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Á ýmsum Instagram-
reikningum er gert létt 
grín að allri vitleysunni í 
kringum tískugeirann.
tíska  ➛6

Það er mikilvægt að 
veita dýrunum sínum 
umönnun og athygli yfir 
áramótin.
jólin  ➛8
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Tíska og 
tónlist er lífið
Plötusnúðurinn Dj Dungal klæðist helst dökk-
um flíkum en er að reyna að auka við litaflór-
una í fataskápnum. Hettupeysur og fylgihlutir 
eru stór hluti af heildarútliti hans. ➛2

MYND/EYÞÓR

LÍFIÐ ER Á 
FRETTABLADID.IS

Lífið á frettabladid.is 
fjallar um fólk, tísku, 

menningu, heilsu 
og margt fleira.



Plötusnúðurinn Dj Dungal, öðru 
nafni Andri Páll H. Dungal, 
byrjaði í bransanum fjórtán 

ára gamall þegar hann fékk fyrstu 
græjurnar í jólagjöf. Í dag starfar 
hann í fataversluninni Geysi ásamt 
því að sinna ýmsum skemmtilegum 
verkefnum tengdum plötusnúðs-
starfinu. „Fyrsti viðburðurinn sem 
ég tók að mér var ball í grunnskól-
anum mínum og því má segja að 
ferillinn hafi byrjað þar. Undanfarin 
ár hef ég t.d. spilað nokkrum sinnum 
í Reykjavíkurmaraþoninu, á flestum 
viðburðum hlaupahóps Stjörnunn-
ar, nokkrum viðburðum tengdum 
Samfés, mörgum menntaskóla-
böllum og svo mætti lengi telja.“

Þrátt fyrir starf sitt sem plötu-
snúður, þar sem hann er alltaf 
umkringdur miklu fjöri, segist hann 
vera frekar rólegur einstaklingur að 
eðlisfari. „Frítíma mínum eyði ég 
með kærustunni minni, fjölskyldu 
og vinum. Ég hef brennandi áhuga 
á öllu sem tengist tísku og tónlist og 
langar mest að starfa á þeim vett-
vangi í framtíðinni.“

Fatastíll Andra einkennist af 
dökkum litum, aðallega svörtum 
flíkum. „Ég er þó að reyna að fara 
út fyrir þægindarammann minn 
þessa dagana og reyni að klæðast 
fleiri litum. Yfirleitt blanda ég saman 
„streetwear“ og „high end“ stíl eins 
vel og ég get. Ég klæðist síðan hettu-
peysum nær daglega.“

Áttu þér tískufyrirmynd?
Ég fylgist mjög mikið með Luka 

Sabbat, Sangiev og Magnus Ronn-
ing. Ég myndi ekki segja að ég klæði 
mig alveg eins og þeir heldur fæ ég 
frekar innblástur frá hugsunarhætti 
þeirra þegar kemur að því hvernig 
þeir eru opnir fyrir því að stíga út 
fyrir þægindarammann og prófa sig 
áfram með ný snið, efni og liti.

Hvernig hefur tískuáhugi þinn 
þróast?

Ég er orðinn opnari fyrir nýjum 
sniðum og miklu áhugasamari 
um efni en áður fyrr. Þörfin fyrir 
að klæðast merkjavöru hefur líka 
minnkað mikið.

Hvernig fylgist þú með tískunni?
Ég nota Instagram mest en þar er 

ég sífellt að finna nýja einstaklinga 
og framleiðendur sem veita mér 
innblástur. Fyrir utan Instagram 
nota ég einnig mikið vefina Grailed 
og Reddit.

Hvar kaupir þú fötin þín?
Ég kaupi langmest af fötunum 

mínum erlendis, bæði gegnum 
netið og þegar ég ferðast. Úrvalið 
hérlendis hefur þó aukist talsvert 
undanfarin ár og eru margar fata-
búðir farnar að taka meiri áhættu í 
innkaupum. Ég er a.m.k. farinn að 
sjá meira úrval af fötum hér á landi 
sem höfða til mín.

Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu í 
formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir,  solveig@frettabladid.is s. 550 5762 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, 
s. 550 5761 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 550 5766 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 550 5769 | Starri Freyr Jóns-
son, starri@frettabladid.is, s. 550 5763 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 550 5657, Jón Ívar Vilhelmsson, 
jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654, Jóhann Waage, johannwaage@frettabladid.is, s. 550 5656, Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 550 5653,

Skórnir eru frá New Balance, buxurnar frá Burberry og peysan er frá J.W. Anderson. MYNDIR/EYÞÓR

Hér klæðist 
Andri hettu-
peysu frá Off-
White og jakka 
frá Raf Simons X 
Fred Perry.
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Áttu minningar um gömul tísku-
slys?

Ég hef nýlega áttað mig á því að 
þykkar og stífar skyrtur fara mér alls 
ekki vel. Í gegnum tíðina hef ég átt 
mikið af skyrtum í stífari kantinum 
sem ég hef ekkert notað og hafa þær 
þá bara legið uppi í skáp óhreyfðar.

Hvaða flík hefur þú átt lengst og 
notar enn?

Það eru Vans Old Skool skór 
sem ég fékk í jólagjöf frá foreldrum 
mínum árið 2015 ef ég man rétt. Ég 
hef notað þá ótrúlega mikið og þeir 
verða bara flottari því meira sem 
þeir eru notaðir. Þetta eru ótrúlega 
klassískir skór og virka með flestum 
fötum. Ég er samt búinn að skipta 
út reimunum sem fylgdu fyrir nýjar 
rauðar reimar og er búinn að krota 
yfir þá alla.

