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Lífsstíll

Guðrún Sörtveit er glæsileg. Hún uppsker aðdáun fyrir að vera ófeimin að sýna að hún hefur íturvaxnar mjaðmir og læri. MYNDIR/ANTONÍA LÁRUSDÓTTIR

.FMUVCFUVS

Konur eru ekki
í einni stærð
Guðrún Helga Sörtveit fann sjálfstraust sitt aukast eftir að hún blómstraði á
samfélagsmiðlum. Hún er meðvituð um að ungar stúlkur fylgi henni og vill
vera góð fyrirmynd. Að vera góð manneskja gerir hana hamingjusama. ➛2
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Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

að rækta vinaböndin. Það er ekki
nóg að tala við fólk í gegnum samfélagsmiðla og læka við myndir;
við verðum líka að hittast og tala
saman, spyrja hvernig okkur líður,
knúsast og vera til staðar í raunheimum. Þetta eru fleiri orðnir
meðvitaðir um því netið getur
einangrað fólk og það vill stíga út
fyrir þann ramma á ný.“
Guðrún segist heppin með vinkonur og vera góð vinkona sjálf.
„Við hittumst oft og spjöllum,
hlustum og erum til staðar í gleði
og sorg. Við þurfum ekki í sífellu
að pósta myndum af okkur saman
til að sanna fyrir heiminum að við
séum bestu vinkonur. Við vitum
það sjálfar. Sönn vinátta snýst ekki
um að sýna myndir af því hvað
við erum hamingjusöm heldur að
rækta samskiptin í raun og sann.
Ég eignaðist vinkonur mínar þegar
við vorum sjö ára í Lækjarskóla.
Við erum nánar, vitum allt hver um
aðra og allt er svo eðlilegt með þeim
að þær eru mér sem systur,“ segir
Guðrún sem á tvo eldri bræður.

thordisg@frettabladid.is

É

g er ekkert sérstaklega norsk
í mér en ég er afar stolt af
norsku ættarnafninu,“ segir
Guðrún Helga Sørtveit. Föðurafi
hennar er Norðmaður.
„Afi kynntist íslenskri föðurömmu minni þegar hún var sautján
ára og hún varð fljótt barnshafandi.
Síðan skildi leiðir; afi fór til Noregs
og bæði eignuðust aðra maka og
börn. Pabbi vissi því ekki hver faðir
hans var fyrr en um tvítugt að hann
leitaði hans og fann að áeggjan
mömmu. Þá kom afi til Íslands að
hitta son sinn og þau amma hittust
aftur og urðu ástfangin á ný,“ segir
Guðrún um rómantíska ástarsögu
ömmu sinnar og afa sem þá voru
skilin við sína fyrri maka og eru nú
hjón í Noregi.
„Við förum því oft til Noregs til
samfunda við föðurfjölskylduna
sem tók pabba svo vel og samskiptin eru yndisleg. Mér leiddist þetta
ættarnafn mjög á æskuárunum
vegna eilífra spurninga en þegar ég
eltist tók stoltið yfir og mér þótti
æ vænna um nafnið vegna þess að
það minnir mig á norska afa minn
og fjölskylduna úti,“ segir Guðrún.

Eðlilegt slit olli vanlíðan

Hrósað fyrir vöxtinn
Guðrún er vinsæl samfélagsmiðlastjarna en hlédræg að eðlisfari.
„Upphaflega fór ég á Snapchat
með viðskiptahugmynd til að
trekkja til mín fleiri viðskiptavini
í förðun en fljótlega vatt það upp
á sig og varð enn stærra þegar ég
byrjaði að blogga á Trendnet. Ég
hef gaman af því að kenna sitthvað
um tísku, förðun og lífsstíl og hjálpa
öðrum með ráðum og dáð,“ segir
Guðrún sem er förðunarfræðingur
og hóf nýlega að kenna við Make
Up Studio Hörpu Kára. Hún er líka
á þriðja ári í viðskiptafræði við
Háskóla Íslands þaðan sem hún
ætlar í meistaranám í markaðsfræði.
„Snyrtiáhuginn kviknaði á unglingsárunum. Mig langaði að byrja
að blogga miklu fyrr en var feimin
og átti erfitt með að opna á líf mitt
og leyfa fólki að kynnast mér. Svo
einn daginn lét ég slag standa og
held að það sé besta ákvörðun
sem ég hef tekið. Það hefur opnað
margar dyr og auðvitað er engu líkt
að geta sinnt því sem manni þykir
skemmtilegast á degi hverjum,“
segir Guðrún og fann sjálfstraustið
eflast eftir að hún fór að leggja sitt
lóð á vogarskálar samfélagsmiðla.
„Áður hafði ég enga trú á sjálfri
mér en það breyttist smám saman.
Ég hætti að velta mér upp úr áliti
annarra því það gerir engum gott.
Svo sjóaðist ég fyrir framan myndavélina og fann þor til að tala í stað
þess að skrifa það sem mér lá á
hjarta,“ segir Guðrún sem fær mikil
viðbrögð frá fylgjendum sínum.

