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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Vetrartískan í ár einkennist af stórum,
hlýjum slám, töff leðurkjólum, hnífskörpum
plíseringum og rómantískum brúnum tónum.
Veturinn verður bæði
svalur og hlýr ef eitthvað
er að marka það sem bar
fyrir augu á tískupöllunum þegar vetrartískan
var kynnt þar.
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Framhald af forsíðu ➛
upphafi notið mikilla vinsælda
enda hönnuð með þarfir barnanna
í huga. „Barnaflíkurnar eru úr
liprum og slitsterkum efnum og
hafa góða einangrun sem eru
lykilatriðin í barnalínunni okkar.
Barnaúlpurnar okkar eru hannaðar með það í huga að þær nánast
vaxa með börnunum enda er hægt
að lengja ermarnar á þeim um
eina stærð. Þetta hefur vakið mikla
lukku og endingin á úlpunum
verður mun lengri fyrir vikið.“
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Við viljum mæta
þörfum viðskiptavina okkar og hanna
útivistarföt sem virka
jafnt í borginni og náttúrunni.

5ė%>5$59,@7Ő.85
Um ár er síðan fyrirtækið hóf
að selja vörur sínar á erlendum
mörkuðum og varð Finnland fyrir
valinu sem fyrsta markaðssvæðið
utan Íslands. Hulda Karlotta segir
viðtökurnar hafa verið frábærar.
„Við erum í skýjunum yfir þessum
góðu móttökum í Finnlandi og
sjáum nú yfir 40% vöxt á milli ára
ō/.(5.<11,1*$5%/$@ sem býður auglýsendum
að kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega.

í sölu þar í landi. Um leið höfum
við einnig verið að skoða aðra
markaði en viljum flýta okkur
hægt í þeim efnum og stíga þessi
skref rólega og vinna þau vel.“
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var stofnað árið 1994 að sögn
Huldu Karlottu. „Fyrirtækið hefur
þróast mikið síðustu árin og í
'$*6.,/*5(,1809,@ʿ6(0
borgarútivistarmerki (e. urban
outdoor brand).
Við viljum mæta þörfum
viðskiptavina okkar og hanna
útivistarföt sem virka jafnt í
borginni og náttúrunni. Allar
flíkur í línunni er hannaðar með
það í huga að gæði og útlit spili
vel saman og eru fjölnota. Við
hönnum föt sem eru smart á
götuna en með alla virkni fyrir
góða útivist.“
Nánari upplýsingar um vetrarflíkur
ʿ0ė),11$ė=2ʹ21ʫ,6ʫ
Ő/80(11ʭ51$5$*1Ţ6621ʬ arnarm@
frettabladid.is, s. 512 5442, 7/,(5*0$11ʬ atli@
frettabladid.is, s. 512 5457, ō1Ö9$5,/+(/06621ʬ
jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,
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Kuldinn næðir um New York
Vetrarhörkur eru tíðar í New York borg. Stjörnurnar fara ekki varhluta af þeimog þurfa að klæða sig
eftir veðri þegar þær spóka sig á götum Manhattan. Eins og með allt annað gera þær það með stæl.

Rosie Huntington-Whiteley tekur sig vel út í þessum fallega skinnjakka.

David Beckham vel klæddur í tvöfaldan jakka og með húfu á hausnum.

Dakota Fanning er hálf kuldaleg þrátt
fyrir mokkakápuna hvítu.

Jennifer Lopez klæðir kuldann vel af sér í þessari
úlpu og gæðalegu
loðhúfu.

Gigi Hadid fer ekki troðnar slóðir en er
örugglega afar hlýtt í þessari bleiku flík.

Victoria Beckham er vön
kuldanum í New
York og lætur
yfirleitt nægja
að smeygja sér í
smart ullarkápu.

CHANEL KYNNING
Í SIGURBOGANUM
24.–27. OKTÓBER
Við kynnum jólalitina 2018 frá Chanel.

20%

afsláttur
af öllum vörum frá
Chanel meðan á
kynningu stendur

Gréta Boða verður á staðnum
og veitir faglega ráðgjöf.

Það væsir ekki um Kendall Jenner í
þessum þykka mokkajakka.

VETRARTÍSKAN

Vagabond Grace
19.995

Vagabond Kenova
19.995

Vagabond Tilda
21.995

Vagabond Kenova
22.995

Vagabond Jessie
16.995

Vagabond Diane
24.995

Vagabond Salvatore
Herraskór
22.995

Vagabond Steve
Herraskór
22.995

Vagabond Johnny
Herraskór
19.995
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Hrifinn af framtíðarflíkum
Fataskápur Einars
Stefánssonar
úr Vök er mikið
bland í poka
þegar kemur að
vörumerkjum
en honum finnst
gaman að blanda
saman ólíkum
flíkum.
Starri Freyr
Jónsson
starri@frettabladid.is

Á

rið hefur verið ansi viðburðaríkt hjá tónlistarmanninum Einari Hrafni
Stefánssyni en hljómsveit hans
Vök hefur túrað mikið um Evrópu
við ansi öfgakenndar aðstæður.
„Árið byrjaði á tæpu tveggja
mánaða tónleikaferðalagi um
Evrópu á einum kaldasta vetri sem
ég hef upplifað. Stórum hluta sumarsins eyddum við svo í hljóðveri
í London án loftkælingar í einni

mestu hitabylgju í sögu Bretlandseyja. Ansi öfgafullt ár hingað til
svona þegar maður spáir í því. Við
erum nýlega búin að gefa út tvö lög
af komandi breiðskífu og munum
gefa út nokkur í viðbót í aðdraganda útgáfu plötunnar en hún á að
koma út fyrri part árs 2019.“

