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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Marín Manda Magnúsdóttir stendur um
helgina fyrir Geggjuðum
fatamarkaði. ➛4

Álfrún í bol eftir Birki Sveinbjörnsson, með gleraugu úr verslun Cleo Nicci í New York og eyrnalokka frá Brooklyn-píunni Elmu Blint. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Stendur undir nafni

Undraheimar
tískunnar opinberaðir
Fyrsta íslenska tískukvikmyndahátíðin, Fashion Film Festival, verður haldin
í Bíói Paradís í næstu viku. Álfrún Pálmadóttir, textílhönnuður og annar forsprakki hátíðarinnar, segir kvikmyndirnar hvalreka fyrir tískuunnendur. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛
Hér klæðist
Álfrún frægri
hönnun
eftir Vivienne
Westwood;
brjóstabol sem
hún birti heimsbyggðinni fyrst
á áttunda áratugnum.

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

O

kkur langaði að heiðra
tískuheiminn og gera
honum aðeins hærra undir
höfði þar sem engin tískuvika er
í farvatninu hér á landi í vetur,“
segir textílhönnuðurinn Álfrún
Pálmadóttir sem stendur fyrir
tískukvikmyndahátíðinni, Fashion
Film Festival (FFF), í Bíói Paradís í
næstu viku.
FFF er hugarfóstur Álfrúnar og
Ásu Bríetar Brattaberg, klæðskera
og textílhönnuðar.
„Við Ása erum góðar vinkonur
en uppgötvuðum okkur til undrunar að hugur okkar beggja dvaldi
við tvær nýjar kvikmyndir um
tískuheiminn sem okkur bráðlangaði að sjá. Þær voru hins vegar
ekki væntanlegar í íslensk kvikmyndahús og því ákváðum við að
athuga hvort mikið vesen yrði að
fá þær sýndar og slógum í kjölfarið
til með fyrstu íslensku tískukvikmyndahátíðina sem geymir fjórar

MYNDIR/
SIGTRYGGUR ARI

fágætar og áhugaverðar kvikmyndir sem eru hvalreki fyrir
unnendur tískuheimsins,“ upplýsir
Álfrún.

Rýnt í ráðgátur

SMART FÖT,
FYRIR SMART KONUR
Stærðir 38-52

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Myndirnar á tískukvikmyndahátíðinni eru ekki af verri endanum. Sýndar verða fjórar myndir
á fjórum dögum og þriðjudaginn
20. nóvember ríður á vaðið heimildarmyndin We Margiela.
„We Margiela er fyrsta innlit
heimsbyggðarinnar í dularfulla
tískuhúsið Maison Martin Margiela. Það var stofnað af tveimur
aðilum en enn er ráðgáta hver
annar þeirra er og aðeins til ein
ljósmynd sem er mögulega af
huldumanninum,“ upplýsir Álfrún,
og meðfram sýningunni verður
settur upp hluti endurvinnsluverkefnis þriðja árs nema í fatahönnun
sem unnið var í samvinnu við
Rauða krossinn á Íslandi.
FFF sýnir myndir sínar klukkan
20 og er aðeins eitt tækifæri til að
sjá hverja mynd.
„Næst á hvíta tjaldið verður True
Cost sem fjallar um siðferðislegar
spurningar innan tískuiðnaðarins.
Við það tækifæri stýrir fatahönnuðurinn Ragna Fróðadóttir mikilvægu samtali sem allir, og ekki síst
aðilar í tískuheiminum, þurfa að
eiga aftur og aftur,“ segir Álfrún.
Þriðja myndin á FFF er Advanced style, um konur á aldrinum
60 til 90 ára, sem enn hafa gaman
af því að klæða sig upp á.
„Allar hafa þær sinn eigin stíl og
sýna hvernig klæðnaður er sterkt
tjáningarform, burtséð frá háum
aldri, því innan tískuheimsins er
mikil áhersla á ungdóm og æskudýrkun. Til sýningarinnar höfum
við boðið flottum konum sem eru
fyrirmyndir okkar af eldri kynslóðinni og hvetjum þær til að koma
og njóta myndarinnar með öðrum
bíógestum,“ segir Álfrún og vonast
til að sjá sem flesta.
Síðasta myndin á FFF er
McQueen, um breska hönnuðinn
Alexander McQueen sáluga.
„Þetta er ný mynd sem fer dýpra
ofan í manninn og sýnir meðal
annars margt áður óséð úr einkalífi
hans og persónulegum myndbandsupptökum,“ útskýrir Álfrún
sem hefur haft mikið yndi af því að
koma kvikmyndahátíðinni á koppinn. „Við rennum blint í sjóinn, en
ef vel gengur gæti hátíðin orðið
fastur viðburður.“