Guðrún var nýlega gerð að sérlegum sendiherra förðunarvöruframleiðandans Real Techniques á Íslandi.

Við þurfum ekki að
pósta myndum af
okkur saman til að sanna
fyrir heiminum að við
séum bestu vinkonur.
Við vitum það sjálfar.
Guðrún Helga Sørtveit

„Mér þykir merkilegt að fólk gefi
sér tíma til að senda mér jákvæð
og uppbyggjandi skilaboð. Margir
virðast tengja við mig og ég fæ hrós
fyrir útlitið því ég er ekki dæmigerð
í vexti og með stór læri og mjaðmir.
Þótt ég leggi ekki meðvitað áherslu
á jákvæða líkamsmynd finnst mér
gott að fólki líki það vel,“ segir
Guðrún og fær líka skilaboð frá
stelpum sem hafa þorað að klæðast
ákveðnum fötum af því að hún
gerði það.
„Það er nú eitthvað sem unglingurinn ég hefði haft gagn af á sínum
tíma og ég get ekki ímyndað mér
hvernig það er að vera unglings-

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM AF ATVINNULÍFINU
Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum.
Námið er opið öllum þeim sem áhuga hafa á að læra hvernig standa skal að
Leiðsögn erlendra og innlendra ferðamann um Ísland.
! Flest stéttarfélög styrkja nemdur til náms.
! Nemendur geta að námi loknu gerst félagsmenn í Leiðsögufélaginu.
Helstu námsgreinar:
! Helstu viðkomustaðir ferpamanna á Íslandi í máli og myndum.
! Mannleg samskipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
! Saga landin, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
! Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.
Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar hver á sínu sviði.
Boðið er uppá dag – og kvöldnám, auk þess er farið í fjölda vettvangsferða.
Umsögn: Fyrir nokkrum áruð stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla
Íslands. Námið stóð vel undir væntingum þar sem fjölmargir kennarar komu
að kennslunni og áttu þeir auðvelt með að ná til mín og auka áhuga minn
á námsefninu og ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem
landið okkar er og virðingu sem okkur ber að sýna í því. Kennararnir voru
mjög færir og fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma efninu
til skila.
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og spennandi tímar eru framundan.

Guðrún Helga
Bjarnadóttir
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stúlka í dag. Ég held að það sé mjög
erfitt því pressan er svo mikil á að
vera fullkomin og enginn maður
með mönnum nema hann eigi
nýjustu Gucci-töskuna, sem er auðvitað fásinna. Kröfurnar byggja á
óraunsæi og því geri ég í því að vera
líka ómáluð, sem mér þótti óhugsandi á unglingsárunum. Sannleikurinn er þó sá að engin vaknar
með upprúlluð augnhár, mótaðar
augabrúnir eða silkimatta húð.“

eiga nýjustu tískufötin eða vera
ekki svona eða hinsegin. Stelpur nú
þurfa að hafa þykkan skráp til að
verða ekki vansælar út af slíku og þá
er gott að sjá að líf samfélagsstjarna
er ekki bara svart og hvítt og að þar
sé manneskja sem á sínar vonir og
þrár en upplifir líka vonbrigði og
verri tíma en myndirnar sýna.“