Hrifinn af svörtu
Einar lýsir fatastíl sínum þannig
að hann sé einfaldur en um leið
samkvæmur sjálfum sér. „Ég vann
í nokkur ár sem „freelance“ hljóðtæknimaður og einkennisbúningur rótarans er svart, svart, svart. Því
á ég á mikið af dökkum fötum sem
er mjög einfalt að klæðast. Svört
föt eru bæði grennandi (gott fyrir
pabbakroppinn) og líta nánast
alltaf út fyrir að vera nýþvegin.
Maður þarf ekkert að spá í kaffislettum eða slíku. Svart passar
við allt og maður getur sett allar
svartar flíkur í sömu þvottavél.“
Sá einstaklingur sem hefur haft
mest áhrif á fatasmekk hans er
nánasti vinur hans og samstarfsmaður, Klemens Hannigan, en
klæðaburður hans er yfirleitt
óaðfinnanlegur segir Einar. „Fyrrverandi hljómsveitarfélagi og
núverandi markaðsstjóri Húrra
Reykjavík, Ólafur Alexander, hefur
líka haft sín áhrif en hann hefur
verið duglegur að hvetja mig til að
kaupa „framtíðarflíkur“, s.s. föt sem
maður mun nota mikið og lengi.“
Hvernig hefur tískuáhugi þinn
þróast?

Ég vil trúa því að hann sé að
þroskast og þróast á jákvæðan
veg. Í dag fjárfesti ég miklu meira í
gæðaflíkum heldur en áður fyrr og
vel mér föt vandlega. Ég kaupi yfirleitt bara flík ef ég er handviss að
ég muni vera í henni og hún verði
að framtíðarflík í fataskápnum.
Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Ég kaupi stundum föt þegar ég er
á tónleikaferðalögum, þá sjaldan
sem maður fær frídag. Heima hef
ég stundum farið í Húrra Reykjavík
og herrafatabúðin hans Jörmundar
í kjallaranum á Laugavegi 25
klikkar líka seint. Jörmundur er
algjör klassi af manni og ef það er
í rauninni einhver sem maður ætti
að taka til fyrirmyndar hvað varðar
tísku þá er það hann. Maður fer
sjaldnast tómhentur út þaðan.
Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Eins klisjukennt og það hljómar
er svart í algjöru uppáhaldi. Það er
tímalaus litur og helst alltaf í tísku.
Áttu minningar um gömul tískuslys?
Á tímabili í 10. bekk stundaði
ég tilraunastarfsemi með mjög litríkan fatasmekk. Ég átti það til að
blanda saman t.d. rauðum buxum
við fjólubláa peysu og ljósbláa
húfu. Það voru til myndir en ég er
búinn að brenna þær.
Hvaða flík hefur þú átt lengst og
notar enn þá?
Það er gamli svarti rúskinnsjakkinn minn sem passar við allt
og hentar næstum því öllum árstíðum. Það er mikið tilfinningalegt
gildi í honum. Ég lét meira að segja
taka hann í gegn hjá skósmiði í
fyrra og núna er hann eins og nýr!
Áttu þér uppáhaldsverslanir?
Fataskápurinn minn er frekar
mikið bland í poka hvað varðar
vörumerki og mér finnst gaman
að blanda saman ólíkum samsetningum. Það er líka einstaklega auðvelt þegar maður er að vinna með
svona takmarkaða litapallettu.
Það getur þó verið gaman að fara
í Uniqlo. Úrvalið þar er einfalt og
mínímalískt sem ég fíla. Ég hef líka
oft fundið aðeins meira „trendy“
föt í Urban Outfitters.
Áttu þér uppáhaldsflík?
Mér finnst erfitt að eiga eina
uppáhaldsflík því stór hluti af fataskápnum hefur tilfinningalegt gildi
fyrir mér. Í augnablikinu er það
líklegast skyrta frá vörumerkinu
Zplish sem ég fann í New York
um daginn. Hún öskraði á mig í
búðinni. Hún smellpassar líkamsforminu mínu sem er líka frekar
sjaldgæft. Skyrtur eiga það til að
vera ermastuttar á mér.
Bestu og verstu fatakaup?

Hér klæðist Einar rúllukragabol frá 66°Norður, jakka frá Wood Wood og
buxum frá Libertine Libertine. Skórnir eru vegan Dr. Martens.

Hér klæðist Einar buxum frá
Libertine Libertine, rúllukragabol
frá Samsoe og peysu frá Asos.

Bestu var fóðraður Levi’s gallajakki sem ég fann á 5.000 kall í
Rauða krossinum fyrir nokkrum
árum. Alvöru framtíðarflík. Verstu
fatakaupin eru jakki sem ég fann
á tónleikaferðalagi í Hollandi árið
2015. Þetta var svona pínu fleginn
og fínlegur jakki sem mér fannst
æðislega flottur í búðinni og keypti
án þess að hugsa. Þegar ég kom
svo heim fattaði ég í raun hversu
fáránlegur ég var í honum. Algjört
lestarslys.
Notar þú einhverja fylgihluti?
Ég er ekki mikið fyrir skart en
ég á það til að nota úrið sem ég
fékk frá belgíska tískufyrirtækinu
Komono. Vök var í samstarfi með
þeim fyrir haustlínuna í fyrra.
Vegan Dr. Martenarnir mínir
mættu líka teljast sem fylgihlutur
þar sem þeir eru miklu meira en
bara skór. Þetta eru óþægilegustu
skór sem ég hef á ævinni verið í
en þeir mega eiga það að þeir eru
nánast alltaf eins og glænýir.

Laugavegi 178 | Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18 | Laugardagar 11-15
Kíkið á myndir og verð á Facebook

Bolurinn er Urban Outfitters og skyrtan frá Zplish. Buxurnar koma frá Selected. MYNDIR/ANTON
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Hlýtt og svalt

í vetur
Flestir kætast þegar vetrartískan kemur í verslanir enda ágætis tilbreyting frá blómakjólum
og bleiku tjulli sem oft vill einkenna sumartískuna. Vetrartískan í ár einkennist af stórum,
hlýjum slám, töff leðurkjólum, hnífskörpum
plíseringum og rómantískum brúnum tónum.
Veturinn verður bæði svalur og hlýr ef eitthvað
er að marka það sem bar fyrir augu á tískupöllunum þegar vetrartískan var kynnt þar.