Áttu þér uppáhaldsverslanir?
Á Íslandi eru það Geysir og 

CNTMP. Ég áttaði mig ekki á úrval-
inu sem Geysir býður upp á fyrr en 
ég byrjaði að vinna þar. CNTMP 
er verslun sem tveir félagar mínir 
opnuðu nýlega á Laugaveginum og 
ég er mjög spenntur að sjá hvernig 
sú búð mun þróast á næstu mán-
uðum. Erlendis er ég mjög hrifinn 
af Dover Street Market í London, 
The Corner og Voostore í Berlín og 
svo finnst mér ég alltaf geta stólað 
á bæði Galeries Lafayette í París og 
Selfridges í London.

Áttu þér eina uppáhaldsflík?
Í augnablikinu er það jakki sem 

ég keypti í London í október og er 
samstarf milli Fred Perry og Raf 
Simons. Hönnunin á jakkanum 
er voðalega klassísk en samt svo 
einstök um leið. Þar sem jakkinn 
er svartur passar hann líka við svo 
ótrúlega margt.

Bestu og verstu fatakaupin?
Bestu fatakaupin mín eru líkleg-

ast svarta J.W. Anderson logo peysan 
mín. Ég keypti hana reyndar í sumar 
svo ég hef ekki átt hana lengi. Ég hef 
notað hana ótrúlega mikið því hún 
er einfaldlega fullkomin í sniðinu 
að mínu mati. Verstu fatakaup mín 
eru án efa allar níðþröngu gallabux-
urnar sem ég keypti.

Hvað einkennir klæðnað ungra 
karla í dag?

Mér finnst ungir karlmenn farnir 
að veita tísku meiri athygli en áður 
sem mér finnst mjög spennandi. 
Fatastíll ungra manna er mjög 
breytilegur og þess vegna er erfitt að 
segja hvort eitthvað eitt sé einkenn-
andi. Við sjáum t.d. mínímalískan 
og skandinavískan stíl, áhrif frá 
ríkjandi hipphoppsenu og margt 
annað.

Eyðir þú miklu í föt miðað við 
jafnaldra þína?

Ég hef lengi haldið það en sífellt 
fleiri í kringum mig kaupa dýrari 
flíkur. Ég á mikið af fötum sem eru 
dýr en ég kaupi samt sjaldan föt 
og þá eitthvað sem ég veit að mun 
endast mér lengi.

Notar þú fylgihluti?
Fylgihlutir eru mjög stór hluti af 

stílnum mínum og hafa verið það í 
nokkur ár. Ég hef lengi verið hrifinn 
af hringum og nota m.a. fjóra hringa 
á hverjum degi. Einnig hef ég bætt 
við hálsmenum og armböndum 
undanfarið sem ég nota mikið.

Hvaða tónlist er plötusnúðurinn 
að hlusta á?

Ég er mjög opinn fyrir flestu 
þegar kemur að tónlist en dagsdag-
lega hlusta ég langmest á hipphopp, 
rapp og r&b. Uppáhaldstónlistar-
mennirnir mínir eru líklegast Frank 
Ocean, Travis Scott, The Weeknd og 
Lil Peep. Ég legg mikla áherslu á að 
hlusta á tónlist í góðum gæðum, þ.e. 
í gegnum góð heyrnartól eða góða 
hátalara. Mest hlusta ég þó á tónlist 
þegar ég er keyrandi.

Fylgjast má með Andra á Instagram 
(andridungal).

Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Svartur, grár og rauður eru litir 

sem ég myndi segja að ég klæðist 
langmest, sérstaklega svartur. Um 
helmingur af flíkunum í fataskápn-
um mínum er svartur en undan-
farið hef ég þó verið að prófa mig 
áfram með dökkbláum flíkum.

Framhald af forsíðu ➛

Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 
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Balenciaga er lúxustískuhús 
stofnað á Spáni af Cristóbal 
Balenciaga sem fæddist árið 

1895 í Baskalandi. Hann var sonur 
saumakonu og fór tólf ára í 
sveinsnám til skraddara og komst 
fljótlega í uppáhald hjá barónessu 
sem hjálpaði honum að koma 
undir sig fótunum. Hann opnaði 
fyrsta tískuhúsið í San Sebastian á 
Spáni árið 1917 og tvær aðrar versl-
anir í Barcelona og Madrid á næstu 
árum. Hönnun hans heillaði fljótt 
spænsku yfirstéttina og konungs-
fjölskyldan var meðal viðskiptavina 
hans. Í borgarastyrjöldinni á Spáni 
neyddist hann til að loka búðunum 
sínum og flutti til Parísar og opnaði 
þar tískuhús árið 1937 og sló strax í 
gegn í háborg tískunnar. Viðskipta-
vinir lögðu sig jafnvel í hættu á 
stríðsárunum til að komast að sjá 
nýju línuna frá Balenciaga. Hann 
hafði gott orðspor fyrir fágun og 
gæði og Christian Dior kallaði hann 
„meistara meistaranna“. Túlípana-
pilsin og skrýtnar kvenlegar og 
módernískar línur urðu fljót-
lega höfundareinkenni hans auk 
svartrar blúndu yfir bleikt efni sem 
varð fljótlega vörumerki hússins. Þá 
vann hann með mittislínur á alveg 
nýjan hátt og sýndi hvernig hægt 

var að búa til kjóla sem hentuðu 
ólíku vaxtarlagi með því að leggja 
áherslu á snið og hlutföll. Sagt er 
að hann hafi búið til „nýja skugga-
mynd sem mun fleiri konur fundu 
sig í“. Hann notaði efni einnig á 
nýstárlegan hátt og vann braut-
ryðjendastarf hvað varðaði kraga 
og ermar. Meðal viðskiptavina 
hans á þessum árum var áhrifa-
valdurinn og tískugyðjan Jackie 
Kennedy. Fjöldi hönnuða tók sín 
fyrstu saumspor hjá Balenciaga og 
má þar nefna Oscar de la Renta, 
Emanuel Ungaro og síðast en ekki 
síst Hubert Givenchy. Cristóbal 
Balenciaga var samkynhneigður en 
lifði alla tíð í felum. Hann lokaði 
tískuhúsi sínu árið 1968 og lést árið 
1972, 77 ára að aldri.

