
KYNNINGARBLAÐ

Það má með sanni segja 
að frægir tískuhönnuðir 
eldist vel í starfi. Þeir eru 
ansi margir komnir yfir 
áttrætt og í fullu fjöri.  
  ➛4
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Þín útivist – þín vellíðan
Icewear hefur opnað nýja og glæsilega verslun, Icewear Magasín, í Smáralind. 
Þar fæst fallegur fatnaður á alla fjölskylduna, hvort sem er fyrir útivist, skóla 
eða vinnu, að sögn Aðalsteins Pálssonar, framkvæmdastjóra Icewear. ➛2

Sérstaða Ice wear felst í breiðri vörulínu og afar hagstæðu verði að sögn Aðalsteins Pálssonar framkvæmdastjóra. MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



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. 
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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

Útgefandi: 
Torg ehf 
Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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,  

Icewear stígur stórt skref inn á 
íslenska markaðinn með opnun 
nýrrar og glæsilegrar Icewear 

Magasín verslunar í Smáralind. 
„Í þessari verslun er lögð höfuð-
áhersla á fatnað sem hentar fyrir 
alla fjölskylduna, hvort sem er 
fyrir frístundir, útivist, skólann 
eða vinnuna. Icewear býður upp 
vandaðan fatnað þar sem íslensk 
hönnun er í fyrirrúmi. Fötin eru 
sérstaklega hönnuð fyrir íslenskar 
aðstæður og hugsuð fyrir okkar 
séríslenska veður og náttúru,“ segir 
Aðalsteinn Pálsson, framkvæmda-
stjóri Icewear. 

Verslunin í Smáralind hefur 
þegar hlotið góðar viðtökur við-
skiptavina en hún er staðsett á ann-
arri hæð verslunarmiðstöðvarinn-
ar. „Við duttum í lukkupottinn hvað 
varðar staðsetninguna. Úrvalið af 
verslunum og þjónustu í Smáralind 
hentar okkar viðskiptavinum mjög 
vel og ég er sannfærður um að sá 
hópur á eftir að fara stækkandi,“ 
segir Aðalsteinn.

 Formleg opnun verður í dag 
kl. 18-20 og af því tilefni er 20% 
afsláttur af öllum vörum í verslun-
inni yfir helgina. Sérstaða Icewear 
felst í einstaklega breiðri vörulínu 
og afar hagstæðu verði. Viðskipta-
vinir Icewear geta treyst því að þar 
fáist alhliða fatnaður á betra verði 
en gerist og gengur um leið og ekk-
ert er gefið eftir í gæðum, að sögn 
Aðalsteins.

Ný og falleg barnalína
„Í Icewear Magasín í Smáralind fæst 
ný lína sem er hönnuð fyrir íslenska 
markaðinn. „Við erum nýbúin að 
frumsýna fallega barnalínu sem 
samanstendur af snjógöllum, 
úlpum og snjóbuxum, regnfatnaði 
og hlýjum undirfatnaði, auk fylgi-
hluta. Einnig erum við nýbúin að 
kynna sérstaka street wear línu 
fyrir unga fólkið en í henni er m.a. 
að finna hettupeysur og boli. Við 
erum með allt frá ungbarnagöllum 

og upp í alvöru parkaúlpur,“ segir 
Aðalsteinn.

Icewear Magasín verslunin í 
Smáralind sker sig frá öðrum versl-
unum Icewear en þar er einnig að 
finna úrval af öðrum vörumerkjum 
samhliða Icewear. „Það eru gæða-
merki á borð við skandinavíska 
framleiðandann Helly Hansen, 
sem margir þekkja, ítölsku úti-
vistarmerkin Salewa og Asolu, sem 
framleiðir hágæða útivistarskó,“ 
upplýsir Aðalsteinn.

Icewear hefur um árabil framleitt 

Starfsfólk Icewear Magasín tekur vel á móti viðskiptavinum. 

Icewear kynnti nýlega sérstaka street wear línu fyrir unga fólkið. 

Í versluninni fást hágæða útivistarskór frá ítalska framleiðandanum Asolu. 

