F I M MT U DAG U R 1 3 . J Ú N Í 2 0 1 9

KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Þótt saga kvenna í
íþróttum hafi byrjað
á 19. öld urðu fyrstu
íþróttatopparnir ekki til
fyrr en árið 1977. ➛6

30% afsláttur

í hádeginu alla virka daga

Jenný Sulollari er heilluð af kvenlegum fatnaði og klæðist hér ljósbleikum samfestingi með hvíta slá yfir axlirnar frá Comma. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Veik fyrir hvítum klæðum
Osushi
Tryggvagötu

Albanska fegurðardísin Jenný Sulollari er með kvenlegan, fágaðan fatastíl. Í sumar
dreymir hana um meiri golfkennslu hjá kærastanum og ömmuknús í Albaníu. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

1 3 . J Ú N Í 2 0 1 9 F I M MT U DAG U R

Jenný á stórt kjólasafn en segir íslenskt veðurfar ekki bjóða upp á marga kjóladaga. Hún er sumarið holdi klætt í þessum blómlega kjól sem hún keypti í Bandaríkjunum. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Framhald af forsíðu ➛

Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

J

enný Sulollari er 25 ára nemi
í viðskiptafræði við HÍ. Hún
elskar útiveru og fjallgöngur
og hefur yndi af því að fara í jóga.
Meðfram náminu starfar Jenný hjá
JCC sem er bakvinnslufyrirtæki
fyrir fjármálafyrirtækin.
Ertu áhugasöm um tískuna?
Já, ég spái alveg mikið í tískuna.
Ég fylgist gjarnan með því sem er
að gerast í tískuheimnum og hvaða
tískubylgjur og trend eru í gangi.
Hvernig myndirðu lýsa stílnum
þínum?
Hann er frekar klassískur og
þægilegur. Ég elska að vera í
fallegum kjólum og á gott kjólasafn en það getur orðið svolítið
strembið að vera í þeim á Íslandi
þar sem veðrið leyfir það sjaldnast.
Eyðir þú miklu í föt?
Ég er námsmaður og eyði því
ekki miklu í föt, en þegar ég kaupi
mér flík reyni ég að velja vandaða
og dýrari flík sem endist lengur.
Hver er helsti veikleiki þinn
þegar kemur að tísku og útliti?
Ég er sjúk í hvítan fatnað og á
það til að kaupa margar sambærilegar hvítar flíkur.
Notar þú fylgihluti og skart?
Nei, ég nota lítið af fylgihlutum
en á mér uppáhaldshálsmen sem
ég nota oft. Það er vatnsberamerkið sem lýsir mér vel og er mér
kær gjöf frá kærastanum.
Hvar kaupir þú fötin þín?
Ég kaupi flest mín föt í Comma
í Smáralind og svo á ég það til að
versla á netinu. Nýjasta flíkin sem
ég keypti er ljósbleikur og sumarlegur samfestingur frá Comma og
hvít slá sem er í algjöru uppáhaldi.
Hver er tískufyrirmyndin?
Ég á enga sérstaka tískufyrirmynd en mér þykir mjög skemmti-

Hér nýtur Jenný sumarsins í litríkum buxum og jakka úr Comma.

Ég á uppáhaldshálsmen með
stjörnumerkinu mínu,
Vatnsberanum. Ég hef
mikinn áhuga á stjörnuspeki og finnst merkið
lýsa mér vel. Arnar,
kærastinn minn, gaf mér
það og þess vegna þykir
mér vænt um það.

Síður og glæstur blómakjóll úr uppáhaldsbúðinni hennar Jennýjar.

legt að sjá fólk sem líður vel í því
sem það klæðist og ber það vel.
Hvað viltu að stíllinn segi um
þig?
Að ég sé snyrtileg, kvenleg og
fáguð.
Í hvað ferðu þegar þú vilt stela
senunni?
Eitthvað sem mér líður vel í og
helst í ljósum litum.
Hver er uppáhaldsflíkin í
skápnum?
Sumarlegur kjóll með doppum

