
KYNNINGARBLAÐ

Í dag er síðasti dagur 
vetrarfrís í grunnskólum 
Reykjavíkur. Ýmis-
legt stendur börnum 
og foreldrum þeirra til 
boða til að létta þeim 
lundina áður en skólinn 
og alvaran hefst að nýju á 
morgun.   ➛4
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    Líður best  
í flíkum með sögu
Fyrsta plata tónlistarmannsins Ara Árelíusar kom út í ágúst og hefur vakið 
athygli fyrir fallegar lagasmíðar. Þegar kemur að fatasmekk segist hann vera 
hrifinn af stílnum á sjötta og sjöunda áratugnum í Bandaríkjunum. 

Skrautleg blómaskyrta sem móðir Ara saumaði úr gömlum kímonó áður en Ari fæddist. Ari hefur notað hana mikið undanfarin tvö ár. MYNDIR/EYÞÓR

Fyrsta EP plata tónlistar-
mannsins Ara Árelíusar, sem 
ber heitið Emperor Nothing, 

kom út í ágúst en hann kemur fram 
á Iceland Airwaves tónlistarhá-
tíðinni sem hefst í næsta mánuði. 
Þrátt fyrir að þetta sé frumraun 

hins 28 ára gamla Ara Árelíusar 
er hann langt í frá nýgræðingur 
á tónlistarsviðinu. Hann hefur 
starfað um nokkurra ára skeið með 
hljómsveit sinni Mhm Kvartett 
sem spilar m.a. djass, blús og fönk 
við ýmis tækifæri en tónlist Ara 
Árelíusar á plötunni er best lýst 
sem „alternative“ poppi að eigin 
sögn.

„Ég samdi lög og texta og útsetti 

og útfærði með góðum hópi fólks. 
Viðbrögðin við plötunni hafa verið 
mjög góð og við erum að spila 
heilan helling og höldum áfram 
að þróa hljómheim og áferðir. Um 
leið erum við komin með fullt af 
nýjum lögum sem við hlökkum til 
að deila.“

Í hópnum sem kom að gerð plöt-
unnar eru þau Magnús Skúlason úr 
Svarta dauða sem spilar á tromm-

ur, Snorra Skúlason úr Salsa-
kommúnunni á bassa, Matthías 
Pétursson úr Big Mint sem spilar 
á hljómborð og Jóhönnu Elísu 
Skúladóttur á hljómborð. „Daníel 
Sigurðsson, liðsmaður Óreglu 
og Ojbarasta spilar á trompet 
og útsetti fyrir brass, Matthías 
Birgisson er á baritón sax og Pétur 
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EP-platan Emperor Nothing. 

Jónsson á tenór sax. Svo mixaði og 
masteraði Ragnar Jónsson frændi 
minn.“

Tónlistaráhuginn byrjaði 
snemma
Áhugi Ara á tónlist kviknaði 
snemma en hann rekur elstu minn-
ingu sína tengda tónlist til ömmu 
sinnar og afa. „Ég man þegar ég 
heyrði og sá Yellow Submarine 
með Bítlunum heima hjá ömmu 
og afa sem snáði. Frændi minn 
Stefán Ragnar var mikill aðdáandi 
Bítlana, það má glögglega heyra í 
hljóðfæraleik hans í dag en hann 
er þverflautuleikari hjá Chicago 
sinfóníunni. Hann átti gott vínyl 
safn og Yellow Submarine teikni-
myndina á spólu. Ég var alltaf að 
glamra, keypti mér bassa fyrir 
fermingarpeninginn og gítar stuttu 
síðar. Bílskúrsbönd og pælingar 
með vinum fylgdu svo í kjölfarið en 
frændfólk mitt var í hljómsveitinni 
Bloodgroup og voru þau svo elsku-
leg að sýna mér aðeins Ableton 
forritið víðfræga. Þá byrjaði ég að 
semja og taka upp eigið efni.“

Hlakkar til Airwaves
Þetta verður í fyrsta skiptið sem 
Ari kemur fram á aðaldagskrá 
Airwaves tónlistarhátíðarinnar 
en áður hefur hann troðið upp á 
nokkrum „off-venue“ viðburðum 
með ýmsum böndum. „Þetta 
verður ferlega gaman. Ég hef verið 
mikill aðdáandi hátíðarinnar í 
gegnum árin og hún hefur verið 
mikilvægur liður í að styrkja stöðu 
íslenskrar tónlistar hér heima og 
erlendis. Við ætlum að bjóða upp á 
sálarskotin alt-popp bræðing. Það 
verða flauelsjakkaföt, trompetsóló 
og ég alveg að fara á límingunum 
í falsettunni. Hátíðin í ár er vel 
pökkuð af fallegu fólki og hlakka 
ég sérlega til að sjá Júníus Mey-
vant, Kríu og Teit Magnússon.“