Plíserað er málið í vetur, hnífskarpar fellingar í hnésíðum pilsum. Vertu í plíseruðu pilsi við buxur, gróf
stígvél eða með stórri, þykkri peysu eins og þessi
fyrirsæta á sýningarpalli hjá Sportmax.

Áhrif áttunda
áratugarins á
vetrartískuna
leyna sér ekki
eins og þessi
brúna rúskinnskápa frá Etro ber
fagurt vitni um.

Framtíðin er komin og hún er silfurbjört. Silfur- og málmkennd efni
munu endurvarpa jóla- og norðurljósunum í vetur og ekki verður
óalgengt að sjá gangandi diskókúlur
létta svartasta skammdegið, kannski
í þessari dásemdardragt frá Balmain.

Dýramynstur eiga upp á tískupallborðið í vetur enda kunna dýrin að
bregðast við breyttu hitastigi. Þessi
kjóll er hugverk tískuhönnuðarins
Ashley Williams.

SMART VETRARFÖT,
FYRIR SMART KONUR
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Það gerist ekki
svalara en svart
leður. Leður- og
pleðurkjólar
verða áberandi
í haust og vetur,
af öllum síddum
og sniðum
þó svart verði
sennilega mest
áberandi. Hér
má sjá kjól frá
Soniu Rykiel
sem er bæði
svalur og sjóðheitur í senn.

Að slá um sig í slá er góð vetrarskemmtun. Slár eru bæði hlýjar og
notadrjúgar þegar kólna fer, og passa
afskaplega vel einmitt yfir leðurjakka eða flottar yfirhafnir sem eru
ekki alveg nógu þykkar til að takast á
við vetur á norðlægari slóðum. Þessi
konunglega blómaslá er frá Erdem.

HAUSTÚTSALA

30-50%

afsláttur af völdum vörum

MOS MOSH dúnúlpa
Einnig til í svörtu

Ve r ð 3 6 . 9 8 0
Ti l b o ð s v e r ð n ú 2 5 . 8 8 6
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Listin við að lagskipta
Þegar vetrarvindar byrja að blása teygjum við okkur í hlýju fötin. En margir kjósa að klæða sig frekar í
nokkur lög en að draga fram þykk kuldaföt. Hér eru nokkur góð ráð til að negla laglega lagskiptingu.
Að lita lögin
Oddur Freyr
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is

Þ

að er eðlilegt að vilja dúða sig
þegar vetrarkuldinn byrjar
að stinga, en það lítur ekki
alltaf mjög glæsilega út að fara í
hnausþykka úlpu eða hrúga bara á
sig flíkum. Til að líta vel út þarf að
temja sér listina við lagskiptingu.
Hér eru nokkur góð ráð til að hafa
í huga þegar maður klæðir sig fyrir
veturinn.

Hlutlausir litir virka vel í lagskiptingu og það er bæði hægt að leika
sér með ólíka tóna eða halda sig
við einn lit.
Ef maður heldur sig við einn
lit er mikilvægt að velja efni með
ólíka áferð. Það bætir við dýpt og
fjölbreytileika og annars er hætta á
að fá of flatt og einsleitt útlit.
Ef maður ætlar að halda sig við
einlitt útlit er ekki gott að velja
mjög skæra liti, því þá er hætta á að
líta út eins og sögupersóna í barnaefni. Það er betra að nota frekar

FLOTT VETRARFÖT,
FYRIR FLOTTAR KONUR

 

   

Stærðir 38-58

Verslunin Belladonna

Jakkar geta virkað
vel sem millilag,
eins og rússneska
fyrirsætan Irina
Liss sýnir hér á
götum New Yorkborgar.
MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

hlutlausa liti, sérstaklega ef maður
vill vera látlaus í klæðaburði.
Það þurfa ekki öll fötin að vera
í litum sem passa fullkomlega
saman, en það ætti bara ein flík
að vera „hávær“ og skera sig úr
frá öllum hinum. Ef þú heldur þig
almennt við hlutlausa liti er hægt
að nota trefil eða húfu sem mest
áberandi flíkina til að setja tóninn.
Það er líka alveg óhætt að nota
mynstur, jafnvel þó maður vilji
halda sig við einfaldan og látlausan
klæðaburð. Hógvært mynstur
sem passar við litasamsetningu
klæðnaðarins getur átt mjög vel
við, sérstaklega sem millilag.

Margar leiðir til að lagskipta

20%

afsláttur

Jakkar þurfa ekki endilega að vera
ysta lagið. Léttir jakkar og leðurjakkar geta virkað vel sem millilag.
Lykillinn er að velja bara nógu létta
flík og para hana við stóra kápu.
Það er líka gott vera í ólíkum
lögum af prjónuðum fötum. Þau
líta vel út og vernda mann vel
gegn kuldanum. Þá er samt gott
að blanda saman léttari og þyngri
prjónuðum flíkum, eða ólíkum
síddum og litum, til að aðskilja
lögin.

Hér sýnir fyrirsætan Anastasia Ivanova hvernig hægt er að setja aukna dýpt í
einlitan klæðaburð með því að velja efni með ólíka áferð.

af öllum vörum
ﬁmmtudag, föstudag, laugardag
Treflar í yfirstærð eru góð leið til að fá lagskipt útlit. Þeir geta hangið yfir
öxlina eða hálsinn eða flætt niður í kringum líkamann.

Við erum á Facebook

#KBSMJOEt4

Fyrirsætan Johannes Huebl sýnir hér
hvernig það er snyrtilegast að vera í
stysta laginu innst og auka síddina
með hverju lagi.

