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Sólveig Adora Hans-
dóttir starfar sem fata-
hönnuður í London. Hún 
segir aðkallandi að efla 
vitund neytenda um 
mengandi fataiðnaðinn 
og framleiðsluaðferðir 
hraðtískurisanna sem 
ráða orðið ríkjum á 
íslenskum fatamarkaði.
  ➛4
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Tryggvagötu

30% afsláttur 
í hádeginu alla virka daga 

Ef ég fæ hugmynd 
framkvæmi ég hana
Agnes Marinósdóttir er fjölhæf listakona. Hún hefur hannað töskur og föt, 
samið tónlist og málað myndir svo eitthvað sé nefnt. Agnes gaf nýlega út lag 
sem má finna á Spotify. Litabók eftir hana er á leið í sölu á næstu dögum. ➛2

Listakonan Agnes Marinósdóttir hefur margt á prjónunum. Gaf nýlega út lag á Spotify. Hannar boli, peysur og töskur og var að gefa út litabók. FRETTABLADID/ERNIR
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Agnes lærði vöruhönnun í 
Iðnskólanum og tískumark-
aðsfræði í Barcelona. Hún 

hefur hannað vörur undir merkj-
unum Aggystar og Agnes Mar.

„Ég hef hannað töskur undir 
merkinu Aggystar. Ég prentaði 
myndir af Íslandi í neonlitum á 
fartölvutöskur og buddur. Tösk-
urnar voru aðallega hugsaðar fyrir 
ferðamannamarkaðinn. En svo 
hannaði ég bakpoka úr pallíettum 
og satíni undir Agnes Mar-merk-
inu mínu. Ég er mest í að gera vörur 
sem skera sig svolítið úr. Þetta eru 
ekki beint „mainstream“ vörur,“ 
segir Agnes, sem hefur líka hannað 
leðurhanska og leðuralpahúfur 
svo dæmi séu nefnd.

Það nýjasta úr smiðju Agnesar 
er litabók sem er væntanleg til sölu 
hjá Amazon í næstu viku. „Bókin 
er innblásin af því þegar ég bjó í 
Barcelona. Þetta eru eins konar 
„sugar skulls“ í bland við eitt-
hvað íslenskt. Ég er til dæmis með 
þjóðarblómið okkar holtasóley, 
víkingahjálm og ægishjálm á haus-
kúpunum,“ segir Agnes. Hún tekur 
fram að litabókin sé ekki hugsuð 
sérstaklega fyrir börn heldur alla 
aldurshópa.

„Ég er búin að leggja mikla vinnu 
í bókina og er mjög stolt af henni. 
Ég er að bíða eftir fyrstu prufunni 
frá Amazon áður en ég gef sam-
þykki mitt. Bókin fer svo bara í 
sölu í næstu viku. Ég er líka að tala 
við íslenska útgefendur upp á að 
selja hana hér heima. En annars er 
hægt að kaupa hana á Amazon og 
fá hana senda til Íslands.“

Agnes segist hafa haft áhuga 
á hönnun alla tíð og byrjað að 
teikna þegar hún var barn. Hönn-
unin hefur þó alltaf verið auka-
vinna þar sem Agnes var í fullri 
vinnu sem deildarstjóri hjá H&M 
á Íslandi og þar áður bjó hún úti 
og var í háskólanámi.

„Ég hef verið að taka hönnunina 
með í skorpum. Þetta hefur eigin-
lega bara verið aukavinna með 

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. 
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Eftir að hafa unn-
ið sem stjórnandi 
hjá H&M ákvað 
Agnes að einbeita 
sér að sinni eigin 
hönnun. 
FRETTABLADID/ERNIR

Verkið Bleeding 
currrency er ádeila 

á græðgi og bull-
andi neyslu.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

lífinu og öllu sem því fylgir. En 
núna er ég bara að einbeita mér að 
hönnuninni.“

Agnes lærði, eins og áður segir, 
tískumarkaðsfræði í Barcelona. 
Hún segist hafa valið það nám til 
að blanda saman skapandi námi 
og fræðilegu.

„Ég er með svona 50/50 heila. 
Maður getur ekki lært neitt hér 
heima sem er bæði skapandi og 
akademískt. Ef þú ferð í markaðs-
fræði þá er það bara markaðs-
fræði með áherslu á viðskipti. Mig 
langaði í nám sem væri skapandi 
líka. Þetta var fullkomið að því 
leyti,“ segir Agnes.

„Svo kom ég heim og fékk 
vinnu hjá H&M. Ég var með 
fyrstu stjórnendunum fyrir H&M 
Ísland. Það var mjög gaman. Ég 
þurfti að fara í þriggja mánaða 
þjálfun til útlanda, en það sem 
var mest spennandi við þetta 
var að við vorum að standsetja 
fyrir einn stærsta tískumógúl í 
heimi, á Íslandi. Það var gaman 
að vera með í því frá byrjun. Það 
var margt sem kom mér á óvart og 
margt sem ég lærði, þetta var góð 
reynsla. En ég ákvað svo að snúa 
mér eingöngu að mér og minni 
hönnun. Tíminn er bara núna.“

Agnes segist vera með aðra bók 
í bígerð. „Hún er hugsuð fyrir 
börn, en ég vil ekki segja of mikið 
frá henni eins og er. Ég er líka að 
hanna listaverk sem heitir Bleed-
ing Currency. Það eru hettupeysur 
og bolir með mynd af blæðandi 
krónu. Það verk er ádeila á græðgi 
almennt og bullandi neyslu. 
Bolirnir og peysurnar munu einn-
ig fást á Amazon en bara í Banda-

ríkjunum og Bretlandi. Svo þar 
verður fólk með blæðandi krónur 
á sér,“ segir Agnes hlæjandi og 
bætir við að hún vonist til að hægt 
verði að selja fötin á Íslandi líka.

