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Teitur Magnússon lætur helst ekki stjórnast af stöðluðum kröfum samfélagsins. Von er á annarri sólóplötu hans í lok júlí .  MYND/ÞÓRSTEINN

Geri ekkert sem  
ég vil ekki gera
Tónlistarmaðurinn Teitur Magnússon kynnir efni af væntanlegri plötu á tón-
leikum í kvöld í Kvartýru N 49 á Laugavegi. Nýja platan kemur út þann 27. júlí, 
hún hefur fengið heitið Orna og eru nokkur lög þegar komin í spilun.  ➛2
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band inn í einhvers konar þjónustu 
við ríkjandi stefnu en það fylgja því 
svo miklar kröfur að fólk fari beint 
að vinna við það sem það lærir. Það 
gerir enginn slíkar kröfur á heim-
speking,“ segir Teitur. Hann láti helst 
ekki stjórnast af stöðluðum kröfum 
samfélagsins. Þegar fjölskyldan bjó 
í Skotlandi þegar Teitur var tólf ára, 
hafi hann séð heiminn í nýju ljósi.

Bara múrsteinn í vegg
„Fjölmiðlar sýna manni það sem er 
að gerast í hringiðunni í London, en 
í úthverfi Glasgow býr ekki fólkið 
sem maður sér í sjónvarpinu! Það 
var uppgötvun þegar ég áttaði mig 
á að ég bjó í úthverfi heimsveldis. Ég 
gekk í þúsund manna skóla, allir í 
skólabúningum og elstu krakkarnir 
voru 16 ára. Maður týndist algerlega 
í fjöldanum. Þegar skólaárinu lauk 
áttu krakkarnir að ákveða hvað þau 
ætluðu að verða, slökkviliðsmaður, 
lögfræðingur, strætóbílstjóri eða 
enda annars sem úrhrök. Það var 
upplifun að fatta að svona er hinn 

stóri heimur, flestir lifa þessu lífi og 
eru bara múrsteinn í vegg eins og 
Pink Floyd sungu. Við Íslendingar 
upplifum okkur svo nána vald-
höfum og frægu fólki, hér eru allir 
frændur eða vinir vina manns.  Ég 
var feginn að komast heim aftur,“ 
segir Teitur. Sautján ára fór hann 
sem skiptinemi til Mexíkó og þar 
með hafi hann losnað endanlega við 
alla útþrá. „Ég lærði að meta Ísland,“ 
segir hann, hér geti hann verið sinn 
eigin herra og „níu til fimm“ hafi litla 
merkingu í hans huga.

„Mér finnst gott að fara í sund og 
göngutúra, spila körfubolta eða kíkja 
á tónleika. En þetta er allt hluti af 
lífsstílnum, ég er alltaf í vinnunni. Ég 
geri ekkert sem ég vil ekki gera. Sem 
er auðvitað lúxus. Maður þarf að 
finnast maður eiga það skilið,“ segir 
hann sposkur. „Maður hefur alltaf 
val um það hvernig maður tekst á 
við aðstæður.“ 

Tanntakan spennandi
Teitur er fjölskyldumaður, í sambúð 

með Þorgerði Gefjun Sveinsdóttur 
og saman eiga þau tvö börn, Baldur, 
níu mánaða og Ingileif, þriggja ára. 
Teitur segir börn óneitanlega breyta 
lífsstílnum. „Þetta er dálítil viðvera,“ 
segir hann en gefur samt lítið fyrir 
að níu mánaða og þriggja ára séu 
krefjandi aldur. „Ég held að það sé 
ekkert til sem heitir „erfiður aldur“. 
Sumir virðast til dæmis alltaf vera 
á erfiðum aldri.  Þetta eru miklir 
breytingatímar og mikið að gerast 
hjá krökkunum sem gaman er að 
fylgjast með, hvort sem það eru 
tennur að koma eða tungumálið 
að þróast. Maður fær alls konar 
hugmyndir út frá því að fylgjast með 
slíkri þróun,“ segir Teitur. 

