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Tíska

Húðin getur verið mjög
viðkvæm þegar kalt er í
veðri. Gæta verður þess
að nota góð rakakrem
til að koma í veg fyrir
þurrk, kláða og pirring í
húðinni.   ➛6

Heillast mest af
þægilegum fötum
Petra Bender hefur haft áhuga á tísku
frá því hún man eftir sér. Hún hannar föt undir
merkinu By Petra Bender og stundar nám í
fatahönnun í Parsons í New York. Hún segir
hönnun sína ekki innblásna af neinu sérstöku
heldur koma frá eigin þörf til að tjá sig. ➛2
Petra Bender heillast mest af þægilegum fötum fyrir fólk sem er á ferðinni. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK
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Framhald af forsíðu ➛
Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

P

etra er þessa dagana á Íslandi
í smá hléi frá náminu í New
York og hefur verið að einbeita sér að hönnuninni og að
koma fötunum sínum á framfæri.
„Ég ætla aftur út í janúar til að
halda áfram í náminu. Ég varð að
taka mér smá hlé því námið er
dýrt,“ segir hún.
Petra segir að það sem henni
finnist helst áhugavert við fatahönnunina sé hvað föt geta verið
mikið tjáningarform. „Þú getur
tjáð hver þú ert með fötum, hver
þú ert í dag eða hver þú vilt vera á
morgun. Það er oft mismunandi
eftir dögum hvernig fólk vill tjá sig
með fötum, eða hversu mikla þörf
það hefur til þess, einn daginn
viltu kannski vera í miklum litum
en annan ekki.“
Einnig finnst Petru áhugavert
að hugsa um þau áhrif sem tíska
hefur á umhverfið. Samfélagið er
að breytast og tískan breytist með
því. „Núna til dæmis er ég nánast
hætt að kaupa föt og reyni frekar
að nýta allt. Það er frekar ólíkt því
sem ég var vön áður þegar ég var
alltaf að kaupa ný föt. Núna pæli
ég meira í hvernig fötin voru framleidd og hvort þau séu gæðaföt svo
ég geti átt þau lengur. Ég kaupi líka
svolítið af notuðum fötum.“
Petra segir að hún heillist mest
af sportfatnaði og þægilegum
fötum. „Ég vann á auglýsingastofu
í London og þar vorum við að gera
innsetningu fyrir Nike. Það var
þá sem ég fór að heillast meira og
meira af sportfatnaði og fór að
hugsa um að búa til fatnað fyrir
fólk sem er mikið á hreyfingu.
Fyrir fólk sem er kannski að koma
úr ræktinni og að fara á kaffihús
beint á eftir. En ég gerði sjálf mikið
af því þegar ég bjó úti.“
Fatnaðurinn sem Petra hannar
er fyrir einstaklinga sem eru
mikið á ferðinni. „Fötin eru
hugsuð fyrir bæði kynin og ég

Petra Bender er núna tímabundið á Íslandi þar sem hún einbeitir sér að því að koma hönnun sinni á framfæri. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

nota þægileg efni. En aðaláherslan
mín er á mynsturgerð sem er það
sem ég sérhæfi mig í,“ segir Petra.

Love-bolurinn
sem Petra
hannaði
fer vel við
endurskinsbuxurnar.

Endurskinsföt

„Það mynstur sem mér þykir
vænst um er endurskinsmerki
sem ég bjó til. Það er með blettatígursmynstri. Ég hugsaði það
svolítið fyrir Íslendinga á þessum
árstíma þegar það þarf að vera
sýnilegur í myrkrinu. Fötin eru
úr mjúku, þykku efni og henta
þessari árstíð því vel.“
Petra segir að það sé líka andlegur þráður í hönnun hennar. „Ég

MYNDIR/BERGLAUG PETRA
GARÐARSDÓTTIR

SVARTUR FÖSTUDAGUR

Aftan á
bolnum er lógó
By Petra Bender,
tveir sæhestar
sem speglast.

