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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Nýr varningur eru kominn í sölu til að styðja við
málstað Druslugöngunnar og veita þolendum kynferðisofbeldis og
aðstandendum þeirra
styrk. Helga Lind Mar,
einn skipuleggjenda
Druslugöngunnar, segir
að varningurinn snúist
um að geta gert líkama
sinn að yfirlýsingu. ➛6

Mömmumatur
og meira til!
Oftar en ekki klæðist Ari Bragi góðum strigaskóm. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hlaðborð alla virka daga
Kynningarverð 1.990 kr.
Íspinni fyrir krakkana í eftirmat
6-12 ára hálft verð, frítt fyrir
þau yngstu
Opið 11-21 virka daga

Matarbarinn
Heimilismatur – Mom‘s food

Laugavegi 178 – matarbarinn.is

Þarf að passa
vel upp á fæturna
Ari Bragi Kárason er einstaklega fær trompetleikari og eldfljótur spretthlaupari. Hann spáir ekkert alltof mikið í tísku í dag en þegar kemur að fatavali
velur hann alltaf þægindi fremur en stíl, svo lengi sem þægindin eru í stíl. ➛ 2
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Ásta Eir
Árnadóttir
astaeir@frettabladid.is

Þ

að er nóg að gera hjá Ara
nánast alla daga. „Vikur og
mánuðir eru gríðarlega ólík
og fjölbreytt. Svona eins og avókadóið sem þú kaupir úti í búð,
þá er dagatalið mitt stundum
hart með stórum steini eða mjúkt
og leiðinlegt.“
Ari starfar sem atvinnutrompetleikari og tónlistarmaður, og
ofan á það er hann afreksíþróttamaður. „Það eru algjör forréttindi
að geta unnið við það sem maður
elskar og planið er að halda þeirri
stefnu ótrauður áfram,“ segir Ari.
„Góður vinur minn náði að
skilgreina líf mitt betur en ég hef
náð að gera. Hann sagði að hjá
mér væri tónlistin „ying“ – hið
andlega, og spretthlaupið „yang“
– hið líkamlega. Þetta jafnvægi,
sjáðu til.“

Leðurjakkinn í uppáhaldi
Þegar kemur að tísku, þá spáði
hann töluvert meira í henni

Innblástur í tísku kemur frá félögum hans í vinnunni og sportinu.

þegar hann var yngri. „Með
árunum hefur maður náð að
þróa sinn persónulega stíl.“ Fatastíllinn er orðinn fjölbreyttur
hjá honum í dag. „Það er oft erfitt
að vera mikið að koma fram,
spila við alls konar tilefni og
vera stundum í sömu fötunum
en þess vegna hef ég fengið mér
föt sem ég elska og hlakka til að
vera í.“
Hans uppáhaldsf lík er
leðurjakki sem unnusta hans gaf
honum. „Þetta er líklega mest
notaða f líkin mín, ég nota hann
bæði við fínni tilefni og hversdags. Annars þrífst ég líka mjög
vel í vönduðum útivistarfötum
með borgaralegu ívafi,“ segir Ari.

NÝJAR HAUSTVÖRUR STREYMA INN
NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

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

Úrvalið á Íslandi gott
Allir eiga sér uppáhaldsverslanir og Ari er þar engin undantekning. „Mér finnst best að fara
í H-verslun til að finna allt tengt
íþróttum og hlaupum. Svo finn
ég alltaf góða skó þar líka. Fínir
strigaskór virka við 99% tilefna
og svo þarf ég að passa vel upp
á fæturna á mér og get eiginlega
ekki gengið um í spariskóm eins
mikið og fagið kallar á,“ útskýrir
Ari.
Hann velur 66°Norður fyrir
þægindi, útiveru og stíl. „Ég
myndi segja að það tikki í
næstum öll mín box.“ Þegar hann
er að leita sér að fínni fötum
þá fer hann í Húrra Reykjavík.
„Ég dýrka strákana þar niður
frá, alltaf með svör við vandamálum manns og halda manni
mjög ferskum. Þeir hafa nokkurn
veginn mótað hinn íslenska karlkyns fatastíl síðustu ár en halda í
mikil gæði og frábæra þjónustu.“