Tískumerkið Balenciaga lá í 
dvala fram til 1986. Þá keypti 
snyrtivöruframleiðandinn Jacques 
Bogart S.A. réttinn að Balenciaga 
vörumerkinu og fyrsta línan kom 
út 1987 í hönnun Micel Goma. 
Næstu ár reyndu margir hönn-
uðir sig við að koma Balenciaga 
merkinu á hátískustall að nýju 
með misjöfnum árangri. En það 
var Nicolas Ghesquière sem náði 
að heilla stórstjörnurnar. Hann 
hafði lært hjá Jean-Paul Gaultier 
meðal annarra og túlkun hans 
á sígildum Balenciaga sniðum 
náði að heilla stórstjörnur eins og 
Madonnu og Sinéad O’Connor og 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Hér er lokahönd lögð á yfirlitssýningu á verkum Cristóbals 
Balenciaga í Victoria og Albert safninu í Lundúnum í fyrra. 

Kvöldkjóll eftir Cristobal Balenciaga 
úr línunni frá 1951 úr stífri hvítri 
bómull sem er skorin að framan til 
að sýna blúndupils úr svörtu silki En 
þessi hönnun þótti minna á þjóðlega 
spænska kjóla sem stundum eru 
kenndir við senjórítur.

Cristobal Balenciaga 
(1895-1972) sjálfur. 

Myndin er tekin í París 
árið 1927. 

Haust/vetrar-
línan frá Balenci-
aga 2018-2019. 
Hér má sjá 
nokkur einkenni 
Balenciaga að 
fornu og nýju, 
kraginn er stór, 
sterkir litir og 
kantaðar en þó 
mjúkar línur. 

Svört blúnda yfir bleiku efni
Hið glæsilega tískuhús Balenciaga 
var stofnað af hinum baskneska 
Cristóbal Balenciaga sem er talinn 
einn helsti brautryðjandi í því að 
skapa nútíma tísku. Síðan hann lést 
hefur húsið gengið í gegnum ýmsar 
breytingar en alltaf risið að nýju.

jafnvel hörðustu tísku-
drottningar eins og 
ritstjóra Vogue, Önnu 
Wintour. Nicole 
Kidman hefur 
löngum haft dálæti 
á Balenciaga og 
giftist Keith Urban í 
kjól frá tískuhúsinu 
og leikkonan Chloë 
Sevigny veitti Nicolas 
Ghesquière yfirhönnuði 
sérstakan innblástur um tíma. 
Undir hönnunarstjórn Ghesquière 
varð Balenciaga á ný þekkt fyrir 
einstaka og framsækna hönnun 

sem dansar á jaðri 
þess sem koma skal 
í tískunni. Ghes-

quière var svo látinn 
fara frá fyrirtækinu 

2012 eftir fimmtán ára 
starf og Alexander Wang 

ráðinn í staðinn. Wang sýndi 
sína fyrstu línu árið 2013 og árið 
eftir lögsótti Balenciaga Ghes-
quière fyrir að hafa látið í viðtali 

falla orð sem voru til þess fallin að 
skaða ímynd fyrirtækisins. Samið 
var í málinu áður en það færi fyrir 
dómstóla.

Alexander Wang var látinn taka 
pokann sinn sumarið 2015 og 
georgíski hönnuðurinn Demna 
Gvasalia ráðinn í hans stað svo saga 
Balenciaga er hvergi nærri á enda. Í 
Getaria á Spáni má svo heimsækja 
safn til minningar um snilligáfu 
Cristóbals Balenciaga og Victoria 
og Albert safnið í London setti upp 
sýningu á höfundarverki hans árið 
2017 með yfirskriftinni Balenciaga: 
Shaping fashion.

Við erum á Facebook

Flott  
jólaföt

Jakki 
kr. 12.900.-

Buxur 
kr.  8.900.-

Str. S-XXL
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emmessis.is

rjóminn af
árinu

Kæru landsmenn, nær og fjær.
Gleðilega hátíð og farsælt komandi ár.



Oddur Freyr  
Þorsteinsson
oddurfreyr@frettabladid.is 

Celeste Barber gerir sprenghlægilegt grín að glansmyndunum í tískutímaritum. 
MYND/INSTAGRAM/CELESTEBARBER

Tommy Lenk endurgerir klæðnað stjarnanna með misgóðum árangri. 
MYND/INSTAGRAM/TOMMYLENK

Myndirnar eftir hina 16 ára gömlu 
May frá Hawaii slógu hratt í gegn.  
MYND/INSTAGRAM/ITSMAYSMEMES

Dumbledore í Dior. Hogwarts hefur aldrei verið eins töff. 
MYND/INSTAGRAM/GRYFFINDIOR

Áhugafólk um tísku er oft dug-
legt að fylgjast með Insta-
gram til að hafa puttann á 

tískupúlsinum. En tískuheimurinn 
á það til að taka sig fullalvarlega, 
þrátt fyrir að vera oft hreint út 
sagt furðulegur. Það getur því 
verið bæði gaman og gagnlegt að 
slá hlutunum stundum upp í grín 
og minna sig á að þetta á nú allt 
að vera til yndisauka og er ekki 
spurning um líf eða dauða. Hér 
eru nokkrir skemmtilegir Insta-
gram-reikningar þar sem gert er 
grín að tískunni.