En Agnes gerir f leira en að 

hanna föt og litabækur. Hún hefur 
samið tónlist og tók meðal annars 
þátt í Söngvakeppni Sjónvarpsins 
í fyrra. Hún samdi lagið Svaka 
stuð með frænda sínum og ákvað 
að syngja það sjálf í keppninni. 
Með henni voru söngkonurnar 
Stefanía Svavarsdóttir og Regína 
Lilja Magnúsdóttir. „Ég er mjög 
mikill Eurovision-nörd,“ segir 
Agnes. „Ég tróð mér eiginlega inn 
í atriðið mitt. Ég er ekki söngkona 
en ég ákvað að þarna væri eina 
tækifæri mitt til að vera uppi á 
sviði í glimmergalla og ég gerði 
það, ég er rosalega stolt af mér.“

Lagið er núna komið inn á 
Spotify í upprunalegri útgáfu þar 
sem Agnes syngur lagið sjálf. Þá er 
Agnes líka nýbúin að gefa annað 
lag út á Spotify sem heitir Walking 
on Lava sem hefur fengið ágætis 
viðtökur, sérstaklega í Bandaríkj-
unum.

„Ég hef ekkert sérstaklega verið 
að reyna að koma tónlistinni 
minni á framfæri. Tónlist er 
eina listformið sem ég er svolítið 
feimin við. Ég hef verið að semja 
tónlist í mörg ár, en alltaf verið 
svona skápasemjari. Ég hef aldrei 
haft trú á að það sem ég sem sé 
nógu gott, en samt kem ég því í 
framkvæmd,“ segir Agnes sem 
sannarlega situr ekki auðum 
höndum.

Hún segir að þegar hún fái 
hugmynd þá framkvæmi hún 
hana. Hún lætur ekkert stoppa sig. 
Spurð að því hvort það sé eitt-
hvert listform sem hún hefur ekki 
spreytt sig á svarar hún hlæjandi: 
„Skóhönnun, en ætli það verði 
ekki bara næst.“

Í litabókinni má finna holtasóley, 
víkingahjálm og ægishjálm á haus-
kúpum

Mynd úr nýútkominni litabók.
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Fylgir því góð 
samviska að kaupa 

sér ódýr föt þegar það er 
jafn dýru verði keypt?

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Hraðtískurisar, eins og H&M, 
Zara og Topshop, ýta undir 
óhólflega ofneyslu á tísku-

varningi sem ætti hreint ekki að 
vera eins og hver önnur neyslu-
vara sé litið til mannréttinda og 
umhverfissjónarmiða,“ segir Sól-
veig Adora sem vill vekja neytendur 
til vitundar og umhugsunar um 
meðvituð fatakaup.

„Það vita til dæmis ekki allir 
að hraðtískurisinn H&M á einnig 
hraðtískukeðjurnar Cos, Monki 
og Weekday sem opna verslanir á 
Íslandi á næstu dögum, og versl-
anakeðjuna & Other Stories sem er 
vinsæl hjá Íslendingum á ferða-

lögum í útlöndum,“ segir Sólveig.
Hún segir siðferðisþröskuldinn 

lágan við fjöldaframleiðslu hrað-
tískurisanna.

„Fyrir utan þá staðreynd að 
hraðtískukeðjur stela hugmyndum 
annarra hönnuða og gera úr þeim 
ódýrar eftirlíkingar, vanvirða þær 
mannréttindi og dýravernd. Þess 
vegna styðja neytendur ómeðvitað 
slæmt viðskiptasiðferði þegar þeir 
versla í þessum búðum.“

Sólveig segir þó ekki við neyt-
endur eina að sakast.

Slæm samviska hraðtískurisanna
Sólveig Adora Hansdóttir, fatahönnuður í London, segir aðkallandi að efla vitund neytenda um 
framleiðsluaðferðir hraðtískurisanna sem verða æ stórtækari á íslenskum fatamarkaði.

Sólveig Adora Hansdóttir fatahönnuður. MYND/ÞORVALDUR HAFSTEINSSON

„Það er strembið að vera neyt-
andi þegar ógjörningur er að 
komast að sannleikanum á bak við 
framleiðsluhættina, því allt er svo 
falið. Mitt ráð væri að fara aldrei 
aftur inn í hraðtískuverslun en þá 
að muna hvað felst í lága verðinu og 
lélegu gæðunum. Það eitt er stórt 
skref í rétta átt. Það býr ótrúlegur 
kraftur í fjöldanum og því fleiri 
sem sniðganga hraðtískurisana, því 
sterkari verða skilaboðin. Því þarf 
að gera neytendum ljóst að þeir eiga 
kröfu um gegnsætt ferli. Það kæra 
sig fæstir um að kaupa vörur sem 
unnar voru í barnaþrælkun eða 
með aðferðum sem valda óaftur-
kræfri mengun fyrir náttúruna, 
en hendur neytenda eru bundnar 
þegar skortir gegnsæjar heimildir 
um framleiðsluferlið og hvort ódýrt 
vinnuafl var notað til að búa til 
flíkina.“

Verð sem stenst ekki skoðun
Sólveig starfar í hringiðu tísku-
bransans í heimsborginni Lund-
únum og hefur meðal annars unnið 
fyrir tískuhönnuðina Calvin Klein, 
Rihard Malone og Hillier Bartley.

„Sem hönnuður þarf ég að gera 
mínar eigin rannsóknir til að 
tryggja gott framleiðsluferli og 
efnanotkun þar sem hvorki eitur-
efni né barnaþrælkun koma við 
sögu. Öll þurfum við að hugsa fata-
kaup upp á nýtt og líta á þau sem 
fjárfestingu í vönduðum efnum 
sem endast í stað þess að kaupa 
lélegar vörur á spottprís. Auðvitað 
þykir flestum kostur að geta keypt 
tískufatnað fyrir lítið fé en fylgir 
því góð samviska þegar upp er 
staðið og það er svona dýru verði 
keypt?“ spyr Sólveig.

Hún veltir fyrir sér hvernig bolur 
úr verslun tískurisanna geti kostað 
aðeins 795 krónur.