Þægindin í fyrirrúmi

20%

aukaafsláttur
af allri útsöluvöru

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

Str. 36-56
Við erum á Facebook

Það fer mikið eftir dögum hverju
Ari klæðist dagsdaglega. „Oftast
er ég mjög þægilegur, þá er ég að
tala um til dæmis hettupeysu,
þægilegar buxur, þykka sokka
og jafnvel derhúfu. Ég hef verið
gripinn með derhúfu í snjókomu.
Fyrir mér eru árstíðir hugarfar.“
Hann er ekki að fylgjast með
neinum sérstökum og hann á sér
enga eina tískufyrirmynd, en
áhrifin og innblásturinn koma
frá fólkinu í kringum hann. „Ég
er svo heppinn að eiga mikið af
bæði tónlistarvinum og íþróttavinum sem eru með geggjaðan
stíl og þeir búa til einhvern
stóran áhrifavald á mig sem
spilar inn í þegar ég er að velja
mér föt.“

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Þar sem Ari er mikill íþróttamaður þá klæðist hann oft íþróttafötum.
Honum finnst best að kaupa þannig klæðnað í H verslun.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Benedikt Bóas Hinriksson,
benediktboas@frettabladid.is, s. 550 5763 | Ásta Eir Árnadóttir, astaeir@frettabladid.is, s. 550 5764 | Sandra
Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Sólrún Freyja Sen, solrunfreyja@
frettabladid.is, s. 550 5765 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

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

ENN MEIRI VERĐLÆKKUN!
50-70% afsláttur
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Neon og skærir litir voru allsráðandi á sýningu Saint Laurent á haust- og vetrartískunni. Fyrirsæturnar voru margar með fylgihluti sem lýstu í myrkri. Það er spurning hvort sjálflýsandi
klæðnaður og fylgihlutir muni lýsa upp myrkrið á klakanum í vetur. NORDICPHOTOS/GETTY

Á sýningu Marc Jacobs á hausttískunni 2019 mátti sjá mikið af
fallegum kjólum prýddum blómamynstri. NORDICPHOTOS/GETTY

Mikið var um íburðarmikla kjóla og kápur á sýningu
Marc Jacobs. NORDICPHOTOS/GETTY

Blóm, blúndur
og neon
Hausttískan á sýningarpöllunum úti
í heimi er mjög fjölbreytt þetta árið.
Allt frá formföstum drögtum, yfir
í skæra neonliti og nóg af blúndum
og blómum.
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun@frettabladid.is

N

úna þegar sumarið er í
hámarki eru eflaust ekki
margir farnir að velta
fyrir sér haustinu. Enda liggur
ekkert á og um að gera að njóta
sumarblíðunnar meðan hún varir.
Tískuhúsin úti í heimi eru þó flest
fyrir löngu búin að kynna sínar
haustlínur og það má segja að
áherslurnar séu ólíkar.
Fötin sem sýnd voru á tískusýningum í hátískuborgunum
úti í heimi voru mjög ólík. Allir
sem vilja fylgja tískunni í haust
ættu því að geta fundið eitthvað
sem fellur að þeirra smekk. Á
sýningarpöllunum má sjá fágaðan
vinnuklæðnað, föt fyrir fólk sem
vill skera sig úr og fyrir fólk sem

vill halda sig við hefðbundinn
klæðnað.
Marc Jacobs sýndi fallega
blómakjóla á sýningu í New
York þar sem hann kynnti
haustlínu sína, einnig var
mikið um íburðarmikla kjóla
og kápur. Á sýningu Saint Laurent á haust- og vetrartískunni
fyrir komandi vetur kenndi
annarra grasa. Mikið var um
skæra neonliti sem minntu
þó nokkuð á 9. áratuginn.
Áhorfendum sýningarinnar
var sannarlega komið á óvart
í sýningarlok þegar ljósin
voru dempuð verulega og inn á
sýningarpallana gengu fyrirsætur
í sjálflýsandi kjólum, á appelsínugulum pinnahælum, í skærgrænum fjaðrakápum.
Fyrirsæturnar voru
gjarnan með fylgihluti í
stíl eins og belti, töskur
og sólgleraugu.