@tommylenk
Leikarinn, grínistinn og „fashun“-
goðið Tommy Lenk er mikið fyrir að 
endurgera klæðnað tískugoðanna 
með nokkuð frumlegum lausnum 
og birtir auk þess alls kyns grín.

@freddiemade
Freddie Smithson er mikill meme-
meistari sem gerir grín að popp-
menningu, stjórnmálum og tísku á 
einstakan hátt. Hann segir að það 
gleðji hann að fá fólk til að brosa í 
neikvæðum heimi.

@diet_prada
Diet Prada gerir grín að hönnuðum 
sem herma eftir öðrum hönnuðum, 
misheppnaðri hönnun og tísku-
heiminum í heild. Þetta er hálfgerð 
tískulögga, sem á það til að vera 
kvikindisleg, en hefur yfirleitt rétt 
fyrir sér.

@itsmaysmemes
Hin 16 ára gamla May, sem býr á 
Hawaii, á heiðurinn að þessum 
reikningi. Hún breytir myndum af 
frægu fólki í Photoshop þannig að 
stærðarhlutföllin raskast og út-
koman er oft mjög fyndin og skrítin.

@celestebarber
Celeste Barber endurskapar glans-
myndirnar úr tískutímaritum á sinn 
eigin jarðbundna hátt með mjög 
fyndnum árangri, enda er hún með 
yfir fimm milljónir fylgjenda.

@gryffindior
Þessi reikningur sýnir persónurnar 
sem allir þekkja úr Harry Potter 
myndunum í fötum frá hátísku-
merkinu Dior. Útkoman er jafn 
furðuleg og þetta hljómar.

@stressedstylist
Á þessum reikningi gerir stressaði 
stílistinn grein fyrir því sem gerir 
stílista gráhærða. Reikningurinn 
veitir skemmtilega og skoplega inn-
sýn í daglegt líf í tískubransanum.

@shitmodelmgmt
Þessi reikningur gerir grín að því 
hvernig tískubransinn kemur fram 
við fyrirsætur og hvernig það er að 
reyna að koma undir sig fótunum 
og starfa sem fyrirsæta.

Tískugrín á Instagram
Tískuheimurinn tekur sig yfirleitt alvarlega, þó hann geti stundum verið ósköp kjánalegur. Hér eru 
nokkrir fyndnir Instagram-reikningar sem gera létt grín að allri vitleysunni í kringum tískugeirann.

Grínið frá Freddie Smithson hefur vakið verðskuldaða athygli. 
MYND/INSTAGRAM/FREDDIEMADE

Föstudaginn 4. janúar gefur Fréttablaðið út sérblaðiðð 

SKÓLAR OG NÁMSKEIÐ 
Skóla og námskeið kemur að jafnaði þrisvar sinnum út á hverju ári.

Að vanda er boðið upp á fjölmargar fróðlegar greinar og viðtöl.

Allir sem velta fyrir sér námi í vetur og vor munu fá í blaðinu 

góða yfirsýn yfir það sem  er í boði

Blaðið er mjög vinsæll valkostur ýmissa menntastofnanna  

og einkaskóla sem nýta blaðið til að auglýsa eða kynna námsframboð sín.

Nánari upplýsingar um auglýsingar og umfjallanir fyrir blaðið veita sölumenn sérblaðadeildar

Tölvupóstfang: serblod@frettabladid.is

Beinn sími: 550-5078
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Sprengingar og ljósleiftur 
virðast gleðja flest mannfólk 
um áramótin en dýr eins og 

hundar, hestar og kettir upplifa 
oft mikla vanlíðan og skelfingu 
þegar flugeldar eru annars vegar. 
Dæmi eru um að hundar sleppi 
og hlaupi fyrir bíla og hross geta 
brotist út úr girðingum og hlaupið 
til fjalla eða í veg fyrir bílaumferð 
og valdið slysum á sjálfum sér og 
öðrum. Kettir geta upplifað slíka 
ofsahræðslu að langan tíma tekur 
að vinna traust þeirra aftur. Það er 
því mikilvægt að dýraeigendur séu 
meðvitaðir og grípi til ráðstafana.

Hesta ætti helst að setja inn í 
hús ef það er hægt en annars halda 
þeim á kunnuglegum slóðum.

Hestum sem komnir eru á gjöf 
í hesthúsum skal gefið vel, hafa 
ljósin kveikt og útvarp í gangi. 
Eigendur ættu helst að fylgjast 
með hestunum ef því verður 
komið við, eða allavega vitja þeirra 
sem fyrst eftir lætin. Í þéttbýli er 
best að halda köttum alveg inni 
dagana í kringum áramót og hafa 
hunda alltaf í taumi þegar þeim 
er hleypt út, þótt það sé bara út í 
garð. Bæði kettir og hundar þurfa 
að hafa greiðan aðgang að góðu 
skjóli eða „leynistað“ innanhúss 
þar sem þeir finna til öryggis. Þar 
er gott að byrgja glugga og vera 
með talmálsútvarp í gangi, rólegar 
mannaraddir vekja öryggistilfinn-
ingu hjá dýrum. Hunda er best að 
viðra vel árla dags í birtu svo þeir 
verði þreyttir um kvöldið og ef þeir 
eru mjög hræddir þá gjarna viðra 
fyrir utan bæinn. Að kvöldi er góð 
hugmynd að viðra stutt meðan 
skaupið er sýnt, þá er yfirleitt afar 
rólegt.