Litríkar og 
hlýjar húfur og 
vettlingar í stíl. 

Icewear Magasín er glæsileg verslun á 2. hæð í Smáralind. Formleg opnun verður í dag á milli kl. 18-20 og verður af því tilefni 20% afsláttur af öllum vörum yfir helgina í þessari verslun. 

Framhald af forsíðu ➛

útivistarfatnað, fylgihluti og gjafa-
vörur og á rætur sínar að rekja allt 
til ársins 1972. Verslunum Icewear 
hefur fjölgað hratt undanfarin ár 
og vöruúrvalið hefur aldrei verið 
meira. „Icewear fatnaður hefur 
verið mjög vinsæll meðal ferða-
manna um árabil og við erum því 
mjög spennt yfir því að færa okkur 
líka yfir á innlenda markaðinn,“ 
segir Aðalsteinn.

Nánar má sjá á www.icewear.is

Hjá Icewear er 
lögð áhersla 
á íslenska 
hönnun og allur 
fatnaður er 
hugsaður fyrir 
íslenskt veður-
far. Starfsfólk 
Icewear tekur 
vel á móti við-
skiptavinum.
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Tímabilið á milli heims-
styrjaldanna tveggja hefur 
oft verið talið gullaldartími 

franskrar tísku. Á þessum tíma 
komu fram miklar breytingar 
og umbætur í fatatísku kvenna. 
Frönsku tískuhúsin fundu nýja 
viðskiptavini í röðum Hollywood-
stjarna og erfingja bandarískra 
auðkýfinga. Konur gengu lengra 
í klæðnaði sínum en áður hafði 
þekkst. Kjólarnir styttust upp að 
hnjám og konur fóru að sjást í 
buxum.

Coco Chanel var sannkallaður 
brautryðjandi í kventísku. Nútíma-
leg viðhorf hennar gerðu hana 
að einni mikilvægustu persónu í 
fatahönnun á 20. öldinni. Hún setti 
ný viðmið í fegurð og glæsileika 
sem enn í dag hafa áhrif. Á þessum 
árum voru frægustu fatahönnuðir 
dagsins í dag að fæðast. Þar má 
nefna Karl Lagerfeld sem er 85 ára, 
Valentino, 86 ára, Giorgio Armani, 
84 ára, Ralph Lauren, 79 ára, Calvin 
Klein, 76 ára, Issey Miyake, 80 ára, 
og Pierre Cardin, 96 ára. Það er 
í rauninni stórmerkilegt hversu 
langa sögu þessir herramenn eiga í 
tískuheiminum.

Næsta kynslóð karlkyns tísku-

Gamlingjar  
stýra tískunni 

Karl Lagerfeld, sem er orðinn 85 ára, á langan feril að baki. Ralph Lauren sem verður áttræður á næsta ári.

Valentino er 86 ára og alltaf vinsæll. 

Pierre Cardin hefur starfað lengi við 
hönnun og er orðinn 96 ára gamall.

Giorgio Armani er 84 ára. 

Calvin Klein er 76 ára. 

Japanski hönnuðurinn Issey Miyake 
er áttræður og gefur ekkert eftir. 

Þeir sem stjórna 
tískuheiminum 
eru að stórum 
hluta gamlir 
karlar. Frægustu 
tískuhönnuðirnir 
eru flestir orðnir 
háaldraðir þótt 
þeir beri sig enn 
vel og fylgist vel 
með því nýjasta.

hönnuða er líka farin að eldast, það 
eru til dæmis Jean Paul Gaultier, 66 
ára, Tommy Hilfiger, 67 ára, Tom 
Ford, 57 ára, Michel Kors, 59 ára, og 
Marc Jacobs, 55 ára.

Margar konur koma líka að 
tískunni með afgerandi hætti en 
fáar hafa verið jafnlengi að og 
herrarnir. Vivienne Westwood, 77 
ára, hefur skapað sér fágaðan stíl, 
sömuleiðis Jil Sander, 75 ára, Diane 
von Furstenberg, 72 ára, og Vera 
Wang, 69 ára, svo einhverjar séu 
nefndar. Sonia Rykiel hafði sömu-
leiðis mikil áhrif á tískuheiminn 
ásamt Yves Saint Laurent og Oscar 
de la Renta sem öll eru látin.