Fötin skapa mig
svo sannarlega og
sjálfri finnst mér ég geta
séð persónuleika fólks í
gegnum flíkurnar.

verið áhugasöm um klæðaburð og
fatnað síðan á barnsaldri.
„Mér finnst undur að sjá hvernig
föt eru tjáningarmáti. Ég get ekki
svarað því hvort fötin skapi manninn en þau skapa mig svo sannarlega. Ætli það sjáist ekki utan á mér
að ég hef gaman af því að klæða
mig og sjálfri finnst mér ég geta
séð persónuleika fólks í gegnum
flíkurnar.“
Stíll Álfrúnar kemur úr ýmsum
áttum og fer eftir skapi, líðan og
tímabilum.
„Í dag er ég mikið í munstrum
og ólíkum áferðum. Ég forðast
verslanir með fjöldaframleiddan
fatnað en kaupi frekar notuð föt
hjá Hjálpræðishernum og í Rauða

kross-búðunum. Það snýst um
umhverfisvernd en líka það að
eiga séns á að kaupa flíkur sem eru
manns eigin en ekki allra hinna
líka.“
Álfrún hefur ekki keypt sér jólakjól síðan 2011.
„Ég á svo mikið af fötum sem ég
nýti aftur og aftur og ég losa mig
ekki við þau. Þannig á ég eldgamla
sparikjóla af ömmu og finnst
fallegt að geta klæðst því sem
amma valdi sér eða saumaði, en
hún saumar enn mikið af fötum,
sérstaklega flíkur sem maður fær
hvergi annars staðar. Mér finnst ég
alltaf vera fín og klæði mig hvern
dag með það í huga að vera fallega
til fara,“ segir Álfrún sem er veik
fyrir yfirhöfnum og glingri.
„En líka föðurlandi úr ull og helst
tveimur. Föðurland er fullkomið
fyrirbæri sem hægt er að klæðast
undir allt og losna við að verða kalt
í leiðinni.“
Áhugasamir eru hvattir til að
tryggja sér miða sem fyrst, enda
hver mynd sýnd aðeins einu sinni.
Hægt er að nálgast miða á tix.is og í
viðburðum á Facebook.

Föðurlandið fullkomin flík
Álfrún útskrifaðist úr textílhönnun
frá Myndlistaskóla Reykjavíkur í
vor.
„Textílhönnuðir læra að vefa og
prjóna, að búa til textíl og mynstur
í efnin, og leiðir til að skapa áferð
í efni sem svo gera fötin á endanum,“ útskýrir Álfrún sem hefur

Álfrún í glæsilegri peysu sem hún prjónaði sjálf og er með fögrum misfellum.

HÁGÆÐA ULLARKÁPUR

Skoðið
laxdal.is/yfirhafnir

NÝTT FRÁ GERRY WEBER

GLÆSILEGUR VETRAFATNAÐUR FYRIR ALLA VIÐBURÐI

ðl.isið
Sklao
xda
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Fjölbreyttur fatamarkaður

fimmtán kvenna
Marín Manda Magnúsdóttir er margreynd í því að setja upp fatamarkaði. Hún
stendur um helgina fyrir Geggjuðum fatamarkaði þar sem fimmtán konur héðan
og þaðan selja ýmsan tískuvarning.