Hunda skyldi alls ekki fara með 
á brennur eða út að skjóta upp 
flugeldum.

Dýr sem sýna mikla hræðslu á 
ekki að skilja eftir ein. Misjafnt er 
hvort hrædd gæludýr vilja félags-

skap eigandans eða hvort þau 
vilja skríða í felur. Allra mikil-
vægast er að dýrin sleppi ekki 
út. Gott er að tala rólega en 
glaðlega við dýrin, til að 
sannfæra þau um að heim-
urinn sé ekki að farast. 
Jafnvel er hægt að gefa 
þeim smá dýra nammi 
þegar hvellur heyrist 
eða strax á eftir, svo 
að þau tengi þessi 
læti einhverju 
jákvæðu. Strokur 
og snerting 
eiganda róa einnig 
flest dýr og veita 
þeim styrk. Hægt 
er að fá lyfseðil fyrir 
kvíðastillandi lyf 
og þá er mikil-
vægt að byrja ekki 
meðhöndlun of 
seint þegar dýrið 

er komið í hræðslukast, en þá er 
virknin mun takmarkaðri. Varað 
er við að gefa dýrum nokkur lyf 
nema í samráði við dýralækni. 

Ungum dýrum sem eru að 
upplifa sín fyrstu áramót þarf 

að sýna sérstaka umhyggju. 
Einnig fæst hjá mörgum dýra-

læknum róandi lykt ýmist í 
hálsbandi, eða til að setja 
í innstungu og er gott 
að setja slíkt upp ekki 
seinna en 2 vikum fyrir 
áramót.

Allra mikilvægast 
er alltaf að dýrin séu 
í öruggu umhverfi og 
njóti stuðnings eigenda 
sinna.

Byggt á texta af vef 
Matvælastofnunar, 
mast.is.

Eigandinn veitir 
dýrunum öryggi
 Þó sumir kætist yfir háværum sprengingum og eldglær-
ingum gegnir öðru máli um dýrin. Það er mikilvægt að 
veita dýrunum sínum umönnun og athygli yfir áramótin. 

Jólin hafa ávallt verið mikil 
matarhátíð þar sem lands-
menn gera vel við sig í mat 

og jafnvel drykk. Um leið og 
aðventan gengur í garð byrjar í 
raun matarhátíð með jólahlað-
borðunum sívinsælu. Þar svigna 
borð undan margs konar síldar-
réttum, reyktum eða gröfnum laxi, 
kjöti og öðrum kræsingum. Fyrr á 
öldum var þessu öðruvísi háttað. 
Þá voru síðustu vikurnar fyrir jólin 
kallaðar jólafasta því í kaþólskum 
sið var fastað á þessum tíma. Í því 
fólst meðal annars að borða ekkert 
kjöt. Þótt þessi gamli siður hafi að 
mestu lognast út af má þó flokka 
kæstu Þorláksmessuskötuna vin-
sælu sem hluta af þessari hefð. 
Fyrrum tíðkaðist að bændur í 
sveitum landsins slátruðu kind 
fyrir jólin svo heimilisfólk gæti 
gætt sér á nýslátruðu kjöti á 
aðfangadag. Það fór þó eftir efna-
hag bændanna hvort það var hægt 

og svo var ekki á öllum bæjum. 
Þeir sem ekki höfðu efni á að slátra 
kind buðu upp á þann kost sem þá 
þótti næstbestur en það var reykt 
kjöt, oftast hangikjöt. Tímarnir 
breytast og mennirnir með og nú 
til dags borða flestir landsmenn 
hamborgarhrygg á aðfangadag, eða 
um helmingur þjóðarinnar. Næst 
vinsælasti jólamatur Íslendinga 
er lambakjöt annað en hangikjöt 
en kalkúnn og rjúpur koma þar 
á eftir, samkvæmt könnun sem 
MMR gerði fyrir jólin 2017. Hangi-
kjöt er mjög vinsælt á jóladag og 
er þá borðað með hveitijafningi, 
kartöflum, grænum baunum og 
jafnvel rauðkáli. Margir gæða sér 
á laufabrauði með hangikjötinu. 
Laufabrauð var upphaflega norð-
lenskur siður en hefur breiðst út 
um land allt. Nánar má lesa um 
jólamat Íslendinga á vef Þjóð-
minjasafnsins, www.thjodminja-
safn.is/jol/jolamatur.

Matarhátíð á jólunum
Jólin eru orðin sannkölluð matarhátíð. 

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Stærðir 38-52

-20% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM VÖRUM FRÁ  

ZHENZI OG ZE-ZE DAGANA 27.-31. DESEMBER

HÁTÍÐARHLJÓMAR VIÐ ÁRAMÓT
JÓLATÓNLISTARHÁTÍÐ Í HALLGRÍMSKIRKJU 2018

Miðasala í Hallgrímskirkju s. 510 1000 og midi.is og við innganginn.    listvinafelag.is

30. DES. SUNNUDAGUR KL.17 
31. DES. GAMLÁRSDAGUR KL. 16 ATH. NÝ TÍMASETNING!

Tveir afburða ungir íslenskir trompetleikarar koma frá New York og París til að færa okkur hátíðarstemmningu 
áramótanna í samleik við Klais- orgelið. Einir vinsælustu tónleikar ársins eru nú haldnir í 26. sinn. 

