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Stjörnurnar klæddust 
margvíslegum og lit-
skrúðugum fötum á Met 
Gala hátíðinni í New 
York. Sumir þóttu of 
djarfir á meðan aðrir 
þóttu glæsilegir. Serena 
Williams þótti þó vera 
í einstaklega hallæris-
legum kjól.  ➛6
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Osushi 
Tryggvagötu

30% afsláttur 
í hádeginu alla virka daga 

Endingargóðar og 
fallegar flíkur bestar 
Gabríel Ólafs er tvítugt tónskáld og píanóleikari sem samdi við breska út-
gáfufyrirtækið One Little Indian á síðasta ári. Fatastíllinn hans er mínímal-
ískur og snyrtilegur en meðal tískufyrirmynda hans er David Bowie. ➛2

Svartur og ljósbrúnn eru tveir af uppáhaldslitum Gabríels Ólafs tónskálds og píanóleikara eins og sjá má glögglega hér. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN



Starri Freyr  
Jónsson
starri@frettabladid.is 

Tónskáldið og píanóleikarinn 
Gabríel Ólafs kemur fram á 
tónlistarhátíðinni Iceland 

Airwaves sem haldin verður í 
Reykjavík í byrjun nóvember. 
Gabríel vakti talsverða athygli 
á síðasta ári þegar hann gerði 
samning við breska útgáfufyrir-
tækið One Little Indi an, þá 19 ára 

gamall, en útgáfufyrirtækið gefur 
m.a. út plötur Bjarkar. Á þeim tíma 
hafði hann ekki enn gefið út tón-
list á plötu en vakið athygli fyrir 
lagasmíðar sínar sem höfðu birst 
á netinu.

Hann segir tónlist sinni svip a 
til kvik mynda tón list ar enda eru 
nokkrir af helstu áhrifa völdum 
hans Jó hann Jó hanns son og Ludo-
vico Ei naudi sem m.a. samdi tón-
list ina fyr ir hina vinsælu frönsku 
kvikmynd The Intouchables. „Ég 
er líka mikill kvikmyndaunnandi 
og fer oft í bíó auk þess að sækja 
mikið tónleika. Góður matur 
með fjölskyldu og vinum er líka 

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@
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„Ég kaupi 
sjaldan föt en 
kaupi vönduð 
föt sem duga 
lengur. Þau eru 
stundum dýr 
en þurfa ekki 
endilega að 
vera það,“ segir 
Gabríel Ólafs.

Brúnn, gulur og jarðartónar eru áberandi hér hjá Gabríel Ólafs.

Framhald af forsíðu ➛

ofarlega á listanum en satt að segja 
er ég megnið af tíma mínum í 
stúdíóinu.“

Spenntur fyrir framhaldinu
Hann segist afar ánægður og 
spenntur yfir samningnum við 
One Little Indi an. „Ég kláraði að 
semja og taka upp mína fyrstu 
plötu á liðnu ári sem kemur út 
bráðlega. Undanfarna mánuði 
hef ég verið að halda mína fyrstu 
tónleika í Evrópu með eigið efnið 
og það hefur gengið nokkuð vel. 
Á Airwaves í nóvember mun ég 

bjóða gestum upp á frumsamda 
ljúfa píanótónlist og verð með 
framúrskarandi strengjakvartett 
með í för.“

Hann lýsir fatastílnum sínum 
sem mínímalískum og snyrti-
legum og segist alltaf hafa laðast að 
skyrtum, gollum og jökkum síðan 
hann var lítill. „Ég mundi segja að 
helstu tískufyrirmyndir mínar séu 
píanóleikarinn Bill Evans, David 
Bowie og teiknimyndapersónan 
Tinni.“

Hvernig hefur tískuáhugi þinn 
þróast?

Í raun hefur klæðnaður minn 
lítið breyst í gegnum árin. Ég hef 
alltaf klætt mig eins og mér finnst 
passa best við mig.

Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Stundum heima á Íslandi en 

annars ferðast ég mikið til London 
og þá reyni ég stundum að kaupa 
föt í leiðinni.

Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Beige/ljósbrúnn, brúnn, gulur, 

jarðartónar, hvítur og svartur.
Hvaða f lík hefur þú átt lengst og 

notar enn þá?
Þótt ekki sé hægt að kalla gler-

augu flík þá hef ég notað sama 
Oliver Peoples gleraugnaramm-
ann í rúmlega átta ár og er enn 
sáttur við hann.

Áttu þér uppáhaldsverslanir 
heima og erlendis?

Kormákur og Skjöldur og 
Geysir eru í uppáhaldi hér heima. 
Erlendis er það Brooks Brothers. Ég 
reyni samt að leita sem víðast og 
jafnvel kaupa notuð föt. Ég reyni 
að velja föt sem ég veit að ég mun 
nota mikið, frekar en að kaupa 
mikið og nota fátt.

Áttu eina uppáhaldsf lík?
Það er ljósi Ben Sherman frakk-

inn minn. Einnig verð ég að nefna 
Joe Boxer náttbuxurnar mínar því 
það er mikilvægt að hugsa líka um 
þægindin.

