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Spreðar fokking ást 
Rapparinn Guðmundur Birgir Bender hefur drungalegan stíl enda lent í ýmsu 
um dagana. Hann segir besta tískuráðið vera að láta fallegt bros sitt skína. ➛2

Hér klæðist Gummi flottum en ekki svo felulegum camouflage-jakka úr Spúútnik og æðisgengnum buxum frá Fashion Nova. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

 Ljóðskáldið Eydís Blön-
dal telur mikilvægt að 
fólk geri sér grein fyrir 
hvernig iðnaður tísku-
heimurinn er. Hún er 
viss um að allir geti gert 
aðeins betur til að passa 
upp á plánetuna okkar. 
➛4



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Mig langar að koma þeim 
boðskap á framfæri að 
lífið er æðislegt og þó svo 

að stundum komi lægðir mun það 
einungis gera mann sterkari,“ segir 
Guðmundur sem ólst upp í Grafar-
vogi og Grímsnesinu og er alla 
jafnan kallaður Gummi.

Hann er rappari sem gaf út glæ-
nýtt lag í byrjun júní, Frið á jörð. 
Tónlistin á hug hans allan, en líka 
íþróttir og heimspeki, enda liggur 
honum margt á hjarta.

„Dagsdaglega reyni ég að lifa 
jákvæðu lífi og hughreysta aðra. 
Mér finnst alltof mikið af nei-
kvæðni í þjóðfélaginu, bæði í 
fjölmiðlum og tónlist þar sem allt 
snýst um peninga og eiturlyf. Það 
er bara sorglegt. Dómharka er líka 
ríkjandi en við ættum aldrei að 
dæma þá sem eru í kringum okkur 
því maður hefur ekki hugmynd 
um hvað sú manneskja hefur 
gengið í gegnum,“ segir Gummi 
sem kveðst afskaplega rólegur 
ungur maður en þó alltaf hress og 
kátur.

Hann yrkir alla sína texta sjálfur 
en lögin verða til í samstarfi við 
Sigga vin hans sem hann segir gera 
galdra.

„Með tónlistarstílnum vil ég 
varpa ljósi á „boom bap“ hip hop-
senuna. Sjálfur er ég alæta á tónlist 
en ástríða mín liggur í „boom bap“ 
og ég lít mikið upp til Forgotten 
Lores og Skyttanna þegar kemur 
að textagerð og flæði.“

Stíllinn endurspegli söguna
Gummi segir tískuna vera sér hug-
leikna.

„Ég held að þannig sé það hjá 
nær öllum í dag og sjálfur er ég 
iðulega með hugann við tísku og 
útlit, en ég læt samt sem áður álit 
annarra ekki hafa neikvæð áhrif 
á mig.“

Stíllinn hans Gumma er að 
mestu sóttur í hip hop-senuna 
en hann er líka með blandi af því 
besta.

„Ég vil að stíllinn minn segi 

Gumma er annt um kærleika meðal 
manna og ber kross frá Fashion Nova.

Gummi í hvítri hettupeysu úr New Yorker með grímu frá Svíaríki.

Svarta jakkann 
keypti Gummi 
í New Yorker 
og uppáhalds 
buxurnar hans 
eru úr Fashion 
Nova. Skórnir 
eru Air Jordan. 
FRÉTTABLAÐIÐ/
STEFÁN

Framhald af forsíðu ➛

Mér finnst 
alltof mikið 

af neikvæðni og 
dómhörku í þjóð-
félaginu. Það 
vantar fleiri vernd-
arengla til að yfirbuga 
hatrið og þá verður lífið 
motherfucking æði.

rapparinn Big L 
sálugi var mín fyrir-
mynd þegar kom að 

klæðaburði og kom 
mér í að klæða mig 

eins og ég klæði mig í 
dag en ég hef þá skoðun 

á tísku að „skinny jeans“ 
passi ekki við neitt. Ég 

nota skart og fylgihluti eftir 
því hvernig stuði ég er í, en 
ég er með átta húðflúr sem 
eru fagurt skart í sjálfu sér,“ 
útskýrir Gummi sem ilmar 
af Invictus og One Million 
angan fyrir menn.