NÝJAR HAUSTVÖRUR STREYMA INN

Mikið var um jakkaföt og
dragtir á tískupöllunum
í vor þegar hausttískan
var sýnd. Hér er fyrirsæta
í stílhreinum jakkafötum
eftir Proenze Schouler á
sýningu í New York í vor.

NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

Fyrirsæta í jakkafötum með slaufu
og í blúnduskyrtu
þegar haustlína Alexandre Vauthier
var kynnt í París.

Þessi skærgræni jakki er eflaust hlýr í vetur. Hann er líka praktískur að því
leyti að notandinn þarf eflaust ekki endurskinsmerki í skammdeginu.

Essential:*
Verð frá: 443.600.Stillanlegt rúm frá: 676.000.-

Með Auping rúmi byrjið þið daginn
vel hvíld og full af orku
· 125 ára þekking
· Umhverfisvæn rúm “Cradle to cradle”
· Gæði, góð hönnun og framúrskarandi nýsköpun

Skeifan 6 / Harpa / Kringlan /Laugavegur 70 / www.epal.is

Auronde:*
Verð frá: 485.800.Stillanlegt rúm frá: 718.300.-

*Aukahlutir s.s. gafl og náttborð eru ekki innifaldir í verði.

6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

2 5 . J Ú L Í 2 0 1 9 F I M MT U DAG U R

Fólk úr öllum samfélagshópum hefur tileinkað sér varning Druslugöngunnar.

Í ár eru skilaboð varningsins einföld
og eiga að minna fólk á að styðja
þolendur kynferðisofbeldis.

Varningurinn er til sölu á öllum viðburðum Druslugöngunnar í vikunni.

Gera líkamann að yfirlýsingu
Nýir bolir og töskur frá skipuleggjendum Druslugöngunnar í ár voru sett í sölu á þriðjudaginn var. Í
ár er varningurinn einfaldlega með druslulógóinu og skýrum skilaboðum um málstað göngunnar.
Sólrún
Freyja Sen
solrunfreyja@frettabladid.is

Þ

að stendur líka enn til boða
að kaupa varning frá því í
fyrra. Tilgangurinn með
varningnum er að styðja málstað Druslugöngunnar og veita
þolendum kynferðisofbeldis
og aðstandendum þeirra styrk.
Helga Lind Mar, einn skipuleggjenda Druslugöngunnar, segir að
varningurinn snúist um að geta

gert líkama sinn að yfirlýsingu.
„Manni getur kannski fundist
það vera skrýtin nálgun á málstaðinn að selja einhverja boli
með lógói eða setningu. En það
að klæðast orðunum sem mann
langar til að segja, sama hvort
maður er þolandi eða aðstandandi, gerir það auðveldara að segja
eitthvað. Það er auðveldara að fara
í bol með áletruninni „ég er ekki
lygari“ heldur en að standa upp á
hverjum einasta degi og segja „ég
er ekki lygari“.

Skyrtur
Verð 9.900 kr.
Stærð 38 - 48

Tilgangurinn með varningnum er að styðja við málstað Druslugöngunnar og veita styrk til þolenda. FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Sækja styrk í fötin