20% afsláttur

fimmtudag og
föstudag

bjó til dæmis til boli sem heita
Loved. Á þeim er mynd af tveimur
sæhestum sem speglast á móti
hvor öðrum, en það er líka lógóið
mitt. Ég fékk þá hugmynd út frá
andlegum pælingum sem ég var í
á þeim tíma,“ segir Petra og bætir
við að nýir bolir séu væntanlegir
frá henni á næstunni.
Fyrsta fatalína Petru leit
dagsins ljós árið 2018 svo hún er
alveg ný í bransanum en hún segir
að sig hafi þó dreymt um að koma
með eigin línu frá því hún man
eftir sér. „Ég á ekki neinn uppáhaldshönnuð í augnablikinu en
ég fylgist samt alltaf vel með því
sem er að gerast í tískuheiminum.

AF ÖLLUM
• Kjólum
• Túnikum
• Peysum
• Bolum
• Jökkum
• Toppum
• Skyrtum
Str. 36-56

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.

Við erum á Facebook

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Torg ehf
Jóhanna Helga
Viðarsdóttir

Hönnun mín er ekki innblásin af
neinum sérstökum, hún kemur
bara frá sjálfri mér og minni þörf
fyrir að tjá mig.“
Fötin frá By Petra Bender eru
seld í versluninni Akkúrat á
Laugavegi og í Aðalstræti en núna
14. desember tekur Petra,
ásamt öðrum hönnuðum, þátt í pop-up
verslun sem verður
Þessi
haldin í Hafnarendurskinsföt
húsinu. „Þar verður
henta fullkomfullt af hönnuðum
lega í skammmeð sínar vörur og ég
deginu.
hvet alla til að koma
og kíkja,“ segir Petra að
lokum.
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

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. 694 4103,

BLACK
FRIDAY
TILBOÐ

30-50%

afsláttur af völdum vörum
Gildir til 2.12.19
Gil Bret verð 56.980

Mos Mosh 32.980

verð nú 28.490

verð nú 16.490

Depeche verð 54.980

verð nú 38.486
Mos Mosh 33.980

verð nú 16.990

Nero Giardini 25.980
Mos Mosh 21.980

verð nú 15.386

verð nú 18.186
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BLACK FRIDAY – CYBER MONDAY
30-50 % AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM

Taylor er afar fær gítarleikari.

Föngulegir
fótleggir

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

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

GERRY WEBER

20%-30%

Taylor Swift
notar oft lærahá
stígvél.

Taylor Swift er án nokkurs vafa ein
farsælasta og hæfileikaríkasta
tónlistarkona samtímans.
Það er þó ýmislegt fleira við hana
sem þykir skara fram úr og má þar
nefna fótleggina.
Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir

hjordiserna@frettabladid.is

T

ÐS O
B
L
I
T
R
DAGA ndar)

aylor Swift, sem hlaut á
dögunum heiðursverðlaun sem listamaður
áratugarins hjá American Music
Awards á dögunum, er 1,78
metrar á hæð. Fótleggir hennar
hafa vakið svo mikla athygli
og aðdáun að til eru sérstakar
heimasíður og netsamfélög sem
ganga eingöngu út á að lofsama
leggi hennar og læri.
Taylor virðist sjálf meðvituð
um verðmæti fótleggja sinna en
sagan segir að hún hafi tryggt
þá fyrir 40 milljónir dollara.
Ástæðan er víst sú að hún vill
gæta þess að hún tapi ekki
miklum fjármunum ef eitthvað
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i
d
l
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Taylor Swift er
mikil fagkona.

skyldi koma fyrir á tónleikaferðalögum hennar.
Hún er ekki sú eina sem sögð
er hafa tryggt líkamspart(a), en
bæði David Beckham og Cristiano Ronaldo hafa víst tryggt
leggi sína, sá fyrrnefndi fyrir 151
milljón dollara. Tónlistarkonan
Rihanna og ofurfyrirsætan
Heidi Klum eru líka sagðar hafa
tryggt leggi sína, Jennifer Lopez
mjaðmir sínar og Tom Jones á
að hafa tryggt bringuhár sín. Þá
tryggði hinn goðsagnakenndi
Keith Richards hönd sína á 1,6
milljónir dollara, sem er kannski
ekki furða, enda gítarleikari
einnar vinsælustu og langlífustu
hljómsveitar fyrr og síðar.
Hvað sem því líður þá er best í
þessu tilfelli að leyfa myndunum
að tala sínu máli.