sem ég keypti fyrir tveimur árum
í Comma.
Hver gaf þér besta ráðið þegar
kemur að tísku?
Besta tískuráðið fékk ég frá
ömmu minni og það er að vera
samkvæm sjálfri mér og klæða mig
eftir því sem mér líður best í.
Hvað er það dýrasta sem þú
hefur nokkru sinni keypt þér á
kroppinn?
Það dýrasta sem ég hef keypt
mér er ljósbleikur síðkjóll sem ég
var í þegar ég keppti í Miss Universe Iceland árið 2017.
Hvað er fram undan hjá þér í
sumar?
Að njóta íslenska sumarsins og
náttúrunnar. Í því felst undirbúningur fyrir Reykjavíkurmaraþon,
fjallgöngur, útivera og útilegur og
svo er ég að reyna fá kærastann
minn sem er golfkennari til að
kenna mér meira í golfi. Það er
einnig í kortunum að fara til Ítalíu
í sumarlok. Þá mundi ég byrja í
Mílanó og enda á Amalfi en þaðan
er stutt yfir á heimaslóðir til að
heimsækja ömmu mína sem býr í
Albaníu.

20%

afsláttur af
MOS MOSH
Fimmtudag 10-18
Föstudag 10-18
Laugardag 10-16
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Hátísku Íslandsvinur
Íslandsvinurinn
Irina Shayk hefur
gengið eftir
tískupöllunum í
fjölmörg ár enda
talin vera ein
fegursta kona
heims og með
puttana á tískupúlsinum.

Bradley
Cooper og Irina
Shayk virtust
hamingjusöm
þegar þau komu
á Óskarsverðlaunahátíðina
í febrúar. En nú
er úti ævintýri
og leitaði hún
sér huggunar
hér á landi.
NORDICPHOTOS/
GETTY

Á tískupallinum í Mílanó þar sem
hún sýndi fyrir Versace og vakti
eðlilega mikla athygli.

Róleg á götum Los Angeles þar sem þau hjónakornin
bjuggu. Í öllu svörtu en samt svo falleg eins og alltaf.

SMART SUMARFÖT, FYRIR SMART KONUR
Á BAFTA-hátíðinni birtist hún
í glæsilegum
jakkafötum án
þess að vera í
nokkru undir.

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Cherry Berry
Kvartbuxur
Kr. 4.990.-

Þegar nýjasti ilmur Jean Paul Gaultier, Scandal à Paris,
var markaðssettur sýndi Shayk sína heimsfrægu og
þokkafullu leggi. Shayk er andlit ilmsins frá Gaultier.

Str. 38-50

8 litir:
hvítt, svart, bleikt
dökkblátt, mosagrænt,
ljós grátt, beige, rautt

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Eftir tískuvikuna í Mílanó skellti
hún sér aðeins út í borgina í þessum
lekkera ljósbrúna leðurjakka.

Á götum Manhattan á leið í kvöldmat. Rauðklædd og rosaleg.

Shayk mætti á Met Gala hátíðina í
Metropolitan safninu í Burberrykjól sem Riccardo Tisci hannaði.
Hanskar og skart settu punktinn
yfir I-ið og bættu um betur.
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Íþróttatoppar eiga
ekki að vera kynferðislegir
Þó að saga
kvenna í íþróttum hafi byrjað
á 19. öld urðu
fyrstu íþróttatopparnir ekki til
fyrr en árið 1977.

Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

Þ

etta kemur fram í grein á
vef The Guardian. Á áttunda áratug síðustu aldar
var skokk nýkomið í tísku. Ung
kona sem starfaði við háskólann
í Vermont, Lisa Lindahl, hafði
nýtekið upp á því að fara út að
hlaupa daglega, sem hún naut
að mestu. „Ég elskaði það fyrir
utan óþægindin af því að brjóstin
hossuðust.“ Vegna þess ákváðu
hún og vinkona hennar Polly

Palmer-Smith búningahönnuður
að búa til brjóstahaldara sem
væri þrengri en venjulegir, með
böndum sem væru nógu þykk til
að brjóstahaldarinn væri samt
ekki óþægilegur. Úr varð fyrsti
íþróttatoppurinn, búinn til úr
tveimur pungbindum saumuðum
saman.

Mjúkir magabolir virka ekki
Fyrsta auglýsingin fyrir vöruna
var mynd af Lindahl og PalmerSmith í íþróttatoppunum, með
heimilisfangi og símanúmeri Lindahl fyrir pantanir.
Í dag er virði íþróttatoppamarkaðarins talið vera um 770
milljarðar íslenskra króna árlega.
Á þeim markaði má þó líka finna
toppa sem sýna að kvennaíþróttum er tekið af lítilli alvöru.
Mjúkir magabolir með engum
stuðningi fyrir brjóstin fyrir utan
sentimetra af teygjanlegu efni
utan um brjóstkassann uppfylla
ekki þann tilgang að minnka
hreyfingu á brjóstum, heldur
eitthvað allt annað. Þó að sumir
íþróttatoppar líti íþróttalega út
þá þýðir það ekki að þeir henti
íþróttaiðkendum.