Bestu og verstu fatakaupin?
Ég hef gert ákaflega góð kaup 

á markaði í London þar sem ég 
keypti m.a. „vintage“ rauða Levi’s 
jakkann minn sem ég nota mikið. 
Þegar kemur að slæmum kaupum 
hef ég átt það til að kaupa ýmiss 
konar slaufur í herrafataversl-
unum þó að ég noti aldrei slaufur 
og velji nær alltaf bindi.

Eyðir þú miklu í föt miðað við 
jafnaldra þína?

Ég kaupi sjaldan föt en kaupi 
vönduð föt sem duga lengur. Þau 
eru stundum dýr en þurfa ekki 
endilega að vera það.

Notar þú fylgihluti?
Ég er oftast með belti og Daniel 

Wellington úr sem ég hef notað 
mikið.
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Það hefur aukist alveg 
gríðarlega undanfarin ár 
að Íslendingar vilji kaupa 

vandaðri f líkur, gera við gamlar 
eða láta sérsauma fyrir sig. Við 
erum hægt og sígandi að fara út 
úr skyndibitatískunni og á sama 
tíma eykst eftirspurn eftir klæð-
skerum,“ segir Íris.

„Það er ekki eðlileg neysla á 
fatnaði í dag, að við kaupum ný 
spariföt fyrir hvert einasta tilefni. 
Í gamla daga áttu karlmenn ein 
sparijakkaföt og konur áttu sín 
spariföt, dragt eða kjól og það 
dugði. Það var vel saumað úr 
vönduðum efnum sem entust. 
Núna breytist tískan hratt þar 
sem auðvelt er fyrir okkur að 
fara og kaupa. Þetta er skyndi-
bitatíska og fötin hafa stuttan 
endingartíma.“

Íris leggur áherslu á að kaupa 
vönduð efni sem hún flytur sjálf 
inn frá Serbíu. „Maðurinn minn 
er frá Serbíu og ég hef verið að 
kynna mér heildsala þar undan-
farin ár. Þeir bjóða upp á góð efni 
frá Ítalíu, Þýskalandi og Tyrk-
landi. Ég vil helst ekki kaupa 
efni frá Kína, það er gott að geta 
keypt sem mest frá Evrópu. Ég get 
þá hitt heildsalana og fæ að sjá 
hvaðan efnin koma.“

Dýrt að sérsauma
„Maður lendir stundum í því að 
þurfa að svara fyrir að vera með 
dýra þjónustu. Það er dýrt að láta 
sérsauma flíkur á sig enda á fatn-
aður að vera tiltölulega dýr. Það 
er ekki eðlilegt að ganga inn í búð 
og kaupa buxur eða kjól á 1.000-
1.500 krónur. Það er sönnun 
þess að efnið er ódýrt, fötin voru 
saumuð á ótryggum, oft hættu-
legum vinnustað, af óþjálfuðu, 
ófaglærðu fólki, oft í skuldaánauð 

og þrælkunarvinnu. Það á ekki 
að gerast í dag, við þurfum að 
spyrna við fótum gegn þessu.

Íris opnaði saumaverkstæðið í 
janúar 2018 en áður var hún með 
vinnustofu heima hjá sér. 

„Ég sá fullkomið húsnæði laust 
á Snorrabraut og ákvað að slá til. 
Sérstaklega af því að það er bara 
nánast engin þjónusta af þessu 
tagi eftir í miðbænum. Þetta var 
alveg fullkomin tímasetning og 
staðsetning.“

„Ég hef aldrei þurft að auglýsa 
mig, bæði er það staðsetningin 
sem hjálpar og góður orðstír.  Ég 
vinn mikið út frá því að við-
skiptavinir séu ánægðir og segi þá 
öðrum frá,“ segir Íris. 

Hún segir allan skalann af 
fólki koma til hennar. „Helstu 
verkefnin eru þessar klassísku 
breytingar og viðgerðir en svo er 
þetta svolítið árstíðabundið. Það 
kemur törn í kringum ferm-
ingar, útskriftir og jól.  Annars er 
brjálað að gera allt árið. Fólk er 
bara að gera sér grein fyrir því að 
ef það kaupir vandaðar f líkur þá 
er hægt að gera við þær og við-
halda þeim.“

Íris hannar ekki fötin sjálf en 
segir að fólk geti komið með ljós-
myndir og pælingar og hún hjálpi 
því að útfæra f líkurnar á nýjan 
hátt. 

„Ég sauma ekki eftir annarra 
manna hönnun, ég er ekki hrifin 
af því, þá getum við frekar reynt 
að útfæra f líkurnar á nýjan hátt. 
Við tökum ekki þátt í því að stela 
annarra manna hönnun.“

Skemmtilegt með nemum
Íris hefur unnið með hönnunar-
nemum sem hún segir vera 
skemmtilegustu verkefnin sem 

hún fær á borð til sín. Þá fær 
hún oft tækifæri til að fara út 
fyrir kassann. Hún var einmitt 
að klára fyrir nokkrum dögum 
stórt verkefni fyrir Sigmund Pál 
Freysteinsson, útskriftarnema í 
fatahönnun í LHÍ, en þau gerðu 
sex yfirhafnir fyrir útskriftarlínu 
hans sem var sýnd á útskriftar-
sýningu skólans um daginn. 