Tónleikarnir í kvöld hefjast klukkan 
18 í Kvartýru N 49 á Laugavegi 49. Á 
sunnudaginn heldur Teitur Pikknikk 
tónleika í Norræna húsinu klukkan 
15. Þá verður sértakt Orna hlust-
unarteiti á Kaffi Vínyl þann 25. júlí 
klukkan 20. 

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | 

„Mér finnst gott að fá kyrrð til þess að semja tónlist en svo vil ég félagsskap. Það er gott að leyfa fólki að heyra það sem maður er að vinna í.“ MYND/ÞÓRSTEINN

Teitur á tón-
leikum í 
Raufarhólshelli 
á vegum Secret 
Solstice Festival. 

Fjölskyldan. 
Teitur og Þor-
gerður Gefjun 
með börnin, 
Ingileif og 
Baldur. Stilla úr 
myndbandi við 
lagið: Hverra 
manna? sem 
unnið var í sam-
vinnu við Gjörn-
ingaklúbbinn.  
MYND/SIGURÐUR 
UNNAR BIRGISSON

Orna er önnur sólóplata 
tónlistarmannsins Teits 
Magnússonar en áður hafði 

hann sent frá sér plötuna 27. Þá er 
Teitur meðlimur í hljómsveitunum 
Ojba Rasta og Slugs. Fram undan er 
tónleikaferð um Vesturland, Vest-
firði og Danmörku í ágúst. 

Teitur lýsir tónlist sinni sem 
tilraunakenndri, „sækadelískri“ 
blöndu af þjóðlaga- og dægurtónlist. 
Hann syngur allt sitt á íslensku og 
segir engu máli skipta þó útlending-
ar skilji ekki hvað hann er að segja, 
það sé tónlist í tungumálinu sjálfu. 

„Ég heyrði til dæmis lag um dag-
inn, einhvers konar eistneska útgáfu 
af „diskó funki“ samið á Sovét-tím-
anum.  Maður skilur ekkert hvað 
söngkonan er að segja en það er 
svo mikil tónlist í tungumálinu og 
í framburðinum. Mér finnst það 
sama með íslenskuna,“ segir Teitur. 
Innblásturinn sæki hann alls staðar 
að úr umhverfinu og ekkert endilega 
tónlist.

„Ef ég væri alltaf að hlusta á það 
sama væri það eins og að borða 
alltaf sama matinn. Þá missir maður 
fljótt matarlystina. Ég sæki í einfald-
leikann, ég hlusta á fuglana syngja, 
fólk segja sögur og bara á það sem 
kemur til mín. Fyrirmyndirnar hafa 
verið mjög margar í gegnum tíðina. 
Oft er það karakterinn sem hefur 
mestu áhrifin á mann. Maður lítur 
alltaf upp til einhverra þegar maður 
er að alast upp,“ segir Teitur og 
nefnir listamenn eins og Bob Marley, 
David Bowie og Bítlana. „Þetta eru 
þeir sem ég hef gleymt mér mest í.“  

Stikkfrí í heimspekinni
 „Sumir vilja útskýra alla hluti á 
vísindalegan hátt en mín áhugamál 
eru loftkenndari. Mannlegheit vekja 
áhuga minn. Þar er alltaf von á ein-
hverju skemmtilegu og aldrei neitt 
niðurnjörvað,“ segir Teitur, spurður 
út í önnur áhugamál en tónlistina. 
„Mér finnst gott að fá kyrrð til þess 
að semja tónlist en svo vil ég félags-
skap. Það er gott að leyfa fólki að 
heyra það sem maður er að vinna 
í. Ég lærði heimspeki í Háskóla 
Íslands, fannst allt hitt námið færi-

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

MARAÞON
Sérblað Fréttablaðsins 

kemur út 27. júlí nk. 

Vilt þú minna á þitt góðgerðarfélag  
í sérblaði Fréttablaðsins um maraþon?