Næstu tónleikar Ara og hljóm-
sveitar hans verða í Hann-
esarholti í Reykjavík þann 27. 
október þar sem einnig verður 
frumsýnt nýtt myndband sem 
Bjarni Svanur Friðsteinsson og 
Maria-Magdalena Lanchis leik-
stýrðu. „Svo er bara á dagskrá 
að taka upp næstu plötu. Ég er 
kominn með heilan helling af 
nýju efni og þó nokkuð af því er 
á íslensku. Hægt er að fylgjast 
með framþróun mála á ariare-
lius.com, Facebook og Instag-
ram (@frankinn).“

Skemmtilegur fatastíll
Ari hefur löngum vakið athygli 
fyrir skemmtilegan fatastíl sem 
hann segist lýsa sem blöndum af 
retro, urban, vintage stíl. „Ég er 
hrifinn af sjötta og sjöunda ára-
tugnum í Bandaríkjunum, þar sem 
flauel blandast við John Travolta 
að tryllast undir diskóljósum. Ég 
reyni að kaupa sem mest notað, 
endurnýtt og endurgert. Mér 

líður best í síðum flíkum, litríkum 
skyrtum og raunar flíkum sem hafa 
einhverja sögu.“

Hvernig hefur tískuáhugi þinn 
þróast undanfarin ár?

Úr meðvitundarleysi yfir í það 
að það sé í raun og veru hægt að 

tjá hver þú ert og hvað þú stendur 
fyrir með fatavali.

Hvernig fylgist þú helst með 
tískunni?

Ég er sjálfur á Instagram (@
frankinn) og þar dúkka oft upp 
flottar týpur. Svo er Pinterest líka 
mjög skemmtilegur miðill og svo 

er alltaf gaman að horfa í kringum 
sig.

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Erlendis og þá notuð eða hjá 

fyrirtækjum sem miða að siðferðis-
legri framleiðslu af einhverju tagi.

Hvaða litir eru helst í uppáhaldi 
hjá þér?

Fjólublár, grænn, rauðbrúnn.
Áttu einhverjar minningar um 

gömul tískuslys?
Ég man þegar ég var í níðþröng-

um Levi’s bol með „tunnel“ í eyr-
unum, ný kominn úr sólbekknum 
með silfurkross um hálsinn. Veit 
ekki alveg hvort það sé endilega 
tískuslys því það virkaði vel í því 
samhengi sem ég var í á þeim tíma, 
þ.e. fótboltastrákur í Menntaskól-
anum við Sund. Það er auðvelt að 
líta til baka og gagnrýna sjálfan sig 
fyrir að hafa brugðist við á ákveðna 
vegu við þeim aðstæðum sem 
maður var í.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn þá?

Ætli það sé ekki fína blóma-
skyrtan sem mamma saumaði úr 
gömlum kímonó handa sér áður 
en ég fæddist. Ég hef þó ekki notað 
hana af viti nema í rúm tvö ár.

Áttu þér uppáhalds fataversl-
anir?

Það eru Herrafataverslun Jör-
mundur í kjallaranum á Lauga-
vegi, við hliðina á Gallery Port, 
og fataverslanir Rauða krossins. 
Ása Bríet Brattaberg er líka með 
flotta verslun og klæðskerastofu á 
Snorrabraut í Reykjavík.

Hver er uppáhalds flíkin þín?
Það er útsaumuð hettupeysa sem 

ég keypti á útsölu í Toronto í sumar 
frá merkinu Sandro Paris.

Bestu og verst fatakaupin?
Þau bestu eru örugglega eitur-

græna blómaskyrtan og fíni svarti 
sixpenserinn sem ég fékk í vintage 
búð í Toronto í sumar. Þau verstu 
eru allir þeir hringar og hattar sem 
ég hef átt í gegnum tíðina. Ég hef 
ekki tölu á því hvað ég hef týnt 
mörgum hringum og höttum, þetta 
virðist ekki tolla á mér.