É

g er tiltölulega nýbúin að fara
gegnum hirslurnar mínar og
gefa helling í Rauða krossinn,“
segir Marín Manda aðspurð um
tilurð markaðarins. „En svo eru

Brynhildur
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

FLOTT BUXUR,
FYRIR FLOTTAR KONUR

Bæði verður hægt að fá föt og fylgihluti á Geggjaða fatamarkaðinum.

Stærðir 38-58

Skófíklar geta glaðst þar sem nóg
verður á boðstólum við þeirra hæfi.

Marín Manda hefur gaman af mörkuðum, bæði að halda þá og fara á þá.

 

   

Glæsilegar
silegar
pur
kápur

Ullarkápa
pa á
18.900 kr.

- einn liturr
- stærð 366 - 46

Verslunin Belladonna

líka ákveðnar flíkur sem mig langar
að fari áfram. Svo ég hóaði saman
nokkrum stelpum og komust færri
að en vildu og spurði hvort þær
væru ekki til í að vera með í fatamarkaði. Þetta eru flottar tískuskvísur sem koma úr ýmsum áttum
þannig að þetta verður fjölbreytt og
skemmtilegt, bæði nýtt og notað,
fylgihlutir og vintage eða eins og
nafnið ber með sér Geggjaður fatamarkaður.“
Hún segir þær sem koma að
markaðinum vera ólíkar týpur.
„Sumar ganga bara í merkjavöru
og aðrar vilja frekar vintage og
stærðirnar eru alveg frá extra small
upp í extra large. Við erum allskonar í laginu,“ segir hún brosandi,
„og vonandi kemur alls konar fólk
á markaðinn. Ég myndi mæla með
því við fólk að mæta snemma því
flottustu vörurnar fara fyrst.“
Marín Manda á von á því að gera
sjálf góð kaup á markaðinum. „Ég
er mjög hrædd um að ég fari með
fullt af fötum á markaðinn, í þeim
tilgangi að það verði aðeins rýmra
í fataskápnum og komi svo með
fangið fullt af fötum heim aftur,
því ég veit að þær eru margar með
svo flott föt, hinar stelpurnar,“
segir hún hlæjandi. „En það er eitt
af því skemmtilega við að halda
markað, við erum þarna allar til að
næla í smá aur en líka til að eignast
kannski eitthvað nýtt sem gleður
augað.“
Marín Manda bjó lengi í Kaupmannahöfn og þar vandist hún því
að versla á mörkuðum. „Markaðsferðir voru hluti af helgarplaninu,
næla sér í eitthvað nýtt í fataskápinn fyrir lítinn pening, taka
krakkana með, fara á rölt og enda
á kaffihúsi. Ég held að markaðs-

Ég hef alltaf verið
opin fyrir því að
finna fjársjóði í því sem
er notað en núna eru
fleiri farnir að hugsa
svona.

stemmingin sé að verða miklu
meiri hérna heima og það er gott
upp á umhverfið.“
Hún segist einnig hafa fundið
nokkra fjársjóði í slíkum ferðum.
„Ég hef alltaf verið opin fyrir því að
finna fjársjóði í því sem er notað
en núna eru fleiri farnir að hugsa
svona, að þú þurfir ekki alltaf að
borga annan handlegginn til að
vera töff, það hvað hluturinn kostar
segir ekkert um þinn stíl. Ef þú ert
með opin augu og gefur þér tíma til
að skoða þá geturðu dottið í lukkupottinn.“
Hún segir að á slánni sinni verði
ýmislegt áhugavert. „Ég verð með
mikið af glingri, pallíettur og pelsa
í bland við síðkjóla og eitthvað
svoleiðis. Kjörið tækifæri til að
fata sig upp fyrir jólahlaðborðið
og áramótaveisluna. Af hverju ekki
að endurnýta og vera pínulítið
umhverfisvæn?“
Geggjaði fatamarkaðurinn er í
hjarta miðbæjarins, í Grófinni eitt,
beint á móti Fiskifélaginu og bókakaffihúsinu Iðu og hinum megin
við götuna frá Borgarbókasafninu.
Hann er opinn frá 13-18 bæði
laugardag og sunnudag. Hægt er að
skoða fleiri myndir af vöruúrvalinu
á Facebook-viðburðinum Geggjaður fatamarkaður X.