Treflar í yfirstærð eru góð leið til
að fá lagskipt útlit þó að maður sé
ekki í mörgum lögum. Því stærri,
því betra. Það er hægt að láta þá
hanga yfir öxlina eða hálsinn eða
láta þá flæða niður í kringum
líkamann. Slíkir treflar geta líka
bætt aukinni dýpt í lagskipt útlit.

Síddir skipta máli
Karlar ættu að reyna að láta klæða-

fald hvers nýs lags vera síðari en
lagsins á undan. Þannig ætti fyrsta
lagið, til dæmis stuttermabolur, að
vera styst, en svo ætti peysan sem
kemur þar yfir að vera með síðari
klæðafald en bolurinn og næsta
lag þar á eftir ætti að vera ennþá
síðara. Auðvitað eru til undantekningar við þessa reglu, en almennt
lítur það ekki snyrtilega út ef innri
lög ná niður fyrir ytri lög.

HÁGÆÐA ULLARKÁPURNAR KOMNAR

Skoðið
OD[GDOLV\´UKDIQLU

EINSTÖK HÖNNUN OG GÆÐI

SÍ GIL D

K ÁPUB ÚÐ

4LJQIPMUJCr4ÎNJrXXXMBYEBMJT
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Þurrka eða þvo?
Ef það er eitthvað
sem allir þurfa að
eiga, þá er það hlý
og góð vetraryfirhöfn. Kápur, jakkar og úlpur endast
betur ef þær fá
rétta umhirðu.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is

G

ott er að eiga
nokkrar vetraryfirhafnir til
skiptanna, enda er
íslenskur vetur oft
langur og kaldur.
Falleg ullarkápa,
hlý dúnúlpa og
þykkur jakki eru
flíkur sem koma
að miklu gagni
yfir vetrartímann.
Yfirhafnir endast
almennt betur ef
þær fá rétta umhirðu
og þvott. Alltaf er best
að lesa vel þvottaleiðbeiningar á flíkum
áður en þeim er skellt

í þvottavélina eða farið með þær í
hreinsun.
Vetraryfirhafnir
fá lengra líf með
réttri umhirðu.

Heldur lit og lögun
Ullin góða er náttúrulegt efni sem
má þvo í fremur köldu vatni. Samt
sem áður má ekki þvo ullarkápur
í þvottavél heldur á að setja þær í
hreinsun. Ástæðan er sú að flestar
yfirhafnir úr ull eru blandaðar með
öðrum efnum og svo getur fóðrið
stækkað eða minnkað í þvotti.
Með því að fara með ullarkápu í
hreinsun heldur hún bæði lögun
og lit og verður ekki tuskuleg. Ef
aðeins þarf að fríska upp á ullarkápuna er hægt að hengja hana á
herðatré út á snúru í klukkutíma
eða svo. Það má pressa ullarkápu ef
hún er krumpuð en þá þarf að gæta
þess að straujárnið sé stillt á lágan
hita. Það sama gildir um ullarjakka
og -frakka.

Þurrkað
með tennisbolta

Frakkar fara í
hreinsun.

Margir eiga góðar dúnúlpur
eða dúnvesti en hlýrri og
léttari flíkur er vart hægt
að fá. Mikilvægt er að
halda dúninum hreinum,
þurrum og léttum en
með því móti lengjast lífdagar flíkurinnar svo um
munar. Það er í lagi að
setja dúnúlpu í þvottavélina, þvo við lágan hita
og nota sérstakt þvottaefni
fyrir dún. Það er einnig
í lagi að setja dúnúlpu í
þurrkara við lágan hita.

MYNDIR/NORDIC
PHOTOS/GETTY

Gott er að setja 2-3 tennisbolta með
í þurrkarann til að dúnninn verði
léttur í sér.

orðið rafmagnað við að þurrkast í
þurrkara.

Rafmagnað flís

Gervipelsar hafa sjaldan verið
vinsælli en nú en margir eru í vafa
um hvernig eigi að hreinsa þá. Best
er að lesa vel leiðbeiningarnar á
flíkinni. Pelsinn er, eins og nafnið
bendir til, úr gerviefnablöndu og
líklegast þarf að fara með hann í
hreinsun. Hár hiti er versti óvinur
gervipelsins og það ætti aldrei að
setja slíka flík í þurrkara.
Vatnsheldir útivistarjakkar
standa alltaf fyrir sínu, hvort sem er

Flísjakkar koma sér vel í svölu veðri
en þá er gott að þvo í þvottavél og
fylgja vel þvottaleiðbeiningum
sem fylgja þeim. Best er að hengja
flísfatnað til þerris, úti eða inni. Í
lagi er að setja flísfatnað í þurrkara
en þá við lægsta mögulega hita.
Það á alls ekki að láta flísfatnað
þorna til fullnustu í þurrkara heldur
taka hann út á meðan hann er enn
rakur og hengja upp. Flísið getur

Hár hiti óvinurinn

um sumar eða vetur. Þá má oftast
þvo í þvottavél en það verður að
nota sérstakt þvottaefni sem fæst í
útivistarverslunum. Útivistarjakka
ætti aldrei að setja í þurrkara heldur
hengja á herðatré til þerris.
Gervileðurjakkar og -kápur búa
yfir þeim góða kosti að vera létt
í umhirðu. Hægt er að þurrka
bletti af gervileðri með rökum
klút. Oftast má henda flíkum úr
gervileðri í þvottavélina og þvo við
lágan hita og lágan snúningshraða.
Gervileðurflíkur má alls ekki setja
í þurrkara, þær geta einfaldlega
bráðnað.

FÁÐU ÞÉR SJÁLFSKIPTAN KARL

Pipar \TBWA \ SÍA

Birt með fyrirvara um mynda- og textabrengl.

Opel Karl er afburðaknár 5 dyra bíll með öllu tilheyrandi.
Þýsk gæði á ótrúlegu verði!