„Sú verðlagning stenst auðvitað 
enga skoðun þegar horft er til 
efnisnotkunar, vinnu og flutnings. 
Skýringin er einfaldlega „made by 
children for children“ eins og sagt 
er í þessum bransa og ég vil að fólk 
sé meðvitað um þann veruleika. Í 
mínum huga eru mannréttindi og 
jörðin mun meira virði en bolur 
sem kostar 795 krónur. Við þurfum 
að hætta fatasóun og einnota 
hugsunarhætti. Spörum frekar 
ögn lengur og kaupum vandaðan, 
endingargóðan fatnað þar sem 
hvorki hefur verið unninn skaði á 
náttúrunni né vinnuafl verið mis-
notað í framleiðsluferlinu.“

Stjórnvöld setji skýrar reglur
Fataiðnaðurinn er annar mest 
mengandi iðnaður heims.

„Ekki síst vegna þess hversu 
mikið af fatnaði fer í landfyll-
ingar og brennslu. Auk þess þarf 
mikið vatn til að lita einn bol og 
við litunina eru notuð eitruð efni 
sem fara út í jarðveginn og aftur 
inn í líkamann þegar við borðum 
mat úr sama jarðvegi,“ útskýrir 
Sólveig sem vill sjá stjórnvöld setja 
strangari lög og reglur þegar kemur 
að fataframleiðslu.

„Rétt eins og gert hefur verið með 
banni á plastpokum er hægt að 
banna eitraða fataliti og flíkur sem 
eru seldar á verðlagi sem stenst ekki 
skoðun sé horft til lágmarkstekna. 
Þá þarf að sýna fram á hvar og 
hvernig varan var framleidd. Neyt-
endur verða að hafa gegnsæi til að 
geta keypt skaðlausan fatnað með 
góðri samvisku; ellegar versla þeir 
áfram í blindni. Þetta geta hrað-
tískukeðjurnar sjálfar lagað, hönn-
uðir og stjórnvöld með strangara 
regluverki og sé hraðtískukeðjum 
hleypt inn í landið ætti að gera ský-
lausa kröfu um að allt í framleiðslu-
ferlinu sé löglegt.“

Hvað getum við gert? Hvað ætti að forðast?
Hér gefur Sólveig heilræði og 
upplýsingar um fataiðnaðinn 
sem er annar mest mengandi 
iðnaður heims vegna óhóflegrar 
neyslu á ódýrum fatnaði sem fer 
fljótt í ruslið og endar í urðun.

Hvað ætti að hafa í huga?
  Er notast við lífræna bómull? 
Það eru mörg vandamál tengd 
við bómullarframleiðslu, þar á 
meðal barnaþrælkun og víðtæk 
notkun á eitruðum varnarefn-
um (e. pesticides). 100% lífræn 
bómull er málið!

  Fairtrade, hver gerði fötin mín? 
Margar stórkeðjur treysta 
á ólaunað eða mjög lágt 
launað vinnuafl sem vinnur 
langan vinnudag í hræðilegum 
aðstæðum. Gott dæmi er 
Rana Plaza, fataverksmiðja á 
Indlandi, sem hrundi árið 2010 
með þeim afleiðingum að 1.100 
manns létu lífið. Þar voru fram-
leidd föt fyrir Primark, Mango, 
El Corte Ingles og Benetton 
sem allt eru hraðtískurisar. 
Hvernig gæti bolur annars verið 
á 795 krónur ef ekki er eitthvað 
gruggugt á bak við fram-
leiðsluna á honum? Með því að 
kaupa vörur sem eru „fair-
trade“, hvort sem það er fatn-
aður eða matur, er tryggt að 
manneskjan sem gerði vöruna 
fái borgað fyrir hana og um leið 
sniðgengur þú þrælahald.

  Forðastu að kaupa leður og 
feldi. Yfir ein milljón dýra er 
drepin á ári hverju til þess eins 
að komast yfir feld þeirra eða 
skinn. Þetta er ekki bara spurn-
ing um hræðilega meðferð á 
dýrum heldur hefur þetta slæm 
áhrif á umhverfið og dýralíf 
yfirhöfuð.

  Eru eitruð efni notuð við fram-
leiðsluna? Í ódýrri fatafram-
leiðslu, eins og hjá hraðtísku-
risum, er auðvitað notast við 

ódýr efni í framleiðslu, hvort 
sem það er skordýraeitur, litar-
efni eða annars konar varna-
efni. Þau eru virkilega skaðleg 
umhverfinu þar sem þeim eru 
skolað út í jarðveginn en þau 
eru einnig mjög skaðleg fyrir 
notendur flíkanna.

  Forðist að kaupa flíkur úr 
efninu viscose. Viscose er 
hálfgerviefni sem hefur verið 
vinsælt í fataframleiðslu hjá 
hraðtískurisum síðustu ár. 
Framleiðsla á viscose-efni 
veldur mikilli vatnsmengun 
sem hefur orsakað mikinn 
umhverfisskaða og mann-
réttindaskaða. 

  Forðist að kaupa flíkur úr 
pólýester. Við framleiðslu á 
pólýester er notað gríðarlegt 
magn jarðolíu. Pólýester er því 
plastefni, það er mest notaða 
efnið í fataframleiðslu og hefur 
beina tengingu við mengun 
sjávar.

Hvað getum við gert núna?
  Notaðu fötin sem þú átt! Ekki 
henda þeim eftir stutta notkun. 
Fatnaður er fjárfesting en ekki 
neysluvara.

  Þú ert meira virði en að kaupa 
ódýra draslflík sem endist stutt 
og verður fljótt bæði ljót og 
slitin. Vandaðu valið á því sem 
þú kaupir í fataskápinn og ekki 
fylgja trendum. Skapaðu heldur 
þinn persónulega fatastíl.

  Kauptu notuð föt eða fatnað 
frá hönnuðum sem þú treystir 
og veist hvaðan fatnaðurinn 
kemur.