Var í tveimur íþróttatoppum
Í ár eru hins vegar íþróttatoppar
loksins hluti af opinberum búnaði
keppenda í heimsmeistaramóti
kvenna í fótbolta. Nike framleiðir
íþróttatoppa fyrir 14 lið keppninnar. Áhersla er lögð á að íþróttatopparnir séu nauðsynlegur hluti
af búnaði íþróttakvenna til að
geta skarað fram úr.
Talskona hönnunardeildar
Nike, Heaher Amuney-Day, segir
að útlit innblásið af fótbolta sé
„sterkt og frjálst, það stendur fyrir
sjálfstraust og stolt“. Hún spáir
því að íþróttakonur í dag muni
hafa hvetjandi áhrif á stelpur úti
um allan heim eins og hafi gerst
árið 1999 þegar kvennalið Bandaríkjanna í fótbolta fór með sigur
af hólmi á heimsmeistaramóti
og orsakaði sprengju í þátttöku
stelpna í íþróttum árin á eftir.
Eartha Pond byrjaði að spila
fótbolta þegar hún var níu ára.
Nokkrum árum seinna fór líkaminn að þroskast hratt og áður en
hún vissi af var íþróttatoppur
orðinn nauðsynlegur á æfingum.
„Stundum var ég í tveimur
íþróttatoppum, með púðum og
böndum til að geta liðið þægilega.
Ef ég gleymdi toppnum þá var
ekki séns á að ég gæti tekið þátt.“
Pond spilaði fyrir bæði Chelsea
og Arsenal áður en hún gerðist
íþróttakennari, og þá fyrst fór
hún að taka eftir dræmri þátttöku
stelpna í íþróttatímum. „Ég reyndi
að finna hverjar hindranirnar
voru og þá komu íþróttatopparnir
upp aftur og aftur.“ Ein stelpa
sagði henni að mamma hennar
hefði ekki efni á íþróttatoppi.
Aðrar sögðu að íþróttatoppar
væru ekki á lista yfir fatnað sem
tilheyrði skólabúningnum og því
erfitt fyrir þær að biðja um slíkan.

FLOTT SUMARFÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR
NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

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

Fitness-þjálfarinn Kira Stokes er hér í svörtum íþróttatoppi.

Íþróttatoppar eru ómissandi á æfingum og í keppnum. NORDICPHOTOS/GETTY

Stundum var ég í
tveimur íþróttatoppum, með púðum og
böndum til að geta liðið
þægilega. Ef ég gleymdi
toppnum var ekki séns
að ég gæti tekið þátt.

Brjóst eiga skilið virðingu

Eartha Pond

Í dag hvetur Pond íþróttamerki
til að niðurgreiða íþróttatoppa
fyrir unglingsstelpur sem þurfa
á þeim að halda og berst fyrir því
að íþróttatoppar séu á lista yfir
nauðsynlegan búnað í námi. Ef
fólki er alvara með þá kröfu að
allir nemendur taki þátt í íþróttum, þá verði að koma til móts við
stelpur með þessum hætti.
Á meðan fjárfesting í fram-

þróun íþróttatoppsins hefur augljóslega mikið með nauðsynleg
þægindi fyrir íþróttakonur að
gera, þá er auk þess verið að senda
þau skilaboð að brjóst eigi líka
skilið virðingu með ókynferðislegum og óhlutgerandi hætti.
Reebok notaði tækni innblásna

af NASA til að búa til PureMove
íþróttatoppinn og Nike í samstarfi við háskólann í Loughborough gerði lífefnafræðilegar athuganir á kvenlíkömum á hreyfingu.
Aðgerðir íþróttamerkja á borð
við fyrrnefnda viðleitni Reebok
og Nike til að þróa íþróttabúnað
fyrir konur, senda ákveðin skilaboð um breytt viðhorf til kvenlíkamans.
Árið 2013 lét þáverandi framkvæmdastjóri undirfatamerkisins
Victoria’s Secret þau orð falla að
engum líki það þegar íþróttatoppar láti konur líta út fyrir að vera
alveg f latbrjósta. Pond segir hins
vegar að „íþróttatoppar hafi það
hlutverk að minnka hreyfingu á
brjóstum. Fyrir íþróttamönnum
er þetta í sama f lokki og legghlífar
og mér finnst að það ætti ekki að
reyna að gera það kynferðislegt.“
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Viddarnir í frumsýningarstuði
Tom Hanks var í miklu stuði þegar
Toy Story 4 var frumsýnd í Kaliforníu
á þriðjudag. Hann lék á als oddi með
Vidda sínum, sem hann hefur túlkað
síðan á því herrans ári 1995.