TRAUST Í 80 ÁR
Fylgið okkur á FB

S Í G I L D

K Á P U B Ú Ð

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

Nýjasta og sjöunda plata Taylor,
Lover, er nú fáanleg á vínyl.

Taylor er vafalaust með færustu
lagahöfundum poppsögunnar.

Hugtakið „leggy blonde“ lýsir
sennilega fáum jafn vel og Taylor.

Íþróttavöruverslun
Opið til
kl 22:0 0
Föstudaginn
29. nóvember

SPORT24
Miðhrauni 2

Fylgdu okkur á

15-50 %

afsláttur

Gildir til 2. desember
Öll helstu merkin á einum stað

Það BORGAR sig að líta við hjá okkur !

SPORT24 Miðhrauni 2 Garðabæ
Opið virka daga 11-18
Laugardaga 11-18
Sunnudaga 13-18

SPORT24 Sundaborg 1 Reykjavík
Sími 553 0700
NÆG BÍLASTÆÐI

Opið virka daga 11-18
Laugardaga 11-16
Sunnudaga Lokað
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Húðin þarf raka í vetrarkulda
Frostharkan
bítur og húðin
getur orðið
mjög þurr og
viðkvæm. Hún
þarf sérstaklega
mikla umönnun
á þessum árs
tíma og til eru
margvísleg raka
krem sem geta
hjálpað við að
halda húðinni
frískri.

Elín
Albertsdóttir

elin@frettabladid.is

Það þarf að
hugsa vel um
húðina í vetrarkulda og passa
upp á að nota
rakagefandi
krem.

Þ

eir sem fara í göngutúra
eða stunda útivist á vetrum
þurfa sérstaklega að huga að
húðinni. Gæta þarf að rakanum
í húðinni. Minni dagsbirta og
kuldi hafa áhrif og það er ekkert
þægilegt að vera með þurra
húð sem mann klæjar í og getur
rispað. Kuldinn smýgur inn í
húðina með þeim af leiðingum að
hún getur orðið mjög viðkvæm.
Notið hreinsiefni fyrir viðkvæma

húð og vönduð rakakrem.
Mikilvægt er að hreinsa húðina
vel að kvöldi með góðum hreinsiefnum. Langbest er að fá ráðleggingar hjá fagfólki hvaða hreinsiefni henta húðinni best. Sum
andlitsvötn geta verið of sterk
fyrir viðkvæma húð. Veljið frekar
andlitsvatn fyrir viðkvæma húð.
Hreinsiefni eiga að þrífa farða en
ekki þurrka burt mikilvægar olíur
í húðinni. Það gæti verið að betra

Ung húð þarf ekki
endilega sömu efni
og eldri húð. Þess vegna
er nauðsynlegt að fá
ráðleggingar.

sé að skipta um andlitsvatn og
rakakrem á veturna. Húð er mun
„rólegri“ í sumarhita og þá þarf
hún ekki eins feit krem.
Mikið úrval er til af alls kyns
serum-efnum sem halda vel raka í
húðinni. Ung húð þarf ekki endilega sömu efni og eldri húð. Þess
vegna er nauðsynlegt að fá ráðleggingar. Konur sem eru komnar
yfir fertugt vilja gjarnan fá krem
með kollageni eða einhvers konar
„hrukkubana“ en þær yngri eru
kannski ekki að velta slíkum
hlutum fyrir sér. Einnig eru fáanlegar mjög góðar olíur sem henta
vel fyrir þurra húð og draga úr
öldrun.
Þá hafa andlitsmaskar sem
eru eins og grímur verið mjög
vinsælir um allan heim. Þeir eiga
uppruna sinn í Suður-Kóreu þar
sem flestar konur nota þær reglulega til að gera húðina fallega.
Snyrtivörumarkaðurinn í S-Kóreu
hefur verið að stækka gríðarlega
á undanförnum árum enda hugsa
konur þar sérlega vel um húðina.
Andlitsmaskar frá Suður-Kóreu
hafa verið mjög vinsælir í Bandaríkjunum og kallast K-beauty
þar í landi. Maskarnir eru sagðir
gefa húðinni fallega áferð og
góðan raka. Hægt er að fá slíka
andlitsmaska með gulláferð og
hafa margar þekktar konur sýnt
myndir af sér á Instagram með
slíka grímu, þar á meðal eru Stella
MaCartney og Kate Hudson.