Markmið sumarsins, og 
reyndar framtíðarinnar, eru 
skýr hjá Gumma:

„Það er að lifa því lífi sem 
ég elska og halda áfram að 
stefna í góða átt. Spreða 
fokking ást og reyna að 
bjarga heiminum. Gera 

gott á hverjum degi, taka 
burt neikvæðni og hjálpa 
þeim sem þurfa með brosi 
og hvatningu til að halda 
áfram. Lífið er þess virði 
að lifa. Það vantar bara 
fleiri verndarengla til 

að yfirbuga hatrið og þá 
verður lífið motherfuck-
ing æði.“

Hægt er að hlusta á 
Frið á jörð með Gumma 
á soundcloud.com/

gummi-bender/
gummi-bender-

fri-j-r

mína sögu. Þótt hann geti litið 
drungalega út þýðir það ekki að 
ég sé sjálfur drungalegur enda 
þótt ég hafi eins og margir lent í 
ýmsu um ævina. Stíllinn minn 
segir svolítið frá því og náttúr-
lega líka að það þarf ekki 
að eyða miklum peningum 
til þess að líta vel út,“ segir 
Gummi sem fer í litrík föt og 
keðjur þegar hann vill slá um 
sig.

„Mitt besta tískuráð er að 
vera besta útgáfan af sjálfum 
sér á hverjum degi og láta sitt 
fallega bros skína. Það á við 
um um alla.“

Eftirlætis tískuverslun 
Gumma er Fashion Nova 
og Smash, en uppáhalds 
flíkurnar í fataskápnum 
eru einmitt hvítar 
buxur og peysa frá 
Fashion Nova.

„Bandaríski 
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Jafnvel svörtustu 
sauðirnir eru 

farnir að leggja meira 
upp úr því að markaðs-
setja sig sem siðferðis-
lega þenkjandi og 
umhverfisvæna.

Ásta Eir  
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Eydís, sem er 25 ára gömul og 
nýútskrifuð með BA-gráðu 
í heimspeki og hagfræði 

segist ekki pæla of mikið í hverju 
hún klæðist á degi hverjum. „Ég 
hef byggt upp góðan grunn af 
fötum sem ég fíla og passa vel á 
mig, þannig að dagsdaglega get ég 
gripið nánast hvað sem er og látið 
það ganga vel upp.“

Einfaldleikinn er oftar en ekki í 
fyrirrúmi hjá henni – gallabuxur, 
peysa og látlausir skartgripir. 
„Stundum finnst mér samt gaman 
að klæðast einhverju sem krefst 
meira af mér, og reyna að finna 
upp á nýjum samsetningum eða 
frumlegri múnderingum. Þann-
ig hef ég pælt mikið í mínum 
persónulega stíl og keypt flíkur í 
samræmi við það í gegnum tíðina, 
en hversu mikið ég pæli í því sem 
ég klæðist á hverjum degi veltur á 
hversu mikið ég nenni því og þeim 
tíma sem mér gefst á morgnana,“ 
segir Eydís.

Tíska sem tjáningartæki
Þegar hún er spurð út í hugtakið 
„tíska“ segist Eydís nálgast hug-

takið á tvo vegu. „Annars vegar 
höfum við það sem „er í tísku“, þar 
sem tískuhugtakið nær til þeirrar 
stemmingar sem er í samfélaginu 
hverju sinni og er síbreytilegt. 
Hins vegar er það svo tjáningar-
tæki einstaklingsins, þar sem 
hverjum og einum gefst tækifæri 
til að beita sínu tískuviti til þess 
að gefa frá sér skilaboð og endur-
spegla hvaða manneskja búi á bak 
við klæðin.“ Hún segir að fólk í dag 
taki tólinu sem tískan er misalvar-
lega. „En það er ótrúlegt hvað það 
getur verið gefandi að leyfa sér að 
nálgast fötin sín á skapandi hátt.“