Kíkið á myndir og verð á Facebook

Helga tekur eftir að margir þolendur kynferðisofbeldis sækja styrk í
að klæðast fötum Druslugöngunnar og að sjá aðra í fötunum. Með
því að gera klæðnaðinn vinsælan
getur það líka hjálpað til við að
setja ákveðin mál á dagskrá. Helga
segir að varningurinn geti stuðlað
að því að umræðan haldi áfram á
milli Druslugangna þar sem fólk
getur auðvitað klæðst bolunum og
notað töskurnar allan ársins hring.
Varningurinn hefur alltaf selst vel
að sögn Helgu, sem segir jafnframt
að hún sjái kaupendur úr öllum
samfélagshópum.
„Samt hefur mér oft fundist
að ákveðnir hópar leggi of mikla
áherslu á klæðnaðinn.“ Miðað við
spenninginn sem myndast fyrir
varningi Druslugöngunnar mætti
halda að tískumerki væri að gefa út
nýja línu að sögn Helgu. „Druslugangan á ekki að vera tískumerki.
Varningurinn á ekki að taka pláss
frá málstaðnum heldur að styðja
við hann.“
Það að klæðast bolunum eða
nota töskurnar kallar Helga
míní-aktívisma. Það getur gert
gott fyrir einstakling, sem burðast
með óæskilega skömm vegna
kynferðisofbeldis, að sjá einhvern
klæðast flík sem sýnir að viðkomandi er með honum í liði. „Það er
mjög fallegur míní-aktívismi.“

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

Í dag verður haldin hannyrðavinnustofa með Sigrúnu Bragadóttur sem er þekkt á Twitter fyrir
myllumerkið #bataferlisigrúnar.
Undir því merki hefur Sigrún deilt

Megininntak Druslugöngunnar er að minna á að kynferðisofbeldi á aldrei
rétt á sér. MYNDIR/EVA SIGURÐARDÓTTIR

saumuðum yfirlýsingum sem
fjalla um eigin bata eftir kynferðisofbeldi. Meðal annars notar
Sigrún krosssaum í því ferli. Eftir
Klaustursmálið saumaði Sigrún út
„húrrandi klikkuð kunta“, orð sem
Bergþór Ólason, þingmaður Miðflokksins, lét falla um Ingu Sæland
og gaf Ingu að gjöf. „Hún er svona
hannyrðapönkari,“ segir Helga.
„Hún er með aktívisma í gegnum
hannyrðir og er mikill töffari.“
Tilgangurinn með hannyrðavinnustofunni er að kenna fólki
að sauma út yfirlýsingar á boli eða
annan fatnað. Í ár leggja skipu-

leggjendur Druslugöngunnar
áherslu á endurnotkun og hvetja
fólk til að sauma út eða skrifa á
gamla boli orð sem það vill koma á
framfæri.
„Við höfum alltaf verið með
lykilsetningar eins og „ég er ekki
drusla“ og „ég er ekki lygari“, en við
viljum hvetja fólk til að koma með
sína eigin boli og skrifa á þá sjálft.
Við erum líka öll með mismunandi
hluti sem við viljum segja. En ef
fólk finnur það ekki hjá sér og veit
ekki hvað það vill segja, þá verðum
við með helling af bolum með
druslulógóinu.“

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Fjórhjól

Pípulagningarmeistari. Getur bætt
við sig verkefnum smáum sem
stórum. Vanir menn. Sími: 820-9396

550 5055

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

Húsnæði

TIL SÖLU

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili,
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is
Erum tvær konur sem tökum að
okkur þrif í heimahúsum.Erum með
góð meðmæli. Ef þú vilt panta hjá
okkur þrif eða fá nánari upplýsingar
þá sendu okkur línu á sistershow8@
hotmail.com eða í s: 615-1635.

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
Garðyrkja

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

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

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

Hjólhýsi

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

Bílar til sölu

Til sölu Kip-4,20 hjólhýsi árg ‘90. Ný
innflutt og vel með farið. Fortjaldinnbyggt salerni og innbú fylgir,
verð 800 þús, frekari upplýsingar í
síma 699-4329

Bátar

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

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

Mjög gott eintak af Volvo 9500 nýskráð 04.2012 ekinn aðeins
125 þús km. Farþegafjöldi 51+1+1 vel búin með kæli,
afþreyingarkerﬁ,WC og þráðlausu hljóðkerﬁ.
Verð.18,9 millj + VSK
Upplýsingar í síma 892-1559

Atvinna

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

Atvinna í boði

Viljum ráða bifvélavirkja eða
menn vana bílaþjónustu. Aðeins
vanir menn koma til greina. Góð
laun. Áhugasamir sendi umsókn á
hinrik@nrg.is

Atvinna óskast

Bókhald

VOLVO XC V70 TIL SÖLU.
Volvo V70 station. Árgerð 2000.
Mjög góður bíll. Vel viðhaldið.
Smurbók frá upphafi. Skoðaður
2020 án athugasemda. Sjálfskiptur
og með dráttarkrók. Fallegur bíll
með góða aksturseiginleika og
þægileg leðursæti. Upp. í síma 893
7719 og 698 7563

Volvo 9500 hópbifreið til sölu

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

Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.

