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Er algjör 
langamma  
í hjarta mínu
Hlédís Maren Guðmundsdóttir er 26 ára 
nemi í félagsfræði við Háskóla Íslands. 
Hún vinnur í tískuvöruversluninni Geysi 
samhliða náminu, safnar bókum og hefur 
áhuga á öllu milli himins og jarðar.  ➛2

FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR



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

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Hjördís Erna 
Þorgeirsdóttir | hjordiserna@frettabladid.is s. 550 5767 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is s. 550 57686 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir, sandragudrun@frettabladid.is, s. 
550 5762 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Útgefandi: 
Torg ehf 

Ábyrgðarmaður:  
Kristín Þorsteinsdóttir

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

Ég er að læra félagsfræði 
við Háskóla Íslands og hef 
brennandi áhuga á öllu sem 

viðkemur henni,“ segir Hlédís. 
„Ég hef alltaf horft greinandi 
augum á samfélagið og námið 
fellur mjög vel að því, ásamt því 
að vera skemmtilega fjölbreytt 
og frjálst.“ Þá finnst henni fátt 
skemmtilegra en að lesa. „Ég er 
forfallinn bókasafnari og les mjög 
mikið í mínum frítíma,“ segir 
hún. „Ég hef einnig mjög mikinn 
áhuga á eldamennsku, innanhúss-
hönnun, fötum og öðrum fallegum 
hlutum.“

Hlédís starfar hjá íslenska 
tískufyrirtækinu Geysi samhliða 
náminu. Hún hefur mikinn áhuga 
á tísku en segir samband sitt við 
fyrirbærið þó flókið og lítur hún 
gagnrýnum augum á það, hvort 
sem það er tengt framleiðslunni 
sjálfri eða óskrifuðum reglum um 
hvað megi eða megi ekki. „Ég er 
almennt mótfallin reglum þegar 
það kemur að klæðaburði og ég 
get ekki horft fram hjá því marg-
þætta tjóni sem heimurinn ber af 
eltingarleikjum við ópersónulega 
skynditísku og trend,“ segir Hlédís 
hugsi.

Siðferðislegt uppgjör  
við skynditísku
Hlédís segir að það geti verið erfitt 
að réttlæta tískuáhugann, í ljósi 
skaðsemi iðnaðarins. „Ég á oft 
erfitt með að gera upp við sjálfa 
mig siðferðislegan kostnað efnis-
hyggju og neysluhyggju, sem þetta 
tískuvesen að sjálfsögðu er.“

Hún tók því ákvörðun um að 
sniðganga þau fyrirtæki sem valda 
mestum skaða. „Hluti af mínu 
siðferðislega uppgjöri hefur verið 
að hætta að versla við skynditísku-
fyrirtæki sem hámarka gróða sinn 
með gríðarlegu arðráni, mannrétt-
indabrotunum og umhverfisspjöll-
um. Neytendur geta haft áhrif á 
stefnu slíkra fyrirtækja með því 
að taka afstöðu gegn hlutum sem 
takmarka lífsskilyrði mannkyns 
og jarðar.“

Þó að Hlédís telji mörgu ábóta-
vant í heimi tískunnar hefur hún 
engu að síður mikla ánægju af því 
að safna og skreyta sig fallegum 
hlutum. „Þrátt fyrir það hef ég 
hef alltaf haft mikla þörf fyrir að 
umkringja mig fallegum hlutum 
og ekki þá síst fötum.“

Samfélagið fljótt að dæma
Gagnrýnin augu félagsfræði-
nemans eru þó aldrei langt undan 
og þykir Hlédísi þannig áhuga-
vert að sjá hvernig fólk bregst við 
klæðnaði annarra og myndar sér 
skoðanir á viðkomandi, eingöngu 

Hlédís velur gæði umfram magn. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hlédís er mótfallin öllum reglum 
um klæðaburð.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Hjördís Erna  
Þorgeirsdóttir
hjordiserna@frettabladid.is 

Hnitmiðað og skemmtilegt nám fyrir þá sem vilja kynnast Íslandi í máli og myndum. 
Námið er opið öllum þeim sem vilja læra leiðsögn erlendra og innlendra ferða- 
manna um Ísland.

Flest stéttarfélög styrkja nemendur til náms.

Námið:
• Helstu viðkomustaðir ferðamanna á Íslandi í máli og myndum.
• Mannleg samskipti, leiðsögutækni, hestar, fuglar og flóra. Framsaga.
• Saga landsins, jarðfræði, bókmenntir og listir, menningartengd ferðaþjónusta.
• Skipulagðar ferðir og afþreyingaferðir. Ritgerðarverkefni og margt fleira.