Ekki bara markaðssetning
Mikil vitundarvakning hefur átt 
sér stað í tískuheiminum varðandi 
umhverfismál að undanförnu og 
hefur Eydís tekið eftir miklum 
breytingum hjá stórum tísku-
fyrirtækjum. „Jafnvel svörtustu 
sauðirnir eru farnir að leggja meira 
upp úr því að markaðssetja sig 
sem siðferðislega þenkjandi og 
umhverfisvæna.

Manni þykir þó vænna um hin 
fyrirtækin, sem eru að spretta 
upp með umhverfishugsjónina í 
fararbroddi, en viðbrögð markaðs-
deilda stórfyrirtækjanna sem 
sjá einungis gróðatækifæri í þess 
konar markaðssetningu. Svo ekki 

Þurfum ekki svona mikið
Ljóðskáldið Eydís Blöndal telur mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir hvernig iðnaður tískuheimur-
inn er. Hún er viss um að allir geti gert aðeins betur til að passa upp á plánetuna okkar.

Helsta tískuráð Eydísar er að láta hvorki einn né neinn hafa áhrif á það hverju þú klæðist. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

sé minnst á hversu hræðilega mót-
sagnakennt það er – að stærstu 
aðilarnir í einum af mest meng-
andi iðnaði heims markaðssetji sig 
sem umhverfisvæna, til þess eins 
að selja meira og þar með menga 
meira,“ segir Eydís.

Veganismi breytti viðhorfi
Eydís hefur tileinkað sér þann lífs-
stíl að vera vegan. Viðhorf hennar 
til neyslu á fötum hefur breyst á 
síðustu misserum. „Ég var komin 
með nóg af þessu sjálfmiðaða við-
horfi; að allt í heiminum sé hér til 
þess eins að þjónusta okkur, ríka 
fólkið. Sama hvort það eru dýrin, 
fátækt fólk, eða náttúruauðlindir.

Dýrin eru bara hérna fyrir okkur 
til að éta eða klappa, fátæka fólkið 
vinnur þau störf sem við viljum 
ekki sinna og við borgum því lítið 
fyrir, ef eitthvað, og náttúran á að 

skaffa okkur allt sem við þurfum 
frá henni.“ Einn daginn fékk Eydís 
nóg af þessu viðhorfi, og þá eigin-
lega af nauðsyn. „Ef við viljum 
halda áfram að lifa á þessari plán-
etu þá þurfum við að taka mörg 
skref til baka frá þessari brjálæðis-

legu, úrsérgengnu neysluhyggju. 
Það er það sem ég er að reyna.“

Eydís telur það vera mikilvægt 
að vera hreinskilin, bæði við aðra 
og þá aðallega sjálfa sig. Hún gerir 
sér grein fyrir því að hún er langt 
í frá fullkomin í þessum efnum en 
hún er að leggja sitt af mörkum.

„Við erum flest breysk, en 
reynum eftir fremsta megni að 
fela breyskleika okkar. Þess vegna, 
mögulega, þora færri að taka 
skrefið í átt að því að vera vegan, 
eða að hætta að kaupa „fast-fash-
ion“ föt, eða hvað sem það nú er, 
því þau vita að þeim muni ekki 
takast það fullkomlega í fyrstu 
tilraun og hverfa þess vegna alveg 
frá því. Ég tel það vera gagnlegra að 
vera 95% og leitast innilega við að 
verða 100%, í staðinn fyrir að vilja 
ekki einu sinni reyna því að það 
vanti 5% upp á.“

BERNHARÐ LAXDAL

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

skoðið laxdal.is

10%-
70%

TIL 26. JÚNí
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FRAMLENGJUM 
SUMARTILBOÐUM  
AF ÖLLUM  VÖRUM 
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Benedikt Bóas 
Hinriksson
benediktboas@frettabladid.is 

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

Verslunin Belladonna

FLOTT SUMARFÖT, FYRIR FLOTTAR KONUR  

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS

Bandaríska fjárfestingafélagið 
sem fjárfesti í Sjóklæða-
gerðinni 66°Norður síðasta 

sumar er í eigu fjölskyldunnar sem 
á tískuhúsið Chanel. Markaður 
Fréttablaðsins greindi frá kaup-
unum fyrir ári.