Vissulega eru yngri konur á borð 
við Donnu Karan, Victoriu Beck-

ham og Stellu McCartney sannar-
lega vinsælar í tískuheiminum.

París hefur alltaf verið alþjóðleg 
miðstöð tískunnar og þar var 
fyrsta tískuvikan haldin. Eftir 
1950 breyttist tískan mikið og 
sérstakur unglingastíll leit dagsins 
ljós. Hippa-tískan birtist á sjöunda 
áratugnum og gallabuxur urðu 
allsráðandi hjá báðum kynjum. 
Um leið og tískan varð almennari 
hjá venjulegum borgurum fjölgaði 
tískuhúsum en ekki síður tísku-
búðum með ódýrari tískuvarning. 
Frægustu merkin halda þó uppi 
heiðri nýjustu tískunnar hverju 
sinni og eiga sér fjölda aðdáenda 
og fastra viðskiptavina, ekki síst í 
heimi ríka og fræga fólksins.

SMÁRALIND

Verð: 17.490 kr. 
Verð: 8.990 kr. 

Verð: 5.990 kr. 

Verð: 11.9
90 kr. 

CASUAL & COSY

kr. 

Verð: 15
.490 kr. 
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BLUE THERAPY RED ALGAE 
UPLIFT

Líffræðingar Biotherm hafa fangað lífskraft 
dýrmæts rauðs sjávarþörungs í einstaka 
formúlu. Eftir því sem við eldumst fækkar 
collagen og elastin þráðum húðarinnar 
verulega. Blue Therapy Red Algae Uplift 

hefur sjáanleg yngjandi og styrkjandi 
áhrif á húðina: Útlínur andlitsins verða 
skýrari, húðin mýkri, stinnari og með  

meiri ljóma.

BLUE THERAPY RED ALGAE 
UPLIFT CURE

RED ALGAE UPLIFT CURE hefur byltingar-
kennda áferð. Það er 10 sinnum léttara en 
hefðbundin serum og þrýstir virkum efnum 

niður í húðlögin. Það þarf einungis 6 dropa 
kvölds og morgna og húðin verður samstund-

is stinnari og þéttari. Eftir 28 daga er sem 
húðin hafi verið endurmótuð, er sjáanlega 
unglegri og sem henni hafi verið lyft. Notist 
í stað serums eða með serumi/kremi. 2 x 

virkara en krem. Hentar öllum húðgerðum.

BLUE THERAPY RED ALGAE 
UPLIFT KREM

Flauelsmjúkt krem sem hentar öllum
húðgerðum. Kremið vinnur á öldrunar- 

einkennum, mýkir og lyftir. Dag frá degi 
fær húðin frísklegan húðlit, verður  

silkimjúk, þéttari og stinnari.

Í BÁÐUM KREMUNUM ER AUK ÞESS LYKILINNIHALDSEFNI BIOTHERM, GJÖF FRÁ NÁTTÚRUNNI , LIFE PLANKTON TM 

BIOTHERM KYNNING
Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI FIMMTUDAG

TIL SUNNUDAGS 18. - 21. OKTÓBER.

BIOTHERM MÆLIR MEÐ:

NÝTT  B LUE  THERAPY  R ED  A LGAE  UP L I F T

Krem og serum með rauðum sjávarþörungum sem 
endurmóta útlínur andlitsins, lyfta, mýkja og gefa ljóma.

