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Slepptu 
Þynnkunni!

Ásþór Loki Rúnarsson er hér í Metallica bolnum góða sem var keyptur á tónleikum þungarokkssveitarinnar í New York.  MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Táknkerfi  
hljómsveitarbolsins
Ásþór Loki Rúnarsson 
fékk fyrsta þungarokksbolinn 
í sárabætur þegar hann fimm ára 
fékk ekki að fara með foreldrum 
sínum á tónleika með Metallica. 
Hann segir að hljómsveitarbolir 
hafi mikla merkingu í 
þungarokksheiminum.   ➛2

SMÁRALIND

 

  Fallegt, fágað og töff

NÝJAR SENDINGAR Í

HVERRI VIKU!



Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

NÝJAR HAUSTVÖRUR 
STREYMA INN

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 | 

Á Guns N' Roses tónleikunum 
í fyrradag mátti sjá fjöl-
marga aðdáendur sveitar-

innar í bolum merktum sveitinni 
frá mismunandi tímabilum. 
Hljómsveitarbolir eru stór hluti 
af rokkheiminum og geta sagt 
ýmislegt um þann sem bolnum 
klæðist. Ásþór Loki Rúnarsson, 
gítarleikari og söngvari í þunga-
rokkssveitinni Meistarar dauðans, 
gleymir aldrei þegar hann fékk 
fyrsta Metallica bolinn sinn.

„Ég hef alltaf verið þungarokk-
ari í hjarta og skilst að ég hafi 
verið farinn að berja höfðinu í 
takt við Metallica þegar ég var 
þriggja ára,“ segir Ásþór sem í dag 
er nítján ára. Fyrsta bolinn fékk 
hann þegar hann var fimm ára. 
„Ég fékk ekki að fara á Metallica 
tónleika með pabba og mömmu 
af því ég var of lítill. en þau komu 
með bol í sárabætur handa 
mér. Ég á hann enn þá en hann 
er orðinn aðeins of lítill. Fyrsti 
bolurinn sem ég keypti sjálfur var 
líka Metallica bolur sem ég fékk á 
tónleikum í New York, fyrstu tón-
leikunum sem ég fór á með hljóm-
sveitinni. Það er bolur með síðum 
ermum sem ég nota oft þegar ég er 
sjálfur að spila því hann er bæði 
flottur og svo hef ég heyrt að allar 
hreyfingar ýkist því ermarnar 
eru hvítar en bolurinn svartur.“ 
Hann segir að þungarokksaðdá-
endur merki sig hljómsveitum 
með bolum. „Ef þú átt marga boli 
með hverri hljómsveit ertu að 

sýna þeirri hljómsveit stuðning. 
Og þungarokksaðdáendur eru 
trúir sinni uppáhaldshljómsveit, 
jafnvel þótt hún gefi út nokkrar 
lélegar plötur í röð. Þetta er 
kannski ekki ólíkt því að styðja 
fótboltalið en munurinn er sá að 
það er enginn óvinur, þú getur 
haldið með öllum jafnt.“ Hann 
segir að nokkrar óskrifaðar reglur 
gildi um hljómsveitarbolanotkun. 
„Ef þú ferð á tónleika þá mætirðu 
í bol með að minnsta kosti einni 
hljómsveit sem er að spila þar og 
sýnir henni þannig stuðning og 
tónleikunum öllum í leiðinni. Við 
í Meisturum dauðans vorum alltaf 
í skyrtum þegar við byrjuðum 
að spila og merktum okkur þar 
af leiðandi ekki sem aðdáendur 
einhverra ákveðinna hljómsveita 
heldur vildum að hljómsveitin 
stæði fyrir sig sjálf. Um daginn 
þegar við spiluðum með Skálmöld 
vorum við samt allir í Skálmaldar-
bolum sem þeir gáfu okkur og það 
var ákveðinn virðingarvottur. Þeir 
voru síðan alls ekki í Skálmaldar-
bolum því þú spilar aldrei í þínum 
eigin bol, það er mjög mikilvæg 
regla.“ Hann segir boli líka geta 
verið minjagripi og jafnvel geti 
þeir komið af stað samræðum. 
„Það eru þá ekki endilega hljóm-
sveitarbolir heldur bolir sem 
eru merktir ákveðnum tónleika-
ferðum eða tónleikahátíðum eins 
og Eistnaflugi eða Rokkjötnum. 
Þannig sýnir þú að þú hafir verið á 
þessum hátíðum því bolirnir fást 
yfirleitt ekki annars staðar en á 
hátíðinni sjálfri.“