Leiðbeinendur eru þaulvanir leiðsögumenn og sérfræðingar á sínu sviði.
Boðið er upp á dag eða kvöldnám auk þess sem farið verður í fjölda vettvangsferða.

Umsögn: „Fyrir nokkrum árum stundaði ég leiðsögunám í Ferðamálaskóla 
Íslands. Námið stóð vel undir væntingum mínum. Fjölmargir kennarar komu 
að kennslunni sem áttu auðvelt með að ná til mín, auka áhuga minn á náms- 
efninu og ekki síst að vekja mig til umhugsunar um þá auðlind sem landið 
okkar er. Auk þess hvöttu þeir okkur til að virða landið okkar. Kennararnir 
voru mjög færir og fróðir hver á sínu sviði og áttu auðvelt með að koma 
efninu til skila.  
Námið gefur mikla atvinnumöguleika og það eru spennandi tímar framundan.

LEIÐSÖGUNÁM
VIÐURKENNT STARFSNÁM Í ATVINNULÍFINU

Ferðamálaskóli Íslands  •  www.menntun.is  •  Sími 567 1466

Guðrún Helga
Bjarnadóttir

OPIÐ
8-22

legt“ sé merki um að viðkomandi 
sé ekki miklum gáfum gæddur. 
„Það er ótrúlegt hvað fólk tengir 
vitsmunagetu fólks, sérstaklega 
kvenna, við klæðaburð.

Skvísumenning og hið ofur-
kvenlega er oft álitið annars flokks 
og það getur verið áhugavert að 
stokka upp í því,“ útskýrir hún. 
„Það getur þó haft það í för með 
sér að fólk vanmeti mann, en ef 
það er rangt að klæða sig eins og 
Elle Woods þá einfaldlega vil ég 
ekki hafa rétt fyrir mér,“ segir 
Hlédís glettin en Elle Woods, eins 
og ýmsir vita, var aðalpersónan 
í kvikmyndinni Legally Blonde, 
leikin af Reese Witherspoon.

Búningaleikir í barnæsku
Hlédís hefur haft áhuga á fötum 
frá því að hún man eftir sér. „Frá 
því að ég var barn hef ég haft mjög 
gaman af búningaleikjum og sé 
fatastílinn minn í dag sem áfram-
hald af því. Það er kannski þess 
vegna sem ég kaupi jafn mikið af 
ópraktískum flíkum og raun ber 
vitni,“ segir hún.

Hlédís byrjaði snemma að fylgj-
ast með tískuheiminum. „Áhugi 
á tísku sem slíkri byrjaði svo ein-
hvern tíma í kringum fimmtán ára 
aldurinn. Ég byrjaði að lesa mikið 
af tískutímaritum á þessum tíma 
en það var í raun og veru það eina 
sem var í boði.“

Áður fyrr voru bara örfáar 
hræður sem réðu straumum og 
stefnum. „Tískuiðnaðurinn var 
mjög rótgróinn og stofnanavædd-
ur á þessum tíma og takmarkaðist 
í raun við skoðanir mjög fámennra 
hópa úti í heimi.“

Lýðræðisvæðing tískunnar
Hún segir margt hafa breyst með 
tilkomu samfélagsmiðla. Tískan 
sé nú orðin aðgengilegri. „Sam-
félagsmiðlar á borð við Instagram 
hafa stuðlað að ótrúlegri lýðræðis-
væðingu á sviði tísku og lista. 

út frá yfirborðinu. „Svo er líka 
gaman að sjá hvernig samfélagið 
tekur manni á ólíkan hátt eftir því 
hvernig maður er klæddur,“ segir 
hún. „Ég fann það til dæmis mjög 
sterklega þegar ég mætti í bleikum 
Juicy Couture galla í skólann.“

Hún telur að konur séu ekki síst 
oft harðlega dæmdar vegna klæða-
burðar og að margir virðist líta svo 
á að það sem litið er á sem „kven-

Þessi fyrirbæri hafa breyst mikið 
síðan ég var unglingur og munu án 
nokkurs efa halda áfram að gera 
það.“

Þá hefur líka margt breyst hvað 
varðar kauphegðun. „Verslunar-
leiðirnar eru einnig mjög breyttar. 
Á þessum árum hafði ég kannski 
einhverjar hugmyndir um það 
hvernig ég vildi klæðast en hafði 
ekki hugmynd um það hvernig ég 
gæti nálgast það.

