Lyngás 1c
íbúð 406  210 Garðabær

Nánari upplýsingar veitir: 
Svan G. Guðlaugsson, lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is sími: 697 9300

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 19. april kl. 16:00–16:45
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* Mjög glæsileg og vel skipulögð raðhús 172,7-175,5 fm. 

   5 herbergja raðhús, þar af 26,8-27,6 fm bílskúrar

* Raðhúsin afhendast fullkláruð að utan og fullkláruð að innan 

   fyrir utan gólfefni. Vandaðar og fallegar innréttingar.

* Björt stofa/borstofa, glæsilegt eldhús.  

* Frábær staðsetning.

* Afhending er frá desember 2016 til mai 2017.  

   Skilalýsing á fasteignir.is og mbl.is  Teikningar hjá fasteignasölunni.

* Verð frá 62.900.000

* Bygginaraðili: Eignarhaldsfélagið Á.D. ehf.

Afhending er frá frebrúar 2018-mai 2018.

Verð frá kr. 41.900.000

SÖLUSÝNING

•	Glæsilegar	og	vel	skipulagðar	2ja,	3ja	og	4ra	herbergja	íbúðir.
•	Íbúðirnar	afhendast	fullkláraðar	að	innan	með	gólfefnum.		
•	Vandaðar	og	fallegar	innréttingar.	
•	Húsið	verður	fullklárað	að	utan	og	lóð	frágengin.
•	Afhending	í	júní	2018.	

Skilalýsing	á	fasteignir.is	og	mbl.is		Teikningar	hjá	fasteignasölunni.

•	Mjög	glæsilegar	og	vel	skipulagðar	2ja	og	3ja	herbergja	íbúðir.
•	Íbúðinar	afhendast	fullkláraðar	að	innan	með	gólfefnum.
•	Vandaðar	og	fallegar	innréttingar.	Húsið	verður	fullklárað	að	utan	og	lóð	frágengin.
•	Afhending	er	frá	febrúar	2018	-	maí	2018

Bygginaraðili:	Flotgólf	ehf.	
Arkitekt:	Kristinn	Ragnarsson,	Krark,	Hlíðasmára	19,	Kópavogi

Söluaðili:	Eignastofan	fasteignamiðlun,		
símar:	Kristinn	8984125	og	Hörður	8995209					
kristinn@eignastofan.is	og	hordur@eignastofan.is

SÖLUSÝNING	
Í	DAG	FRÁ	KL.	14.00-16.00					

VALLAKÓR 6A OG 6B, KÓPAVOGI

Grensásvegi 3 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
sími 895 1098

Brynjólfur  
Snorrason  
lögg. fasteignasali
sími 896 2953

Vallakór 6Vallakór 6

Opið hús í dag, sumardaginn fyrsta, frá kl. 11-13.
Heimili fasteignasala kynnir Vallakór 6 í Kópavogi sem er sex til tíu hæða fjölbýlishús 
með 72 íbúðum ásamt kjallara þar sem er bílageymsla og önnur sameign. 

Allar íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með parketi og flísum á gólfum. Einnig fylgja öllum 
íbúðum AEG ískápur og uppþvottavél. Í húsinu eru þrjár lyftur og tvö stigahús. 

Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu og sumum stærri íbúðum fylgja tvö stæði. 

Öllum íbúðum fylgja stórar svalir og margar þeirra með stórbrotnu útsýni.  
Húsið er klætt að utan og því viðhaldslítið. Íbúðirnar eru til afhendingar í júní 2018. 
Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja og eru 80 til 127 fm að stærð.  
Verð frá 43,9 milljónir.

Allar frekari upplýsingar veittar á skrifstofu 
Heimili fasteignasölu, sími 530 6500. 

OPIÐ HÚS

Fasteignir

Atvinna

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
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Hreiðar Levy Guðmundsson
Nemi til löggildingar 
fasteignasala
hreidar@eignamidlun.is
Sími 661 6021

Daði Hafþórsson
löggiltur fasteignasali 
dadi@eignamidlun.is  
Sími 824 9096

Kjartan Hallgeirsson
löggiltur fasteignasali 
kjartan@eignamidlun.is
Sími 824 9093

Hilmar Þór Hafsteinsson
löggiltur fasteignasali 
hilmar@eignamidlun.is
Sími 824 9098

SÖLUMENN

Hlíðarendi
FRÁBÆR STAÐSETNING MIÐSVÆÐIS Í REYKJAVÍK
Arnarhlíð 1 er nýtt 40 íbúða lyftuhús við Hlíðarenda. Húsið er einangrað og klætt að utanverðu 
með sléttri álklæðningu. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðunum verður skilað fullbúnum 
fyrir utan megin gólfefni; uppþvottavél og ísskápur fylgja. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar. 
Svalir eru á öllum íbúðunum. Einnig er stórt sameiginlegt útisvæði á hverri hæð.

NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ HLÍÐARENDA

OPIÐ HÚS 
LAUGARDAGINN 

21. APRÍL 
KL. 12.00 -14.00

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11  SÍMI 588 9090

Áætluð afhending í júní 2018
Stærð frá 57 fm – 112 fm.
Verð frá 39,8 millj.



NÝJAR ÍBÚÐIR 
Í MIÐBÆ REYKJAVÍKUR

Frakkastígsreitur | Frakkastígur 8C og D

519 5500 · fastborg.is 588 9090 · eignamidlun.is

Vorum að fá í sölu 39 íbúðir við Frakkastíg 8C og D.
Um er að ræða 35 2ja herbergja íbúðir og fjórar 4ra herbergja íbúðir.
 
Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna.
 
Húsin munu tengjast skjólgóðum lokuðum garði. Svalir eru 
á öllum íbúðum nema á jarðhæð en þar er sér afnotareitur.
Á götuhæðum bygginganna á Frakkastígsreit verða verslanir, 
veitingastaðir og fjölbreytt þjónusta. 

Stærð frá 56,5 fm – 150 fm.
Verð frá 40,9 millj.

SÖLUAÐILAR

MYNDIR ÚR SÝNINGARÍBÚÐ Á FRAKKASTÍGSREIT

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

GENGIÐ 
INN FRÁ 

FRAKKASTÍG

OPIN HÚS
Velkomin í

Laugardaginn 21. apríl
milli kl. 13 – 15

Sunnudaginn 22. apríl
milli kl. 13 – 15

&