Fjárfestingafélagið Mousse 
Partners var stofnað af Charles 
Heilbronn, hálf bróður Wert-
heimer-bræðranna sem stýra 
Chanel, en auðæfi þeirra eru metin 
á um 42 milljarða Bandaríkjadala.

Matthew Woolsey hefur verið 
ráðinn framkvæmdastjóri alþjóð-
legrar starfsemi 66°Norður en 
hann var framkvæmdastjóri 
vefverslunarinnar Net-a-Porter 
sem er sú stærsta sinnar tegundar í 
heiminum þegar kemur að hágæða 
vörumerkjum í fatnaði. Þar á 
undan var hann framkvæmda-
stjóri stafrænna viðskipta hjá 
Barneys New York.

Chanel er eitt þekktasta vöru-
merki heims. Fjölmargar stór-
stjörnur hafa verið andlit fyrir-
tækisins og nægir að nefna Nicole 

Kidman, Keira Knightley, Kristen 
Stewart, Cara Delevigne og sjálfa 
Marilyn Monroe.

Ætli frægasta vara Chanel sé 
ekki ilmvatnið Chanel No. 5 en 
það kemur beint úr hönnunarvasa 
sjálfrar Coco Chanel. Þá ber Chanel 
ábyrgð á því að hafa blandað 
hátísku og hversdagstísku og 
skapað þannig sérstöðu sem hefur 
verið nánast þeirra aðall síðan.

Karl Lagerfeld skapaði svo 
hverja flíkina á fætur annarri sem 
vakti bæði áhuga og undrun.

Chanel er ekki aðeins í fötunum 
eða ilmvötnum því það gerir einn-
ig úr, farða og á þrjá vínbúgarða, 
tvo í Bordeaux og einn í Napa-
dalnum í Bandaríkjunum.

66°Norður skilaði um 100 
milljóna króna rekstrarhagnaði á 
síðasta ári og dróst hagnaðurinn 
saman um liðlega 60 milljónir frá 
fyrra ári.

Tekjur fyrirtækisins, sem rekur 
tíu verslanir hér á landi og tvær 
í Kaupmannahöfn, jukust hins 
vegar um rúmlega 600 milljónir á 
árinu og námu samtals 4,47 millj-
örðum króna. Hjónin Helgi Rúnar 
Óskarsson og Bjarney Harðardótt-
ir eiga núna rúmlega helmingshlut 
í 66°Norður.

Hátískan mætir útivistinni
Tískuhúsið Chanel er orðið Íslandsvinur eftir að Mousse Partners, sem var stofnað af Charles 
Heilbronn, hálfbróður Wertheimer-bræðranna sem stýra Chanel, keypti í 66°Norður. 

Díana prinsessa í Chanel á götum úti 
en hún var mikill aðdáandi. 

Marilyn Monroe var eitt sinn andlit 
Chanel-ilmvatnsins margfræga. 

Brad Pitt og Chanel hafa haldist í 
hendur í töluverðan tíma. 

Alain og Gerard Wertheimer, eigendur 
Chanel merkisins. 