  Ef þú þarft að losa þig við föt, 
farðu þá með þau í endur-
vinnslu, gefðu flíkina áfram eða 
gerðu eitthvað nýtt úr henni.

  Það sterkasta sem þú getur 
gert sem neytandi er að kaupa 
minna, vanda valið, eiga lengur 
og endurnýta.

Laugavegi 178  |  Sími 555 1516
Opið: Virkir dagar 11-18  |  Laugardagar 11-15

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Stretch 
og háar 
í mittið

Verð 
12.900 kr.

- stærð 34 - 54
- 10 litir
- 7/8 sídd
- teygja í mitti og smellur neðst á skálmum

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

Verslunin Belladonna

SÍÐBUXUR, KVARTBUXUR,  
STUTTBUXUR OG LEGGINGS

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
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Fyrirsæta í peysu 
og túrban frá 
tískurisanum 
Gucci. NORDIC 
PHOTO/GETTY

Fyrirsætan Adwoa Aboah með túrban á höfðinu. NORDICPHOTOS/GETTY

Höfuðbúnaðurinn sem Gucci 
selur fangaði athygli gagn-
rýnenda þegar netverslun 

Nordstrom auglýsti höfuðbúnað-
inn frá Gucci á 790 evrur eða rúmar 
100.000 krónur. Í kjölfarið tístu 
samtök sikha á Twitter að túrban-
inn væri ekki bara fylgihlutur, 
heldur heilagt trúartákn.

Nordstrom hefur beðist afsök-

unar opinberlega á Twitter, og 
höfuðbúnaðurinn merktur sem 
uppseldur á síðu þeirra. Nafn 
vörunnar sem var áður „Indy Full 
Turban“ eða indverskur túrban er 
nú „Full Head Wrap“.

Þrýst er á Gucci að tískumerkið 
sendi frá sér afsökunarbeiðni, en 
ekkert hefur borið á svörum.

Á meðan Gucci er ekki eina 
tískumerkið sem selur túrbana og 
Nordstrom ekki eina fatabúðin, þá 
útskýrir Sukhjeevan Singh, tals-
maður Sikha-ráðsins í Bretlandi, 
að ástæða þess að Gucci hafi vakið 
meiri reiði en önnur merki sé vegna 

Túrban frá Gucci vekur reiði
Tískumerkið Gucci hefur hlotið mikla gagnrýni vegna sölu á túrbönum, en túrban er heilagur 
höfuðbúnaður í trúarbrögðum sikha. Þetta kemur fram í frétt á vef The Guardian.

þess hve mikið höfuðbúnaðurinn 
sem Gucci selur líkist túrbönum 
sem sikhar nota hversdags.

Singh segir að þetta sé verulega 
móðgandi og mikil vanvirðing 
því að túrbaninn sé heiðurstákn 
í trúarbrögðum sikha. Gucci-
túrbaninn sé eins og skopstæling. 
Singh staðhæfir jafnframt að 
trúarbrögðin séu mjög opin og 
vanalega hafi túlkun einstaklinga 
og tískumerkja, sem standa utan 
trúarbragðanna, á túrbönum ekki 
vakið mikla reiði og gagnrýni. Það 
sé vegna þess að yfirleitt hefur 
höfuðbúnaðurinn þá ekki verið 
nákvæmlega eins, heldur hafi 
efninu verið vafið öðruvísi um 
höfuðið.

Innleiðing túrbansins í heim 
lúxustískumerkja, hófst árið 1955 
þegar Christian Dior sýndi túrban 
í fatalínu sinni. Á næstu áratugum 
mátti sjá tískufyrirmyndir á borð 
við Margréti Bretaprinsessu, Eliza-
beth Taylor og Joan Collins með 
túrban, þrátt fyrir að það væri ekki 
fyrr en árið 1989 sem sikhar máttu 
samkvæmt lögum bera túrban á 
vinnustöðum í Bretlandi.

Á seinni árum hafa stjörnurnar 
Rihanna, Sarah Jessica Parker og 
Kate Moss til dæmis vakið athygli 
fyrir að bera túrban. Í nóvember 
2017 bar fyrirsætan Adwoa Aboah 
túrban eftir hönnuðinn Marc 
Jacobs, á forsíðu British Vogue.

Singh vonar og er bjartsýnn á 

Sólrún  
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is 

Singh segir að þetta 
sé verulega móðg-

andi og mikil vanvirðing 
því að túrbaninn sé 
heiðurstákn í trúar-
brögðum sikha. Gucci-
túrbaninn sé eins og 
skopstæling.

að tískumerkið hafi ekki ætlað sér 
að móðga sikha, og vonast eftir 
afsökunarbeiðni, enda hafi Gucci 
áður sagt að merkið ætli að taka 
tillit til menningareinkenna ólíkra 

þjóða í framtíðinni. „Ég vona að 
þau endurtaki þau orð og að þau 
nái líka yfir virðingu gagnvart 
mismunandi trúarbrögðum,“ segir 
Singh.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Flott sumarföt

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

SMART SUMARFÖT, FYRIR SMART KONUR

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS
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Uppskeruhátíð magadans-
meyja, 1001 nótt dansveisla, 
verður haldin í Tjarnarbíói, 

sunnudaginn 26. maí kl. 16.00. 
Þarna sameinast fjölbreyttir hópar 
sem dansa magadans á höfuðborg-
arsvæðinu, ásamt skemmtilegum 
gestaatriðum úr öðrum dansstílum 
eins og til dæmis bolly wood, salsa 
og jallabina.

Þær Jóhanna Jónasdóttir, Krist-
ína Berman og Margrét Erla Maack 
standa á bak við sýninguna, en þær 
tvær fyrrnefndu eru saman í maga-
danshópnum Ilmur af Arabíu, sem 
Jóhanna stofnaði árið 2009.