Lítill svartur jakki sem passar við allt.

Á markaðinum kennir ýmissa grasa.

20%

afsláttur
af öllum úlpum!
Gildir fimmtudag 15.11,
föstudag 16.11 og
laugardag 17.11

Sendum
frítt út
á land!
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Kjóll kr
kr. 10
10.900.900 -

Heba í skinnkápunni yndislegu sem hún fékk frá mágkonu sinni og er í sérstöku uppáhaldi. MYND/STEFÁN

Kjóll kr. 10.900.-

Við erum á Facebook

#KBSMJOEt4

LÍFIÐ ER Á

FRETTABLADID.IS
Lífið á frettabladid.is
fjallar um fólk, tísku
menningu, heilsu og
margt fleira.

Fylgstu með á
frettabladid.is/lifid

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook

Tímalaus stíll
Heba Eir Kjeld er sjálfstætt starfandi dansari og starfar nú
sem danshöfundur og framkvæmdastjóri leikhópsins
Stertabendu sem frumsýndi verkið Imsomniu í vikunni.
Sólveig
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is

S

páir þú mikið í tísku?
Ég hef gaman af því að
fylgjast með nýjustu tísku en
læt hana ekki hafa of mikil áhrif á
mig í fatavali.
Hvernig myndir þú lýsa þínum
stíl?
Ætli ég myndi ekki segja að
hann væri frekar klassískur og
tímalaus, legg mikið upp úr
vönduðum fötum, þægindum og
gæðum.
Hvar kaupir þú fötin þín?
Ég kaupi mest föt erlendis t.d. í
& Other Stories og COS, enda oftast á því að kaupa í litlum búðum
sem ég finn á röltinu. Hér heima
kaupi mest föt í Geysi og Gloriu.
Eyðir þú miklu í föt?
Ekki að staðaldri, kaupi frekar
sjaldan föt og eyði þá kannski
meira í þau skipti.
Hver er uppáhaldsflíkin þín?
Mér finnst alveg sjúklega erfitt
að gera upp á milli. Mér þykir

Ég nota mikið
hálsmen og hringa
en í rauninni bara skart
sem hefur einhverja
persónulega þýðingu
fyrir mig.
nefnilega óendanlega vænt um
margar flíkur og mikið af fötunum
mínum almennt, yndisleg skinnkápa frá mágkonu minni er í mjög
sérstöku uppáhaldi.
Áttu þér einhvern uppáhaldshönnuð?
Ég get ekki beint sagt að ég eigi
mér uppáhaldshönnuð en merkin
Forte forte, Humanoid og Ganni
eru uppáhalds.
Hver er helsti veikleiki þinn
þegar kemur að tísku og útliti?
Ilmvatnið mitt frá Diptyque, svo
er ég mjög veik fyrir hvers kyns
skófatnaði.
Notar þú fylgihluti?
Já, ég nota mikið hálsmen og

hringa en í rauninni bara skart
sem hefur einhverja persónulega
þýðingu fyrir mig, annars ekki.
Ég er alltaf með kasmírsjal sem
maðurinn minn gaf mér eða eitthvað mjúkt um hálsinn. Er líka
aðeins að prófa mig áfram með
hatta, ég er samt með svo stórt
höfuð að það er þrautin þyngri að
finna hatt sem passar!
Áttu þér tískufyrirmynd?
Ekki beint, en fólkið í kringum
mig veitir mér innblástur.
Hvað er fram undan?
Í gær frumsýndi leikhópurinn
Stertabenda verkið Insomniu
sem ég hef verið að vinna að sem
danshöfundur og framkvæmdastjóri seinustu vikur. Brjálæðislega
skemmtilegt ferli og enn þá betri
sýning sem ég mæli heilshugar
með. Um helgina ætla ég að slaka á
með manninum mínum hjá yndislegum vinum í Kaupmannahöfn.
Svo hefst ný og spennandi törn
með frábæru teymi í skipulagningu á Norræna danstvíæringnum
Ísheit Reykjavík sem haldinn
verður um miðjan desember.