Ásþór segist sjálfur ekki velta 
því mikið fyrir sér í hvaða bol 
hann er dagsdaglega en veit 
dæmi annars. „Ég er yfirleitt bara 
í bolnum sem er efstur í fata-

Ásþór Loki Rúnarsson, söngvari og gítarleikari í Meistarar dauðans, segir boli vera sterkt tjáningartæki í þunga-
rokks heiminum. Hér er hann í Skálmaldarbol en Meistarar dauðans hituðu upp fyrir Skálmöld á dögunum. 

skápnum og er ekkert mikið að 
pæla í því en margir velja bolinn 
gaumgæfilega eftir því hvernig 
þeim líður og ef maður er ekki í 
stuði til að hlusta á Metallica þann 
daginn þá fer maður alls ekki í 
Metallica bol.“

Meistarar dauðans hafa í nógu 
að snúast þessa dagana en um 
síðustu helgi hituðu þeir upp 
fyrir Skálmöld á þrennum tón-
leikum, tvennum á Gauknum 
og einum á Græna hattinum. 
Enn fremur stendur yfir söfnun 
á Karolina Fund fyrir annarri 
plötu hljómsveitarinnar en sú 
fyrsta var tilnefnd til Íslensku 
tónlistarverðlaunanna. Hljóm-
sveitin hefur starfað í sex ár og 
samanstendur af bræðrunum 
Ásþóri Loka og Þórarni Þey sem 
er fimmtán ára trommuleikari en 
Ásþór er gítarleikari og söngvari 
hljómsveitarinnar ásamt því að 
semja flest lögin. Bassaleikarinn 
heitir svo Albert Elías Arason en 
þeir hafa þekkst síðan þeir voru 
smákrakkar gegnum foreldra sína. 
„Við tókum þátt í Hæfileikakeppni 
Íslands og í kjölfarið vorum við 
farnir að spila í grunnskólum og 

félagsmiðstöðvum og á endanum 
vorum við komnir á Rokkjötna 
2015 og árið eftir á Eistnaflug en 
þetta eru tvær stærstu þunga-
rokkshátíðirnar á landinu. Við 
höfum verið að semja lög og texta 
frá byrjun og nú er önnur platan 
okkar í burðarliðnum. Við erum 
búnir að taka hana upp en vantar 
herslumuninn á að geta klárað 
og erum því með hópfjármögnun 
í gangi á Karolina Fund.“ Árið 
2015 söfnuðu Meistarar dauðans 
fyrir fyrstu plötu sinni á Karolina 
Fund með góðum árangri en sú 
plata hlaut tilnefningu til Hinna 
íslensku tónlistarverðlauna sem 
Rokkplata ársins. „Nýja platan 
heitir Lög þyngdaraflsins og á 
koverinu verður bara mynd af 
Isaac Newton. Við erum allir svo-
litlir nördar líka og fannst þetta 
einum of gott að hafa Newton 
þarna framan á. Og kannski fer 
hann einhvern tíma á bol!“

Meistara dauðans má styrkja með 
því að fara inn á Karolinafund.is og 
leita undir Virk verkefni. Söfnunin 
stendur til 6. ágúst.

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Ásþór Loki hyllir hér hina goð-
sagnakenndu ensku rokkhljómsveit 
Led Zeppelin fyrir mikilvægt fram-
lag sveitarinnar til þungarokksins. 

Framhald af forsíðu ➛
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Christina Baranski, Judy Cramer, Cher, Jessica Keenan Wynn, Alexa Davies, Meryl Streep, Amanda Seyfried og Lily 
James skörtuðu sínu fegursta þegar Mamma Mia! Here We Go Again var frumsýnd í London í síðustu viku. 

Lily James er vel þekkt leikkona 
úr bresku þáttunum Downton 
Abbey. Aðdáendur hennar 

þaðan þekkja hana undir nafninu 
Lady Rose MacClare. Lily fer með 
hlutverk Donnu á yngri árum en 
Meryl Streep leikur hana eldri. Það 
er á þeim tíma sem Donna kynnist 
grísku eyjunni og djammar á fullu 
blússi. Lily hefur sagt í viðtali að 
hún hafi alltaf haft gríðarlega 
mikið dálæti á Meryl Streep og 
táraðist þegar hún hitti hana í 
fyrsta skipti. Þar fyrir utan fannst 
henni ævintýri líkast að hitta höf-
undana, þá Björn og Benny, í eigin 
persónu. Þeim bregður reyndar 
fyrir í myndinni, Benny sem píanó-
leikara og Björn sem háskólapró-
fessor.