„Klæðskurður er svolítið fer-
kantað fag, þetta er svo mikil 
verkfræði og byggir á útreikn-
ingum, mikilli nákvæmni og 
gömlum reglum. Þegar ég vinn 
með hönnunarnemum og ungum 
hönnuðum þá fær maður að leika 
sér svolítið með þeim,“ segir Íris 
og bætir við: „Í fatahönnun og 
klæðskurði er nánast ekkert sem 
er ómögulegt. Ef maður lítur á 
tískuhús eins og Maison Marg iela, 
Comme des Garçons eða Alexand-
er McQueen, þá fara hönnuðirnir 
út fyrir rammann í öllum sínum 
sýningum. Þá skiptir sterkt klæð-
skerateymi mestu máli.“

Íris segist ekki vera í neinu 
stóru verkefni en hún hefur verið 
að leika sér að sníðagerð fyrir 
sjálfa sig sem hún gæti sett í sölu. 
„Þar er ég að hugsa um að vinna 
út frá hugmyndinni á bak við 
„slow fashion“.“

Út úr skyndibitatískunni
Íris Sif Kristjánsdóttir klæðskeri rekur Íris – Saumaverkstæði og sérsaumar fatnað úr evróps-
kum gæðaefnum. Hún gagnrýnir vinnuaðbúnað í tískuiðnaðinum og skyndibitatísku.

Íris segir 
Íslendinga vilja 
kaupa vandaðri 
flíkur.

SÉRSTÖK AFSLÁTTARVIKA Í LAXDAL  

10%-70% AFSLÁTTUR 
AF ÖLLUM VÖRUM 

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

AÐEINS  

ÞESSA  

VIKU
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Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Það var Eleanor Lambert sem 
fyrst kom með hugmyndina 
að Met Gala í fjáröf lunar-

skyni. Strax varð Met Gala að 
veislu ársins enda sóttust Holly-
wood-leikarar eftir að sýna sig 
þar auk helstu tónlistarmanna 
heimsins. Allt er lagt í sölurnar 
þegar fataval er annars vegar 
og því leggja margir leið sína að 
safninu til að líta dýrðina augum 
þegar fræga fólkið mætir á 
svæðið. Hátíðin hefst venjulega á 
rauða dreglinum þar sem stjörn-
urnar ganga upp frægar tröppur 
safnsins og ljósmyndarar safnast 
saman í kringum það. Ýmis 

þemu hafa verið í gegnum árin 
en oftast tengjast þau sýningum 
sem eru að fara í gang eftir 
veisluna hjá safninu.

Fyrstu árin var Met Gala ein-
ungis miðnæturmatur og kostaði 
miðinn 50 dali sem þótti mikið 
á þeim tíma. Hátíðin fór fram á 
Waldorf-Astoria hótelinu í New 
York í fyrstu en færðist síðar yfir 
í Central Park. Þegar fyrrverandi 
ritstjóri Vogue, Diana Vreeland, 
varð ráðgjafi við Costume Insti-
tute í Met safninu árið 1972 
varð Met Gala hátíðin tengdari 
tísku og glamúr. Þá fóru helstu 
tískuhönnuðir heimsins að sýna 
sig á hátíðinni ásamt þekktustu 
fyrirsætum.

Þema ársins 2019 er sótt til 
sýningarinnar Camp: Note on 

Fashion sem opnar á næstu 
dögum hjá Met en innblásturinn 
er fenginn úr ritgerð Susan 
Sontag frá árinu 1964 sem 
nefnist Notes on Camp. Susan 
var bandarískur rithöfundur, 
heimspekingur og kvikmynda-
gerðarmaður sem lét til sín taka 
á ýmsum sviðum.

Metropolitan Museum of Art 
eða Met Museum, eins og það 
er venjulega kallað, er eitt af 
frægustu söfnum í heimi. Þar eru 
sýnd listaverk sem sum hver eiga 
yfir 5.000 ára sögu. Á hverju ári 
heimsækja safnið yfir sjö millj-
ónir manna. Þarna má finna verk 
eftir Leonardo da Vinci, Georgia 
O’Keeffe, Pablo Picasso, Monet, 
Van Gogh og marga f leiri snill-
inga fortíðarinnar.

Litadýrð á Met 
Gala hátíðinni
Fyrsta mánudag í maí kemur ríka og fræga fólkið saman 
á Met Gala fjáröflunardansleiknum í Metropolitan Mus-
eum of Art í New York. Met Gala hefur verið haldið ár-
lega frá árinu 1948. Gestir klæðast eftir ákveðnu þema. 

Tennisstjarnan Serena Williams var 
sannarlega í gleðilegum sumarkjól 
sem gagnrýnendur sögðu vera eins 
og eggjahræru með skinkubitum. Fjaðraskraut var áberandi á hátíðinni. Kendall Jenner lét sitt ekki eftir liggja. 