Kvenlegt heilbrigði
Jóhanna lýsir magadansi sem 
listrænum tjáningarmáta og 

einnig sem mikilli líkamsrækt. 
„Í grunninn þá eru þetta æfingar 
sem ýta undir kvenlegt heilbrigði 
og búningarnir sem við sýnum 
í draga fram þennan kynþokka 
hjá konum sem fólk tengir oft við 
magadans. Ein aðalástæðan fyrir 
því að konur halda oft mjög lengi 
áfram að dansa magadans eftir að 
þær byrja, er að dansinn styrkir 
þær og veitir þeim aukið sjálfs-
traust til að vera öruggar um eigin 
kvenlegu fegurð og kynþokka.“

Fallegir búningar  
sem fanga augað
Eitt af því sem einkennir maga-
dansinn er litríkur og fallegur 
klæðnaður dansaranna. „Þetta 
er náttúrulega bara stórkostleg 
glimmergleði og búningarnir 
draga fram allt það fallega í konum 
í öllum stærðum og gerðum.“

Jóhanna segir að til að byrja með 
séu konur stundum óöruggar með 
að sýna bert hold í magadansinum. 

„Maður þarf aðeins að þora að 
bera á sér magann og leyfa öxlum 
og handleggjum að vera svolítið 
berum, en það er alveg ótrúlegt 
frelsi sem felst í því að finna að 
það er fullkomlega allt í lagi. Allar 
erum við bara eins og við erum og 
það er þessi innri útgeislun sem er 
númer eitt, tvö og þrjú.“

Það getur verið erfitt að finna 
þessa búninga hér á landi en 
Jóhanna reynir að nýta tækifærið 
þegar hún er erlendis að kaupa þá 
þar, en hún hefur farið til Tyrk-
lands og fann fallega búninga 
og búnað þar. Einnig er auðvelt 
að finna ýmsan búnað eins og 
slæður, búninga og magadansbelti 
á netinu, og nýtir Jóhanna það sér 
óspart.

Nú verður sýningin sett upp í 
þriðja sinn, með sömu hugsjón og 
áður, að færa fólk nær hvert öðru, 
auka samvinnu danshópa á Íslandi 
og að styrkja dansflóruna.

„Hugmyndin kviknaði fyrir 

þremur árum, um að efna til sam-
eiginlegrar dansveislu þeirra hópa 
sem æfa víðsvegar um höfuð-
borgarsvæðið, hver í sínu horni, og 
búa til meiri samkennd í dansara-
samfélaginu. Okkur langaði að 
gefa öllum tækifæri til að koma 
saman og sýna hver fyrir aðra, þá 
gætu allir séð hvað hinir væru að 
gera og í leiðinni byggjum við til 

sameiginlegan vettvang þar sem 
við gætum sýnt dansinn og komið 
þessu stórkostlega fyrirbæri sem 
magadansinn er á framfæri,“ segir 
Jóhanna Jónas, leikkona og maga-
danskennari.

Hægt er að kaupa miða á 1001 
Nótt Dansveislu á tix.is

Töfrandi útgeislun 
með magadansi
Magadansmeyjar sýna listir sínar í Tjarnabíói, sunnu-
daginn 26. maí. Markmið sýningarinnar er að sam-
eina dansara og styrkja dansflóruna á Íslandi.

Josy Zareen hefur 
kennt maga-
dans á Íslandi 
um árabil en hún 
mun koma fram á 
sýningunni.

Litríkur og fallegur klæðnaður er stór partur af magadansi. MYNDIR/ESTER EYJÓLFSDÓTTIR Eitt af markmiðum sýningarinnar er að færa fólk nær hvert öðru og auka samvinnu danshópa. 

Ásta Eir  
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Nánari upplýsingar um blaðið veitir 
Jón Ívar Vilhelmsson markaðsfulltrúi Fréttablaðsins. 

Sími 550 5654/ jonivar@frettabladid.is 

VÖRUBÍLAR OG 
VINNUVÉLAR

Veglegt sérblað Fréttablaðsins um vörubíla og 

vinnuvélar kemur út 28. maí nk. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss  

í langmest lesna dagblaði landsins.
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Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI 23. - 26. MAÍ
DAGAR

20% AFSLÁTTUR AF GIORGO ARMANI ILMUM

Glæsilegt GIORGIO ARMANI handklæði er kaupaukinn þinn þegar þú kaupir GA vörur fyrir 8.900 kr. eða meira. 



Bílar 
Farartæki

TOYOTA Land Cruiser 150GX 33” 
breyttur. Árgerð 2018, ekinn 46 
Þ.KM, Dísel, Sjálfskiptur. Verð 
8.390.000. Rnr.137402.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Bátar

 Hjólbarðar

4 stk Michelin dekk og original 
Porche Cayenne felgur 255-55-18 
nánast nýtt. Uppl. í s: 892 4288

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagnaþjónustan oje 780-3939. 
Allt almennt viðhald og breytingar. 
Dren, frárennsli.

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

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja
Sláttur, klippingar og ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar, 
sláttuorf, sláttutraktorar, 
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði, 
Gokart þjónusta, keðjusagir, 
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum 
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661. 
www.velaverkjs.is

Tek að mér slátt fyrir húsfélög og 
einstaklinga, klippingar og umhirðu 
á görðum. Uppl. í s. 616 1569.

 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
Múrari tekur að sér tröppuviðgerðir 
sem og allt almennt viðhald 
fasteigna s:6974650

 Nudd

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

 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

Stúdíó íbúð til leigu svæði 105. Laus 
strax. Uppl. 860-0360

 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

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

GEYMSLURTILLEIGU.IS
 SÍMI: 414-3000

 Gerðu verðsamanburð !

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði
Óska eftir múrurum og 
verkamönnum til starfa, 
íslenskukunnátta skilyrði, 
framtíðarstarf, góð laun í boði og 
fríðindi. Uppl í síma 897-2681

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Honda Civic Prestige

Honda HR-V Comfort

Honda CR-V Executive dísil

Honda CR-V Lifestyle Plus 2WD

Honda Civic Sedan 1.5 Turbo

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

Nýskráður 3/2018, ekinn 1 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur, leðurinnrétting, 
sóllúga, sýningarbíll frá umboðinu.