L

eikararnir sem tala fyrir karakterana í Toy Story 4 komu
saman á rauða dreglinum í
vikunni þegar myndin var frumsýnd í Kaliforníu. Tom Hanks,
sem hefur talað fyrir Vidda síðan
fyrsta myndin var gerð 1995, var í
frekar látlausum klæðnaði; svartri
stuttermaskyrtu, gallabuxum og
leðurstígvélum. Hann skartaði
forláta gleraugum og brosti sínu
breiðasta.
Sérstaka athygli vakti hve vel fór
á með þeim félögum, honum og
Vidda sjálfum, en þetta verður síðasta myndin í Toy Story-sögunni.
Búist er við að Toy Story 4 hali inn
200 milljónir dollara um helgina
þegar myndin verður frumsýnd.

Að sjálfsögðu var Tim Allen
einnig á svæðinu en hann leikur
Bósa ljósár og hefur gert síðan
1995. Þá birtust þau Keanu Reeves,
Christina Hendricks, Jordan Peele,
Annie Potts, Timothy Dalton
og Joan Cusack svo nokkrir séu
nefndir úr leikaraliðinu.
Toy Story-sagan hefur verið
gríðarlega vinsæl. Flestir héldu að
þriðja myndin yrði sú síðasta enda
hafði verið sagt að Pixar og Disney
væru ekki með þá fjórðu á teikniborðinu. En mikið vatn rann
svo til sjávar og myndin
hefur þegar fengið góða
dóma og er nánast lofað
að hörðustu aðdáendur
felli tár í lokin.

Tom Hanks og Viddi, eða Woody eins og hann er
kallaður á ensku, voru í góðu stuði í Kaliforníu.

SUMARTILBOÐ TIL 18. JÚNÍ Í LAXDAL

10%-70%

AFSLÁTTUR
AF ÖLLUM VÖRUM
S Í G I L D

K Á P U B Ú Ð

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

Smáauglýsingar
10 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Fjórhjól

Bátar

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Garðyrkja

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

TAMCO SPORT bensínvespa 50cc 25
km/h, 13 ára lámarksaldur, þrír litir
í boði. Ekkert próf, engar tryggingar,
BARA GAMAN. Verð Kr. 219.900,-

Bókhald

Þjónusta

BÓKHALD.
Get tekið að mér bókhald og
uppgjör fyrir smærri fyrirtæki, og
einstaklinga. Upplýsingar í síma
899-2042

HOBBY HJÓLHÝSI

Leita að Mercedes Vario 4x4 van
eða mini-bus.Uppl. i s 785-7822

Afborgun kr. 32.406 á mánuði

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

Bílar óskast

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Tilboð
kr. 2.490.000

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

Hjólhýsi

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

VILTU LOSNA VIÐ
GAMLA BÍLINN ?

Nýskráður 7/2017, ekinn 23 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Ásett kr. 2.790.000

Stórglæsilegt nýtt Hobby
Landhaus til sölu
Einstakt hús með:Aldi hitun,
12V rafgeymum, Sturta, Salerni,
Ískápur, Útvarp, Sjónvarp,
Gólfteppi
Húsið er til afgreiðslu strax.
Verð með öllu 6.500.000 kr.
https://www.facebook.com/
hjolhysi/
Sími 8634449

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

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

Honda CR-V Elegance dísil

Ásett kr. 4.190.000

Nýskráður 4/2017, ekinn 65 þús.km., dísel,
sjálfskiptur 9 gírar.

Tilboð
kr. 3.790.000
Afborgun kr. 49.241 á mánuði

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

Honda CR-V Executive
Nýskráður 2/2015, ekinn 63 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð
kr. 3.690.000
Afborgun kr. 47.964 á mánuði

Þú ert ráðin/n!