Lady Gaga vekur auðvitað alltaf athygli. Að þessu sinni mætti hún í skærbleikum kjól .Gwen Stefani er glæsileg í silfri og hvítri skikkju sem liggur eins og slör á brúðarkjól. 

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

30% afsláttur 
af völdum vörum  
fimmtudag, föstudag,  
laugardag

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

FLOTT FÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR 

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
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Sumarið leynir sér ekki í sólgylltu hári.

Með skínandi sumarsól er 
vel hægt að lýsa hárið á 
náttúrulegan hátt en gæta 

þarf varúðar til að hárið brenni 
ekki undan efniviðnum sem 
notaður er.
●  Sítrónusafi lýsir hárið en aðgát 

skal höfð þar sem sítrónusýra 
getur brennt hárið. Best er að 
blanda sítrónusafa saman við 
hárnæringu eða kókosolíu til að 
verja hárið.

●  C-vítamín getur líka lýst hárið 
um nokkra tóna. Leysið upp 
C-vítamíntöflu í vatni og setjið 
í spreybrúsa til að spreyja yfir 
hárið í sólinni.

●  Vatn blandað salti gerir hárið 
ljósara og skerpir á lituðu ljósu 
hári. Blandið saman vatni og 
smávegis af salti í spreybrúsa og 
spreyið í hárið þegar sólin skín.

●  Eplaedik fer einkar vel með hárið, 
leysir flækjur, gerir það mjúkt, 
losar olíu úr hársverðinum og 
lýsir hárið. Blandið saman einum 
hluta ediks við sex hluta vatns.

Sólkysstir 
sumarlokkar

Ariana Grande birti mynd á Insta-
gram af skjöldóttum nöglum. 

Svart/hvítt mynstur á nöglum 
er vinsælt um þessar mundir. 
Sérstaklega hvítt með 

svörtum doppum en slíkt nagla-
lakk hafa þær sýnt opinberlega 
Ariana Grande og Kendall Jenner. 
Tískulöggur kalla þetta skjöldótt 
(eins og margar kýr eru) sem hafi 
yfir sér mikinn sjarma. Það þarf þó 
líklega naglafræðinga til að setja 
slíkt mynstur á neglurnar.

Stjörnurnar hafa sýnt nagla-
lakkið á Instagram og fleiri hafa 
bæst í kjölfarið. Ef fylgt er #Cow-
PrintNails koma margar myndir 
upp. Tískutímaritið Elle segir að 
þetta mynstur á nöglum hafi sést á 
fyrirsætum hjá Burberry, Mosch-
ino og hjá Victoriu Beckham.

Þá hafa nokkrar stjörnur sést 
í stígvélum í sama stíl. Glamour 
segir að þetta sé heitasta tísku-
trendið í sumar. Breska Metro 
segir að auðvelt sé að naglalakka 
sig sjálfur, fyrst með hvítu og setja 
síðan svartar doppur á eftir. Blaðið 
birtir nokkrar myndir því til stað-
festingar.

Skjöldótt er það 
allra heitasta

Fair trade er stefna sem leggur 
áherslu á sanngjörn viðskipti. 
Stefnan hefur verið að ryðja 

sér til rúms innan tískuiðnaðarins 
undanfarin ár. Ýmsir fatafram-
leiðendur leggja áherslu á að öll föt 
þeirra séu framleidd á sanngjarnan 
hátt. Ef fötin innihalda sanngirnis-
vottunarmerki Fair Trade USA, 
Fairtrade International eða Fair For 
Life, getur kaupandinn verið nokk-

uð öruggur um að þau séu framleidd 
við mannúðlegar vinnuaðstæður.

Til að vefnaðarvara fái sanngirnis-
vottun þarf hún að uppfylla ströng 
framleiðsluskilyrði. Meðal annars 
að starfsfólkið fái viðunandi laun 
og vinni ekki of langan vinnudag. 
Fleiri og fleiri leggja áherslu á að 
kaupa einungis sanngirnisvottaðar 
flíkur og tískusýningar með slíkum 
fatnaði hafa sprottið upp víða.

Sanngjörn tíska

Eykur virkni krema sem 
draga úr merkjum öldrunar

Double Serum  

YFIR KVENNA SAMMÁLA!

  
88%

 

  1

Gerir húðina
stinnari

 

Extra-Firming dagkrem 
endurvekur uppsprettu 
stinnleika húðarinnar.
88% kvenna sögðu 
virkni þess aukast 
með Double Serum.3

Dregur úr 
fínum línum

 
Multi-Active dagkrem gefur 
húðinni frískleika og ljóma. 
Með Double Serum verður
það enn áhrifaríkara: 
88% kvenna voru sammála.2

Gefur aukinn 
ljóma

 
 

Super Restorative dagkrem
örvar húðina, sléttir fínar línur
og dregur fram ljóma.
Notað með Double Serum:
91% kvenna upplifðu betri
árangur.4

1 Ánægjupróf á eftirfarandi tvennum: Multi-Active Jour All skin types + Double Serum, Extra-Firming Jour All skin types + Double Serum, Super Restorative Day All skin types + Double Serum.  
2 Ánægjupróf-109 konur-28 dagar: 14 dagar með Multi-Active Jour All skin types + 14 dagar með Multi-Active Jour All skin types + Double Serum.  3 Ánægjupróf-103 konur-28 dagar: 14 dagar 
með Extra Firming Jour All skin types + 14 dagar Extra Firming Jour All skin types + Double Serum.  4 Ánægjupróf-113 konur-28 dagar: 14 dagar með Super Restorative Day All skin types + 14 dagar
með Super Restorative Day All skin types + Double Serum.

www.lyfogheilsa.is Kringlunni

 
Glæsilegur kaupauki fylgir ef keyptar eru 
vörur fyrir 6.900 kr. eða meira* 
 *Meðan birgðir endast. 