Þýsk gæði
Þýsk hönnun
Þýsk hagkvæmni

Opel Karl Enjoy. Verð: 2.190.000 kr.

Tilboðsverð, sjálfskiptur:
Kynntu þér Opel Karl á opel.is/karl eða í
sýningarsölum okkar í Reykjavík og Reykjanesbæ

1.990.000 kr.
Sýningarsalir

Krókháls 9, Reykjavík, 590 2000
Njarðarbraut 9, Reykjanesbæ, 420 3330

Opnunartímar

Virka daga 9–18
Laugardaga 12–16
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Þægindin í fyrirrúmi

flesta daga

Afmælisbarn dagsins, hin 29 ára gamla Mia Wasikowska,
kýs þægindin umfram annað í sínu daglega lífi. Hún hefur
þó ekkert á móti því að stríla sig upp við sérstök tilefni,
eins og þegar hún gengur rauða dregilinn.

M

Á frumsýningu Alice Through the
Looking Glass í Madrid á Spáni 2016.

ia Wasikowska er áströlsk
leikkona sem gert hefur
garðinn frægan undanfarin ár með eftirtektarverðum leik.
Hún steig sín fyrstu leiklistarspor
fimmtán ára gömul í áströlsku þáttunum All Saints. Frægðin bankaði
á dyrnar þegar hún lék í gæðaþáttunum frá HBO, In Treatment.
Hún hefur hlotið fjölda verðlauna
í gegnum tíðina en meðal helstu
kvikmynda sem hún hefur leikið í
má nefna Alice in Wonderland, Jane
Eyre, Lawless, Madame Bovary, The
Kids Are All Right og Crimson Peak.
Mia æfði ballett af krafti til
fjórtán ára aldurs en blöskraði
þrýstingurinn í átt að fullkomnu
útliti og hætti. Hún er mikill áhugaljósmyndari og tekur myndir á
ferðalögum sínum og á tökustöðum
með Rolleiflex-myndavél. Við
tökur á myndinni Jane Eyre lét hún
sauma leynivasa á búninga sína til
að hún gæti falið þar litla myndavél
sem hún notaði á milli taka.
Þegar kemur að klæðavali kýs
leikkonan þægindin fram yfir allt
annað í sínu daglega lífi. Þegar
papparassar smella af henni
myndum úti á götu er hún yfirleitt ómáluð og í kósí fötum. Hún
hefur þó ekkert á móti því að
stríla sig upp þegar tilefni er til og
hefur unnið með stílistanum Ryan
Hastings þegar rauði dregillinn
kallar. Hún segist fíla hönnuði
á borð við Miu Miu, Rodarte og
Roland Mouret.

Miu finnst alger
óþarfi að punta
sig hversdags.

Í skrautlegum svörtum og silfurlitum
kjól á frumsýningu Alice Through the
Looking Glass í Hollywood.

Svartklædd
í þægilegum
jakka í partíi til
að fagna frumsýningu Alice
Through the
Looking Glass í
London 2016.

VINSÆLU KULDASKÓRNIR
MEÐ MANNBRODDUNUM
ERU KOMNIR FYRIR DÖMUR OG HERRA

Í silfurlitum kjól fyrir sýningu á
Madame Bovary á kvikmyndahátíð í
London 2014.

Ljósklædd í grænu pilsi á kvikmyndahátíðinni í Cannes.

Glæsileg á Evrópufrumsýningu
Alice Through whe Looking
Glass í London 2016.

VETRARTÍSKAN

SIX MIX ÖKKLASKÓR

SIX MIX KULDASKÓR

SIX MIX KULDASKÓR

VERÐ 24.995

VERÐ 16.995

VERÐ: 19.995

EINNIG TIL Í VÍNRAUÐU

SIX MIX ÖKKLASKÓR

EINNIG TIL Í SVÖRTU OG BRÚNU

VERÐ 19.995

SIX MIX KULDASKÓR
EINNIG TIL Í SVÖRTU

VERÐ 16.995

EINNIG TIL Í BRÚNU

SIXMIX ÖKKLASKÓR
EINNIG TIL Í BRÚNU,
VÍNRAUÐU OG GRÁU

VERÐ 15.995

SIX MIX ÖKKLASKÓR
VERÐ: 19.995

EINNIG TIL Í GRÁU OG SVÖRTU

SIX MIX ÖKKLASKÓR
EINNIG TIL Í SVÖRTU

VERÐ: 19995

SIX MIX ÖKKLASKÓR

EINNIG TIL Í VÍNRAUÐU

VERÐ: 18.995
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Líður vel í sálinni í lopapeysu
Sveitastúlkan og lopahönnuðurinn Védís Jónsdóttir segir íslenskar lopapeysur umvefja bæði
líkama og sál. Hún festist óvart í lopanum og er höfundur margra fegurstu lopapeysa landans.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

É

g ólst upp í sveit og var
síteiknandi sem barn. Afi,
sem var bóndi, skildi ekkert í
því af hverju ég gæti ekki teiknað
hund eða hest þegar ég sat dagana
langa við að teikna hátískuskvísur
í brjáluðum fötum. Það fannst
honum einkennileg ástríða hjá
sveitabarni. Mig dreymdi um að
verða listmálari þegar ég yrði stór
en mála með ullinni í staðinn,“
segir Védís sem er konan á bak við
töfrandi litadýrð íslensks lopa sem
lendir á prjónum íslenskra prjónakvenna í formi léttlopa, plötulopa,
Álafosslopa eða einbands.
„Sem sveitastúlka kunni ég tökin
á ullinni og íslensku sauðkindinni.
Ég var auðvitað í sauðburði og
kann að rýja kind, en það voru
amma og mamma sem kenndu
mér að prjóna og sauma. Ég ólst
því upp við að búa til föt heima
og uppgötvaði seinna mér til
ánægju að ég gat farið í skóla til að
læra meira,“ segir Védís sem lauk
fjögurra ára námi í fatahönnun við
Danmarks Design skólann í Kaupmannahöfn.
„Þar lærði ég allt mögulegt og
meðal annars prjóna- og litahönnun. Eftir útskrift bauðst mér
svo starf hjá Álafossi heitnum og
festist hálfpartinn í lopanum,“
segir Védís og hlær.
Hún er nýflutt heim til Íslands
eftir níu ára búsetu í New York
og Róm.
„Þá vann ég „free-