Aðgangseyrir: 4.500 kr. 50% afsláttur fyrir nemendur, öryrkja og félaga í Listvinafélagi Hallgrímskirkju.

HÁTÍÐAARRTÓÓNLLIST FYRF IR 2 TROMMPEETA OOGG ORGEL

Flytjendur: 
Baldvin Oddsson trompetleikari, 
Jóhann Nardeau trompetleikari og 
Björn Steinar Sólbergsson orgelleikari.

Mikilvægt er 
að hlúa sér-
staklega að 
gæludýrum 
sem eru að 
upplifa sín 
fyrstu áramót, 
eins og til 
dæmis kett-
lingum. 

Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is
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FYRIR ALLA - ENGIN BINDING

NÁMSKEIÐ EINKAÞJÁLFUN HÓPTÍMAR

HEFJAST  7. JANÚAR - RÍFÐU ÞIG Í GANG!
SKRÁÐU ÞIG Á REEBOKFITNESS.IS 

OG HÓPTÍMATAFLA



Bílar 
Farartæki

ÞARFTU AÐ KAUPA  
EÐA SELJA BÍL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ  
GAMLA BÍLINN ?
Kaupi bíla 25-350þús

Hringdu S. 615 1810 eða sendu 
sms og ég hringi til baka

 Varahlutir  Viðgerðir

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

Þjónusta

 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

 Húsaviðhald

Við hreinsum allar gerðir 
loftræstikerfa. Hafðu samband og 
pantaðu fría ástandsskoðun í síma: 
557 7000 eða inná www.k2.is

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK 
- FLOTUN - SANDSPARSL - 

MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 
S. 893 6994

 Spádómar

Þjónusta

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

68

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

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.isíshúsið
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

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

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

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

Grunnar, malarkeyrsla, flatvagnar o.fl. 

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

Silfri ehf  |  S. 894 9690  |  silfriehf.is

LAND ROVER Range rover sport 
dynamic autobiograph. Árgerð 2014, 
ekinn 27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. 
Verð 9.900.000.GULLMOLI M/ÖLLU  
Rnr.116665.

TOYOTA Hilux 35 “ breyttur.
Árgerð 2016, ekinn 46 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 7.190.000. 
Rnr.360234.

DODGE Ram 3500 limited tungsten. 
Árgerð 2018, ekinn 8 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. M/ÖLLU TILBÚIN TIL 
AFHENDINGAR  Verð 7.895.000.+VSK  
Rnr.115928.

FORD F350  king ranch. Árgerð 2018, 
ekinn 18 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.  
Verð 8.450.000. eigum lika PLATINIUM 
ÁRG 2018 EKINN 20Þ KM VERÐ 8.290 
+VSK Rnr.213088.

FORD F350 platinium ultimade.  m/öllu 
Árgerð 2018, nýr dísel, sjálfskiptur. 2 ára 
ábyrð til afhend strax Verð 8.774.000. 
Rnr.340993.

Yfir 150 bílar á staðnum  •   Bíll með myndum selst betur  •  Innisalur

ÓSKUM VIÐSKIPTAVINUM OKKAR GLEÐILEGRAR HÁTÍÐAR

REYNSLA OG TRAUST Í 30 ÁR

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

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

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.

Skólar
Námskeið

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

Atvinna

 Atvinna í boði

 Atvinna óskast

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

GEYMSLUR.IS
 SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma. 
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg 
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími: 519 2600  
www.husaskjol.is • husaskjol@husaskjol.is • www.facebook.com/husaskjol

Ásdís Ósk  
Löggiltur fasteignasali

863-0402 / 519-2600

asdis@husaskjol.is

Dominika  
Madajczak  
Pólskur túlkur / 

Tłumacz jezyka 

islandzkiego 

dominika@husaskjol.is 

Auðun Ólafsson
Löggiltur fasteignasali

519-2604 / 894-1976 

audun@husaskjol.is

Guðbrandur  
Kristinn Jónasson
Löggiltur fasteignasali 

896-3328 

gudbrandur@husaskjol.is 

Sveinbjörn Rosén 
Guðlaugsson
Lögfræðingur í 

námi til löggildingar 

fasteignasala

848-0783 / 519-2605

Mikið endurnýjuð, vönduð og vel skipulögð íbúð 
á 2. hæð.  3 svefnherbergi (hægt að bæta við 4ja 
úr stofunni).  Íbúðin er björt og rúmgóð og kemur 
skemmtilega á óvart.

3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi.  
Íbúðin hefur verið töluvert endurnýjuð, s.s. eldhús 
og megnið af gólfefnum. 2 rúmgóð svefnherbergi, 
eldhús og stofa er opið rými.

Safamýri 38, 108 Reykjavík

Svarthamrar 64, 112 Reykjavík

OPIÐ
 HÚS

OPIÐ
 HÚS

Opið hús 
fimmtudaginn 
27.desember 
kl. 17:00-17:30

Opið hús 
laugardaginn 
29. desember 
kl. 15:00-15:30

Verð: 49.900.000

Verð: 39.500.000

Tegund:

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Auðun gsm: 894-1976 

fjölbýlishús

Fjölbýli

Stærð:

Stærð:

127,8  fm

92,4  fm

3

2

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

5 herbergja neðri sérhæð með bílskúr.  Baðher-
bergi er flísalagt með baðkari og eldhús með 
u-laga innréttingu.   Ljósleiðari er kominn í hús 
og búið er að setja upp tengi fyrir rafmagnsbíl.  
Frábærlega vel staðsett íbúð í Vesturbænum.