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww wwwwwwwww.w.w..wwwwwwwwwwww.wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww lllllylylylyyyyyyyyyyyyyyyyyylyyyyyyyyyylyyyyyyyyylylyyyyyyylyyylyyyyyyyyyylllyyyyyyyyyyyyyyyylyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyfofofoffofoffooooofofofofoooofoffofffofooofofofofofofofofooofofofooofofoofofooofoooofofooofooooooofffoooooffooooofffoofofooooffooofooooofffoofoofffffofoooffffffofofoooofffffofoofffffofooooffffoooofffffoofffofffffooofoffoofogggghghghghghghhhggggghghggggggghgggggggggghghhhgghggggggggggg eeeeeeeeieiiiiiiiiiieeeeeeiieeiiiieeeieeeiiiiiiiiiiieiiiiieeiiiiiiieiiiiiiiieeiiiiiieeiiiiiiieiiiiiieiiiiiiiie lslslslslslslslslslslslslsssssslslsllslslsslslslslslsslslslssslsllslslsslsssssssllssssllslssslssssssslslsslssssslslssssllslsslssslsaaaaaaaa.a.a.a.a.aaaaa.a.a.a.aaaaaaaaaaaaaaaaaa isisssssisisiisissi
G
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KAUPAUKI

Kynningardagar 9.–12. maí 20% afsláttur af öllum Clarins vörum
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Benedikt Bóas 
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is 

Gríðarleg eftirvænting er 
hérna í Ísrael eftir að sjálf 
poppdrottningin Madonna 

stígi á svið í Tel Avív. Sögur herma 
að Madonna hafi persónulega 
hringt í Jean-Paul Gaultier, góðvin 
sinn, og beðið hann um að hanna 
eitthvað geggjað – eitthvað sem 
hæfði úrslitakvöldi Eurovision.

Þau hafa unnið lengi saman. 
Samstarfið hófst árið 1990 þegar 
Gaultier bjó til korselettið sem varð 
strax frægt. Korselettið var frum-

sýnt árið 1982 en vakti  
litla athygli þá en þegar 
Madonna klæddist því 
urðu til einhverjir töfrar.

Madonna mun fá eina 
milljón dollara fyrir að 
koma fram í Ísrael. Hún 
er ekki komin þangað 
þegar þetta er skrifað en 
búast má við að hún komi 
eftir slétta viku – taki 
eina æfingu áður en hún 
tryllir þær 200 milljónir sem verða 
límdar við skjáinn. Gaultier er ekki 
ókunnugur Eurovision en hann 
gerði kjólinn sem Conchita Wurst 
klæddist þegar hún vann árið 2014. 
Hún birtist síðar á pallinum á einni 
af sýningum hans.

Gaultier hannar 
fyrir Madonnu
Madonna mun stíga á sviðið í Tel Avív á úrslitakvöldi 
Eurovision. Hún verður í fötum frá stórvini sínum Jean-
Paul Gaultier en þau hafa unnið saman áður og oft 
vakið athygli. Vinátta þeirra nær tugi ára aftur í tímann. 

Franski tískumógúllinn Jean-Paul Gaultier mætir hér á sýningu á Metro politan-safninu í New York ásamt góðri 
vinkonu sinni, Madonnu. Gaultier er ekki óvanur því að hanna föt fyrir Eurovision-stjörnur. NORDICPHOTOS/GETTY

Madonna í 
hinu heims-
fræga korseletti 
sem Gaultier 
hannaði og sló 
svo rækilega 
í gegn. Korse-
lettið hannaði 
Gault ier fyrir 
Blond Ambit-
io- túrinn sem 
Madonna fór 
í um heiminn 
árið  1990.

Fá korselett 
samtímans 
hafa vakið 
jafn mikla 
athygli og 
þetta. 

i 

em verða Fá korselett

Madonna á sumarsýningu Jean-Pauls Gaultier árið 
2006. Vinskapur þeirra nær tugi ára aftur í tímann. 

Gaultier er ekki 
ókunnugur 

Eurovision en hann 
gerði kjólinn sem 
Conchita Wurst  
var í þegar hún 
vann árið 2014.