Lily segir að það hafi verið 
dásamlegt að fá tækifæri til að 
leika í Mamma Mia, fá að ferðast 
og starfa með svona mögnuðum 
Hollywood-stjörnum. Lily, sem er 
fædd 1989, hefur leikið í nokkrum 
sjónvarpsþáttum og kvikmyndum. 
Hún vakti meðal annars athygli í 
myndinni Cinderella frá árinu 2015 
þar sem hún lék aðalhlutverkið. 
Meðal annarra þekktra kvikmynda 
er Burnt þar sem Bradley Cooper 
fór með hlutverk matreiðslumanns.

Lily fæddist í Surrey á Englandi. 
Faðir hennar, Jamie Thomson, er 
leikari og tónlistarmaður. Amma 
hennar var þekkt amerísk leik-
kona, Helen Horton, sem lék meðal 
annars í Alien og Superman 3. Lily 
útskrifaðist frá Guildhall School 
of Music and Drama í London árið 
2010. Það má með sanni segja að 
hún sé leikkona á uppleið.

Samkvæmt gagnrýnanda CNN 
kemur Lily með ferskan andblæ 
inn í kvikmyndina ásamt Cher, 

sem leikur ömmu Sophie og Andy 
Garcia sem fer með hlutverk 
Fernando sem tengist auðvitað 
samnefndu lagi Abba. Leikarar úr 
fyrri kvikmyndinni eru þarna eins 
og Meryl Streep, Amanda Seyfried, 
Colin Firth, Stellan Skarsgård og 
Pierce Brosnan ásamt stórum hópi 
dansara. Mamma Mia! Here We Go 
Again er kannski ekki besta mynd 
í heimi en hún flytur okkur mikla 
hlýju, gleði og góða tónlist. Það er 
nægilegt til að gera sér ferð í bíó, 
segir gagnrýnandinn.

Það eru liðin tíu ár frá því fyrri 
myndin var frumsýnd og eignaðist 
milljónir aðdáenda. Heil tíu ár frá 
því lögin Dancing Queen, Take a 
Chance on Me og Super Trouper 
lifnuðu við á hvíta tjaldinu. Í nýju 
myndinni syngur Cher hið þekkta 
lag Fernando til Andy Garcia og 
hann tekur undir. Þau þykja fara 
á kostum. Aðdáendur Abba fá að 
heyra mörg lög í þessari nýju mynd 
og margar minningar vakna hjá 
þeim hópi sem upplifði hljóm-
sveitina á áttunda áratugnum.

Úr Downton Abbey í 
Mamma Mia
Kvikmyndin Mamma Mia! Here We Go Again hefur fengið 
góða dóma og helstu sérfræðingar segja að hún eigi 
fullan rétt á sér. Mörgum nýjum andlitum bregður fyrir í 
myndinni og meðal þeirra er leikkonan Lily James.

Lily James fer með hlutverk Donnu 
á yngri árum og fær góða dóma.

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Elizabeth McGovern og Lily James í partíi sem haldið var til heiðurs þátt-
unum Downton Abbey.  Þær eiga báðar ættir að rekja til Bandaríkjanna. 

Við erum á Facebook

Str. 36-56 

VERÐHRUN
Á ÚTSÖLUNNI

ENN ER HÆGT AÐ 
GERA GÓÐ KAUP

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

Ný sending af 
SHAPE gallabuxum

stendur undir nafni
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DIESEL TASKA FYLGIR KAUPUM Á DIESEL ILMUM FYRIR 6.900 EÐA MEIRA.

DIESEL D
Í LYFJUM & HEILSU KRINGLUNNI OG 
GLERÁRTORGI 26. JÚÚLÍ - 1. ÁGÚST.