#YOUN GERN ATURALLY

HEAL VISIBLE 
SIGNS OF TIME

LYFT IR ,  MÝKIR ,  GEFUR L JÓMA

CHRISTY TURLINGTON-BURNS biotherm.com

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 7.800 kr eða meira á meðan birgðir endast.
20% AFSL ÁTTUR  AF  ÖL LUM B IOTHERM VÖRUM



NJÓTTU VETURSINS Í DÁSAMLEGRI VETRARKÁPU

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

Skoðið  
laxdal.is/yfirhafnir 

Tónlistarmaðurinn Einar 
Indra hefur lengi verið 
hrifinn af verslunum sem 

selja notaðan fatnað. Hann hefur 
lengið keypt notuð föt í Spúútnik 
hér á landi og segist þefa uppi 
sambærilegar verslanir á ferða-
lögum erlendis. „Ég hef ekki gaman 
af því að fara í fataverslanir og er 
um leið ekkert sérstaklega hrifinn 
af því að kaupa mikið af fötum. 
Frekar kýs ég að kaupa notuð föt 
en mér finnst fólk kaupa yfirhöfuð 
allt of mikið af drasli sem er stórt 
vandamál í heiminum í dag. Þó er 
ég mjög hrifinn af hönnun og til 
að mynda er íslenska merkið Aftur 
snilld því það sameinar endur-
nýtingu og töff hönnun. Annars er 
ég mest hrifinn af fötum sem verða 
eins og annað skinn á manni. Þá 
þarf ég ekki að spá í það hverju ég 
klæðist þegar ég fer úr húsi.“

Spilar á Airwaves
Einar kemur fram á Airwaves í 
næsta mánuði og segist hlakka 
mikið til. „Ég hef áður öðlast þann 
heiður að spila á þessari yndislegu 
hátíð og í ár mun ég bjóða upp á 
nýtt efni að mestu leyti. Hátíðin 

virðist vera í breytingarferli og 
ég er spenntur að sjá hvernig til 
tekst.“

Hann byrjaði ungur að semja 
tónlist og segist hafa verið lítill 
snáði þegar hann samdi vals á 
píanó. Verkið hét Boltavals þar 
sem hann var að æfa fótbolta á 
þeim tíma. „Valsinn þróaðist út í 
áhuga á Aphex Twin þegar ég var 
í menntaskóla, um það leyti sem 
lagið Come to daddy var í spilun. 
Þá byrjaði ég að setja saman 
vísur og fikta í hinum og þessum 
rafhljóðum. Tónlist mín er sam-
bland af rafrænum og hliðrænum 
hljóðum, skreyttum með söng.“

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Yfirleitt kaupi ég fötin mín 

erlendis.
Hvaða litir eru helst í uppáhaldi 

hjá þér?
Það eru svartur, hvítur, grár, 

dökkblár og dökkgrænn.
Hvaða flík hefur þú átt lengst og 

notar enn þá?
Það er jakki sem ég keypti þegar 

ég fór í ferðalag eftir útskrift úr 
menntaskóla. Ég fór meðal annars 
til Danmerkur á Hróarskelduhátíð-
ina og keypti hann þar í „second 
hand“ herfatabúð. Jakkinn er enn 
í notkun 18 árum síðar en reyndar 
er ég búinn að lita hann grænan 
síðan.

Hver er uppáhaldsflíkin þín?

Það er peysa sem ég keypti í 
Lissabon í apríl en þar var ég á 
ferðalagi með fjölskyldunni. Þar 
fundum við frábæra búð sem selur 
notuð föt og þar fann ég peysuna. 
Daginn eftir var öllum kortum 
og peningum stolið af okkur og 
við sátum uppi með ekkert en við 
áttum eftir að dvelja í mánuð í 

borginni. Ég fékk þó að skila hjóla-
skautum sem ég keypti í þessari 
búð og fékk pening til að lifa af 
daginn. Peysuna vildi hún hins 
vegar ekki aftur.

Bestu og verstu fatakaupin?
Verstu fatakaupin voru þegar 

ég var narraður í að kaupa bleika 
skyrtu og hörbuxur fyrir brúðkaup 

bróður míns á Ítalíu. Ég fæ enn 
hroll þegar ég horfi á myndirnar. 
Bestu kaupin eru sennilega sól-
gleraugu sem ég keypti í kvenna-
deildinni í einhverri búð í Póllandi 
fyrir tveimur árum. Þetta eru Dana 
Buchman gleraugu sem eru mjög 
góð og ég er ekki enn búinn að 
týna þeim, sem er mjög óvanalegt.