Védís Jónsdóttir
hefur hannað
margar af fegurstu
lopapeysum lýðveldisins.
MYND/STEFÁN

lance“ fyrir Ístex
og Rammagerðina að hönnun
á værðarvoðum
og lopapeysum. Ég
hef líka hannað fyrir
ýmsa handverkshópa, eins
og Borgarfjarðarpeysurnar og
skagfirsku hestapeysurnar Undir
bláhimni og Undir gráhimni. Ég er
heilluð af litadýrð náttúrunnar og
hef frá því í barnæsku brotið upp
landslag í liti.“

Hér má sjá hluta af nýrri hönnun Védísar sem handavinnufólk getur prjónað. MYNDIR/GUÐMUNDUR ÞÓR KÁRASON

Óvænt yrkisefni
Yrkisefni Védísar
í lopanum
kemur úr
ólíkum
áttum.
„Það
geta verið
form
í náttúrunni
eða fólk
á gangi en
líka tónlist
eða bíómyndir.
Til dæmis lagið
Fönn, fönn, fönn
með Stuðmönnum en
þá snjóaði líka svo fallega úti, og
stundum hlusta ég á sama lagið
aftur og aftur, eða ákveðna plötu
eða listamann. Þannig hlustaði ég
á The Beast eftir Jóhann Jóhanns-

son þegar ég hannaði nýju peysuna
Leysingar og ein af mínum vinsælustu peysum, Riddarinn, birtist
mér þegar ég horfði á samúræjamynd þar sem riddarar riðu yfir
hæð með fána. Auðvitað er þetta
langsótt en svona kemur þetta
til mín. Líka úr fréttum, eins og
peysan Órói sem varð til eftir að ég
sá sprenginguna í gljúfrinu vegna
Kárahnjúkavirkjunar og hannaði
rammíslenskt munstur sem ég
síðan sprengdi á peysuna,“ segir
Védís sem þróar hugmyndir sínar
og prjónar margar prufur af mismunandi litasamsetningum til að
finna hvernig munstrin liggja best
og hvort í þeim sé hljómur sem
virkar.
„Ég hanna iðulega í grátónum
því það gefur gott jafnvægi en
mörg af mínum munstrum ganga
jafn vel í sauðalitum og litríkum

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

samsetningum.“
Í vikunni kom út lopauppskriftabókin Lopi 38 sem Védís vann
fyrir Ístex, en það er fyrsta bókin
sem kemur út alfarið með hönnun
Védísar í níu ár.
„Lopabækurnar er hugsaðar fyrir
handavinnufólk þar sem hver og
einn getur prjónað sér flík eftir
uppskrift að eigin vali. Umhverfisvænna verður það ekki og fólk fær
fallega og úthugsaða hönnun sem
allir ættu að hafa efni á, enda er
verð á íslensku handprjónabandi
hagstætt. Litaúrvalið er líka gífurlegt, bæði sauðalitir og litir sem
ég hef hannað fyrir Ístex, mikið
af samkembdum litum þannig að
úr verður ómótstæðileg litadýrð
íslenskrar náttúru.“

Lopapeysa allra meina bót
Védís segir það notalega tilfinningu

að sjá aðra klæðast flíkum sem hún
hefur hannað.
„Þær verða víða á vegi mínum
og mér finnst indælt að sjá fólk
klæðast peysunum mínum hvort
sem það er í sjónvarpi eða á förnum
vegi. Þegar við birtum okkar fyrstu
uppskrift á netinu, af lítilli, renndri
lopapeysu, mætti ég svo mörgum í
henni á Menningarnótt að ég hætti
að telja. Ég velkist ekki í vafa þegar
ég sé mína eigin hönnun, né þegar
aðrir hönnuðir taka hana yfir í
sínar flíkur og setja sitt nafn við þar
sem ég þekki vel mín munstur.“
Hún segir íslensku ullina alltaf
eiga við og vera sígildan efnivið í
tísku samtímans.
„Íslenska ullin er yndisleg, hlý,
notaleg og temprandi. Það er þetta
samband af togi og þeli og hvað hún
er létt sem gerir hana einstaka. Við
eigum að halda í íslenska arfinn
og klæðast lopa við lífsins tilefni.
Nú er í tísku að vera jafnt í þröngri
lopapeysu við víðar buxur eða stórri
peysu við þröngar leggings, og allt
þar á milli. Þá eru ullarkjólar líka
hæstmóðins enda er kona í léttum
ullarkjól undurfín,“ segir Védís sem
sjálf klæðist lopa, jafnt í sveit og
borg.
„Ég nota ullarflíkur eftir mismunandi stemningu og nota jafnt
sauðaliti sem og litríkari flíkur.
Ullin er það besta í íslenskum
vetrarkulda og alltumvefjandi fyrir
líkama og sál því manni líður svo
vel í sálinni þegar maður fer í lopapeysu. Hún aðlagast hita mannslíkamans og stingur ekki því hárin
leggjast niður næst líkamanum.
Það þarf heldur ekki að þvo lopapeysuna heldur er alveg nóg að
viðra hana,“ segir Védís og hvetur
sem flesta til að taka fram prjónana
nú þegar Vetur konungur heldur
innreið sína.
„Það er svo huggulegt að njóta
þess að setjast niður og prjóna. Nú
er stóraukinn áhugi á íslenskri ull á
Norðurlöndunum, og ekki síst í Svíþjóð sem kaupir mikið af íslenskum
lopa. Hringlaga axlarstykki
íslenskra lopapeysa þykir töfrandi
og beina athyglinni að andliti þess
sem klæðist þeim. Íslensk lopapeysa
er líka hlý yfir axlir og brjóst, einmitt þar sem manni á að vera hlýtt
þegar kuldaboli blæs, og algjörlega
frábær fyrir vöðvabólguna. Því er
allra meina bót að eiga lopapeysu
og helst í mörgum litaútfærslum
líka,“ segir Védís brosmild.