20% AFSLÁTTUR AF DIESEL ILMUM



Rania, drottning Jórdaníu, var klædd 
í fölbleikt þegar hún kom ásamt 
manni sínum, Abdullah konungi, 

á fund Trump-hjónanna í Hvíta húsinu 
í lok júní. Svo skemmtilega vildi til að 
Melania Trump var sömuleiðis klædd í 
bleikt. Þar sem þessar tvær konur þykja 
bera af þegar kemur að dýrum og fal-
legum fötum verður að draga þá ályktun 
að bleikt sé sumarliturinn í ár. Dressið 
sem Rania klæddist var reyndar tvískipt, 
buxur og skyrta. Buxurnar eru frá Adeam 
og kosta rúmar eitt hundruð þúsund 

krónur. Hönnuður Adeam er Hanako 
Maeda sem er af japönskum ættum en 
alin upp í New York. Eftir útskrift flutti 
Hanako til Tókýó þar sem hún kom 
Adeam á laggirnar. Vinsældir merkisins 
eru miklar.

Rania drottning er 47 ára og hefur 
barist ötullega fyrir mannréttindum 
múslimskra kvenna og barna. Hún hefur 
verið gagnrýnd fyrir baráttu sína en jafn-
framt þakkað. Abdullah og Rania eiga 
fjögur börn, Hussein, 24 ára, Iman sem er 
21 árs, Salma, 17 ára, og Hashem, 13 ára.

Báðar í bleiku í Hvíta húsinu

Samfélagsmiðillinn Instagram 
er mikið notaður af þeim sem 
fylgjast vel með nýjustu tísku-

straumum og stefnum. Vinsælasta 
tískumerkið á Instagram er Chanel 
(chanelofficial) með um 29 milljónir 
fylgjenda.

Gucci (gucci) er í öðru sæti með 
26,3 milljónir fylgjenda og Louis 
Vuitton (louisvuitton) er í þriðja sæti 
með tæplega 26 milljónir fylgjenda.

Fyrrverandi Kryddpían Vict-
oria Beckham er í fjórða sæti með 
merkið sitt sem hefur um 21,6 
milljónir fylgjenda og Dior (dior) er 
í fimmta sæti með um 20,4 milljónir 
fylgjenda.

Í sjötta sæti situr tískumerkið 
Dolce & Gabbana (dolcegabbana) 
með 17,5 milljónir fylgjenda og 
Prada (prada) er í því sjöunda með 
16,1 milljón fylgjenda.

Versace (versace) er í áttunda 
sæti með 13,4 milljónir fylgjenda 
en Calvin Klein (calvinklein) er í því 
níunda með 13,2 milljónir fylgjenda.

Michael Kors (michaelkors) situr 
í tíunda sætinu með 12,1 milljón 
fylgjenda.

Vinsæl á 
Instagram

Rania drottn-
ing og Melania 
Trump þegar 
þær hittust í 
Hvíta húsinu í 
lok júní. 

Draumur kanadíska hönnuð-
arins Nina Kharey rættist í 
þessari viku þegar Meghan 

Markle mætti í flík frá henni á 
hátíðarhöld sem voru í tilefni af því 
að öld er liðin frá fæðingu Nelsons 
Mandela. Kharley segir að það hafi 
verið óraunverulegt augnablik 
þegar hún komst að því að hönnun 
hennar hafði verið notuð af einu 
þekktasta tískutákni Vesturlanda.

Markle mætti í fölbleikum erma-
lausum rykfrakka sem sló í gegn hjá 
tískuáhugamönnum og aðdáend-
um bresku konungsfjölskyldunnar. 
Frakkinn er frá tískumerkinu House 
of Nonie, en stílisti Markle, Jessica 
Mulroney, hefur verið viðskipta-
vinur merkisins árum saman.

Kharey sagði frá því hvernig 
upplifun það var að uppgötva að 
Markle hefði notað fötin hennar í 
viðtali við tímaritið HELLO!. Hún 
komst að því þegar hún fékk texta-
skilaboð frá kynningarstjóranum 
sínum klukkan korter fyrir sjö að 
morgni og segir að það hafi verið 
bæði ótrúlegt og rosalega óraun-
verulegt. „Pabbi minn fór að gráta. 
Ég byrjaði bara strax að gúggla og 
skoða og dáðist að því hvernig hún 
leit út,“ segir Kharey. „Hún var bara 
svo ótrúlega flott.“

Eins og við er að búast fór 
frakkinn umsvifalaust að roksel-
jast. „Loksins get ég sannað að ég 
eigi skilið að fá tíma og athygli, ekki 
bara fyrir heiminum, heldur fyrir 
sjálfri mér og fjölskyldunni minni. 
Ég hef eitthvað fram að færa!“ sagði 
Kharey um þessi tímamót í lífi sínu.