Opnar verslun á Íslandi

24% opnunarafsláttur
og frábær opnunartilboð
Opnunartími

Sundaborg 1 Sími 553 0700

Virka daga 11-18
Laugardaga 11-16

NÆG BÍLASTÆÐI VIÐ VERSLUN

Fylgdu okkur á
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Aðalfundur

ADHD samtakanna
Verður haldinn þriðjudaginn 27. nóvember 2018,
kl. 20:00, að Háaleitisbraut 13 í Reykjavík.
Dagskrá: Venjuleg aðalfundarstörf samkvæmt
lögum félagsins. Sjá nánar á adhd.is
Allir velkomnir – kaffiveitingar í boði.
Stjórn ADHD samtakanna.

Á Singles’ Day í ár seldist Rolex úr fyrir rúmlega 48 milljónir króna í netversluninni Secoo.

Lúxus seldur

á Singles’ Day
Fram til þessa hafa lúxusvörumerki talið sig yfir Singles’
Day hafin, en í ár tóku mörg af fínustu merkjunum þátt í
stærsta netsöludegi ársins með góðum árangri.
Oddur Freyr
Þorsteinsson
Þökkum alla velvild og stuðning. Allt uppbyggingar- og
þróunarstarf félagsins hefur byggst á velvild almennings en það
hefur skipt gríðarlegu máli og gert félaginu kleift að skapa þá
umgjörð sem það starfar við í dag.

Eru lungun þín í lagi?
Samtök lungnasjúklinga vinna að velferðar og
hagsmunamálum lungnasjúklinga.
Samtökin gefa út eitt fréttabréf á ári og bækling
um lungnasjúkdóma.
Samtökin halda uppi öflugu félagstarfi á veturnar sem er
sambland af fræðslu og gleði.
Dagskrána má finna á heimasíðunni okkar
www.lungu.is og á facebook síðunni okkar.
Skrifstofan okkar er í Síðumúla 6 og er opin alla
mánudaga frá klukkan 12-15.
Við svörum í símann alla daga 560-4812

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á
GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

Job.is

Starfsfólki
Alibaba leiðist
ekki velgengni
Singles’ Day, en
fyrirtækið fann
upp þennan
mikla nettilboðsdag sem
verður sífellt
stærri.

oddurfreyr@frettabladid.is

Ý

mis vestræn lúxusmerki
tóku þátt í Singles’ Day
útsölunum í fyrsta sinn
síðasta sunnudag. Hingað til hafa
lúxusmerkin litið niður á þennan
útsöludag og mörg hver hafa
almennt verið hikandi við mikla
sölu á netinu, en þátttakan skilaði
gríðarlegri sölu, svo gera má ráð
fyrir að þessu verði haldið áfram.
Þetta kom fram í úttekt Jing Daily,
sem fjallar um lúxusvörumarkaðinn í Kína.
Á Singles’ Day í ár seldist Rolex
úr fyrir rúmlega 48 milljónir
króna og Hermès Birkin taska fyrir
rúmlega átta og hálfa milljón í
netversluninni Secoo. Þessar tvær
sölur hefðu verið alveg óhugsandi fyrir nokkrum árum og sýna
að vörumerkin, heildsalar og
neytendur hafa mótað ný viðhorf
varðandi netverslun og Singles’
Day sérstaklega.
Dagurinn Singles’ Day var í raun
fundinn upp af netverslunarrisanum Alibaba Group fyrir áratug
en síðan hafa ýmsar netverslanir
slegist í hópinn og í dag er netsalan
á þessum degi meiri en á nokkrum
öðrum degi.
Árum saman hafa lúxusvörumerki sleppt því að taka þátt
í Singles’ Day, sem hefur ekki
verið talinn sérlega fínn, þar sem
dagurinn snýst fyrst og fremst
um að hvetja Kínverja til að auka
neyslu sína með alls kyns tilboðum. Lúxusmerki leggja aftur á móti
yfirleitt áherslu á að vörur þeirra
séu fágætar og eftirsóttar og það
var því ekki talið gott fyrir ímynd
lúxusmerkja að tengjast þessum tilboðsdegi. En eftir því sem Singles’
Day hefur orðið fágaðri og salan á
lúxusvörum í Kína hefur blómstrað
hefur nálgun lúxusmerkjanna
breyst verulega.
Í ár buðu nokkur fræg lúxusmerki upp á sérstakar vörur og
tilboð á Singles’ Day. Breska lúxusmerkið Burberry seldi til dæmis