Honda HR-V Comfort
Nýskráður 11/2016, ekinn 86 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð
kr. 2.390.000
Afborgun kr. 31.111 á mánuði

Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum
www.fastradningar.is

FAST

Honda CR-V Elegance
Nýskráður 3/2007, ekinn 170 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Verð
kr. 890.000
Allt að 100% fjármögnun í boði

Ráðningar

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

Málarar

Til sölu

Óskast keypt

Geymsluhúsnæði

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

Húsaviðhald
Upplýsingar í síma 782 8800

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

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

GEYMSLURTILLEIGU.IS
SÍMI: 414-3000
Gerðu verðsamanburð !

WWW.GEYMSLAEITT.IS
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Harðviðar- einingahús
Verð:

8.900.000 kr.

Glæsilegt 213fm óuppsett
harðviðarhús til sölu, einfalt í
uppsetningu. kemur í 20fm gám
sem fylgir með. Húsinu fylgir allir
gluggar, útihurðir, 14 innihurðir,
110fm pallur og 30fm handrið.
Upplýsingar gefur Páll. S:612-0668
palljonsson1@gmail.com
www.hus.sendiradid.is

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

Atvinna

Húsnæði

Nudd
NUDD NUDD NUDD

Atvinna í boði

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Janna.

Húsnæði í boði

VITABAR - KVÖLD OG
HELGARVAKTIR

TIL LEIGU NÝLEGT 165 - 570
FM ATVINNUHÚSNÆÐI Í 116
REYKJAVÍK VERÐ FRÁ KR
990 FM

GEFÐU
VATN

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

gjofsemgefur.is

Atvinnuhúsnæði

9O7 2OO3

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

TIL LEIGU EÐA SÖLU 50 m2 bil.
Lofthæð 4 m. Hurð 3,7 m.
Lager eða geymsla.
Leiga: 99 þús. Facebook: Steinhella
14. Sími: 661-6800

Starfskraft vantar á kvöld og
helgarvaktir. Umsækjendur þurfa
að vera orðnir 20 ára.
Umsóknir sendist á
olafurt7@gmail.com

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

5dv*-)
5dv1,1*$5
5$116.1,5

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is

6ìÚXPěODš5H\NMDYìNššLQWHOOHFWDLV

Þjónustuauglýsingar

Sími 550 5055

Gúmmíbelti

Ferðaþjónustuhús

- Fyrir smágröfur

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

'EYMSLUSKÒRAR GESTAHÒS TIL SÎLU
o ¶RJ¹R ST¾RÈIR     FM
o 6EGGJAGRIND ÒT X TIMBRI
o 0APPI OG B¹RUST¹L ¹ ÖAKI
o 2OFAR OG TENGLAR )0 RAKAHELDNIR
o 3KÒRAR SEM ÖOLA VEÈUR OG VINDA

Andlitsbað, litun og plokkun
Tilboð 9.500.Meðferð tekur 60 mín

Vertu vinur okkar á Facebook

Sími: 517-8240 - Súðarvogur 20 - www.eyjalind.is

Göngubraut: 69.500,Hámarks þyngd notanda: 110 kg.
8 prógröm.
Hátalarar og MP3 fyrir gsm síma.
Hámarks hraði 14 km/klst.
Stærð brautar: 42x115 sm.
Afgreitt alla daga. Uppl. í síma 661-1902.
Bíldshöfða 16, Rvk.

.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

Alla fimmtudaga og laugardaga

Verið hjartanlega velkomin.
Tímapantanir í s. 789 3031 • snyrtiognuddstofansmart@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

viftur.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

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

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is
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Tilkynningar

Mat á umhverfisáhrifum

Auglýsing um deiliskipulag
í Kópavogi

Ákvörðun um matsskyldu
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin

Breikkun Vesturlandsvegar um Kjalarnes,
Reykjavík
skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000.
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík og á og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra
til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 15. júlí 2019.