4ra herbergja jarðhæð með sérinngangi og sér-
pall, ásamt 1/3 bílskúr sem er búið að stúka niður 
í sérgeymslur.  Eldhús með u-laga innréttingu, 
rúmgóðar samliggjandi stofur, gengið út á sérpall 
og þaðan út í stóran sameiginlegan garð.

Hagamelur 32, 107 Reykjavík

Nóatún 27, 105 Reykjavík

OPIÐ
 HÚS

BÓKIÐ
 SKOÐUN

Opið hús 
fimmtudaginn 
27.desember 
kl. 18:00-18:30

BÓKAÐU 
SKOÐUN

Verð: 69.900.000

Verð: 49.500.000

Tegund:

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Auðun gsm: 894-1976 

Hæð

Hæð

Stærð:

Stærð:

148,5  fm

121,9 fm

4

3

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

Falleg 3ja herbergja íbúð á 1.hæð, 2 svefnherbergi, 
fataherbergi, þvottahús innan íbúðar, lokuð bílag-
eymsla. Það eru aðeins 4 íbúðir í stigaganginum. 
Sameignin er mjög snyrtileg. Einstaklega falleg 
íbúð í góðu húsi í Hlíðunum í Reykjavík.

Falleg 5 herbergja endaíbúð á 2. Hæð í lyftuhúsi 
með stæði í bílageymslu.  4 rúmgóð svefnherbergi.  
Eldhús og stofa er opið rými og útgengt á stórar 
svalir.  Baðherbergi með hornbaðkari, gestabað 
og þvottahús innan íbúðar.

Bogahlíð 2, 105 Reykjavík

Eskivellir 9A, 221 Hafnarfjörður

OPIÐ
 HÚS

Opið hús 
laugardaginn 
29. desember 
kl. 13:00-13.30

BÓKAÐU 
SKOÐUN

Verð:  54.900.000

Verð: 53.500.000

Tegund:

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Auðun gsm: 894-1976 

Fjölbýli

Fjölbýli

Stærð:

Stærð:

106,6 fm

141,5 fm

2

4

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

Yndisleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með 
sérpalli.  Eldhús og stofa er opið rými, baðherbergi 
með sturtuklefa, rúmgott svefnherbergi.  
Þvottarými innan íbúðar.  

2ja herbergja íbúð með sérútgengi í sameigin-
legan bakgarð.  Sameiginlegur inngangur með 
annari íbúð.  2 kjallaraíbúðir eru í húsinu og verða 
báðar sýndar í opna húsinu. 

Hrísrimi 5, 112 Reykjavík

Vesturgata 25, 101 Reykjavík

OPIÐ
 HÚS

Opið hús 
laugardaginn 
29. desember 
kl. 14:00-14.30

BÓKAÐU 
SKOÐUN

Verð: 30.900.000

Verð: 31.800.000

Tegund:

Tegund:

Auðun gsm: 894-1976 

Auðun gsm: 894-1976 

Fjölbýli

K/ fjórbýli

Stærð:

Stærð:

53,3  fm

68,0 fm

1

1

Svefnherbergi:

Svefnherbergi:

BÓKIÐ
 SKOÐUN

BÓKIÐ
 SKOÐUN

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.

Námskeiðin hefjast 7. og 8. janúar 2019.
Verð á mann er 32.000 kr.
Upplýsingar í síma 698 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram: spaenskuskolinn_hablame

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

Framhaldsnámskeið spænska ll.
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45 

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska lV:
Þriðjudaga og fimmtudaga: : 13:30 - 15:00 

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

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3
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Torfur, Eyjafjarðarsveit
Tillaga að deiliskipulagi fyrir svínabú

Sveitarstjórn Eyjafjarðarsveitar samþykkti á fundi sínum 
þann 29. nóvember 2018 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi 
fyrir svínabú í landi Torfa í Eyjafjarðarsveit skv. 1. mgr. 41. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. 

Skipulagssvæðið er 15,0 ha spilda sunnan Finnastaðarár sem 
skilgreint er sem landbúnaðarsvæði í gildandi aðalskipulagi 
sveitarfélagsins. Skipulagstillagan tekur til byggingar tveggja 
gripahúsa að stærð samtals u.þ.b. 5700 fm auk tilheyrandi 
fóðursílóa, hauggeymslu og starfsmannahúss. Ráðgert er að 
á hverjum tíma verði fjöldi grísa í eldi 2400 og fjöldi gylta 400. 
Framkvæmdin fellur undir lið 1.10 í 1. viðauka laga um mat 
á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 og er því tilkynningarskyld 
til Skipulagsstofnunar. Skipulagstillagan ásamt umhverfis-
skýrslu liggur frammi á sveitarskrifstofu Eyjafjarðarsveitar 
milli 27. desember 2018 og 14. febrúar 2019 og á heimasíðu 
sveitarfélagsins, esveit.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna 
að gæta er hér með gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
skipulagstillöguna til miðvikudagsins 14. febrúar 2019. Athuga-
semdir skulu vera skriflegar og skulu berast á sveitarskrifstofu 
Eyjafjarðarsveitar, Skólatröð 9 Hrafnagilshverfi, 601 Akureyri, 
eða í tölvupósti á netfangið esveit@esveit.is.