MYNDIR/NORDICPHOTOS/GETTY

Burberry er eitt þeirra lúxusmerkja sem eru farin að taka þátt í Singles’ Day og
í ár framleiddi fyrirtækið sérstaka trefla í takmörkuðu upplagi í tilefni dagsins.

ullartrefil sem var í takmörkuðu
upplagi á 82 þúsund krónur í Tmall
netversluninni. Treflarnir seldust
upp á fyrsta degi forsölunnar.
Versace seldi hettupeysu í sömu
vefverslun sem kostaði 50 þúsund
krónur. Franska lúxusmerkið
Chanel, sem hefur verið snobbað
þegar kemur að netverslun, var
með sérstakt söluátak daginn
fyrir Singles’ Day og mörg önnur
vestræn merki, eins og Yves Saint
Laurent, Lancôme, Armani og Cle
de Peau tóku líka þátt. Fjöldi kínverskra netverslana selur nú líka
alls kyns vestrænar lúxusvörur og
þátttaka þessara verslana gerði það
að verkum að fleiri vestræn lúxusmerki voru hluti af Singles’ Day.

Alibaba, aðalnetverslun Alibaba
Group, hélt svo að vanda risastóra
tískusýningu í höfuðstöðvum
sínum á Singles’ Day sem var
streymt beint á netinu. Þar voru
vörur ýmissa lúxusmerkja kynntar,
svo sem Ralph Lauren, Burberry,
Furla, Moschino og Tiffany & Co.
Merkin líta ekki lengur svo á að
Singles’ Day snúist bara um mikla
sölu, heldur sjá þau hann sem tækifæri til að auka áhuga á merkinu
og meðvitund um það, sem og að
auka sölu og hollustu við merkin.
Singles’ Day heldur því áfram að
sækja í sig veðrið með hverju árinu
og það er ekki líklegt að veltan
minnki núna þegar lúxusmerkin
eru líka farin að taka þátt.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki
Viðgerðir

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

Góð negld vetrardekk til sölu á 14”
felgum. Lítið notuð. Uppl s:6614292

Húsnæði

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

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

Rafvirkjun

Skólar
Námskeið

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

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

Húsnæði í boði

Sumarbústaðir

Óskast keypt
Geymsluhúsnæði

Nudd
NUDD

Þjónusta

550 5055

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

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

Til sölu stöðuhýsi Árgerð 2017, lítið
notað hús. Rafmagnskynding og
fullt fleira. Til sýnis í Víkurhvarfi 6
Allir upplýsingar í síma 557-7720

Atvinna

Atvinna óskast

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

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

Bókhald

Keypt
Selt
Til sölu

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.
7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Málarar
REGNBOGALITIR EHF
Alhliða málningarþjónusta löggiltra
fagmanna. malarar@simnet.is Sími
891 9890

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel
og steikur. www.myranaut.is s. 868
7204

TIL LEIGU

NÝBÝLAVEGUR 6

Nýbýlavegur –
Verslunarhúsnæði
til leigu
Til leigu verslunarhúsnæði að Nýbýlavegi 6:
1. hæð, allt að 500 fm
2. hæð. allt 700 fm, með aðgangi af
Nýbýlavegi og Dalbrekku
Húsnæðið getur verið laust með
skömmum fyrirvara.
LUNDUR FASTEIGNAFÉLAG
NÝBÝLAVEGI 8
200 KÓPAVOGUR
LUNDURFASTEIGNIR.IS

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
HAFSTEINN@LUNDURFASTEIGNIR.IS

TIL LEIGU

Þrastalundur
PERLA SUÐURLANDS

Af sérstökum ástæðum er til sölu veitingastaðurinn Þrastalundur.
Auðveld kaup og sanngjörn árangurstengd leiga.