Draumar rætast

HHI BALLLLLL BUUXXUUURRR 

Levi ś Kringlunni – Levi ś Smáralind

 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 6 .  J Ú L Í  2 0 1 8  F I M MT U DAG U R



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

BESTA VERÐIÐ !
Nýr VW Golf Trendline 1.6 Diesel, 
beinsk. aðeins nokkrir bílar í boði á 
2.990 þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Bátar

 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 
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 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 OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Suðurlandsbraut 6, Rvk.  |  Sími 419 9000  info@handafl.is   |   handafl.is

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

Nýr asískur veitingastaður í Dalbraut 1, 105 Reykjavík 

Opnar í dag
Glæsileg opnunartilboð 2fyrir1

af Wok Fusion menu gildir til 04/08. 

Wok Dragon * Dalbraut 1,105 Reykjavík * sími:557-1888 * https://wokdragon.is
Mánudaga-Laugardaga: 10:30-21:30 * Sunnudaga: 12:00-21:00 

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

SMÁAUGLÝSINGAR  7 F I M MT U DAG U R   2 6 .  J Ú L Í  2 0 1 8 512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu 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

Skólar
Námskeið

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

Húsnæði

 Sumarbústaðir

SPOD 15 FM. SMÁHÝSI.
Fullbúið hús á hjólum, hentar sem 
gestahús, sumarhús eða AIR BNB. 

Er með sýningarhús í RVK. Verð 
3.490 þús m/vsk.

Uppl. í síma 660-7747 - www.bit.
ly/smahysi”

 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

- BÍLSTJÓRA VANTAR Á 
FJÖGURRA ÖXLA TRUKK -

Silfri ehf óskar eftir bílstjóra á 
fjögurra öxla trukk. 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

 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

BÆJARGARÐUR
TILLAGA AÐ DEILISKIPULAGSBREYTINGU

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Bæjarráð Garðabæjar auglýsir hér með tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Bæjargarð 
samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan gerir ráð fyrir sex 9,15 m háum 
ljósamöstrum við íþróttavöll. 

Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofum Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá 26. júlí 2018 til og með 
6. september 2018. Hún er einnig aðgengileg á vef bæjarins, www.gardabaer.is. Dreifibréf verður 
sent í hús á Fitjum, Hraunhólum og Stekkjarflöt þar sem athygli er vakin á auglýsingunni.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 

Frestur til þess að skila inn athugasemdum rennur út 6. september 2018. 

Skila skal athugasemdum á bæjarskrifstofu Garðabæjar eða á skipulag@gardabaer.is og skulu þær 
vera skriflegar og undirritaðar. 

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Skálafell, kláfur 
skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til  26. ágúst 2018. 

Sala fasteigna frá

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

Skipasund 25, 104 Reykjavík

Góð og töluvert endurný 94 fm efri 
sérhæð.  Endurnýjaðar raflagnir og 
nýlegt járn á þaki.  Rúmgott eldhús 
og stórar svalir til suð-austurs, sér 
inngangur. Góð og vel skipulögð eign 

miðsvæðis í Reykjavík, stutt í skóla og leikskóla. V. 43,9 m.

Opið hús: Skipasund 25, 104 Reykjavík, Íbúð merkt: 01 02 01. Eignin 
verður sýnd fimmtudaginn 26. júlí 2018 milli kl. 17:15 og kl. 17:45. 

Nánari upplýsingar veitir Hilmar Þór Hafsteinsson lögg. fasteigna-
sali í síma 824-9098, hilmar@eignamidlun.is

OPIÐ 

HÚS

Fasteignir

Tilkynningar

Tilkynningar

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfurDáleiðsla

Hætta að reykja,  betri svefn, 
léttast/þyngjast, og láta sér líða 
betur á margan annan máta.

Ingibjörg Bernhöft hjúkrunarfr.
og dáleiðslufræðingur

Snyrti & nuddstofan Smart
Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!

Kíkjið á facebook síðu okkar: 
facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

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

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

HÖFÐABÓN
BÓN OG ÞVOTTUR

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

ERTU Í LEIT AÐ DRAUMASTARFINU?    

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is
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