Nýskráður 11/2016, ekinn 48 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur.

Nýskráður 7/2018, ekinn 8 þús.km., 
 dísel, 9 gíra sjálfskipting, leðurinnrétting,  

glerþak, dráttarkrókur. 

Nýskráður 5/2019, ekinn 1 þús.km., dísel, 
beinskiptur, leðurinnrétting, vindskeið. 

Nýskráður 10/2017, ekinn 14 þús.km., 
bensín, beinskiptur, 182 hestöfl. 

 Ásett kr. 3.990.000

Tilboð 
kr. 3.490.000 

Afborgun kr. 45.356 á mánuði

 Ásett kr. 5.190.000

Tilboð 
kr. 3.990.000 

Afborgun kr. 51.831 á mánuði

Verð 
kr. 3.190.000

 

Afborgun kr. 41.471 á mánuði

Verð 
kr. 2.690.000

 
Afborgun kr. 34.996 á mánuði

Verð 
kr. 5.790.000

 
Afborgun kr. 75.142 á mánuði

Vegna mikillar sölu vantar fleiri eignir á skrá - Frítt söluverðmat

Gunnlaugur Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Mjög fallegt og nýuppgert 5 herbergja einbýlishús, 158,8m2 og þar af 
53,1m2 bílskúr, á góðum stað við Akurbraut í Reykjanesbæ. Húsið er á 
800m2 eignarlóð. Stutt er í skóla, leikskóla og verslun.  

Afhending við kaupsamning.

Sjá nánar í sölulýsingu: https://fastko.is/soluskra/eign/443299 

Nánari upplýsingar veitir Gunnlaugur Hilmarsson löggildur fasteig-
nasali og viðskiptafræðingur í síma 777 56 56, gunnlaugur@fastko.is

Akurbraut 42, 260 Njarðvík 

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN ESPIGERÐI 4, 108 REYKJAVÍK
GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

67,9 fm.tveggja herbergja íbúð á fjórðu hæð. Svalir og gott útsýni 
til austurs. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, stofu, svefnherbergi, 
fataherbergi og baðherbergi. Innifalið í leigu er hússjóður og hiti. 
Greitt er fyrir vatn og rafmagn sér. V. 190 þús.
Nánari uppl. Hilmar Þór Hafsteinsson lg.fs. s. 824 9098, hilmar@
eignamidlun.is

TIL LEIGU

550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi,  

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulagsmál

Samkvæmt 2. mgr. 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:  

1. Breyting á gildandi aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027,  Vatnsleysa land B L188581.
 Kynnt er tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 þar sem lóðin Vatnsleysa land B L188581, sem nú er skilgreind sem frístundalóð, verður breytt í landbúnaðarland og fyrirhugað er að stofna  
 lögbýli.  Lóðin er innan frístundasvæðis F67.  Lóðin er rétt rúmir 2 ha að stærð en áætlað er að hún verði sameinuð aðliggjandi 4ra ha landbúnaðarspildu.  

Samkvæmt 2. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst niðurstaða sveitarstjórnar Bláskógabyggðar vegna eftirfarandi aðalskipulagsbreytingar:  

2. Aðalskipulagsbreyting, Lindarbraut 8 L167841 (Ösp), breytt landnotkun á lóð.
 Breyting á gildandi aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027, fellst í að landnotkun lóðarinnar við Lindarbraut 8 á Laugarvatni verði breytt úr íbúðabyggð í samfélagsþjónustu. Samhliða aðalskipulagsbreytingu verður  
 gerð samsvarandi breyting á gildandi deiliskipulagi þéttbýlis á Laugarvatni vegna Lindarbrautar 8.

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingum:  

3. Breyting á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032,  Grafarbakki II spilda 1.
 Auglýst er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032, þar sem fyrirhuguð er breyting á nýtingu lóðarinnar Grafarbakki II spildu 1 í Hrunamannahreppi.  Breytingin felur í sér að norðurhluti   
 lóðarinnar, um 2,6 ha, verði skilgreindur sem afþreyingar- og ferðamannasvæði en lóðin er á skilgreindu landbúnaðarsvæði í gildandi aðalskipulagi. 

4. Breyting á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032, ný íbúðarsvæði á Flúðum. Sandskarð, Hrafnkelsstaðir og Garðastígur.
 Auglýst er tillaga að breytingu á aðalskipulagi Hrunamannahrepps 2016-2032, þar sem fyrirhugað er að um 4 ha landbúnaðarlandi innan þéttbýlisins á Flúðum yrði breytt í svæði fyrir íbúðarbyggð. Um er að ræða þrjú  
 svæði, 1,3 ha svæði Sandskarðs, sem liggur að íbúðarbyggðinni ÍB3 við Vesturbrún, um 2,5 ha svæði úr landi Hrafnkelsstaða 2 og um 1 ha svæði við Garðastíg.    

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar skipulags- og matslýsingar fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni: 

5. Lýsing deiliskipulags. Einiholt 3, Skógarholt í Bláskógabyggð. Lögbýli og skógræktarbýli. 
 Kynnt er lýsing vegna nýs deiliskipulags þar sem gert er ráð fyrir byggingu íbúðarhúss og bílskúrs, skemmu/hesthúss, skemmu, geymslu/gróðurhúsi og tveimur gestahúsum á afmörkuðum lóðum. Alls er gert ráð fyrir að  
 byggingarmagn geti orðið allt að 790 m2.
6. Lýsing deiliskipulags. Þjóðgarðurinn á Þingvöllum frá Haki að Leirum.
 Svæðið sem deiliskipulagið nær til er vestan megin í þjóðgarðinum og nær svæðið yfir meginaðkomusvæði ferðamanna, þinghelgina og þjónustusvæði frá Haki að Leirum. Skipulagssvæðið er 4,2 km2. Vegna síaukinnar  
 ásóknar ferðamanna er þörf á að bæta aðstöðu ferðamanna á Þingvöllum. Í deiliskipulagi verður nýrri þjónustumiðstöð fundinn staður og útfært hvernig flæði ferðmanna um þjóðgarðinn er best háttað til framtíðar.
 Stefna Þingvallanefndar um vernd, uppbyggingu og rekstur Þjóðgarðsins á Þingvöllum 2018-2038 er höfð að leiðarljósi í vinnu við deiliskipulag en skv. henni er mikilvægt að vernda náttúru, sögusvið og minjar í   
 þjóðgarðinum til framtíðar en búa jafnframt í haginn fyrir mikinn fjölda gesta. 