Hamingjan er góðmennska

Óraunsæjar glansmyndir
Guðrún vonast til að hún sé unglingsstúlkum og ungum konum góð
fyrirmynd.
„Það er ekki markmið í sjálfu
sér, en ég hef alltaf á bak við eyrað
að ungar stelpur fylgjast með mér
og vil hafa góð áhrif á líf þeirra og
tilveru.“
Hún telur gott og erfitt að vera
ung kona í íslensku nútímasamfélagi.
„Ungar konur eru upp til hópa
vel til hafðar og flottar, og flestar
virðast þær uppfullar af sjálfstrausti. En það er erfitt að horfa upp
á glansmyndir á netinu og bera sig
saman við konur sem birta af sér
myndir sem er búið að eiga við og
teknar með bjútífilter til að sýnast
sem fullkomnastar. Stelpur sem
fylgjast með Kim Kardashian þurfa
að gera sér grein fyrir að hún vinnur
við að líta vel út og þar er legið yfir
flottu myndunum áður en ákveðið
er að birta þær.“
Því sé léttir að æ fleiri konur sýni
hvernig þær líta út frá náttúrunnar
hendi.
„Því þótt gaman sé að skoða
flottar myndir má ekki sökkva sér
í gerviheiminn og halda að lífið
sé fullkomið hjá þessum konum.
Öllum líður einhvern tímann illa
og maður sér ekki hvað er að gerast
á bak við tjöldin, hvort þar búi að
baki sorg eða erfiðleikar. Þegar ég
var unglingur voru samfélagsmiðlar
ekki jafn ríkur þáttur í lífi unglinga
en þó varð ég heltekin af því að
Fólk er kynningarblað sem býður auglýsendum að kynna vörur og þjónustu í
formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið
fylgir Fréttablaðinu daglega.
Útgefandi:
Torg ehf

Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Guðrún var sautján ára þegar hún
fann ástina hjá Steinari Gunnarssyni.
„Við kynntumst í gegnum sameiginlega vinkonu á Facebook. Ég
held að það sé auðveldara að finna
lífsförunautinn í dag en áður þegar
stelpur urðu að vonast eftir að hitta
draumaprinsinn á ballinu. Allt er
svo opið og gegnsætt og hægt að
fletta öllum upp, fylgjast með hver
er með hverjum og hverjir hættir
saman, því fólk er svo opið með að
pósta myndum af sér saman en svo
hættir það að pósta þegar ástin er
fyrir bí. Facebook er þó persónulegri miðill en svo að maður bæti
á vinalistann ókunnum gæja sem
manni líst vel á. Það er bara krípí
og miklu frekar að adda honum á
Snappinu.“
En þótt Guðrún lifi og hrærist í
heimi fegurðar segir hún fegurðina
ekki skapa sanna hamingju.
„Fegurð er afstæð og það sem mér
þykir fagurt hentar ekki öðrum.
Það að vera fallegur á samfélagsmiðlum eða að eiga allt í heiminum
gerir engan hamingjusaman,“ segir
Guðrún og veit upp á hár hvað gerir
hana hamingjusama.
„Það er að vera góð manneskja,
við sjálfa mig og aðra. Kærastinn
minn, fjölskyldan og vinkonur gera
mig líka hamingjusama. Þegar ég
var yngri fannst mér skipta mestu
að eiga allt en orðin 25 ára hef ég
áttað mig á að veraldlegir hlutir
skipta engu ef maður hefur engan
að tala við. Það er svo dýrmætt að
eiga góða að og hjá unga fólkinu
gleymist að ræða mikilvægi þess

Guðrún skartar skínandi demanti í
efri augntönn.
„Mér þykir vænt um þennan
demant og hann er orðinn hluti af
mér. Mér fannst hann töff þegar ég
var sautján ára og varð hissa þegar
mamma leyfði mér að fá hann því
ég mátti ekki fá göt í eyrun né húðflúr,“ segir hún og brosir.
Stíll Guðrúnar er rómantískur og
rokkaður í senn. Henni þykir best
að klæðast rifnum gallabuxum,
krúttlegum og kvenlegum toppi og
leðurjakka yfir. Hún er ófeimin að
sýna íturvaxinn líkamann og segir
það gert af brýnni sjálfsást.
„Sem betur fer er komið upp á
yfirborðið að konur eru ekki í einni
stærð. Þær eru af öllum stærðum
og gerðum, stórar, litlar, feitar og
mjóar, og allar jafn yndislegar.
Sjálfri leið mér illa yfir að vera með
slit á unglingsárunum og velti mér
upp úr því hvers vegna ég? Eins og
ég væri eina stelpan í heiminum
með slit. Svo talar maður við aðrar
stelpur og þær eru langflestar með
ummerki þess að hafa þroskast og
fengið stærri mjaðmir, rass, læri og
brjóst. Líkami þeirra breytist en því
fylgdi feluleikur sem gerir þær óöruggar. Flestar stelpur sem ég þekki
eru með slit og mér finnst geggjað
að fólk sýni að það sé alls konar.
Margar fyrirsætur ytra eru í yfirvigt
sem var áður tabú og vonandi er
þessi breyting til frambúðar.“
Guðrún segir skipta ungar konur
mestu að vera hamingjusamar.
„Að vera góðar og sannar manneskjur og njóta velgengni í einkalífi
og starfi. Mér þykja ungar, íslenskar
konur fádæma duglegar, þær eru
metnaðarfullar og hika ekki við
að mennta sig sem mest og láta
drauma sína rætast. Það er einstaklega hvetjandi og magnað að sjá.“
Á mánudagskvöldi, eins og öll
önnur kvöld, ætlar Guðrún að
setjast til borðs með Steinari sínum
og tala saman yfir kvöldmatnum,
sem gæti orðið taco eða ýsusporður.
„Við keyptum okkur íbúð í fyrra
og höldum fast í hefðir fjölskyldunnar að setjast saman við kvöldverðarborðið. Ég er alin upp við
að mega ekki vera í símanum við
matarborðið heldur sest fjölskyldan
saman og við förum hringinn til að
vita hvernig öllum líður og hvernig
dagurinn var. Kærastinn fékk áfall
þegar honum var fyrst boðið í mat
og við sátum í þrjá tíma að borða,
spjalla og hlæja. Það skiptir mig
miklu að varðveita svo dýrmæta
stund í amstri dagsins.“
Fylgstu með Guðrúnu á trendnet.is
og Instagram.