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

SMART FÖT, FYRIR SMART KONUR

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

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

Ekki missa af neinu, fylgdu
Fréttablaðinu á Facebook
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HYBRID  MAKE-UP

 INN IHALDUR M.A .
HYALURONIC  SÝRU
& MORINGA SHEED ÞYKKNI

N E W  S K I N  F E E L S  G O O D
RAKAGEFANDI  L ITAÐ  KREM •  HE ILBRIGÐUR LJÓMI  •  MEÐAL  ÞEKJA

Án  parabena  /  ol íulaust  /  ver  gegn  s indurefnum  og  mengun .

FEELING GOOD
IS THE NEW LOOKING GOOD.

Model farðað með:
Skin Feels good 03N, TIU Camouflage 03, Blush subtil 11,

Ombre Hypnôse stylo skuggablýantur 24, Khol blýantur 01,
Monsieur Big augnabrúnablýantur 02, Grandiôse maskari 01,

Absolue Rouge varalitur 202.

HYBRID  MAKE-UP

INN IHALDUR M.A .
HYALURONIC  SÝRU
& MORINGA SHEED ÞYKKNI

N E W
RAKAGEFANDI  L

Án  paraben

Sk
Omb

Mons



Bílar 
Farartæki

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

2017 Nissan leaf 30 Kw. Ekinn 
aðeins 8 þús km. Raundrægni um 
160 km. Láttu bensín sparnaðinn 
borga bílinn. Til afhendingar 
strax. 100% lán mögulegt. Verð: 
2.890.000,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Mótorhjól

Þjónusta

 Pípulagnir

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

 Garðyrkja
Tek að mér trjáklippingar og 
garðvinnu. Uppl. í s. 616 1569.

 Bókhald
Bókhald, vsk, ársuppgjör og framtöl. 
Lykilfjarmal@outlook.com eða sími 
8404147.

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

 Nudd

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

 Húsaviðhald
Húsasmíðameistari. Alhliða 
smíðavinna, tilboð eða 
tímavinna. Sími 888-8366 eða á 
thorarinnscheving@live.com

 Spádómar
Spái í spil,tek fólk heim.
Tímapantanir. S. 891 8727. Stella. 
Geymið auglýsinguna.

 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

 Hreingerningar

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

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

5008 Style 7 manna 
Nýskráður 6/2016, ekinn 67 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur 

Verð kr 2.390.000
Afborgun krónur 31.111 á mánuði*

CR-V Executive 
Nýskráður 4/2016, ekinn 31 þús.km., bensín, 

sjálfskiptur,leðurinnrétting, dráttarkrókur 

Verð kr 4.090.000
Afborgun krónur 53.126 á mánuði*

CR-V Lifestyle dísil 
Nýskráður 1/2013, ekinn 106 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur, dráttarkrókur 

Verð kr 2.790.000
Afborgun krónur 40.776 á mánuði*

C4 Grand Picasso 7 manna 
Nýskráður 5/2018, ekinn 33 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur 

Verð kr 3.090.000
Afborgun krónur 40.176 á mánuði*

Carens Lux 7 manna 
Nýskráður 5/2018, ekinn 23 þús.km.,  

dísel, sjálfskiptur 

Verð kr 4.190.000
Afborgun krónur 54.421 á mánuði*

CR-V Lifestyle 
Nýskráður 1/2013, ekinn 75 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur 

Verð kr 2.990.000
Afborgun krónur 43.687 á mánuði*

Civic Comfort 
Nýskráður 6/2017, ekinn 21 þús.km.,  

bensín, beinskiptur. 

Tilboð 2.290.000 Ásett verð 2.490.000
Afborgun krónur 29.816 á mánuði*

Grand C-max Titanium 7 manna
Nýskráður 5/2018, ekinn 34 þús.km.,  

bensín, sjálfskiptur 

Verð kr 3.390.000
Afborgun krónur 44.061 á mánuði*

PEUGEOT

HONDA

HONDA

CITROEN

KIA

HONDA

HONDA

FORD

Bílakjarnanum • Eirhöfða 11 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Afgreiðslutími
Mánudaga - föstudaga 

milli kl. 10:00 og 18:00 

Laugardaga 
milli kl. 12:00 og 16:00 

 
notaðir.bernhard.is 

opið allan sólarhringinn

BÍLL DAGSINS
Tilboð kr. 

5.990.000
Honda CR-V Lifestyle 7 manna 

Nýskráður 11/2018, ekinn 1 þús.km., bensín,  
sjálfskiptur, sýningarbíll frá umboðinu 

Ásett verð 6.640.000
Afborgun krónur 77.732 á mánuði*

Þjónusta

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Gæða ungnautakjöt í 10 ár beint 
frá býli. Minnst 1/8 úr skrokk. Hakk, 
gúllas, snitsel og steikur. www.
myranaut.is s. 868 7204

 Óskast keypt

STAÐGREIÐUM OG LÁNUM 
ÚT Á: GULL, DEMANTA, 

VÖNDUÐ ÚR OG MÁLVERK!
Hringar, hálsmen, armbönd, 

Rolex, Cartier, Patek Philippe o.fl. 
Hringdu núna og fáðu tilboð þér 

að kostnaðarlausu! 

www.kaupumgull.is
Opið mán - fös 11-16,  

Skipholt 27, 105 

Upplýsingar í síma 782 8800

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

 Húsnæði óskast

SENDIRÁÐ ÓSKAR EFTIR 
ÍBÚÐ.