Þrastalundur er veitingahús staðsett á einum fallegasta stað Íslands, nánar tiltekið við Sogið í Grímsnesi. Umhverfis veitingastaðinn
eru fallegar gönguleiðir um Þrastaskóg. Akstur frá Reykjavík tekur eingöngu um 36 mínútur. Í Þrastalundi bjóðum við upp á ljúffengan
morgunmat, rómaðan brunch og eldbakaðar pizzur. Auk þess má finna á matseðlinum hið heimsfræga Þrastalundarsalat, fisk- og
kjötrétti og íslenska kjötsúpu. Að sjálfssögðu erum við einnig með fjölbreyttan barnamatseðil. Á staðnum er einnig lítil og hugguleg
sveitaverslun þar sem fást ýmsar nauðsynjavörur eins og mjólk, egg, rjómi og Hunangs-Cheerios. Þar fæst einnig nýbakað brauð,
sætabrauð og að sjálfssögðu ís.
Vinsælt er að stoppa í Þrastalundi í sunnudagsbíltúrnum eða á leið í sumarbústaðinn.

Nánari upplýsingar
gefur Sverrir í síma

661 7000
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Fasteignir

Atvinna

Þú ﬁnnur draumastarﬁð á

Job.is

Bjarkargata 6

101 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir:

Glæsilegt einbýlishús á þessum
vinsæla stað við Tjörnina og
Hljómskálagarðinn í Reykjavík.
Húsið skiptist í tvær hæðir, kjallara,
ris og bílskúr.
Sérinngangur er í íbúð í kjallara.
Bílskúr hefur verið breytt í litla íbúð.
Stór lóð sem snýr í suð-vestur
fylgir eigninni.
Eignin er til afhendingar
við kaupsamning.

Þröstur Þórhallsson, lögg. fasteignasali
throstur@miklaborg.is sími: 897 0634

Heilbrigðisþjónusta

Iðnaðarmenn

Verð :

210,0 millj.

569 7000 Lágmúla 4 www.miklaborg.is
- með þér alla leið -

Job.is

GLÆNÝ OG
FERSK STÖRF
Í HVERRI VIKU

GARÐUR OG SANDGERÐI

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
Sandgerðisbæjar 2008-2024
Íbúðarsvæði sunnan Sandgerðisvegar
Bæjarstjórn sameinaðs sveitarfélags Garðs og Sandgerðis
samþykkti á fundi sínum 3. oktober 2018 að auglýsa tillögu
að breytingu á Aðalskipulagi Sandgerðisbæjar 2008-2024
samkvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 ásamt
umhverfisskýrslu skv. 7. gr. laga nr. 105/2006 um umhverfismat
áætlana.
Breytingin felst í að skipulagssvæði sem er skilgreint sem
íbúðarbyggð ÍB 10 í núverandi skipulagi og er syðsti hluti
þéttbýlisins, er stækkað um 2 ha. og íbúðum fjölgað úr 275 í allt
að 400.
Breytingartillagan, ásamt greinargerð og umhverfisskýrslu verða
til sýnis á bæjarskrifstofunni í Sandgerði, Vörðunni, Miðnestorgi
3, frá og með fimmtudeginum 15. nóvember n.k. til föstudagsins
28. desember 2018 og hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, 105
Reykjavík. Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu sveitarfélagsins www.gardurogsandgerdi.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við breytingartillöguna til
föstudagsins 28. desember 2018.
Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast
skipulagsfulltrúa með tölvupósti á jonben@sandgerdi.is, eða á
bæjarskrifstofuna í Garði, b.t. skipulagsfulltrúa, Sunnubraut 4,
250 Garður.