Nánari upplýsingar veitir: 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 
Sími 512 5429 / jonivar@frettabladid.is 
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Smaronia er náttúrulegt gel 
í leggöng sem hlotið hefur 
viðurkennda virkni sem 

lækningavara. „Gelið inniheldur 
hýalúrónsýru, sem veitir góðan 
raka, og rauðsmára (e. red clover) 
sem stuðlar að þykkari legslím-
húð og eykur teygjanleika hennar,“ 
segir Elsa Steinunn Halldórsdóttir, 
doktor í lyfja- og efnafræði náttúru-
efna og þróunarstjóri Florealis.

„Auk þess eru efnasambönd í 
gelinu sem mynda varnarhjúp 
sem viðheldur náttúrulegum raka 
í slímhúð legganga ásamt því að 
veita vörn gegn ertandi efnum og 
örverum. Þannig myndar Smaronia 
kjöraðstæður fyrir slímhúðina að 
endurnýja sig og viðhalda heilbrigði 
legganga,“ bætir Elsa við.

Leggangaþurrkur  
er algengur vandi
Konur á öllum aldri geta upplifað 
þurrk í leggöngum, t.a.m. eftir barns-
burð, þótt tíðnin aukist umtalsvert 
um og eftir tíðahvörf. Þetta er vanda-
mál sem konum finnst almennt ekki 
þægilegt að ræða um og þær upplifa 
því oft á tíðum að vera einar um að 
kljást við þennan vanda.

Ný áhrifarík meðferð við 
leggangaþurrki

Smaronia er náttúrulegt gel í leggöng sem hlotið hefur viðurkennda virkni sem lækningavara. 

Christian Louboutin fann 
ungur ástríðu sína fyrir skó-
taui þegar hann fór á Afríku- 

og Eyjaálfusafnið í París tólf ára að 
aldri, þar sem var til sýnis skilti þar 
sem konum var bannað að fara í 
hvössum pinnahælum inn í bygg-
inguna því hælarnir myndu eyði-
leggja gólfið. Ímyndin brenndi sig 
inn í huga hans og hann sagði síðar 
að hann hefði langað til að hanna 
eitthvað sem braut allar reglur og 
gaf konum sjálfstraust og vald. Háir 

pinnahælar eru rauður þráður í 
hönnun hans en ekki síður rauði 
sólinn sem gefur skóm hans sér-
stakt yfirbragð og keppast stjörnur 
og auðkýfingar um að sýna sólann 
við mikilvæg tækifæri og þar 
með hvað þau eru fín og í takt við 
tískuna. Sagan segir að rauði sólinn 
hafi komið þannig til að Christian 
var að velta fyrir sér skóm sem voru 
nýkomnir úr verksmiðjunni. Hann 
var ekki alveg sáttur við útkomuna 
en vissi ekki hvað vantaði. Við hlið 

hans sat aðstoðarkona hans og 
lakkaði neglurnar á sér með eld-
rauðu naglalakki. Eins og í draumi 
(hefur hann sagt síðar) tók hann 
naglalakkið úr höndum hennar 
og hóf að lakka sólann á skónum 
sem skyndilega fékk alveg nýtt og 
spennandi yfirbragð. Einn helsti 
viðskiptavinur hans var Karólína 
prinsessa af Mónakó sem þá var 
ein helsta tískufyrirmynd heimsins 
og myndir af henni að veifa rauða 
sólanum urðu til þess að æði braust 

út og allir sem voru eitthvað í tísku- 
og skemmtanaiðnaðinum urðu 
að eignast Louboutin pinnahæla 
með rauðum sóla. Skór hans eru 
einnig oft á tíðum skreyttir með 
fjöðrum, slaufum og glitsteinum. 
Skórnir eru aukinheldur með 
afar háum hæl, tólf sentimetra og 
hærri. Til gamans má geta þess að 
rauði sólinn er í litatóni sem heitir 
Pantone 18-1663 TPX. Stærsti við-
skiptavinur Louboutins er banda-
ríski rithöfundurinn Danielle 

Steel sem er sögð eiga meira en sex 
þúsund skópör úr smiðju hans og 
keypti eitt sinn áttatíu pör í einni 
verslunarferð.