Þýska sendiráðið óskar eftir 5. herb. 
íbúð án húsgagna helst m/bílskúr 
til leigu frá 15.07.2019 í fjögur ár í 
Reykjavík eða nágrenni. Upplýsingar 
sendist vinsamlegast á info@
reykjavik.diplo.de eða s. 530 1100

 Atvinnuhúsnæði

ATVINNUHÚSNÆÐI
TIL LEIGU 50 m2 Lofthæð 4 m. Hurð 
3,7 m Lager eða geymsla. Leiga: 
99 þús Facebook: steinhella 14. S: 
661-6800

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

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

HÚSBÍLAR Á LÆKKUÐU VERÐI !
Fiat Hobby húsbíll 
2.3diesel árg 2017 ekinn 
68þ km 6 gíra, með öllu 
því helsta sem húsbíll 
þarf að hafa, svefnpláss 
fyrir 2 
Verð 8.900.000. 

Glæsilegur bíll sem þolir 
íslenskt veður.

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2011, ekinn ca 146 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 4.990.000.- 

Tilboð 3.490.000.

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2011 ekinn 145 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 og kojur verð 4.390.000 

Tilboð 2.990.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 147 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
4 Verð 6.990.000. 

Tilboð 5.490.000

Ford Transit 2.4 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2010 ekinn 150 þ 
km 6 gíra á tvöföldu að 
aftan, með öllu því helsta 
sem húsbíll þarf að hafa, 
svefnpláss fyrir 6 og 
kojur verð 3.990.000 
Tilboð 2.490.000 

Fiat Ducato 2.3 diesel 
Carado húsbíll 
árg 2015 ekinn ca 120 þ 
km 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
2 Verð 5.990.000. 

Tilboð 4.490.000

Ford Transit 2.2 diesel 
Hymer Húsbíll 
árg 2012, ekinn ca 144 þ. 
km, 6 gíra, með öllu því 
helsta sem húsbíll þarf 
að hafa, svefnpláss fyrir 
6 tvöfalt rúm aftast.  
Verð 5.590.000.- 

Tilboð 3.990.000.

Fiat Hobby Optima 65HFL 
árg 2017 ekinn um 70þ 
km 6 gíra beinskiptur 
glæsilegur bill í alla 
staði. 4 manna. Gas, 
heitt og kalt vatn, öll þau 
þægindi sem hugsast 
getur.  
Verð 11.990.000
Tilboð 9.990.000

Fiat Carado A464 eða 
A461 árg 2016 eknir um 
80þ km 6 gíra bein-
skiptur. 6 manna. Gas, 
heitt og kalt vatn, öll þau 
þægindi sem hugsast 
getur.  
Verð 8.990.000
Tilboð 7.990.000 

Touring Cars ehf, Klettatröð 19, 262 Keflavík (Ásbrú)

Möguleiki á allt að 100% láni.

gummi@touringcars.eu

TILBOÐ

TILBOÐ
TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

Vinsamlegast hringið í síma 7767600 til að bóka skoðun.

Draghálsi 4 - 110 Reykjavík
Sími: 535 1300 - 
verslun@verslun.is
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Lýsing deiliskipulagsáætlunar við Austurveg 
milli Sigtúns og Fagurgerðis á Selfossi.

Samkvæmt 1.mgr.40.gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt  
lýsing deiliskipulagsáætlunar við Austurveg milli Sigtúns og 
Fagurgerðis á Selfossi í Sveitarfélaginu Árborg.
Um er að ræða deiliskipulag á skipulagssvæði sem skilgreint 
er sem íbúðarsvæði og miðsvæði. Skipulagssvæðið afmar-
kast af Austurvegi í suðri, Sigtúni í vestri, Árvegi í norðri og 
Fagurgerði í austur. Svæðið er um 48.400 m2 að stærð.
Í fyrirhugaðri deiliskipulagstillögu verða skilgreindir bygging-
arreitir innan lóða. Tiltekið verður meðal annars hámarksby-
ggingarmagn (nýtingarhlutfall) innan hvers reits og hámarks 
hæð húsa. Nýtingarhlutfall lóða á íbúðarsvæðum er 0.3 – 0.45 
en á miðsvæðum á bilinu 1.0 – 2.0. Ef um er að ræða mögule-
ga hættu vegna flóða verður tilgreind lágmarks hæð gólfkóta 
íbúðarhúsa. Hæð botnplötu ber að vera yfir flóðalínu.
Lýsing deiliskipulagsáætlunarinnar mun liggja frammi á 
skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi 67 
Selfossi og í Ráðhúsi Árborgar að Austurvegi 2 Selfossi á 
skrifstofutíma frá kl. 8-15. Skriflegum ábendingum er hægt að 
koma á framfæri á sama stað og á netfangið bardur@arborg.
is fyrir 24. maí 2019. Einnig er hægt að kynna sér lýsinguna á 
heimasíðu Sveitarfélagsins, http://www.arborg.is

Virðingarfyllst,
Bárður Guðmundsson

skipulags- og byggingarfulltrúi

Tilkynningar
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Atvinna

 Atvinna í boði

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
ÓSKAST -

 

Silfri ehf óskar eftir vönum trailer 
bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

 Atvinna óskast

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00 
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

SKIPULAGSBREYTINGAR
Breyting á deiliskipulagi Suðurhafnar í Hafnarfirði / Óseyrarbraut 25
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 6. mars 2019 að auglýsa tillögu að breyttu 
deiliskipulagi lóðarinnar að Óseyrarbraut 25 í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.123/2010. Um 
er að ræða breytingu á deiliskipulagi Suðurhafnar í Hafnarfirði.