JÓLA
MARKAÐUR
Allt að

30%

A F S L ÁT T U R A F Ö L L U M V Ö R U M
og svo er útsöluhornið okkar troðfullt af hlýjum vörum

- Gefðu hlýju í jólapakkann
Opnunartími:

Ármúla 31

Fimmtud. 28. nóv...... 15:00-18:00
Föstud. 29. nóv...... 15:00-18:00
Laugard. 30. nóv...... 13:00-16:00
Fimmtud. 5. des. .... 15:00-18:00
Föstud.
6. des. .... 15:00-18:00
Laugard. 7. des. .... 13:00-16:00
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Snjóhvítt
og dásamlegt
brúðarskart með
miklu tjullpilsi og
blúndulögðum
toppi.

Stelpulegt
og blómlegt pils
í rauðu, hvítu og
svörtu við svartan
topp.

Tískan er
fyrir alla
Fegurð í allri sinni mynd var fagnað
á FTM-tískuvikunni í Jacksonville.

F

TM-tískuvikan fór fram í
Jacksonville í liðinni viku.
Hún gefur nýjum hönnuðum
og fyrirsætum í tískubransanum
tækifæri á að sýna hönnun sína
og hæfileika frammi fyrir alþjóðlegu fagfólki í tískuheiminum,
fjölmiðlum og verslunarfólki sem
leggur línurnar í tískustraumum
fyrir almenning.
FTM-tískuvikan var upphaflega sett á laggirnar út af þörf til
að skapa mikilsverðan tískuviðburð í Onslow-héraði í kringum

borgina Jacksonville í NorðurKarólínu. Viðburð sem trekkti
að ofurfyrirsætur, frægt fólk,
heimsfræga hönnuði, fjölmiðla,
tískubloggara og umboðsskrifstofur og er markmiðið að vekja
athygli á fjölbreytileika ólíkra
tískustíla og varpa ljósi á nýjustu
tískustrauma fyrir alla, börn,
konur og karl, í öllum sínum fagra
fjölbreytileika eins og sjá má á
myndunum við þessa grein þar
sem vel vaxnar konur gengu líka
tískupallana.

Gull er litur glamúrs og glæsileika.

Jólarauður og glæsilegur síðkjóll.

Sparilegur skvísukjóll í himinbláu.

Svartur síðkjóll er klassískt skart.

Litagleði og fegurð hér allsráðandi.

Glitrandi málmur og pífa til skrauts.

BLACK FRIDAY – CYBER MONDAY
30-50 % AFSLÁTTUR AF VÖLDUM VÖRUM
NETVERSLUN WWW.TISKUHUS.IS

Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)

Sími 571 5464

helgi fimmtudag til mánudags

25%

afsláttur
AF ÖLLUM
VÖRUM
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Sjaldgæfar fótboltatöskur
S
öngkonan Rihanna er með
æði fyrir Louis Vuitton
töskum sem framleiddar
eru í takmörkuðu upplagi í samstarfi við listafólk. Um daginn
sást poppstjarnan á fótboltaleik
milli Juventus og Atletico Madrid í
Tórínó með Lois Vuitton tösku sem
var í laginu eins og fótbolti. Louis
Vuitton hannaði töskuna, sem er
kúla samsett úr sexhyrningum líkt
og klassískur leðurfótbolti, fyrir
heimsmeistaramótið í fótbolta sem

Rihanna er með æði
fyrir Louis Vuitton.

haldið var í Frakklandi árið 1998.
Taskan varð fljótt safngripur og
FIFA bauð Louis Vuitton samstarf
og óskaði eftir að tískurisinn byggi
til vörur samhliða stórmótum.
Síðan þá hefur Louis Vuitton meðal
annars búið til íþróttatöskur og
ferðatöskur sem bera þjóðfána
þátttökulanda á mótunum.