Þefar uppi notaðan fatnað
Einar Indra kýs að ganga í notuðum fötum enda finnst honum fólk kaupa yfirhöfuð allt of mikið 
af drasli. Uppáhaldsflíkin hans er peysa sem hann keypti í Lissabon fyrr á þessu ári.
Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Uppáhaldsflík Ein-
ars Indra tónlistar-
manns er peysa 
sem hann keypti í 
Lissabon á þessu 
ári þegar hann var 
á ferðalagi með 
fjölskyldunni. Hún 
var keypt í verslun 
sem selur notuð 
föt. MYND/EYÞÓR
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Verslunin Belladonna

Bambus sokkar frá Festival 
Ein stærð

Verð kr. 990

Tunika/peysa frá Handberg
Stærðir 40-56 
Verð kr. 13.990

Shiffon- kjóll frá Handberg
Stærðir 40-56 
Verð kr. 14.990

Tunika frá Colletta+
Stærðir 44-54
Verð kr. 10.980

Kápa frá YEST/ YESTA
Stærðir 38-58
Verð kr. 15.980

Úlpukápa með ekta skinnkraga, frá  
Frandsen Stærðir 42-54

Verð kr. 49.980

Léttur úlpujakki frá Frandsen
Stærðir 42-54
Verð kr. 24.980

Jakkapeysa frá Zhenzi
Stærðir 42-56
Verð kr. 6.990

Peysa frá Ze-Ze
Stærðir 38-48
Verð kr. 6.990

Shiffontunika frá ZHENZI
Stærðir 42-58
Verð kr. 5.990

Úlpa frá Zhenzi
Stærðir 42-58
Verð kr. 10.980

Kápa frá Zhenzi
Stærðir 42-58
Verð kr. 18.990

Tunika frá Näis by Gozzip
Stærðir 40-56
Verð kr. 12.980

Úlpa frá NO SECRET
Stærðir 42-56
Verð kr 22.980

FLOTT FÖT...

..FYRIR FLOTTAR KONUR

Ökklaskór frá JANA
stærðir 37-42
verð kr. 12.980

NA



Barðastórir 
draumar 

Gucci

Simone Rocha

Hattar og höfuðföt voru æði áber-
andi á tískuvikunni í París nýverið þar 
sem sýnd var vor- og sumartískan 
fyrir árið 2019. Þó að barðastórir 
hattar henti kannski ekki 
mjög vel í íslenska 
rokinu er alveg hægt 
að láta sig dreyma. 

FLOORING SYSTEMS A

Stoppar 90% óhreininda
Dyra og hreinsimottur

Við erum á Facebook

Str. S-XXL

Túnika
Kr. 9.900.-

Job.is
GLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Moschino

Rodarte

Erdem
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Ef plastnotkun þróast áfram eins og hún er í dag þá er því spáð að árið
2050 verði jafnmikið af plasti og fiski í höfunum í kílóum talið. Leggðu þitt
af mörkum og tryggðu að allar drykkjarumbúðir á þínu heimili skili sér
í Endurvinnsluna. Þannig leggur þú þitt af mörkum og færð greitt fyrir það!

Skarskólpi 
Kippis Kippus

Djúpsjávar lufsi
Maritima Polyurethane

Slorsíli 
Úrgangus Óþolandis

Sóðabikkja
Mengunis Majoris

Spuri 
Flaskus Flaskus

Lúði
Plastysis 
Aukreitis

Norðursjávar Kóli
Atlantic Cola

Plastbítur
Virus Plastikus

Ískóli
Plastus Vesenis

Maghnútur
Sodapop Virus

FLÖSKUR
í íslensku sjávarríki

Marine bottles of Iceland | Flaschen im isländischen Meer

Maghnútur
Sodapop Viru

Sóðabikkja
Mengunis Majoris

Spuri 
Flaskus Flaskus

Lúði
Plastysis 
Aukreitis

ola
Norðursjá
Atlantic CoAtlantic Co

Slorsíli 
rgangus Óþolandis

Mengunis Majoris

pp  Kippus
Djúpsjávar lufsi
Maritima Polyurethane

Skarskólpi 
Kippis Kippu

p p

Ískóli
Plastus Vesenis

Plastbítur
Virus Plastikus



TOYOTA Yaris h/b Active Árgerð 
2018, ekinn 14 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.470.000. 
Rnr.280021.