Ég átti líka aldrei neinn pening 
svo ég þurfti að finna alls kyns 
krókaleiðir til að klæða mig eins 
og ég vildi. Þannig byrjaði ég að 
kaupa mikið vintage og neyddist 

í raun til þess að þróa með mér 
sterkan persónulegan stíl sem 
var ekki endilega alltaf háður 
lögmálum tískunnar. Hann var 
stundum frekar slæmur, en ég 
hafði allavega gaman af þessu.“

Síbreytilegur stíll
Þegar Hlédís er spurð hvernig hún 
myndi lýsa stílnum sínum segir 
hún hann mismunandi. „Stíllinn 
minn er frekar fjölbreytilegur frá 
degi til dags. Þessa dagana hef ég 
verið að flökta mikið á milli „chic“ 
ömmustíls og neutral mínímal-
isma, eða bara eitthvað allt annað 
og frekar skrítið.“

„Einn daginn get ég verið hefðar-
frú í silki og perlum og næsta dag 
klætt mig í síðerma bol með mynd 
af Marilyn Manson á klósettinu. 
Almennt reyni ég bara að hafa 
gaman af þessu og taka sjálfa mig 
ekki of alvarlega í þessum bún-
ingaleik sjálfsins, eða hvað maður 
á að kalla það,“ segir Hlédís, létt í 
bragði.

Hún fær innblástur víða. „Ég 
sæki mikinn innblástur í dægur-
menningu uppvaxtaráranna, 
rokkmenningu frá ólíkum tíma-
bilum, minningar, nostalgíu og 
menningarlegt umhverfi mitt.“

Gæði umfram magn
Hlédís segist leggja mikla áherslu 
á að fjárfesta í vönduðu vörum, ef 
hún geri það á annað borð. „Ég veit 
ekki hvort það sé meiri veikleiki 
eða styrkleiki en ég hef alltaf bara 
viljað það besta af öllu, að öðrum 
kosti vil ég frekar ekkert.“

Þá sækir hún í náttúruleg efni og 
notaðar gæðavörur. „Ég er mikill 
töskufíkill, en kaupi mér nánast 
eingöngu vintage designer töskur. 
Ég vil helst vera í náttúrulegum 
efnum og vel föt oftast með það 
sjónarmið í huga. Upp á síðkastið 
hef ég sankað að mér miklu af 
silkiflíkum, sérstaklega skyrtum 
og slæðum (viðbrögð Daisy Buc-
hanan úr The Great Gatsby við 
silkiskyrtum eru mér oft hugstæð, 
en ég er kannski ekki alveg á sama 
stigi og hún).“

Hjartahálsmen í prófalestri
Hlédís segir sama eiga við um 
skart og fylgihluti. „Ef þetta er 
ekki almennilegt þá sleppi ég því 
frekar. Helst geng ég með perlur 
eða silkislæður þessa dagana, 
því ég er í hjarta mínu bara algjör 
langamma.“

Hún segir hálsmen sem hún 
keypti síðasta vetur vera í miklu 
uppáhaldi. „Ég held einnig mikið 
upp á Tiffany & Co. hjartaháls-
menið sem ég keypti eftir þrjú 
rauðvínsglös og Legally Blonde í 
prófalestri síðasta vetur.“

Þá er hún sérstaklega hrifin af 
danska hönnuðinum Stine Goya. 
„Ég er mjög hrifin af nýjustu línu 
Stine Goya, en hún er ótrúlega 
klassísk og afturhverf og vekur 
í mér mjög sterkar nostalgíu-
tilfinningar frá sumri þegar ég 
var 17 ára í Bandaríkjunum og 
hlustaði allt of mikið á the Zom-
bies, Kinks og Stranglers.“

Heimspekilegar vangaveltur
Hlédís telur að áhugi mannsins á 
fatnaði og klæðaburði sé marg-
þættur og sprottinn frá bæði sköp-
unarhvötinni og sjálfsmyndinni.

„Ég hallast að þeirri viðleitni að 
sjálfið sé sköpun mannlegs hugvits 
og að klæðaburður sé leið til að 
gera sjálfssköpun og sjálfsskoðun 
sína að hlutlægum veruleika,“ 
segir hún. „Mér finnst allavega 
mjög áhugavert að hugsa um það á 
þann hátt.“

Hlédís segir tískuna takmarka-
lausa þegar kemur að tjáningu. 
„Mér finnst gaman að geta verið 
milljón ólíkar og mótsagnakennd-
ar útgáfur af sjálfri mér.“

Ef það er rangt að 
klæða sig eins og 

Elle Woods þá einfald-
lega vil ég ekki hafa rétt 
fyrir mér.