Fyrirsætan og söngkonan lafði
Mary Charteris var í fallegum
stuttum kjól þegar hún kom til
veislu í London á dögunum.

Svart fyrir jólin

N

ú fyrir jólin eru líklega
margir að velta fyrir sér
hverju skuli klæðast í
jólaveislum. Samkvæmt nýjustu
tískufréttum eru svartir síðerma
kjólar það vinsælasta núna. Þeir
eru ýmist mjög stuttir, hné- eða
alveg gólfsíðir. Það ætti því að vera
úr nægu að velja þegar konur vilja
fara í sín fínustu föt. Ágætt er að
hafa síðar ermar þegar kalt er í
veðri.
Svartur, stuttur kjóll er alltaf
klassískur og hægt að nota hann
aftur og aftur. Yfirleitt er gott úrval
af svörtum kjólum í verslunum og
svo er alveg hægt að vera í fallegum
jakka yfir ef það hentar. Ef kjóllinn
er látlaus er hægt að skreyta hann
með skartgripum eða belti.

Helena Bonham Carter er engri lík.

Bað prinsinn
að vera guðföður
dóttur sinnar

L

eikkonan Helena Bonham
Carter, sem leikur Margréti
prinsessu í þriðju seríu af
The Crown, staðfesti á dögunum
orðróm í þættinum Watch What
Happens Life. Orðrómurinn var
þess efnis að hún hefði verið afar
ölvuð og spurt Vilhjálm Bretaprins
hvort hann væri til í að vera guðfaðir dóttur sinnar en hún á tvö
börn með fyrrverandi eiginmanni
sínum, Tim Burton. Bonham sló á
létta strengi við þáttarstjórnandann Andy Cohen og sagði: „Ég var
það drukkin, en nógu drukkin til
þess að hætta að drekka.“ Þá sagði
hún prinsinn sjálfan ekki beinlínis
hafa verið allsgáðan, en þó ekki á
slæman hátt.
Hún sagði enn fremur að ástæðan fyrir bón sinni hefði verið sú að
hún hefði þegar verið búin að biðja
alla vini sína að vera guðforeldrar
sonar síns sem átti alls ellefu slíka.
Þetta hefði því verið eina leiðin til
þess að bæta það upp fyrir dóttur
sína. Prinsinn var afdráttarlaus í
svörum. „Þú vilt ekki að ég verði
guðfaðir barnsins þíns.“

10-30%
afsláttur af öllum
vörum
Tilboð gildir til sunnudags

Levi´s Kringlunni – Levi´s Smáralind

Rihanna flott
með fótboltatösku. NORDIC
PHOTOS/GETTY

Smáauglýsingar

11
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR
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Bílar
Farartæki

Bílar óskast

Búslóðaflutningar

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Bílar til sölu

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

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

Keypt
Selt

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

Heimilið

Barnavörur
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Snjómokstur
Til sölu

IN
R ERU Í SAMN

KA
SÖLUMENN OK

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið Okkar Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. s. 5538313
barnidokkar.is

Nýr Ford Transit Custom Sport.
Sjálskiptur. Diesel. 170 hö. Álfelgur.
Útbreikknanir. Leðursæti. 8” skjár
með bakkmyndavél ofl. Til í : Hvítu
og svörtu. Verð: 5.150 þús án vsk.

Húsnæði

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-18 og á
laugardögum í desember 10-16.

Þjónusta

Til leigu í Garðabæ einstaklingsíbúð
með sér inngangi,reyklaust og
rólegt. Upplýsingar í síma: 892-8825.