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | 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 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 | 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
Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is,
s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,
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Bílar
Farartæki

Bílar til sölu

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

Þjónusta

Varahlutir

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

Hreingerningar
TILBOÐ 1,2 MILLJ. STGR. !
Reneult Scenic III 2013 ssk, dísel,
ekinn 80 þús, 5 manna frábær
fjölskyldubíll. Fæst á 1,2 millj. stgr.
Hjördís 896-0753

Hjólbarðar

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

TECHKING VINNUVÉLADEKK

Nudd

Vorum að fá nýja sendingu af
hinum frábæru vinnuvéladekkjum
frá Techking Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp.
sendist á okspares@simnet.is

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

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

VY-ÞRIF EHF.
EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Búslóðaflutningar

Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein
bremsuviðgerðir. Renni diska
og skálar. Fljót og góð þjónusta.
Bergfinnur ehf. 892 7852

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

MENUMASTER - Xpress - IQ

Ofn sem er
ﬁmmtán sinnum
ﬂjótvirkari

Þegar kemur að hraða þarf öflugan, einfaldan
og tæknilega fullkominn ofn til þess að elda
góðan mat. 15x hraðari eldun.
Snertiskjár sem gefur ofninum
strax réttan eldunartíma með
einfaldari undirbúningsvinnu USB
- WiFi - Ethernet

5189 #

z Kafﬁhús z Bensínstöðvar z Veitingastaðir
z Hótel (Room Service) z Barir / pubbar
z SPA z Skyndibitastaðir z Snyrtistofur
z Hraðveitingar z Hostels z Skólar z

Hafðu samband
og fáðu nánari upplýsingar

Draghálsi 4
110 Reykjavík
sími: 535 1300
verslun@verslun.is
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Húsnæði

SPÁSÍMINN 908 5666

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025
Tilboð dyrasímakerfi,
mynddyrasímar, töfluskipti.
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

Umhverfis- og skipulagssvið

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

Húsnæði í boði

Klapparstígur 19, Veghúsastígur 1
TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM
165 og 285 fm bil með allt að 9 m
lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð
malbikuð lóð, og greið aðkoma.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir
í s. 661 7000

Keypt
Selt

Auglýsingar um breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík

Reykjavíkurborg

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 12. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 20.
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Skuggahverfis vegna
lóðarinnar nr. 19 við Klapparstíg og nr. 1 við Veghúsastíg. Í breytingunni felst m.a. að skilgreindir eru tveir
nýir byggingarreitir á lóð ásamt byggingarreit fyrir smáhýsi þar sem heimilt verði að reisa palla og smáhýsi
allt að 2.2 metrum að hæð. Einnig er gert ráð fyrir 6 íbúðum á lóð en ekki verði gert ráð fyrir bílastæðum
á lóð. Jafnframt verða byggingar á lóð nr. 1 við Veghúsastíg fjarlægðar. Nánar um tillöguna vísast til
kynningargagna.