Skyrta
Buxur

Levi´s Kringlunni – Levi´´s Smáralind

Smáauglýsingar

512 5800

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

Bílar
Farartæki

Þjónusta

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

Bílar til sölu

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

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl.

2017 Volvo V60 D6 AWD Hybrid
3.790.000 kr. 2017, ekinn 15.000 km

Rafvirkjun

Grunnar, malarkeyrsla, ﬂatvagnar o.ﬂ.

RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

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

Silfri ehf - S. 894 9690

NISSAN X-TRAIL 7 MANNA ACENTA
PLUS Árgerð 2017, ekinn 68 Þ.KM,
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.990.000.
Rnr.110195.

Til sölu

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 209.000,2016 Volvo XC90 T8 Inscription
6.990.000 kr. 2016, ekinn 68.000 km

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

Keypt
Selt
Til sölu

Viðgerðir

Glæsilegur rafmagnsbíll.
NISSAN LEAF ACENTA 24 KW

MMC OUTLANDER INSTYLE PHEV
Árgerð 2016, ekinn 43 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 4.150.000.
Rnr.130056.

2017 BMW 330e Sportline
4.090.000 kr. 2017, ekinn 31.000 km
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Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

Óskast keypt

Verð kr: 1.590.000.Upplýsingar veitir Garðar hjá Netbílum í síma 588-5300
VOLVO XC90 T8 INSCRIPTION
HYBRID Árgerð 2016, ekinn 28 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur 8 gírar. Verð
8.300.000. Rnr.130009.

2018 BMW 330e M-Sport 4.890.000
kr. 2018, ekinn 8.000 km

Betri bílakaup ehf.
Ármúla 4, 108 Reykjavík
Sími: 511 2777
Netfang: sala@betribilakaup.is
www.betribilakaup.is

Þjónusta

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

Hreingerningar
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

FORD FUSION HYBRID Árgerð 2015,
ekinn 49 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.
Verð 2.750.000. Rnr.110146.

Betri bílasalan
Ármúla 4, 108 Reykjavík
Sími: 571 7166
Netfang: sala@betribilasalan.is
www.betribilasalan.is

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

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

Náðu meiri árangri
í samningaviðræðum
Námskeið í samningatækni

hagvangur.is

Skólar
Námskeið

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu starfsmanna.
Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting og er hagur bæði fyrirtækis
og viðkomandi einstaklings að vel takist til.
Intellecta ehf. Síðumúla 5 108 Reykjavík 511 1225 intellecta.is

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

SMÁAUGLÝSINGAR
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Húsnæði

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

Atvinna
Húsnæði í boði
TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

Atvinna í boði

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

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:

HÚSNÆÐI TIL LEIGU:
Auðbrekka 21, 330 fm
Mjög gott lager/atvinnuhúsnæði
á 1. hæð. Stórt plan og góð
innkeyrsluhurð.
Nánar uppl.
gretar@lundurfasteignir.is

VEITINGAHÚSIÐ ÍTALÍA BÓKARI
Rótgróið veitingahús í miðbæ
Reykjavíkur óskar eftir að ráða
bókara til starfa sem fyrst.
Æskilegt að viðkomandi hafa
einhverja reynslu af fjárhagsog launabókhaldi. Um er að
ræða 50% starf, vinnutími skv.
samkomulagi.
Umsóknir óskast sendar á
italia@italia.is

Atvinna óskast

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464
Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

gjofsemgefur.is
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Létt og skemmtileg spænskunámskeið
Verða haldin í Stórholti 18. Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales.
Gestakennari með fyrirlestur um Spán og spænska menningu eru Kristinn R. Ólafsson.
Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðinu lýkur svo með tapaskvöldi.
Námskeiðin standa í 4 vikur. Boðið er uppá byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið.

Framhaldsnámskeið spænska ll:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00
Framhaldsnámskeið spænska lll:
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45
Framhaldsnámskeið spænska IV
Þriðjudaga og ﬁmmtudaga 13:30 - 15:00

Námskeiðin hefjast 29. og 30. október.

Verð á mann er 29.000
Upplýsingar í síma 698 5033 eða
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Framhaldsnámskeið spænska V
Mánudaga og miðvikudaga 10:00 - 11:30 Facebook: Spænskuskólinn Háblame

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

Geymsluhúsnæði

GEFÐU
HÆNU

Námskeið

Byrjendanámskeið:
Mánudaga og miðvikudaga: 13:30 - 15:00
Þriðjudaga og ﬁmmtudaga: 10:00 - 11:30
Þriðjudaga og ﬁmmtudaga 17:30 - 19:00

Atvinnuhúsnæði

Nýbýlavegur 6, 2. hæð, 690 fm.
Frábært húsnæði sem er
innréttað sem líkamsrækt.
Stórir gluggar, innkeyrsluhurð og
glæsilegt útsýni. Afar áberandi
húsnæði.
Nánar uppl.
gretar@lundurfasteignir.is
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Ráðgjafar okkar búa
yﬁr víðtækri þekkingu
á atvinnulíﬁnu
og veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

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

www.capacent.is

Þjónustuauglýsingar
Ferðaþjónustuhús

")&2

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.
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Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í síma 899 0913 Fríða
www.reisum.is