Notar þú einhverja fylgihluti?
Það er einn fylgihlutur sem tollir 

vel og það er hálsfesti frá Orrifinn 
Jewels. Í því er skemmtilegt mynd-
mál, ouroboros, snákur að bíta í 
skottið á sér og lykill. Mamma og 
systur mínar gáfu mér hana þegar 
ég útskrifaðist úr heimspeki 2016.

Uppáhaldsflík Ara er þessi útsaumaða hettupeysa sem hann keypti á útsölu í Toronto í sumar frá merkinu Sandro Paris. 

Eiturgrænu skyrtuna keypti Ari vintage búð í Toronto í sumar.

Evonia er hlaðin bæti-
efnum sem næra hárið 
og gera það gróskumeira.
Myndirnar hér til hliðar 
sýna hversu góðum árangri 
er hægt að ná með Evonia.

Evonia

www.birkiaska.isFyrir Eftir

Evonia eykur 
hárvöxt með því 
að veita hárrótinni 
næringu og styrk.
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BÆJARLIND 14 - 16 | 201 KÓPAVOGI
SÍMI 553 7100  | LINAN.IS
Opið mánudaga - föstudaga 11 - 18 / Laugard. 11 - 16

/ linanehf / linan.is

T I L B O Ð
20% afsláttur af  T iMEOUT
pöntunum til  27.  október

Stóll +  skemill  /  Leður
afsláttarverð frá kr.  268.560

Fullt verð kr.  335.700

N ú  e r  r é t t i  t í m i n n  t i l  þ e s s  a ð  p a n t a  d r a u m a S ó f a n n / s t ó l i n n  o g  f á  a f h e n t  f y r i r  j ó l

Palm motta 
170x240 kr. 49.900
200x300 kr. 71.900

Dagmar stóll
kr.65.800

Carmen leðurstóll
kr. 135.000

Cupid Black sófaborð 
82,5x35 kr. 32.900 / 62,5x40 kr. 23.400Avignon í boði sem 4ra sæta, 3ja sæta, 2,5 sæta, 

2ja sæta, stóll, tungusófi  og hornsófi . Ótal
tegundir af  áklæðum og leðri í boði. 

Púðar af öllum stærðum
 og gerðum..

Lex borðstofustólar kr. 19.900

Tripod gólfl amapi  kr. 33.200

Elegance klukka 
kr. 8.900



Sólveig  
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is 

Frítt í sund og söfn
Sundferðir eru klassískar og í 
vetrarfríinu fá börn frítt í sund 
og fullorðnir fá frítt í sundlaugar 
Reykjavíkur ef þeir eru í fylgd 
grunnskólabarna.

Þá verður fjölbreytt dagskrá í 
boði fyrir börn og fjölskyldur í frí-
stundamiðstöðvum borgarinnar, 
bókasöfnum, sundlaugum og 
menningarstofnunum. Í haust-
fríinu fá fullorðnir í fylgd með 
börnum frítt inn á Kjarvals-
staði, Ásmundarsafn, Hafnarhús, 
Árbæjarsafn, Landnámssýninguna 
í Aðalstræti, Ljósmyndasafn 
Reykjavíkur og Sjóminjasafnið.

Myndaþraut í Ljósmynda-
safni
Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur 
verður hægt að skoða nýja sýningu 
sem heitir Fjölskyldumyndir og 
fara í skemmtilegan þrautaleik um 
sýninguna. Dísæt verðlaun í boði 
fyrir góðan árangur. Á sýningunni 
Fjölskyldumyndir er að finna ljós-
myndir Guðbjarts Ásgeirssonar 
og Herdísar Guðmundsdóttur og 
afkomenda þeirra.

Leikið á Árbæjarsafni
Á Árbæjarsafni er að finna 
skemmtilegar og fróðlegar 
sýningar inni í húsunum. Leik-
fangasýningin Komdu að leika! í 
Landakoti er með allra vinsælustu 
sýningum safnsins og í húsi sem 
heitir Líkn er að finna búninga-
horn þar sem hægt er að smella 
mynd af sér við flottan bakgrunn. 
Það er ómissandi að kíkja upp á 
baðstofuloftið í gamla Árbænum 
og virða fyrir sér hvernig fólk bjó á 
árum áður.

Síðasti dagur í vetrarfríi
Í dag er síðasti dagur vetrarfrís í grunnskólum Reykjavíkur. Ýmislegt stendur börnum og foreldrum 
þeirra til boða til að létta þeim lundina áður en skólinn og alvaran hefst að nýju á morgun.