Land
a mark
m
leiðir þþigg heim!

Tillaga að deiliskipulagi í Sandgerði
Íbúðarsvæði sunnan Sandgerðisvegar

Sveinn
Eyland

Sími 512 4900
landmark.is

Löggiltur
fasteignasali
Sími 690 0820

ÚLFARSBRAUT 42
113 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS FIMMTUDAG 15.NÓV KL.12:00-12:30
t(MTJMFHUPHWFMTLJQVMBHUGNQBSIÞTÈUWFJNI§VNÈÞUTâOJTTUB§
t7FSVMFHBWFHMFHUFMEIÞTNF§WÚOEV§VNJOOSÏUUJOHVNPHULKVN
t¶FMEIÞTJFSHSBOÓUTUFJOOÓCPS§QMÚUVN WBOEB§VSÓTTLÈQVSPHVQQ¢WPUUBWÏMTFN
NÚHVMFHUFSB§GÈNF§ÓLBVQVN
t7BOEB§VSGSÈHBOHVSÈBMMSJFJHOJOOJ )5)JOOSÏUUJOHBS BVLJOMPGUI§ÈFGSJI§
t3ÞNHPUUIKØOBIFSCFSHJNF§GBUBIFSCFSHJJOOBG
tÁUTâOJTTWBMJSPHNKÚHWFMGSÈHFOHJOPHBGHJSUMØ§

EIGNIN ER LAUS TIL AFHENDINGAR
VIÐ KAUPSAMNING.
MÖGULEGT AÐ YFIRTAKA CA.
50 MILLJÓNA KRÓNA LÁN.
Verð kr. 86.9 millj.

Bæjarstjórn sameinaðs sveitarfélags Garðs og Sandgerðis
samþykkti á fundi sínum 3. oktober 2018 að auglýsa tillögu að
deiliskipulagi íbúðabyggðar sunnan Sandgerðisvegar skv. 1.
mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Tillagan er skilgreind sem íbúðarbyggð ÍB 10 í núverandi aðalskipulagi og er syðsti hluti þéttbýlisins í Sandgerði, alls u.þ.b. 32,
5 ha. Íbúðir geta orðið allt að 400 talsins á svæðinu þar sem um
blandaða byggð einbýlis-, par-, rað-, og fjölbýlishúsa verður að
ræða. Gert er ráð fyrir nýjum leikskóla á svæðinu ásamt opnum
leiksvæðum. Skipulagið hefur verið lagað eins og kostur er að
þeim fornminjum sem þarna eru þekktar og skráðar.
Tillagan, ásamt greinargerð, skilmálum og forsendum verða til
sýnis á bæjarskrifstofunni í Sandgerði, Vörðunni, Miðnestorgi 3,
frá og með fimmtudeginum 15. nóvember n.k. til föstudagsins 28.
desember 2018. Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu sveitarfélagsins www.gardurogsandgerdi.is.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við Tillöguna til föstudagsins 28.
desember 2018.
Athugasemdir eða ábendingar skulu vera skriflegar og berast
skipulagsfulltrúa með tölvupósti á jonben@sandgerdi.is, eða á
bæjarskrifstofuna í Garði, b.t. skipulagsfulltrúa, Sunnubraut 4,
250 Garður.
Virðingarfyllst,
Jón Ben. Einarsson, skipulagsfulltrúi

Sveinn s. 6900.820

Þjónustuauglýsingar

B

Ferðaþjónustuhús

ílvogur eh/f

Vönduð hús sem henta
vel í ferðaþjónustuna,
afhendast fullkláruð.

o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA
.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

Bifreiðaverkstæði
Auðbrekka 17
200 Kópavogi

Láttu okkur gera bílinn kláran fyrir veturinn.

Yfir 30 ára reynsla í öllum almennum bílaviðgerðum
og smurþjónustu.

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

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU

Sími 550 5055

BX\X$%# '~QX[e^Vda\^c/bX\]TcXb~fffQX[e^VdaXb

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