Kaia Gerber hefur fetað 
í fótspor móður sinnar 
Cindy Crawford og sýnt 
föt fyrir Chanel. 
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Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is 

Holtasmára 1
201 Kópavogur

(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

SMART SUMARFÖT, FYRIR SMART KONUR

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Bæjarlind 6 • S. 554 7030 Við erum á Facebook

Kjólar // Túnikur
Kr. 12.900.-

-Strl. 40/42-56/58

Við finnum aðallega fyrir 
hugarfarsbreytingunni. Það 
er orðin lífsstíll hjá fólki að 

kaupa notuð föt. Það verslar ekki 
bara hjá okkur af nauðsyn,“ segir 
Guðbjörg Rut Pálmadóttir, f lokk-
unarstjóri fatasöfnunar Rauða 
krossins.

„Þegar við flokkum erum við 
fyrst og fremst að hugsa um að 
flokka það sem er heilt og hreint og 
það sem við sjáum að er söluvara, 
en okkur finnst skemmtilegast að 
fá eitthvað sem er áhugavert og 
öðruvísi. Það sem er verðmætast 

Lottóvinningar inni á milli

Guðbjörg segir eldri föt seljast vel. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Föt með karakter eru verðmæt. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Mikil vitundar-
vakning hefur 
orðið í umhverf-
ismálum undan-
farið. Samfara 
því hefur færst 
í aukana að fólk 
kjósi að kaupa 
notuð föt.

fyrir okkur eru föt með karakter.“
Guðbjörg segir að eldri vönduð 

föt úr fallegum efnum sem endast 
seljist alltaf vel. „Sem sýnir okkur 
hvað góð efni eru mikilvæg.“ Hún 
bætir við að þetta sé þó allavega. 
Núna eru til dæmis gamlir snjáðir 
stuttermabolir í tísku og þeir rjúka 
út úr búðunum.

„Við flokkum aðeins fötin eftir 
því í hvaða búð þau fara, það eru 
fimm búðir á höfuðborgarsvæðinu 
og að mig minnir átta úti á landi,“ 
segir Guðbjörg.

Búðirnar á Laugavegi 12 og 
Skólavörðustíg eru með aðeins 
annað úrval en hinar búðirnar. Á 
Skólavörðustíg fer mikið af merkja-
vöru og sparifötum. „Þangað fara 
líka þessi föt sem hafa sérstöðu, 
sérstök efni, fallegir litir og sér-
stök snið. Líka tímabilsföt eins 
og 80’s og 90’s föt og þess háttar. 
Þessi tímabil koma og fara inn og 
út úr tískunni. 80’s tímabilið var 
til dæmis mjög vinsælt þegar ég 
byrjaði að vinna við þetta fyrir sex 
árum. Á þeim tíma hefur retró-
tískan spannað 20 ár frá 1980-
2000,“ segir Guðbjörg.

Búðin á Laugavegi 12 er meira 
miðuð að ferðamönnum. Þangað 
fer mikið af lopavörum. „Þetta er 
búðin þar sem túristarnir versla, 
þeir eru mjög góðir viðskiptavinir 
hjá okkur. Við höfum orðið vör við 
að þeir leita okkur uppi því þeir 
hafa kynnt sér búðir með notaðan 
varning áður en þeir koma til 
landsins,“ segir Guðbjörg. „Þeir 

vilja oft frekar kaupa lopann af 
okkur heldur en annars staðar. 
Enda er hann miklu ódýrari.“

Í búðunum á Hlemmi, Mjódd, 
Hafnarfirði og úti á landi eru seld  
blönduð föt. Allt frá gúmmískóm 
yfir í merkjavöru. Þar er líka oft 
hægt að fá heimilisvörur. Það 
koma reglulega stórar sendingar 
af fötum í búðirnar og alla vikuna 
er verið að taka ný föt. „Ég var að 
vinna í búðinni á Skólavörðustíg 
um daginn og það var kona sem 
kom þegar búðin var opnuð. Hún 
kom svo aftur rétt fyrir lokun 
og sagði: „Guð minn góður, það 
er hellingur af nýju síðan áðan!“ 
Svona er það stundum. Fólk er að 

átta sig á hvað getur verið spenn-
andi að kaupa notuð föt. Það eru 
alveg lottóvinningar þarna inni á 
milli,“ segir Guðbjörg.