Á Landnáms-
sýningunni er 
hægt að klæða 
sig upp í víkinga-
búninga. MYNDIR/
BORGARSÖGUSAFN

Sjóminjasafnið 
er spennandi 
bæði fyrir börn 
og fullorðna.

Leikfangasýningin er vinsæl á Árbæjarsafni.

Í Ljósmyndasafni Reykjavíkur er hægt að skoða sýninguna Fjölskyldumyndir.

FLOORING SYSTEMS A

Stoppar 90% óhreininda
Dyra og hreinsimottur

Líflegt á bókasöfnunum
Á bókasöfnum borgarinnar verður 
ýmislegt í boði. Í Kringlunni er 
hægt að láta reyna á heppnina í 
bingóbrandarafjöri milli kl. 11 og 
12. Spjaldið kostar ekkert og flottir 
vinningar fyrir heppna. Í Spöng 
verður í boði að máta grímubún-
inga, föndra og taka þátt í getraun 
og haustperli. Í Grófinni verður 
bókamerkjagerð frá kl. 14 til 16.

Í Bókasafni Mosfellsbæjar verður 
sýnd íslenska myndin Regína kl. 
14. Bókasafn Hafnarfjarðar býður 
upp á bókamerkjasmiðju frá 13 
til 16.

Víkingar og þrautir
Á Landnámssýningunni í Aðal-
stræti 16 verður hægt að klæða 
sig upp í veglega víkingabúninga 
og smella af flottri mynd í vetrar-
fríinu. Einnig verða ýmsar þrautir 
fyrir börn á sýningunni sem gaman 
er að spreyta sig á, eins og ratleikur 
og spil. 
   Á Landnámssýningunni er fjallað 
um landnám í Reykjavík og byggt 
á fornleifarannsóknum sem hafa 
farið fram í miðborginni. Í hliðar-
sal er fjölskylduvæna sýningin 

Dýrin/leyndardómur landnámsins.

Skapandi listasmiðjur
Hafnarborg býður börnum á 
grunnskólaaldri í vetrarfríi að 
koma og taka þátt í skemmti-
legum og skapandi listasmiðjum 
á vegum safnsins. Smiðjurnar fara 
fram mánudaginn 22. október og 
þriðjudaginn 23. október kl. 13–15. 
Hægt er að mæta báða dagana eða 
annan hvorn daginn og er ókeypis 
aðgangur að smiðjunum og 
safninu sjálfu. Mælst er til þess að 
börn komi í fylgd fullorðinna.

Fiskur og fólk
Í Sjóminjasafni Reykjavíkur geta 
fjölskyldur farið í skemmtilegan 
leiðangur um nýju grunnsýningu 
safnsins Fiskur & fólk og börn 
geta sótt sér glaðning að honum 
loknum.

Hrekkjavökugleði
Í félagsmiðstöðinni Miðbergi í 
Breiðholti verður hrekkjavaka frá 
klukkan 14 til 16. Boðið verður 
upp á draugahús, andlitsmálningu, 
nornakaffihús og stuð. Best er að 
mæta í skemmtilegum búningum.

 4 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 2 .  O K TÓ B E R  2 0 1 8  M Á N U DAG U R



SPORTÍS
MÖRKIN 6 -  108 RVK -  S:  520-1000 -  SPORTIS. IS

NÝ
SENDING



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Fólk er oft í mestu vandræðum 
með að finna út hvað á að vera 
í matinn. Auðvelt er að bjarga 

sér með kjúklingi. Allar þessar upp-
skriftir miðast við fjóra.

Kjúklingur með 
mangósósu
Í þennan rétt eru notaðar kjúkl-
ingabringur. Athugið að mango 
chutney er bæði til sterkt og milt. 
Veljið það sem hentar ykkur best.