Skipulags- og byggingarfulltrúi

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

FORKYNNING - ÍBÚAFUNDUR
1.  ENDURBÆTUR HAFNARFJARÐARVEGAR FRÁ VÍFILSSTAÐAVEGI AÐ LYNGÁSI

Skipulagsnefnd Garðabæjar hefur vísað tillögu Vegagerðarinnar að bráðabirgða endurbótum 
Hafnarfjarðarvegar á milli Vífilsstaðavegar og Lyngáss ásamt gatnamótum til forkynningar. 
Stefnt er að því að veita framkvæmdarleyfi að undangenginni grenndarkynningu sbr. 5. mgr. 
13. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan kallar á breytingar á aðliggjandi deiliskipulags- 
svæðum sem og nýja tillögu að deiliskipulagi. Hefur þeim einnig  verið vísað til forkynningar 
í samræmi við 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

Aðrar tillögur sem nú eru forkynntar eru:

A. Vífilsstaðavegur og Bæjarbraut – nýtt deiliskipulag.
B. Ásar og Grundir – breyting á deiliskipulagi.
C. Hraunsholt eystra – breyting á deiliskipulagi.
D. Miðbær, neðsta svæði (svæði III) – breyting á deiliskipulagi.
E. Ásgarður – breyting á deiliskipulagi.
F. Hörgatún 2 – breyting á deiliskipulagi.

2. LYNGÁSSVÆÐI, L1 og L2 

Í samræmi við 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 auglýsir Garðabær forkynningu á 
tillögu að deiliskipulagi Lyngássvæðis, L1 og L2. 
Svæðið afmarkast af Lyngási, Ásabraut og Stórási. Tillagan byggir á áherslu rammaskipulags 
og stefnu aðalskipulags.  Fyrst og fremst er gert ráð fyrir fjölbýlishúsabyggð en einnig 
atvinnuhúsnæði við Lyngás.  

Tillögurnar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar, gardabaer.is, og í þjónustuveri Garðabæjar 
frá 27. desember 2018. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á 
að senda inn ábendingar um tillögurnar á netfangið skipulag@gardabaer.is 
Frestur til að skila inn ábendingum rennur út 28. janúar 2019.

Boðað er til íbúafundar í Flataskóla miðvikudaginn 9. janúar klukkan 17:15-19:00. 
Þar verða tillögur fyrir Hafnarfjarðarveg og Lyngássvæðis kynntar og spurningum svarað. 

TILLÖGUR AÐ DEILISKIPULAGSÁÆTLUNUM - ÍBÚAFUNDUR

3. MIÐSVÆÐI Á ÁLFTANESI 
Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögur að deiliskipulagi miðsvæðis á Álftanesi í 
samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tillagan er sett fram í 5 deiliskipu-
lagsáætlunum; Breiðamýri, Krókur, Helguvík, Skógtjörn og Kumlamýri.
Við gildistöku þessara áætlana falla úr gildi þær deiliskipulagsáætlanir sem í gildi eru innan 
marka deiliskipulagsáætlananna.

DEILISKIPULAGSTILLÖGUR:

A. Breiðamýri. Afmarkast af Norðurnesvegi, Suðurnesvegi, Breiðumýri, skólalóðum og   
 byggð við Suðurtún og Skólatún. Gert er ráð fyrir allt að 270 íbúðum í 9 fjölbýlishúsa-
 kjörnum. 
B. Krókur. Afmarkast af Suðurnesvegi, Breiðumýri, Sviðholti og byggð við Klukkuholt og   
 Birkiholt. Gert er ráð fyrir allt að 54 íbúðum í 7 raðhúsalengjum. 
C. Helguvík. Afmarkast af Suðurnesvegi, Höfðabraut og byggð við Sviðholtsvör. 
 Gert er ráð fyrir allt að 23 einbýlishúsum við tvær götur. 
D. Skógtjörn. Afmarkast af svæði sunnan Suðurnesvegar og Höfðabrautar frá landa-
 mörkum að Hliði og að Kumlamýri.  Innan svæðisins er núverandi byggð við Búðarflöt,  
 Lambhaga, Höfðabraut, Miðskóga, Brekkuskóga, Ásbrekku, Bæjarbrekku, Kirkjubrekku  
 og Tjarnarbrekku. Verða gildandi deiliskipulagsákvæði felld að mestu óbreytt inn í   
 deiliskipulagið og við gildistöku þess falla eldri deiliskipulagsáætlanir úr gildi. 
 Gert er ráð fyrir  allt að 14 einbýlis- og parhúsum. 
E. Kumlamýri. Afmarkast af Norðurnesvegi, Álftanesvegi og byggð við Kirkjubrekku og   
 Tjarnarbrekku. Gert er ráð fyrir allt að 40 íbúðum í 20 parhúsum.

Tillögurnar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar, gardabaer.is, og í þjónustuveri Garða-
bæjar frá 27. desember 2018. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að senda inn athugasemdir við tillöguna á netfangið skipulag@gardabaer.is 
Frestur til að skila inn athugasemdum rennur út 7. febrúar 2019.

Boðað er til íbúafundar í hátíðarsal íþróttamiðstöðvarinnar á Álftanesi, miðvikudaginn 

16. janúar klukkan 17:15-19:00. Þar verða tillögurnar kynntar og spurningum svarað. 

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

GARÐABÆR SKIPULAGSMÁL

Tilkynningar

 Þarftu
að ráða?

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum 
og mannauðsráðgjöf. 

Við komum til móts við þarfir 
fyrirtækja og sérsníðum lausnir 
sem henta hverjum viðskiptavini.
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