TOYOTA Rav4 VX diesel. Árgerð 
2014, ekinn 57þús. km. Leður, 
dráttarkrókur, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.650.000. Rnr.289682.

TOYOTA C-HR C-Cult hybrid leður. 
Árgerð 2018, ekinn 50 KM, bensín, 
sjálfskiptur. Umboðsbíll Verð 
4.990.000. Rnr.289941.

TESLA MOTORS Model s 85d 
awd. Árgerð 2015, ekinn 23 Þ.KM, 
rafmagn, sjálfskiptur. Ásett verð 
10.900.000. Rnr.151696.

BMW X5 m50d. Árgerð 2015, ekinn 
43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Tilboðsverð 11.490.000. Ásett verð 
12.490.- Einn m/ öllu Rnr.152353.

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

 Viðgerðir

Þjónusta

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

 Hreingerningar

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

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

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

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

Málun og aðrar viðgerðir. Leitið 
lausna í tíma og staðfestið pantanir. 
Aðeins ísl. starfmenn. Skapti Fær S. 
768 0733

Hreinsa þakrennur fyrir veturinn og 
tek að mér ýmis smærri verkefni. 
Uppl. s:8478704 eða manninn@
hotmail.com

 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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

Skólar
Námskeið

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

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

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

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

HÖFÐABÓN

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,  
húsfélög og fyrirtækjaþrif. 

Hægt að panta tíma á hofdabon.is

Höfðabón ehf 
Dugguvogi 10 (bakvið húsið) 
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

Glæsilegur rafmagnsbíll.
NISSAN LEAF ACENTA 24 KW

Verð kr: 1.590.000.-
Upplýsingar veitir Garðar hjá Netbílum í síma 588-5300

Til sölu

Fréttablaðið.is

stendur undir nafni

Lifandi fréttamiðill með 
nýjustu fréttum allan 

sólarhringinn ásamt ítarlegri 
umfjöllun um málefni 

líðandi stundar.
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Húsnæði

 Húsnæði í boði

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

 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

Atvinna

 Atvinna í boði

VERKAMAÐUR / 
BYGGINGARVINNA

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8636399 Styrmir 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Þorláksgeisli 3
Björt fjögurra herbergja 124,5 fm. endaíbúð á hæð, 
2,6 fm. sér geymsla í sameign, ásamt bílastæði í  
lokaðri bílageymslu, samtals 127,1 fm. Lyfta er í húsinu.
Verð: 51.9M.

Rúnar Þór Árnason
löggiltur fasteignasali
löggiltur leigumiðlari

S: 77 55 805

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

Embætti Landlæknis -  
Fjármálastjóri

Fjármálastjóri starfar á sviði rekstrar 
og þjónustu og heyrir undir sviðsstjóra 
þess. Sviðið ber ábyrgð á innri rekstri 
embættisins. Starfið felur í sér fjölbreyttar 
áskoranir um að ná þeim markmiðum 
sem embættið hefur sett sér.

Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir,  
geirlaug@hagvangur.is 
Inga Steinunn Arnardóttir,  
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. 
október 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Atvinnuauglýsingar

Fly Over Iceland –  
General manager

Vilt þú taka þátt í að búa til ógleyman-
legar minningar með nýstárlegri upplifun 
af Íslandi? 
Fly Over Iceland leitar að aðila til að stýra 
nýrri starfsemi á Íslandi. Þessi aðili þarf 
að hafa ástríðu fyrir ævintýrum, vera 
leiðtogi og geta stýrt verkefnum á stefnu-
miðaðan hátt. General manager gegnir 
lykilhlutverki við að koma fyrirtækinu á 
laggarnar frá húsbyggingu að fullbúnu 
nútíma kvikmyndahúsi. Framundan 
eru mikil erlend samskipti, ferðalög og 
krefjandi verkefni.