Brúnavegur 13 - Hrafnista
Til sölu

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is
Ný veiddur Hornafjarðarhumar
og fleira góðgæti úr hafinu.
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Atvinna

Óskast keypt
Atvinna í boði
KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR
Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Bílstjóri óskast á sendibíl,meirapróf
ekki nauðsynlegt, íslenskukunnátta,
hreint sakavottorð. Uppl.s: 8999288
Óska eftir vélstjóra og einnig háseta
á tæplega 200t netabát sem gerður
er út frá Suðurnesjum. Uppl. í s.
892 5522

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 5. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 13.
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Laugarás - Hrafnistu,
vegna lóðarinnar nr. 13 við Brúnaveg. Í breytingunni felst stækkun á byggingarreit fyrir loftræstiklefa fyrir
framleiðslueldhús Hrafnistu. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Kjalarnes, Jörfagrund 54-60
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 5. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 13.
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Grundarhverfis vegna lóða
nr. 54-60 við Jörfagrund. Í breytingunni felst að fjölga íbúðum úr átta í þrettán, færa hús framar á lóðina og
færa bílastæði aftar á lóð meðfram langhlið á húsi. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Norðurbrún 2
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 5. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 13.
september 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóð nr. 2 við Norðurbrún.
Í breytingunni felst að rífa núverandi verslunarhús og byggja nýtt íbúðarhús með verslun að hluta til á fyrstu
hæð. Önnur hæðin verður inndreginn frá suðvestri. Húsin verða því tvær hæðir og kjallari með verslun og
þjónustu á götuhæð og íbúðum á 1. og 2. hæð. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögur er einnig hægt að fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14,
1. hæð, virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 1. október 2018 til og með 12. nóvember 2018. Einnig má sjá
tillögurnar á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila
skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 12. nóvember 2018.
Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 1. október 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

AUKAVINNA/SKÓLAFÓLK

Til bygginga

Starfsfólk óskast á kvöld og eða
helgarvaktir í sjoppu í 101 RVK.
Umsóknir sendist á atvinna234@
gmail.com

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

Atvinna óskast

Reykjavíkurborg
HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,
parket, útihurðir, ofl. Gæði á
góðu verði. Nýkomnar Eurotec
A2 harðviðarskrúfur. Penofin
harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi
í símum 660 0230 og 561 1122.

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

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Umhverfis- og skipulagssvið

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030
Markmið um göngugötur

Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 20. september 2018, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
Reykjavíkur 2010-2030, er varðar markmið um göngugötur. Í breytingunni felst að sett eru ákveðnari
markmið um göngugötur og hvernig skuli standa að framkvæmd lokunar gatna fyrir bílumferð. Tillagan var
auglýst með athugasemdum Skipulagsstofnunar og voru þær teknar til umfjöllunar að lokinni auglýsingu.
Aðalskipulagstillagan var kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á
aðalskipulagi Aðalskipulagstillagan var auglýst á tímabilinu frá 29. júní 2018 til og með 11. ágúst 2018.
Tillagan var auglýst með athugasemdum Skipulagsstofnunar, dagsettar 6. júní 2018. Á auglýsingatímanum
barst ein athugasemd, auk þess sem fyrir lágu ábendingar Skipulagsstofnunar. Formlegar athugasemdir
og umsagnir leiða ekki til efnislegra breytinga á aðalskipulagstillögunni, en skerpt var á orðlagi vegna
ábendinga Skipulagsstofnunar.
Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska frekari upplýsinga og að nálgast
einstök í gögn í málinu geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (skipulag@
reykjavik.is).

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030
Gufunes. Breytt landnotkun atvinnusvæðis. Þróun blandaðrar byggðar
Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 20. september 2018, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030, varðandi breytta landnotkun í Gufunesi. Í tillögunni felst að breyta hluta iðnaðarsvæðis í
Gufunesi í miðsvæði, þar sem þróuð verður blönduð byggð atvinnu- og íbúðarbyggðar.
Tillagan var kynnt í samræmi við 30-31. gr skipulagslaga, sbr. gr. 36 um breytingar á aðalskipulagi.
Á vinnslutímanum var aðalskipulagstillagan kynnt samhliða deiliskipulagstillögu fyrir hluta svæðisins.
Aðalskipulagstillagan var auglýst, ásamt tillögu að deiliskipulagi fyrsta áfanga uppbyggingar á svæðinu, á
tímabilinu frá 6. júlí 2018 til og með 17. ágúst 2018. Á auglýsingatímanum barst ein athugasemd sem beint
var að báðum tillögum. Vegna athugasemdarinnar var gerð lagfæring á skilgreiningu hins nýja miðsvæðis
í aðalskipulaginu.
Kíktu inn á atvinnuvef Fréttablaðsins og JOB.is
á atvinna.frettabladid.is eða á www.job.is
Glæný og fersk störf í hverri viku.

Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska frekari upplýsinga og að nálgast
einstök í gögn í málinu geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (skipulag@
reykjavik.is).
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

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