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

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

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

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Þjónustuauglýsingar
Gúmmíbelti
- Fyrir smágröfur

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.

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

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

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

www.fastradningar.is

Sími 550 5055

Vertu vinur okkar á Facebook

viftur.is

FAST

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

.¹NARI UPPLS REISUM SIMNETIS EÈA
S   &RÅÈA WWWREISUMIS

arnarut@frettabladid.is gudruninga@frettabladid.is

8 SMÁAUGLÝSINGAR
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Fasteignir

GRENSÁSVEGUR 11

SÍMI 588 9090

FLÓKAGATA 5, 220 HAFNARFJÖRÐUR

OPIÐ HÚS
155,8 fm falleg og vel skipulögð miðhæð með sérinngangi í þríbýlishúsi
ásamt bílskúr. Stutt göngufæri í þjónustu og menningu miðbæjarins.
Þá er örstutt í gönguleiðir í fallegri náttúru V. 55,9 m
Opið hús fimmtudaginn 25. júli milli kl. 17:30 og 18:00
Nánari uppl. Hrafnhildur Björk Baldursdóttir s. 862 1110, hrafnhildur@
eignamidlun.is

Tilkynningar

Þarftu að ráða
starfsmann?

SKIPULAGSBREYTING
Á fundi skipulags- og byggingarráðs
18.06.2019 var samþykkt að auglýsa
breytingu á deiliskipulagi Hellnahrauns 2. áfanga er nær til lóðanna
við Breiðhellu 2-6, í samræmi við 1.
mgr. 43. gr. skipulagslaga 123/2010.
Í breytingunum felst að: byggingarreitir húsa
við Breiðhellu 4 og 6 eru stækkaðir og kvöð er
sett um sameiginlega aðkomuleið húsa nr. 2 og
4. Bætt er við einstefnu útkeyrslu af lóð við
Breiðhellu 6. Mænishæð húsa við Breiðhellu 4
og 6 verði 12,5m í stað 8,5m. Bindandi
byggingarlína húsa er felld niður. Að öðru leyti
gilda áður samþykktir skilmálar skipulagsins.
Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri
)BGOBSƪBSÆBS4USBOEHÌUVPHIK·VNIWFSǠT
PHTLJQVMBHTÔKÉOVTUVBÆ/PSÆVSIFMMV GS·
)¼HUFSBÆTLPÆBUJMMÌHVSOBS·
XXXIBGOBSƪPSEVSJT´FJNTFNUFMKBTJH
IBHTNVOBFJHBBÆH¼UBFSHFǠOOLPTUVS·BÆ
HFSBBUIVHBTFNEJSWJÆCSFZUJOHVOBPHTLBM
ÔFJNTLJMBÆTLSJǡFHBUJMVNIWFSǠTPH
TLJQVMBHTÔKÉOVTUV)BGOBSƪBSÆBSC¼KBS FJHJ
TÃÆBSFOTFQUFNCFS

Ráðum sérhæfir
sig í ráðningum og
mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts
við þarfir fyrirtækja
og sérsníðum
lausnir sem henta
hverjum viðskiptavini.

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

Ráðgjafar okkar búa
\ðUYķÐWÈNULĜHNNLQJX
ÀDWYLQQXOķðQXRJ
YHLWDWUDXVWDRJ
SHUVŉQXOHJDUÀÐJMŌI

6NIWFSǠTPHTLJQVMBHTÔKÉOVTUB

585 5500 IBGOBSƪPSEVSJT

Ritarar, gjaldkerar,
þjónustufulltrúar

hagvangur.is

capacent.is