Upplýsingar og umsókn á capacent.
com/s/10299

Hagfræðingur Ferðamálastofu

Rannsóknasvið Ferðamálastofu óskar 
eftir að ráða öflugan einstakling í grein-
ingu og miðlun hagstærða
sem tengjast íslenskri ferðaþjónustu. Um 
er að ræða nýtt og spennandi starf hjá 
Ferðamálastofu.
Starfshlutfall er 100% og mun viðkomandi 
hafa starfsaðstöðu á skrifstofu Ferða-
málastofu í Reykjavík.

Nánari upplýsingar um starfið veita  
Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma 
Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í 
síma 511 1225.

Umsóknarfrestur er til og með 29. 
október 2018. 

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

Embætti Landlæknis -  
Hjúkrunarfræðingur

Hjúkrunarfræðingur vinnur að eftirlits-
málum og tengdum verkefnum í sam-
ræmi við skyldur embættisins. Starfið 
tilheyrir sviði eftirlits og gæða og heyrir 
undir sviðsstjóra þess.

Upplýsingar veita:
Geirlaug Jóhannsdóttir,  
geirlaug@hagvangur.is 
Inga Steinunn Arnardóttir,  
inga@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 30. 
október 2018.

Umsóknir óskast fylltar út á  
www.hagvangur.is

Fasteignir

Þjónusta

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Tillaga að breytingu á deiliskipulagi 
Eyrarinnar á Ísafirði, Ísafjarðarbæ

Bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkti 4. október s.l. að 
auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Eyrarinnar á 
Ísafirði skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.123/2010. 

Breytingarsvæðið afmarkast af Eyrargötu, Hafnarstræti, 
Túngötu og Kirkjugötu, eða svokallaður reitur 2 í gildandi 
deiliskipulagi Eyrarinnar. Markmið breytingarinnar er að 
skapa svigrúm til uppbyggingar á reitnum í sátt við verndun 
á svæðinu. Heimilt yrði að stækka leikskólann Eyrarskjól 
við Eyrargötu 1. Notkun lóðarinnar að Túngötu 10 breytist úr 
því að vera ætluð undir gæsluvöll og verður nú ætluð undir 
starfsemi sem tengist safnahúsinu s.s. forvörslu, geymslur 
og starfsmannaaðstöðu. 

Breytingin er í samræmi við Aðalskipulag Ísafjarðarbæjar 
2008-2020 m.s.br. 
Skipulagssvæðið er innan svæðis Þ12 sem er m.a. ætlað 
fyrir safnahús og leikskóla. Stærstur hluti er opið svæði 
en hluti tilheyrir íbúðarsvæði Í3. Hverfisverndarsvæði 
H8 nær að hluta inn á svæðið en safnahúsið er þó eina 
byggingin sem nýtur hverfisverndar á þessu svæði 
deiliskipulagstillög unnar. 
Að öðru leyti gilda öll ákvæði gildandi skipulags. 
Húsakönnun og fornleifaskráning liggja fyrir.

Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofum Ísafjarðarbæjar, 
Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði, frá 18. október til 30. nóvember 
2018 og á heimasíðu Ísafjarðarbæjar, www.isafjordur.is .

Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skipulagsfull-
trúa í síðasta lagi 3. desember 2018 annaðhvort á skrifstofur 
Ísafjarðarbæjar eða á netfangið: axelov@isafjordur.is

Skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar

Góð  2ja-3ja herb. risíbúð í fjölbýli.  Birt stærð íbúðarinnar er alls 63,5 
fm. þ.e. íbúð 58,3 fm. og geymslan er 5,2 fm.  Gólfflötur er stærri en birt 
stærð hennar.  Gott útsýni. Afhending við kaupsamning.    
Verð 33,9 millj. 