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU

Sími 512 5407

3  

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur
v
vogur

Alla fimmtudaga og laugardaga

Við sérhæfum okkur við heimilisþrif,
húsfélög og fyrirtækjaþrif.
Hægt að panta tíma á hofdabon.is
Höfðabón ehf
HÖFÐABÓN
Dugguvogi 10 (bakvið húsið)
S: 552 7772 eða sendu á okkur línu á bonhofda@gmail.com

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is
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Fasteignir

Tilkynningar
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Hrafnhólar 8, 111 Reykjavík
Opið hús ﬁmmtud. 25. okt.
kl. 17:00-17:30.
IÐ
Vel skipulögð og áhugaverð
P
O
5 herbergja, 127,3 fm, íbúð
á 1. hæð í góðu, mikið
endurnýjuðu, fjöleignarhúsi.
Nýlegt ljóst plastparket er á
allri íbúðinni nema forstofu
og baðherbergi, þar eru gólf
ﬂísalögð. Eldhús er með
hvítri innréttingu og góðum
borðkrók. Baðherbergi er með ljósum ﬂísum á veggjum og dökkum á gólfum,
þvottaðastaða er á baðherbergi. Svalir eru yﬁrbyggðar og upphitaðar. V. 39,8 m.
Nánari upplýsingar á skrifstofu í s. 483-5900 eða á fagvis@fagvis.is

Helluvað 7, 110 Reykjavík
Fjögurra herbergja, 111,5
fm, íbúð á fjórðu hæð í
fjölbýlishúsi. Eigninni er mjög
vel viðhaldið. Stofa og eldhús í
sama rými. Gólf eru parket- og
ﬂísalögð, fataskápar eru í herbergjum. Sér bílastæði í lokaðri
bílageymslu, þvottaaðstaða er
í bílageymslunni. Frá íbúðinni
er gott útsýni yﬁr Bláfjöll og
Reykjanesfjallgarðinn.

S
HÚ

Dalsbrún 17, 810 Hveragerði
Fjögurra herbergja parhús
með bílskúr. Eldhús er rúmgott,
með hvítri innréttingu, góðum
tækjum og góðu skápaplássi.
Baðherbergi er með góðum
sturtuklefa og ﬂísalagt. Gólfefni
eru parket og ﬂísar. Geymsla
og þvottahús inn af holi. Eignin
er snyrtileg og vel skipulögð og
getur verið laus ﬂjótlega eftir
kaupsamning.
V. 45,9 m. Nánari upplýsingar á skrifstofu í s. 483-5900 eða á fagvis@fagvis.is

V. 49,9 m.
Nánari upplýsingar veita Skúli í s. 898-7209, og Þórarinn í s. 615-3346, lfs.

Borgarhraun 23, 810 Hveragerði
Vorum að fá í einkasölu
áhugavert einbýli. Eignin er
steinsteypt, alls 189,5 fm. Í
eldhúsi er ljós viðar innrétting
með góðum tækjum og góðu
skápaplássi. Loft eru upptekin í
stofu og borðstofu. Baðherbergi er allt ﬂísalagt. Fataskápar í
herbergum, gólfefni eru ﬂísar
og parket. Tvöfaldur bílskúr.
V. 49,8 m.
Nánari upplýsingar á skrifstofu s. 483-5900 eða á fagvis@fagvis.is
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Farsæl þjónusta í 30 ár
Þjónusta

Auglýsing
Um tillögu að deiliskipulagi Goðaneslands
á Eyrarbakka í Sveitarfélaginu Árborg.
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar samþykkti 17. október
2018 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi Goðaneslands á Eyrarbakka samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Um er að ræða deiliskipulag svæðis sem staðsett er norðan
við Eyrarbakkaveg (34) og vestan við hesthúsahverﬁð á Eyrarbakka. Deiliskipulagssvæðið er lögbýlið Goðanes og er skilgreint
sem landbúnaðarsvæði í gildandi aðalskipulagi og er skipulagssvæðið 12,86 ha að stærð. Aðkoma að lóðinni er frá vegi að
hesthúsahverﬁ og er gert ráð fyrir nýrri aðkomu inn á landi frá
þeim vegi að byggingareit fyrir íbúðarhús. Fyrir er aðkomuvegur
inn á landið að núverandi landbúnaðarbyggingu. Deiliskipulagið
er slétt að mestu og allt hentugt til byggingar en deiliskipulagið
gerir þó ráð fyrir takmörkun á því svæði sem heimilt er að byggja.
Byggingarreit R1 sem er fyrir einbýlishús með bílageymslu og R2
fyrir landbúnaðarbyggingu.
Innan skipulagssvæðisins er sú takmörkun á fjölda bygginga að
innan R1 er aðeins heimilt að byggja einbýlishús með bílgeymslu
allt að 250 m2 . Innan R2 þar sem nú stendur hesthús 104 m2
byggt 1995 er aðeins heimilt að byggja við hesthúsið eða eina
byggingu tengda landbúnaði allt að 300 m2.
Húsagerð er geﬁn frjáls utan þess sem skilmálar þessir og lög og
reglugerðir segja til um. Þó er aðeins heimild fyrir einnar hæða
húsum með hámarkshæð 8 m frá núverandi jarðvegsyﬁrborði.
Teikningar ásamt greinargerð og skilmálum, vegna tillögunnar
mun liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa
að Austurvegi 67, Selfossi frá ﬁmmtudeginum 25. október 2018
til ﬁmmtudagsins 6. desember 2018. Öllum er geﬁnn kostur á að
gera athugasemdir við tillöguna.
Frestur til að skila athugasemdum rennur út ﬁmmtudaginn
6. desember 2018 og skal þeim skilað skriﬂega til skipulagsog byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800
Selfossi.
Á sama tíma eru teikningar, greinargerð og skilmálar til kynningar á heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er
að skoða tillöguna.
Virðingarfyllst,
Bárður Guðmundsson
skipulags- og byggingarfulltrúi

ERTU Í LEIT AÐ
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á
Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Job.is