Þau föt sem ekki eru nýtt á 
Íslandi eru seld í f lokkunarstöð í 
Þýskalandi sem selur sum fötin í 
búðir fyrir notuð föt en sendir það 
sem ekki nýtist sem föt í tætingu. 
Efnið er svo endurnýtt í einangr-
unardúka og ýmiss konar fyll-
ingarefni. Guðbjörg segir að hver 
einasta tuska sem berist til Rauða 
krossins nýtist þeim til góðs. „Það 
fer ekkert í rusl hjá okkur nema 
það sem er blautt og myglað. Þess 
vegna er svo mikilvægt að ganga 
vel frá fatapokunum.“
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Bílar 
Farartæki

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is

Ferðavagnamarkaður
Breiðhöfða í húsn. Bílalindar, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

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

sms og ég hringi til baka

 Hjólhýsi

TIL SÖLU LÍTIÐ NOTAÐUR 
ADRIA 2014

ADRIA/ALTEA hjólhýsi 2014 
TILBÚINN Í FERÐALAGIÐ. Fullt af 
aukahlutum fylgja. Sk. 2020 Verð 
2.600.000 Uppl. 893 9999

 Bátar

SKEMMTIBÁTUR TIL SÖLU.
Glæsilegur skemmtibátur, Skilsö 33 
árg. 2000. Svefnpláss fyrir 4-6. Vél, 
volvo penta D6 370 hp árg. 2009. 
Góð tæki, bátur í topp standi. Uppl. 
S: 893 6109 kollioggreta@simnet.is

Þjónusta

 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

 Garðyrkja

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

Honda HR-V Elegance

Honda CR-V Lifestyle dísil 

Honda CR-V Lifestyle 7 manna

Honda CR-V Executive

Honda Civic Sedan 

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

Nýskráður 3/2016, ekinn 32 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 1/2013, ekinn 102 þús.km., 
dísel, sjálfskiptur.

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

Nýskráður 2/2015, ekinn 63 þús.km., 
bensín, sjálfskiptur. 

Nýskráður 10/2017, ekinn 18 þús.km., 
bensín, beinskiptur, 182 hestöfl.

Verð 
kr. 2.990.000

 

Afborgun kr. 38.881 á mánuði

Verð 
kr. 2.790.000

 

Afborgun kr. 39.776 á mánuði

Verð 
kr. 3.690.000

 

Afborgun kr. 47.446 á mánuði

Verð 
kr. 3.090.000

 

Afborgun kr. 40.176 á mánuði

 Ásett kr. 6.640.000

Tilboð 
kr. 5.990.000   

Afborgun kr. 77.732 á mánuði

- með þér alla leið -  

Atvinnuhúsnæði samtals 4.700 fm  
í tveimur húsum.
15.000 fm malbikuð lóð með 
aðgangsstýrðu innkeyrsluhliði
Hiti í plani að hluta
Góð skrifstofu- og starfsmannaaðstaða

Völuteigur 31 er 1.965 fm límtréshús 
byggt árið 1985 
  - laus til afhendingar í sumar

Völuteigur 31A er 2.736 fm einingahús 
byggt árið 2007

Leigusamningur fylgir stærri eigninni

Völuteigur 31 og 31A
         270 Mosfellsbæ

Nánari upplýsingar veitir: 

Ásgrímur Ásmundsson, hdl og lögg. fasteignasali
asi@miklaborg.is sími: 865 4120

Eignirnar eru til sölu 
saman eða í sitt hvoru lagi

Nánari upplýsingar veitir:  

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

569 7000   Lágmúla 4   www.miklaborg.is

Djúpavogshreppur -  
deiliskipulag

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:

Djúpivogur – efsti hluti Borgarlands

Deiliskipulagssvæðið er 1,4 ha að stærð og nær yfir efsta 
hluta Borgarlands á Djúpavogi. Samkvæmt tillögunni er 
gert ráð fyrir uppbyggingu sjö einbýlishúsa og eins par-
húss, auk bílastæða og göngustíga.