Samkvæmt 4. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar skipulagstillögur fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  

7. Deiliskipulag, Þingvellir, Bratti í Botnsúlum í Bláskógabyggð.
 Kynnt er tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til Bratta í Súlnadal í Botnssúlum.  Á staðnum var lítill skáli sem hefur verið fjarlægður. Til stendur að reisa nýjan skála allt að 80m2 að stærð fyrir allt að 30 manns í gistingu.   
 Ekki er vegur að staðnum og ekki heimilt að aka að skálanum. Svæðið er í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem fjallasel.

8. Deiliskipulag, Svartárbotnar (Gíslaskáli), afréttur norðan vatna í Bláskógabyggð.
 Kynnt er tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til Svartárbotna (Gíslaskála) á Kili í Bláskógabyggð.  Á staðnum er rekin þjónusta við ferðamenn þar er einnig gangnamannahús og aðstaða til að taka á móti hestahópum.    
 Í Gíslaskála er gistipláss fyrir 45-50 manns. Til stendur að stækka skálann fyrir allt að 70 manns í gistingu.  Einnig stendur til að bæta aðstöðu fyrir hesta.  Aðkoma er af Kjalvegi.  Á svæðinu er núverandi 270 m2 svefn- 
 skáli, 96 m2 hesthús og 20 m2 starfsmannahús. Svæðið er í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem fjallasel.

9. Deiliskipulag, Geldingafell, framafréttur í Bláskógabyggð.
 Kynnt er tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til skálasvæðis í Geldingafelli á Kili vestan við Bláfell.  Á svæðinu eru alls 7 byggingar, ýmist fyrir starfsfólk og búnað vegna þjónustu vélsleðaferða á Langjökul.  
 Aðkoma er af Kjalvegi um Skálpanesveg. Til stendur að auka gisti- og veitingaaðstöðu fyrir allt að 50 manns.  Einnig er gert ráð fyrir byggingum fyrir búnað vegna ferða á Langjökul.  Stærð svæðisins er um 2 ha. 
 Geldingafell er í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem skálasvæði.

10. Deiliskipulag, Árbúðir, afréttur norðan vatna í Bláskógabyggð.
 Kynnt er tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til Árbúða sem eru við Svartá, skammt norðan við Hvítá á Kili, og er aðkoma af Kjalvegi. Á svæðinu eru alls 4 byggingar, ýmist fyrir gisti- og þjónustu, starfsfólk, salernis- 
 aðstöðu og hesthús.  Til stendur að auka gisti- og veitingaaðstöðu fyrir allt að 70 manns. Stærð svæðis er um 2 ha. Árbúðir eru í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem hálendismiðstöð.

11. Deiliskipulag, Skálpanes, framafréttur í Bláskógabyggð.
 Kynnt er tillaga nýs deiliskipulags sem tekur til Skálpaness sem er við Langjökul, nokkuð vestan Geldingafells. Aðkoma er af Kjalvegi um Skálpanesveg.  Á svæðinu eru alls 2 byggingar, fyrir ferðaþjónustu og starfsfólk.  
 Ekki er gert ráð fyrir frekari uppbyggingu, einungis viðhaldi á núverandi mannvirkjum. Stærð svæðis er um 2ha.  Skálpanes er í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem fjallasel.

12. Deiliskipulag,  Fremstaver, framafréttur í Bláskógabyggð.
 Kynnt er tillaga nýs deiliskipulags  sem tekur til Fremstavers sem er sunnan við Bláfell, vestan Hvítár. Aðkoma er af Kjalvegi. Nokkur gróður er umhverfis húsið og einnig hafa verið útbúin áningarhólf fyrir hesta.  
 Á svæðinu eru alls 3 byggingar, ýmist fyrir ferðaþjónustu, salernishús og hesthús. Gistipláss er fyrir 30 manns. Til stendur að auka gisti- og veitingaaðstöðu fyrir allt að 50 manns og bæta aðstöðu reiðhópa. 
 Stærð svæðis er um 2 ha. Fremstaver er í Aðalskipulagi Bláskógabyggðar 2015-2027 skilgreint sem fjallasel.

13. Deiliskipulag fyrir Kjarnholt Ferðaþjónustu, frístundabyggð og íbúðarhús.  
Kynnt er tillaga nýs deiliskipulags fyrir frístundabyggð auk gisti- og ferðaþjónustu. Um er að ræða 20 ha svæði á jörðinni Kjarnholt í Bláskógabyggð. Gert er ráð fyrir tveimur lóðum undir þjónustu og gistihús, einni lóð undir 
íbúðarhús, 11 lóðum undir frístundabyggð og 14 lóðum undir smáhýsi.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:

14. Deiliskipulag nýs lögbýlis. Hrafnshagi  úr landi Arabæjar í Flóahreppi. 
 Auglýst er  tillaga að deiliskipulagi fyrir nýbýlið Hrafnshaga úr landi Arabæjar í Flóahreppi. Landspildan er 45,3 ha að stærð. Gert er ráð fyrir að á 16.898 m2 byggingarreit innan spildunnar verði heimilt að byggja 
 íbúðarhús, hesthús og reiðhöll.