Deiliskipulagsbreytingin felur í sér stækkun byggingarreits, nýtingarhlutfall lóðarinnar verður Nh=0,4.

Kapelluhraun 2. áfangi, breyting á deiliskipulagi
Bæjarstjórn Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum þann 2. maí sl. að auglýsa tillögu að breyttu deiliskipulagi Kapellu-
hrauns 2. áfanga og að deiliskipulagsbreytingin verði auglýst í samræmi við 1.mgr. 43.gr. skipulagslaga nr. 123/2010. 

Í breytingunni felst að: lóðirnar Álhella 2 og 3 eru sameinaðar í eina lóð, Álhellu 3. 

Samanlögð stærð lóðanna fyrir breytingu er 17.367 m² en verður eftir breytingu 18.275 m². Við sameiningu lóðanna 
færist til vegur að Álhellu 1 og mun þá liggja milli Álhellu 3 og 4. 

Nýtingarhlutfall við eftirtaldar lóðir hækka: við Álhellu 3 og 4, og 11 til 17 verður nhl. 0,5 í stað 0,4. Stálhellu 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16 og 18 verður nhl. 0,5 í stað 0,35.  

Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu að 
Norðurhellu 2 frá 09.05.-20.06 2019. Hægt er að skoða deiliskipulagstillögurnar á www.hafnarfjordur.is

Nánari upplýsingar eru veittar hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu.  Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er 
gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytingarnar og skal þeim skilað skriflega til Umhverfis- og 
skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 20. júní nk.

Skipulagsfulltrúi.

Nýleg Faresin steypumót til sölu ásamt 
öllum fylgihlutum. Lítið notuð.  
40 mtr. í tvöföldun.
Upplýsingar í síma 894 8060 baldur@
verkefni.is

STEYPUMÓT TIL SÖLU

Frábært verð!

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

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

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

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

Snyrti & nuddstofan Smart

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, litun og plokkun á augabrúnir 
Verð 7.000,-

Munið gjafabréfin okkar. íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Deiliskipulagsbreytingar
skóla- og sundhallarreits á Selfossi.

Samkvæmt 1.mgr. 43. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010, auglýsir 
bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að breyttu 
deiliskipulagi skóla- og sundhallarreits á Selfossi í Sveitar-
félaginu Árborg.

Breytingin nær til lóðar Sundhallar Selfoss. Sundhöllin var 
stækkuð árið 2015 til norðurs og rúmaði nýbyggingin m.a. nýja 
líkamsræktarstöð á 2. hæð og afgreiðslu og búningsklefa á 1. 
hæð.  Einnig voru lögð ný bílastæði norðan við nýbygginguna.  
Sameiginlegur inngangur að sundlaug og líkamsræktarstöð er 
að vestanverðu við Tryggvagötu.  Vegna mikillar aðsóknar er 
nú þörf á enn frekari stækkun líkamræktarstöðvarinnar og er 
lagt til að stækka aðra hæðina til norðurs þannig að húnn slúti 
yfir bílastæðin og hvíli á nokkrum burðarsúlum.   
Við það fækkar bílastæðum lítillega en gönguleið helst óskert 
meðfram húsinu.

Deiliskipulagsbreytingin felst í:
1) Stækkun 2. hæðar til norðurs um 400 m2.
2) Bílastæðum fækkar um 4
3) Kvöð er um gönguleið undir 2. hæð meðfram húsinu frá
    Bankavegi að Tryggvagötu.
    Leyfilegt byggingarmagn helst óbreytt og einnig aðrir
    byggingarskilmálar.

Teikningar ásamt greinargerð (skilmálum), vegna tillögunnar 
mun liggja frammi á skrifstofu skipulags og- byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá 9. maí 2019 til 20. júní 2019.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillöguna. 
Frestur til að skila athugasemdum rennur út 20.júní 2019 og 
skal þeim skilað skriflega til skipulags og byggingarfulltrúa á 
skrifstofu hans að Austurvegi 67, 800 Selfossi.
Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt er 
að skoða tillöguna og senda athugasemdir til skipulags og- 
byggingarfulltrúa í netfangið bardur@arborg.is. 

Virðingarfyllst,
Bárður Guðmundsson

skipulags- og byggingarfulltrúi

Job.is
Þú finnur draumastarfið á

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

 12 SMÁAUGLÝSINGAR  9 .  M A Í  2 0 1 9  F I M MT U DAG U R