IÐNAÐAR- EÐA
LAGERHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

Bókhald

Magnúson ehf
Gilsbúð 3, 210 Garðabæ
Sími: 517 9500
www.magnusson.is

Allt að 90% fjármögnun í boði

Atvinnuhúsnæði

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

Ný Skyjack SJIII 3219 skæralyfta.
Allt að 7.79 metra vinnuhæð Til
afhendingar samdægurs í Gilsbúð
3 í Garðabæ Kr.1.990.000 án vsk.
Kr.2.467.600 m.vsk Raðnr.110300

Húsnæði í boði

Verð kr.
2.690.000

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Save the Child
Children
h rren á ÍÍslandi
s

Til leigu 180-270 fm.
atvinnuhúsnæði með
innkeyrsluhurð í Bolholti 4
(bakhús) 105 Rvk.
Laust strax.
Uppl. í s: 893-8166 eða
grensas@gmail.com.
Grensás ehf. / Ragnar

Honda Jazz Trend
Nýskráður 9/2019, ekinn -1 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

Allt að 90% fjármögnun í boði

Geymsluhúsnæði
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

Honda Civic Tourer Lifestyle

Við gætum
verið með næsta
starfsmann
mánaðarins á skrá

Tilboð kr.
2.390.000

Nýskráður 3/2017, ekinn 26 þús.km.,
dísel, beinskiptur.

Ráðgjafar okkar búa
yfir víðtækri þekkingu
á atvinnulífinu og
veita trausta og
persónulega ráðgjöf.

Honda Civic Elegance
Nýskráður 3/2018, ekinn 11 þús.km.,
bensín, sjálfskiptur.

capacent.is

Tilboð kr.
1.990.000
Allt að 90% fjármögnun í boði

Verð kr.
2.990.000
Allt að 90% fjármögnun í boði

Vatnagörðum 24 • Sími 551 7171 • notadir.bernhard.is

Afborgun miðast við 80% lánshlutfall í 7 ár. Árleg hlutfallstala kostnaðar er 8,94%

Opið: 10 -17 alla virka daga.

Honda Civic Comfort
Nýskráður 5/2018, ekinn 17 þús.km.,
bensín, beinskiptur.
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Mat á umhverfisáhrifum
Álit Skipulagsstofnunar

Allt að 6 MW virkjun í Þverá,
Vopnafjarðarhreppi
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu Þverárdals ehf. er einnig
að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir

· Áframhaldandi efnistaka í Engeyjarnámu í
Kollafirði

· Tenging Hnoðraholtsbrautar í Hnoðraholti við
Arnarnesveg, Garðabæ

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr.
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 6. janúar.
2020.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir eru
okkar besta auglýsing

Framleiðsla vetnis og metans
við Hellisheiðarvirkjun
Drög að tillögu að matsáætlun
Hafið er mat á umhverfisáhrifum fyrir framleiðslu vetnis og
metans við Hellisheiðarvirkjun.
Nordur Renewables Iceland ehf. er framkvæmdaraðili
verksins en mat á umhverfisáhrifum er unnið af Mannviti hf.
Drög að tillögu að matsáætlun framkvæmdarinnar eru nú
til kynningar á vef Mannvits www.mannvit.is.
Óskað er eftir athugasemdum og ábendingum almennings
og er frestur til 13. desember 2019.
Athugasemdir og ábendingar skulu sendar á netföngin:
audur@mannvit.is og gudmundur@nordurpower.is.

FAST

Ráðningar

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

www.fastradningar.is

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

VIÐHALD FYRIR HÚSFÉLÖG
ER KOMINN TÍMI Á VIÐHALD?

Sæti og varahlutir í
- Lyftara
- Vinnuvélar
- Vörubíla
- Báta

■
■
■
■
■
■

Vertu vinur okkar á Facebook

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

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Gluggar og gler
Inni- og útihurðir
Rennur og niðurföll
Klæðningar
Svalalokanir
Þök og þakkantar

ag og
Veldu skipul
ónustu.
fáðu betri þj
ð að
Erum byrju
.
20
20
á
ka
bó

HAFÐU SAMBAND
8 59 59 00 | husihus@husihus.is | www.husihus.is

LED leiðiskrossar

• Þrjár stærðir 7,5/9,5/14,9 fm.
• Veggjagrind út 45x95 timbri.
• Pappi og bárustál á þaki.
• Rofar og tenglar IP44 rakaheldnir.
• Skúrar sem þola veður og vinda.
Nánari uppls; reisum@simnet.is eða
s. 899 0913 Fríða, www.reisum.is

Sími 550 5055

• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.
• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

gudruninga@frettabladid.is