Louboutin er mannvinur mikill 
og hefur fundið ýmsar leiðir til að 
láta gott af sér leiða. Hann hefur til 
dæmis tekið höndum saman við 
Disney-fyrirtækið og hannað skó í 
anda sögupersóna í myndum fyrir-
tækisins. Nýjasta dæmið er skólína 
sem fær innblástur úr nýjustu Star 
Wars-myndunum, The Force Awa-
kens og The Last Jedi en þar segist 
Louboutin fagna hinum sterku 
kvenpersónum myndanna með því 
að gera skó þeim til heiðurs enda 
hefur hann löngum sagt að hann 
líti á himinháa hælana á hönnun 
sinni sem vopn konunnar. Þannig 
er hællinn á skónum sem kenndir 
eru við Rey, aðalpersónuna í 
nýjasta Star Wars þríleiknum blár 
í stíl við geislasverðið sem hún 
bregður fyrir sig eftir þörfum og 
á öllum skónum eru skreytingar 
sem minna á bardagageimskip úr 
myndunum. Aðeins voru framleidd 
fjögur pör af Stjörnustríðsskónum, 
eitt af hverri tegund og voru þau 
seld á uppboði og ágóðinn rann 
til samtakanna Star Wars: Force 
for change. Skórnir eru að sjálf-
sögðu allir með rauða sólanum, því 
hvernig ætti fólk annars að vita að 
þeir eru Louboutin?

     Rauði skósólinn sigrar 
heiminn og geiminn

Paris Hilton er meðal aðdáenda 
Louboutin og sýnir hér ljósmynd-
urum sólann. 

Louboutin skór til sýnis á frumsýningu á Star Wars myndinni The Last Jedi en 
Louboutin hannað skólínu sem er innblásin af myndinni. Þessir skór eiga að 
tákna Rey, aðalpersónu myndanna en eins og sjá má glittir í rauða sólann.

Christian Loubou-
tin er þekktur 
um allan heim 
fyrir einstaka skó-
hönnun, en hans 
helsta vörumerki 
er rauði sólinn 
sem hefur náð 
fótfestu sem eitt 
þekktasta tísku-
tákn heims.

Íslenska lyfjafyrirtækið Florealis 
hefur sett á markað Smaronia sem er 
einstök meðferð við leggangaþurrki 
og öðrum óþægindum á kynfæra-
svæði sem oft tengjast tíðahvörfum.

Smaronia er marg-
prófað og sýna-

niðurstöður klínískra 
rannsókna að um er að 
ræða áhrifaríka meðferð 
við þurrki, sviða og 
særindum í leggöngum.
Elsa Steinunn Halldórsdóttir

Talið er að aðeins um fjórðungur 
kvenna sem upplifa þessi óþægindi 
sæki sér meðferð. Leggangaþurrki 
geta fylgt ýmis önnur óþægindi 
eins og kláði, sviði og sársauki við 
samfarir.

Smaronia veitir  
áhrifaríka meðferð
„Smaronia er margprófað og 

sýna niðurstöður klínískra 
rannsókna að um er að ræða 
áhrifaríka meðferð við þurrki, 
sviða og særindum í leggöng-
um,“ segir Elsa. „Þegar slím-
himnan í leggöngunum þynnist 
og þornar getur hún orðið 
viðkvæm fyrir ertandi efnum 
og árásum sýkla úr umhverfinu 
en tíðni sýkinga í leggöngum 

eykst um og eftir tíðahvörf. Við 
teljum því að Smaronia geti 
hjálpað fjölda kvenna að öðlast 
meiri lífsgæði,“ segir Elsa að 
lokum.