Ofangreind skipulagstillaga liggur frammi á skrifsto-
fu Djúpavogshrepps, Bakka 1, Djúpavogi og er einnig 
aðgengi leg á heimasíðu Djúpavogshrepps: www.djupi-
vogur.is undir liðnum Skipulagsmál/Mál í kynningu. 

Skipulagstillagan er í auglýsingu frá 20. júní til 1. ágúst 
2019. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og 
athugasemdum skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa 
Djúpavogshrepps, Bakka 1, 765 Djúpavogi eða á skipu-
lag@djupivogur.is, eigi síðar en 1. ágúst 2019. Vinsamle-
gast gefið upp nafn, kennitölu og heimilisfang sendanda 
innsendra ábendinga og athugasemda. Hver sá sem ekki 
gerir athugasemdir við tillöguna innan gefins frests telst 
vera henni samþykkur.

Skipulagsfulltrúi Djúpavogshrepps

Þriggja herbergja útsýnisíbúð í fallegu fjölbýli 
í Grafarholti í Reykjavík.  Um er að ræða eign 
sem er skráð skv F.M.R. 98,6 fm. Svalir með 
svalalokun eru út frá stofu.
Opið hús á morgun, fimmtudag kl. 18.00-18.30.
Verð: 42.900.000

 
 

OPIÐ HÚS Í DAG, FIMMTUDAG

Kristnibraut 55

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Garðar Hólm 
Löggiltur 
fasteignasali
S: 899-8811 
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Verð frá 39,4 m.  •  Stærðir frá 62 fm.VeVerðrð frfrárá 39,9,4 m. • Sttærðir fStætærðrðir frrá 62frárá 62 fm.fmfm.

OPIÐ 

HÚS

Ólafur Sævarsson
s:820-0303
olafur@domusnova.is

Hrafnkell Pálmason
s: 690-8236
hrafnkell@domusnova.is

Björgvin Rúnarsson 
s: 855-1544
bjorgvin@domusnova.is

Allar upplýsingar veita:

Glæsilegar og vandaðar íbúðir í 11. hæða fjölbýli miðsvæðis í Kópavogi.

•• Fallegar og vandaðar 2ja – 4ra herbergja íbúðir
•• Vandaðar innréttingar
•• Innbyggður ísskápur, uppþvottavél og spanhelluborðInnbyggður ísskápur, uppþvottavél og 
•• Allar svalir með svalalokun
•• Vélræn loftræsting
•• Stæði í bílageymslu

BÆJARLIND 5   -   201 KÓPAVOGI
Opið hús í dag 20. júní kl 18:00 - 19:00 

Fasteignasala venjulega fólksins - Nýbýlavegi 8 Kópavogi - Austurvegi 6 Selfossi & Stillholti 16-18 Akranesi - www.domusnova.is - Sími 527 1717



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

 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 Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

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 til sölu

TILBÚIÐ NÝTT HÚS!
2 svefnh. 2 baðh. Tilbúið til 
notkunar. 3,9 millj útborgun og svo 
rest á 48 mánuðum. Verð 7,9 mills. 
Uppl. www.nordurhus.is 820-5181

AUÐVELD KAUP!
38 ferm. sumarhús í Eyrarskógi 50 
min. úr bænum.2 svefnh. 2 baðh.
svefnpláss fyrir 6 manns. Leyfi fyrir 
annað hús. Falleg lóð. Verð 7.9 mills. 
Greiðslukjör. Uppl. 820-5181

 Atvinnuhúsnæði

FRÍSTUNDABIL.
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

 Geymsluhúsnæði

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

Atvinna

 Atvinna í boði

STARF Á HESTALEIGU
Vantar vanan mann í sumar á 
hestaleigu 30 km. frá Reykjavík. Þarf 
að geta byrjað sem fyrst. Uppl. í s: 
616- 1569