Hlédís sækir innblástur víða. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR
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Deildu körfunni
Þú getur deilt innkaupakörfunni 
með fjölskyldu eða vinum.

Þú ferð aldrei til baka
Prófaðu að kaupa matinn á netinu. Þú ferð aldrei til baka.

Betra úrval og þjónusta stórmarkaðsverði!

Síðasti söludagur
Á síðunni sérðu alltaf síðasta 
söludag vörunnar.

Umhverfisvænir pokar
Þú færð matinn í fjölnota pokum 
sem við getum sótt með næstu 
pöntun sem við sendum þér.

Einfalt að leita
Þú getur leitað að vörum eða 
skoðað vöruflokka. Þægilegt.

0 kr. heimsending
Þegar þú kaupir fyrir 5.900 kr. 
eða meira er heimsendingin frí.

Sent samdægurs
Þú getur fengið matinn innan 
þriggja klukkustunda eða þegar 
þér hentar.



Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

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

 Bókhald
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.

 Húsaviðhald

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 Önnur þjónusta

 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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Verð frá 158.000.- 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

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

 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

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

 Antík

WWW.UR.IS
Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum 
klukkum og úrum. Guðmundur 
Hermannsson úrsmíðameistari. S. 
554 7770 & 691 8327. www.ur.is 
ur@ur.is

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

 Geymsluhúsnæði

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

UPPHITUÐ 
FERÐAVAGNAGEYMSLA Í 

BORGARFIRÐI
Getum bætt við okkur tjaldvögnum 
og fellihýsum í vetur. S. 773-3376.

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Atvinna

 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

Frakkastígsreitur 1.172.1
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 4. september 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 12. 
september 2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi reits 1.172.1, Frakkastígsreits, 
vegna lóðanna nr. 33, 33A, 33B, 35 og 37 við Laugaveg og 4 við Vatnsstíg. Í breytingunni felst að húsin á 
Laugavegi 33, 33B og 35 verði gerð upp í upprunalegri mynd, heimilað verði að rífa Laugaveg 33A, húsin 
við Laugaveg 35 verði hækkuð um eina hæð, timburhúsið að Laugavegi 35 verði lengt til austurs og leyft 
verði að byggja fjórlyft hús á baklóð. Húsið að Laugavegi 37, sem stendur við götu helst óbreytt, en gert er 
ráð fyrir að gamalt timburhús á baklóð Laugavegs 37 verði flutt, nýlegt steinhús á baklóð rifið og nýtt hús, 
þriggja hæða með kjallara, reist í staðinn. Einnig er gert ráð fyrir að timburhúsið við Vatnsstíg 4 verði rifið og 
nýtt hús, þrjár hæðir með tveggja hæða risi, byggt í staðinn. Deiliskipulagið heimilar byggingu bílageymslu 
undir þeim hluta lóðanna, þar sem ekki standa friðuð hús. Breytingar verða á lóðarstærðum. Nánar um 
tillöguna vísast til kynningargagna.

Skúlagata 26, 28 og 30
Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 4. september 2019 og borgarráði Reykjavíkur þann 12. 
september 2019 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi vegna lóðanna nr. 26, 28 
og 30 við Skúlagötu. Fyrir Skúlagötu 26 felst breytingin í megin atriðum í stækkun byggingarreits og 
lóðar, breyttri aðkomu að bílakjallara, hækkun hámarks hæðar úr 60 m í 66,5 m til að koma fyrir þakformi, 
tæknirýmum, útsýnissvæði og flutningi á spennistöð út að Vitastíg. Fyrir Skúlagötu 28 felst breytingin í 
betri skilgreiningu flóttastiga og breyttum bíla- og hjólastæða kröfum.  Fyrir Skúlagötu 30 felst breytingin í 
breyttum bíla- og hjólastæða kröfum. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögur má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 23. september 2019 til og með 4. nóvember 2019. Einnig má sjá tillögurnar 
á vefnum, www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta 
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til 
skipulagsfulltrúa eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 4. nóvember 2019. Vinsamlegast 
notið uppgefið netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 23. september 2019
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um breytingu á 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er auglýst tillaga að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

á deiliskipulagi í Reykjavík.

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Frystir

Draghálsi 4 - 110 
Reykjavík
Sími: 535 1300 - 
verslun@verslun.is
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