15. Deiliskipulag fyrir frístundabyggð á Holtslóð í landi Neðra-Dals í Bláskógabyggð.
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagsbreytingu fyrir frístundabyggð á Holtslóð í landi Neðra-Dals. Gert er ráð fyrir að fjölga lóðum úr 33 í 40 auk þess sem heiti og afmörkun nokkurra núverandi lóða breytist.  
 Einnig er ráðgert að stærð aukahúsa stækki úr 25 m2 í 40 m2 svo fremi að nýtingarhlutfall lóða 0,03 sé virt.

16. Deiliskipulagsbreyting. Stekkjarlundur frístundabyggð í Bláskógabyggð. . 
 Breytingin fellst í að afmarkaðir eru byggingarreitir fyrir lóðir við Asparstekk 2, 4, 6, 1, 3 og 5a, Birkistekk 1, 3 og 5, Arnarstekk 2, 4, 6, 8 og 10, Lóustekk 1, 3, 5, 7 og 9. 
 Þá er gerð breyting á skilmálum og greinargerð er varðar gr. 3.10. Frárennsli, gr. 4.6. Gróður, gr. 5.2 Stærð húsa, gr. 5.6 Hæð sökkla og gr. 5.11 Fornleifar.

17. Deiliskipulagsbreyting. Brúarhvammur lóð 1 í  Bláskógabyggð. ..
 Breytingartillagan nær til lóðanna Brúarhvammur 1, lnr. 167225 og lóð 2, lnr. 174434. Breytingin á lóð 1 snýst um að stækka byggingarreit og auka byggingarmagn, þ.e. aukið byggingarmang úr 40-80 m2 hús í allt að 
 140 m2 sumarhús. Einnig er aukin hámarkshæð húss úr 5,5 m í 6,0 m. Ekki er gerð breyting á lóð 2 að öðru leyti en aðkoma er breytt. Umferðaréttur að lóð 1 er um  lóð 2.

18. Deiliskipulagsbreyting. Áshildarvegur oddatölunúmer 1-45 í landi Kílhrauns í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. .
 Breytingin felur í sér að hluta byggðarinnar er breytt úr frístundabyggð í íbúðarhúsalóðir. Breytingin nær til vestasta hluta svæðisins og tekur til oddatölunúmera lóða 1-45. Lóðirnar sem um ræðir voru 20, en fækkar 
 í 18 vegna innbyrðis breytinga og sameiningu fáeinna lóða. Deiliskipulagsbreytingin er i samræmi við nýsamþykkta breytingu á aðalskipulagi Skeiða- og Gnúpverjahrepps 2004-2016 og einnig í samræmi við tillögu að  
 endurskoðuðu aðalskipulagi Skeiða og Gnúpverjahrepps 2017-2029 sem er í skipulagsferli.

19. Deiliskipulagsbreyting. Austurey 1 og 3 í Bláskógabyggð. Eyrargata 9og skilmálabreyting frístundasvæða. 
 Deiliskipulagstillagan felur í sér skilmálabreytingu heildar svæðisins varðandi heildarnýtingarhlutfall lóðar sem breytist í 0,03. Heimilt er að reisa eitt frístundahús og eitt smáhýsi/aukahús. Jafnframt að lóðin Eyrargata 9  
 er stækkuð úr 5444 m2 í 7179 m2. Samhliða er gert ráð fyrir 5 m belti fyrir göngustíg milli lóðanna Eyrargötu 7 og 9 í framhaldi af aðkomuvegi.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á 
vefslóðinni http://www.utu.is.

Skipulagstillögur nr. 1-2 og 5-13 eru í kynningu frá 22. maí  til 12. júní 2019 en tillögur nr. 3-4 og 14-19 eru í auglýsingu frá 22. maí  til 5. júlí 2019. Athugasemdir og ábendingar við tillögum nr.  1-2 og 5-13 þurfa að berast 
skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 12. júní 2019 en 5. júlí. 2019 fyrir tillögur nr. 3-4 og 14-19. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Rúnar Guðmundsson
Skipulagsfulltrúi

runar@utu.is
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Nánari upplýsingar veitir: 

Gunnar S. Jónsson, lögg. fasteignasali
gunnar@miklaborg.is sími: 899 5856

Falleg og vel skipulögð íbúð á 3. hæð 
auk stæðis í bílageymslu í húsi byggðu 
2005 við Ægisgötu 5
2ja herbergja 
65,8 fm
Lyftuhús 
Góð staðsetning þar sem stutt er í 
alla helstu þjónustu og iðandi mannlíf 
miðbæjarins

Verð :

43,9 millj.

Ægisgata 5
101 Reykjavík

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

Bónstöð Garðabæjar
Bjóðum uppá tjöruhreinsun og sápuþvott, 
alþrif og mössun smáviðgerðir eins og  
bremsur, ljós o.fl.

Komdu með bílinn eða við sækjum og skilum  
honum fyrir þig.Snögg og góð þjónusta.  
Opið alla daga frá 8 til 18 

 Lyngás 11, 210 Garðabæ  Sími: 7688000

Gröfum fyrir sólpöllum, gerum jarðvegsskipti í bílaplönum 
og lóðum, gröfum fyrir drenlögnum og skólpi.

Norðlingabraut 4, 110 rvk | S: 788-8400

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

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

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

Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
vogurv

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir
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Leita að eign í 201 Kópavogi!

Húsgerð: 

Séróskir:  
og bílskúr 

Afhending:  bo  r rú r g r
í    s l  

Greiðslur: r s r k  s rk r 
gr sl r  lbo   r r r

 s b  og  ll r l s g r
Atli S. Sigvarðsson l gg  s g s l

l kl borg s sími: 899 1178
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Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Rúmlega 350 fm sérbýli 
með aukaíbúð

Vandað og vel byggt hús

Stórbrotið útsýni

Skjólgóðir pallar

Glæsilegt sérbýli á 
Seltjarnarnesi

Þjónusta

Fasteignir

Kristjana Guðbrandsdóttir,
Fréttamaður

Job.is

Job.isGLÆNÝ OG 
FERSK STÖRF 
Í HVERRI VIKU

Þú finnur draumastarfið á

Kennsla Heilbrigðisþjónusta
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