Smaronia fæst í öllum helstu apó-
tekum. Frekari upplýsingar um 
vöruna er að finna á www.florealis.is.
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Bílar 
Farartæki

FORD Rimor - Árgerð 2008, ekinn 
92 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Tilboðsverð 
3.990.000. Rnr.281003 Hafið 
samband varðandi hugsanleg skipti.
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík

Sími: 588 0700
Opið virka daga 12-18 og 

laugard. 12-15
www.bilabankinn.is

HYUNDAI I10. Árgerð 2017, eknir frá 
21 Þ.KM, bensín, beinskiptur. Verð 
frá 1.090.000. Besta verð í bænum 
takmarkað magn Rnr.213102.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

Almenn garðvinna, sláttur, úðun 
og ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 
698 1215

 Bókhald

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 Málarar

GETUM BÆTT VIÐ OKKUR 
MÁLNINGARVINNU.

Vönduð vinnubrögð og mikil 
reynsla.

Löggildur málarameistari
Jón og Marteinn Málningarþj.

S: 8611242

 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 almennt viðhald húsa 
og nýsmíði. s: 864-5920

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Nudd

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

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

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

 Önnur þjónusta

www.parketogmalun.is 25 ára 
reynsla. Parketslípun, sólpallaslípun, 
korkslípun og parketlagnir. 
S:7728100 Erum á facebook Parket 
og málun.

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

Heilsa

 Nudd

TANTRA NUDD
Ekta vígsla í leyndardóma Tantra 
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun 
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301 
www.tantratemple.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Ódýr íbúð til sölu/leigu á 
Skagaströnd. Uppl. S: 847 8446

 Atvinnuhúsnæði

240 FERMETRA 
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI Á 
HÖFÐANUM TIL LEIGU.

Opið rými, 2 skrifstofur, 2 geymslur, 
eldhús og salerni, sér bílastæði. 
Nánari upplýsingar:  
tangarhofdi@gmail.com  
eða 8314962.

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
VANTAR -

Silfri ehf óskar eftir öflugum 
trailer bílstjóra. Uppl. gefur 

Gunnar í s. 894 9690

- BÍLSTJÓRA VANTAR Á 
FJÖGURRA ÖXLA TRUKK -

Silfri ehf óskar eftir bílstjóra á 
fjögurra öxla trukk. 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

 Atvinna óskast

STARFSFÓLK Í BOÐI
Höfum í okkar röðum áreiðanlegt 

og reynslumikið starfsfólk í hin 
ýmsu verkefni. Meðal annars í 
smíðavinnu, flísalagnir og aðra 

múrvinnu, pípulagnir, vélavinnu 
og málningarvinnu ásamt allri 
almennri verkamannavinnu.

Manngildi Starfsmannaþjónusta 

s.780-1222

Elliðaárdalur
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 27. júní 2018 og borgarráði Reykjavíkur, þann 5. júlí 2018, 
var samþykkt að auglýsa breytingu á deiliskipulagi fyrir Elliðaárdal. Í breytingunni felst að vegna nýs 
deiliskipulags fyrir Vogabyggð, svæði 5, þá er afmörkun skipulags Elliðaárdals breytt á þann hátt að mörk 
skipulagsins eru dregin vestan Geirsnefs í vesturál Elliðaánna. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillöguna má einnig sjá á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, virka 
daga kl. 8:20 – 16:15 frá 20. júlí til og með 31. ágúst 2018. Einnig má sjá tillöguna á vefsíðunni, www.
reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér 
tillöguna. Ábendingum og athugasemdum við tillöguna skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á 
netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 31. ágúst 2018. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 20. júlí 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík 

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er hér 
með auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

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

Best geymda leyndarmál Kópavogs

Fyrir veisluna

SÍMI 554 2166
 200 KÓPAVOGURFÖSTUDAG & LAUGARDAG

FRÁ KL. 00.00 - 03.00 WWW.CATALINA.IS

ERUM MEÐ GLÆSILEGAN
AUSTURSAL TIL LEIGU

Spilar fyrir dansi

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