4 kjúklingabringur
300 g mango chutney
1 dl rjómi
1 dl appelsínusafi
2 msk. smjör
1 msk. karrí
Salt og pipar
Olía til steikingar

Meðlæti
Granatepli
Hnetur
Ferskt kóríander
Rauður chili, smátt skorinn
Límóna
Hrísgrjón
Naan brauð

Hitið ofninn í 200°C. Setjið salt 
og pipar á bringurnar og steikið 
þær á báðum hliðum. Setjið þær 
síðan í eldfast form. Rjómi, mango 
chutney, appelsínusafi, smjör og 
karrí er sett í skál og maukað með 
töfrasprota. Blöndunni er hellt 
yfir kjúklinginn. Bætið við salti 
og pipar ef þarf. Bakið í ofni í 30 
mínútur eða þangað til kjúklingur-
inn er steiktur í gegn. Þegar hann 
er tilbúinn er hann tekinn út og 
granateplakjarna dreift yfir ásamt 
chili-pipar, hnetum og fersku 
kóríander. Gott er að hafa límónu-
báta með.
Berið fram með hrísgrjónum og 
naan brauði.

Bragðsterkur kjúklingur 
með maís
Hér er notaður heill kjúklingur. 
Hins vegar er hryggsúlan skorin 
burt og kjúklingurinn lagður niður 
eins og fiðrildi. Það er mjög gott að 

grilla kjúklinginn þannig á útigrilli 
en þetta má auðvitað líka gera inni.

1 heill kjúklingur
4 maískólfar
2 vorlaukar
2 dl majónes
2 msk. sriracha (chili sósa)
2 msk. smjör
Salt og nýmalaður pipar

Rauð sósa
1 dl tómatsósa
1,5 msk. sriracha
2 msk. hrísgrjónaedik
2 msk. sojasósa
2 msk. hunang
2 tsk. sesamolía
1 msk. rifin engiferrót
1 stórt hvítlauksrif

Hrærið allt saman sem á að fara í 
rauðu sósuna.
Skolið kjúklinginn og þerrið með 

eldhúspappír. Fjarlægið hryggjar-
súluna og fletjið út kjúklinginn 
með höndunum. Leggið hann á 
bökunarplötu með skinnið upp. 
Penslið hann með helmingnum af 
rauðu sósunni. Steikið við 180°C 
í 30 mínútur með álpappír yfir. 
Fjarlægið þá pappírinn og penslið 
kjúklinginn með hinum helmingn-
um af sósunni. Steikið áfram í 25 
mínútur. Hækkið þá hitann í 220°C 
og steikið áfram í 10 mínútur.
Sjóðið maískólfana og grillið síðan 
á útigrilli eða grillpönnu. Hrærið 
chili sósu og majónes saman og 
berið fram með kjúklingnum. 
Stráið smátt skornum vorlauk yfir 
kjúklinginn þegar hann kemur úr 
ofninum.

Indverskur kjúklingur
800 g úrbeinuð kjúklingalæri

Kjúklingur heillar flesta
Kjúkling er hægt að elda á margvíslegan hátt. Það er líka skemmtilegt að prófa margvísleg krydd 
með kjúklingnum því flest allt passar vel með honum. Hér eru spennandi uppskriftir.

Kjúklingur í mangósósu er mikið ljúfmeti. 

Indverskur 
kjúklingur er 
alltaf vinsæll. 

Hægt er að matbúa kjúkling á margvíslegan hátt. 

VEGAN
Fimmtudaginn 1. nóvember er alþjóðlegi vegan dagurinn. 

Í tilefni hans ætlar Fréttblaðið að gefa út sérblaðið Vegan þann sama dag.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Arnar Magnússon

Sölu- og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins

arnarm@frettabladid.is Sími: 512 5442

1 msk. valmúafræ
1 msk. kóríanderfræ
1 tsk. fennelfræ
1 msk. broddkúmen
3 cm kanilstöng
10 svört piparkorn
3 þurrkaðir chili
2 laukar, smátt skornir
5 hvítlauksrif, smátt skorin
1 msk. engifer, rifið
4 msk. ferskt kókos
3 tómatar
1 tsk. túrmerik
1,5 tsk. garam masala
Vatn
Olía til steikingar
2 dl kókosmjólk

Skerið kjúklinginn í bita. Blandið 
öllu kryddi frá valmúafræjum til 
chili í upptalningunni og látið 
á þurra pönnu. Ristið kryddið á 
háum hita í nokkrar mínútur þar 
til ilmurinn verður indæll. Setjið 