Rúmgóð og huggulega innréttuð 4ra herb. íbúð á 6.hæð efstu í lyftuhúsi 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Sér þvottahús í íbúð, stórar svalir út 
frá stofu. Sér inngangur í íbúð frá sameiginlegum svölum. Íbúðin getur 
verið laus fljótlega. Verð: 45,8 millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Opnunartími mán-fös kl. 9-17Opnunartími mán-fös kl. 9-17

Fagrihvammur 2, 220 Hafnarfirði.
Opið hús fimmtudag frá kl: 17.30 til 18.00. 

Eskivellir 9 B, 221-Hafnarfirði.
Opið hús fimmtudag  frá kl: 17.30 til kl: 18.00.  

Dan V.S. Wiium - hdl. lögg. fast. s: 896 4013

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Tilkynningar

FasteignirTilkynningar Atvinna

Tilkynningar

Atvinna
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Fossaleynir 17 (Grafarvogi), 112 Reykjavík  |  www.studlar.is 

Tvær stöður sálfræðinga við meðferðarstöð ríkisins  
fyrir unglinga að Stuðlum eru lausar til umsóknar

Lausar eru til umsóknar tvær stöður sálfræðinga á Stuðlum. Starfshlutfall er 100%. Stuðlar starfa á grundvelli barnaverndarlaga 
og reglugerðar um Meðferðarstöð ríkisins. Stuðlar sinna unglingum á aldrinum 12-18 ára með hegðunarerfiðleika, þ.m.t.  
vímuefnavanda. 

Nánari upplýsingar veitir Funi Sigurðsson, forstöðumaður Stuðla í síma 530-8800 eða á netfanginu funi@bvs.is.

Við úrvinnslu umsókna gildir mat forstöðumanns Stuðla á hæfni og eiginleikum umsækjanda. Launakjör eru samkvæmt kjara- 
samningi ríkisins við Sálfræðingafélag Íslands. Umsóknir skulu berast til Barnaverndarstofu, Borgartúni 21, 105 Reykjavík eða 
á netfangið bvs@bvs.is. Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018 og þarf umsækjandi helst að geta hafið störf sem fyrst. 
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Auglýsingin gildir í 6 mánuði frá birtingu.

Starfssvið
Meðal verkefna sálfræðings er:

þeirra.

og samvinna við ýmsar aðrar stofnanir.

aðrar meðferðarstofnanir.

Persónulegir eiginleikar

samstarfshæfni og jákvæð viðhorf til skjólstæðinga.

Hæfnikröfur:

æskileg.
-

meðferð, atferlismótun og félagsnámskenningum.

SKIPULAGSBREYTING
Breyting á deiliskipulagi 1. áfanga Hellnahrauns - Hringhella 9
Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 09. október 2018 að auglýsa 
tillögu að breyttu deiliskipulagi lóðarinnar við Hringhellu 9 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga 
nr.123/2010. Um er að ræða breytingu á deiliskipulagi 1. áfanga Hellnahrauns í Hafnarfirði.

Í deiliskipulagsbreytingunni felst að lóðinni verði skipt í tvær lóðir, Hringhellu 9 og 9a.  Innkeyrslur inn á lóðir verði færðar til og 
fjölgað til að mæta lóðarskiptingu. 

Tillagan verður til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu Norðurhellu 2, frá 18. 
10. til 29. 11. 2018. Einnig er hægt er að skoða deiliskipulagstillöguna á hafnarfjordur.is. 

Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim skilað skriflega 
til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 29. 11. 2018. Þeir sem eigi gera athugasemdir við 
breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.

Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulagsþjónustu.
Skipulagsfulltrúi.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Laust er til umsóknar starf  
upplýsingafræðings á skrifstofu 

laga og stjórnsýslu
Auglýst er laust til umsóknar starf upplýsingafræðings á 
skrifstofu laga og stjórnsýslu. Um er að ræða fullt starf 
á skjalasafni mennta- og menningarmálaráðuneytisins. 

menntamalaraduneyti.is

Umsóknarfrestur er til og með 22. október 2018

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Eskifjarðarlína 1, lagning jarðstrengs og niður-
rif loftlínu 

skuli ekki 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  19. nóvember 2018. 