Kársnesskóli við Skólagerði. Deiliskipulag.
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 samþykkti bæjarstjórn Kópavogs 11. júní
2019 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir nýjan Kársnesskóla við Skólagerði 8.
Deiliskipulagssvæðið afmarkast af húsagötunni Skólagerði og lóðarmörkum Skólagerðis 6 til
suðurs, lóðarmörkum Skólagerðis 10 og Holtagerði 33 til vesturs, húsagötunni Holtagerði til
norðurs og lóðarmörkum Holtagerðis 15, Hófgerðis 12, 14, 16 til austurs. Áætlað er að fyrirhuguð
nýbygging verði um 5.500 m2 að ﬂatarmáli og að meginbyggingin verði á tveimur hæðum en þrjár
hæðir að hluta. Í skólabyggingunni verður samrekinn leik- og grunnskóli ásamt frístund fyrir um 400
nemendur. Miðað er við að aðkoma verði frá Skólagerði og Holtagerði. Tillagan er sett frá á uppdrætti í mkv. 1:1000 ásamt greinargerð, skýringarmyndum og umhverﬁsmati dags. 3. maí 2019.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Ofangreind tillaga er aðgengileg á heimasíðu bæjarins, www.kopavogur.is og í þjónustuveri
Kópavogsbæjar að Digranesvegi 1 frá kl. 8:30 til 16:00 mánudaga til ﬁmmtudaga og á föstudögum
frá kl. 8:30 til 15:00. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillöguna. Athugasemdir og ábendingar skulu hafa borist skriﬂega til skipulags- og byggingardeildar
Umhverﬁssviðs, Digranesvegi 1, 200 Kópavogi eða á netfangið skipulag@kopavogur.is eigi síðar
en kl. 15:00 föstudaginn 26. júlí 2019.
Skipulagsstjóri Kópavogs.

Atvinna

Vélstjóri
FISK Seafood ehf óskar eftir 1. vélstjóra á
Málmey Sk 1
Um framtíðarstarf er að ræða.
Umsækjandi þarf að hafa VF-II réttindi.

Upplýsingar gefur Jón Ingi
í síma 825 4417
Senda skal umsókn á
netfangið joningi@ﬁsk.is

kopavogur.is

Atvinnuauglýsingar
Biskupsstofa - Samskiptastjóri
Biskupsstofa óskar eftir að ráða samskiptastjóra í fjölbreytt og krefjandi starf.
Leitað er að einstaklingi sem hefur áhuga
á málefnum þjóðkirkjunnar, hefur reynslu
af ímyndarmálum og upplýsingamiðlun.

Íslandsstofa - Forstöðumaður
samstarfsvettvangs um loftslagsmál
og grænar lausnir

Umsóknarfrestur
24. júní 2019

Auglýst er eftir forstöðumanni nýs samstarfsvettvangs um loftslagsmál og
grænar lausnir. Forstöðumaðurinn er
ráðinn af Íslandsstofu og stjórn samstarfsvettvangsins og verður starfsmaður
Íslandsstofu.

Upplýsingar og umsókn
capacent.com/s/13859

Nánari upplýsingar veitir:
Katrín S. Óladóttir katrin@hagvangur.is

Kynnisferðir Sérfræðingur á fjármálasviði
Kynnisferðir leita að metnaðarfullum einstaklingi til að gegna starfi sérfræðings
á fjármálasviði. Starfið er fjölbreytt í
spennandi rekstrarumhverfi og felur í sér
uppgjör og greiningar á ýmsum fjárhagsupplýsingum.
Nánari upplýsingar veita:
Ósvaldur Knudsen, fjármálastjóri
Kynnisferða, osvaldur@re.is
Inga S. Arnardóttir, ráðgjafi Hagvangs,
inga@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 17. júní nk.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 28. júní nk.

Seðlabanki Íslands Sérfræðingur í mannauðsmálum

Er verið
að leita
að þér?
Viðskiptavinir Ráðum fela ráðgjöfum
okkar oft að finna starfsmenn án
þess að auglýsa stöðuna og
með stuttum fyrirvara.
Skráðu þig í gagnagrunninn okkar
til að tryggja að við finnum þig
þegar rétta starfið býðst.

Seðlabanki Íslands óskar eftir að ráða
sérfræðing í mannauðsmálum. Um er að
ræða nýtt starf sem heyrir undir framkvæmdastjóra mannauðssviðs.
Nánari upplýsingar veita:
Íris Guðrún Ragnarsdóttir, framkvæmdastjóri mannauðs Seðlabanka Íslands,
iris.g.ragnarsdottir@sedlabanki.is
Rannveig J. Haraldsdóttir,
rannveig@hagvangur.is
Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
Umsóknarfrestur er til og með 24. júní nk.

Sjá nánar á job.is
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 512 5441 | Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 512 5426

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