kryddið í mortél og merjið það fínt.
Hitið olíu á pönnu og steikið 
kryddblönduna í nokkrar mínútur. 
Hrærið á meðan. Bætið þá við lauk 
og steikið, síðan hvítlauk, engifer 
og kókos, síðan niðurskornum 
tómötum og 2 dl vatni. Látið malla 
í 10-15 mínútur. Setjið sósuna í 
matvinnsluvél og maukið hana.
Hitið pönnuna aftur og setjið 2 
msk. af olíu. Steikið kjúklinga-
bitana á háum hita þar til 
þeir fá lit. Kryddið með salti, túr-
merik og garam masala. Þegar 
kjúklingurinn er gegnumsteiktur 
er sósunni hellt yfir og allt látið 
malla í 15-20 mínútur. Ágætt er að 
bæta við smávegis vatni og 2 dl af 
kókósmjólk.
   Athugið: Ef ekki er hægt að fá 
ferska kókoshnetu er vel hægt að 
nota kókosmassa í staðinn. Setjið 
hann í smávegis heitt vatn og látið 
hann vera þar í 20 mínútur.
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Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

 Hjólbarðar

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

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

 Varahlutir

Þjónusta

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

 Hreingerningar

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

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

Tilbúnar stærðir eða smíðaðir eftir máli

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 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

 Nudd

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

 Spádómar

661 3839 - SÍMASPÁ
Opið frá kl. 15 alla daga.

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

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

 Til bygginga

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.

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

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

FERÐAVAGNAGEYMSLUR.
Eigum eftir nokkur laus pláss í 

fellihýsa og tjaldvagna geymslur.
Uppl í síma. 773-3376.

Atvinna

 Atvinna í boði

VÉLVIRKI EÐA VANUR MAÐUR 
ÓSKAST

Álheimar ehf óskar eftir að 
ráða vélvirkja eða vanan mann í 
málmsmíði / vélavinnu. Fjölbreytt 
framtíðarstarf, góð vinnuaðstaða. 
Uppl. í s. 869 1122, efnir@efnir.is 
www.alheimar.is

 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

Kjalarnes, Hólaland
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 19. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 4. 
október 2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að nýju deiliskipulagi fyrir svæðið að Hólalandi á Kjalarnesi. 
Í tillögunni felst uppbygging á sambýli með 6-8 íbúðum allt að 700 fermetrar. Nánar um tillöguna vísast til 
kynningargagna.

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

Sólvallagata 67
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 19. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 4. október 
2018 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi lóðarinnar nr. 67 við Sólvallagötu, 
Vesturbæjarskóli. Í breytingunni felst m.a. stækkun lóðarinnar í suðvesturenda, Vesturvallagata lögð 
af sem akstursgata milli Hringbrautar og Ásvallagötu sem bætist sem svæði við lóðina og fjögurra 
metra breið gönguleið á milli skólalóðar og lóðanna Ásvallagötu 81 og Hringbrautar 112-114. Girðing 
meðfram lóðarmörkum á stækkun lóðar skal vera að hámarki 1.2 m. á hæð.  Nánar um tillöguna vísast til 
kynningargagna.

Fossvogshverfi
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 19. september 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 4. október 
2018 var samþykkt að auglýsa breytingu á skilmálum deiliskipulags Fossvogshverfis. Í breytingunni felst 
að skilgreina nýtingarhlutfall ofanjarðar og bæta við heimild til nýtingarhlutfalls ofanjarðar vegna B-rýma.  
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Bústaðavegur 151 og 153
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 3. október 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 11. október 
2018 var samþykkt að auglýsa  tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðirnar nr. 151 og 153 við 
Bústaðaveg. Í breytingunni felst m.a. færsla stofnveituhitalagna gegnum reitinn  sem hliðrar lóðarmörkum 
og byggingarreitum lóða nr. 151B og 151C, lega stíga- og gatnakerfis svæðisins hefur verið hannað 
frekar og hliðrað óverulega til, aðkomuleið að lóðum framlengd til norðurs um 10 metra, aðkomuleið 
akandi umferðar að veitingastað á lóð nr. 153 færð inn á lóð 151A og fjarlæga þarf helming af núverandi 
hesthúsum Fáks á lóðinni. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar má einnig fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 22. október 2018 til og með 3. desember 2018. Einnig má sjá tillögurnar 
á vefsíðunni, 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 3. desember 2018. Vinsamlegast 
notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 22. október 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsingar um nýtt deiliskipulag og 
breytingar á deiliskipulagi í Reykjavík

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

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

Tilkynningar

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Fréttablaðið.is

stendur undir nafni

Lifandi fréttamiðill með 
nýjustu fréttum allan 

sólarhringinn ásamt ítarlegri 
umfjöllun um málefni 

líðandi stundar.
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