 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

Auglýsing um Skipulags-
mál í Skaftárhreppi

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingum: 

Breyting á aðalskipulagi - Hæðargarður. 
Um er að ræða tillögu að breytingu á þéttbýlisuppdrætti og 
greinargerð í samræmi við skipulagslög 123/2010.  
Viðfangsefni tillögunnar er, vegna skorts á íbúðarlóðum 
innan þéttbýlisins til lengri tíma, að gera eftirfarandi 
breytingu á þéttbýlinu á Kirkjubæjarklaustri:
• Skilgreindur er  nýr reitur fyrir verslun og þjónustu, V-10, 

milli þjóðvegar og frístundabyggðar F-4 í gildandi aðal-
skipulagi, en reiturinn liggur meðfram þjóðvegi 1 þar sem í 
dag er skilgreint óbyggt land.

• Norðurendi svæðis frístundabyggðar F-4 í gildandi aðal-
skipulagi er breytt í íbúðarsvæði ÍB-7.

• Íbúðarsvæði ÍB-6 er skipt upp í tvö svæði , ÍB-6 og ÍB-8.
• Skilmálum fyrir íbúðasvæði ÍB-6, legu og stærð er breytt, 

lóðum er fjölgað innan svæðisins og nýtingarhlutfall 
hækkað.

• Settir eru skilmálar fyrir ný íbúðasvæði ÍB-7 og ÍB-8.
• Opið svæði Ú-10 verður skilgreint á milli verslunar- og 

þjónustu V-10 og íbúðarsvæðis ÍB-7 og frístundabyggðar 
F-4.

Breyting á aðalskipulagi – þétting byggðar á Kirkjubæjar-
klaustri 
Um er að ræða tillögu að breytingu á þéttbýlisuppdrætti og 
greinargerð í samræmi við skipulagslög 123/2010. Um er að 
ræða fjölgun íbúða úr 19 í 38 á þegar skilgreindu íbúðar-
svæði ÍB-2, Skerjavellir, Skriðuvellir og Klausturvegur.

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

Deiliskipulag – þétting byggðar – Presttún.
Nýtt deiliskipulag á Presttúni. Um er að ræða 4 einbýlis-
húsalóðir og 2 parhúsalóðir. 

Deiliskipulag – þétting byggðar – Læknisbústaður/Heilsu-
gæslureitur.
Nýtt deiliskipulag fyrir Læknisbústað/Heilsugæslureit. Deili-
skipulagssvæðið nær yfir 1,23 ha svæði. Á því er gert ráð 
fyrir 3ja íbúða raðhúsi, 1 parhúsi, 1 einbýli á einni hæð og 5 
einbýlishúsum á 1-2 hæðum.. 

Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu Skaftárhrepps, frá og 
með fimmtudeginum 20.júní til  1.ágúst 2019.  Tillögurnar er 
einnig til sýnis á heimasíðu Skaftárhrepps, www.klaustur.is.

Skila skal athugasemdum á skrifstofu Skaftárhrepps, 
Klausturvegi 10, 880 Kirkjubæjarklaustri. Athugasemdir og 
ábendingar skulu vera skriflegar.

Skipulagsfulltrúi Skaftárhrepps

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

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

FJÁRMÁLASTJÓRI 
TIL LEIGU

Er bókhaldið eftir á? Stemmir ekki? Á eftir að skila ársreikn-
ingi? Eru skýrslurnar úr bókhaldskerfinu ekki eins og þær 
eiga að vera? Ertu með bestu lánakjör? Vantar eigið fé?

Leysum vandamálin stór og smá.  
Löng reynsla, mikil þekking og sanngjarnt verð.

Fjarmalastjorn@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

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

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

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

viftur.is
vogur v

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Tilkynningar

Þjónusta
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