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KYNNINGARBLAÐ

Tíska

Á tímum kórónaveirunnar er mikilvægt að
verja sig og sína fyrir
smiti. Hefðbundnum
grímum fylgir lítill glamúr en í tískuheiminum
reyna margir að klæðast
smartari útgáfum.   ➛4

Agla Egilsdóttir segir að það eigi ekki að vera neinar reglur í klæðaburði og að hvorki aldur né vaxtarlag eigi að hafa áhrif á fataval. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Tíska er takmarkalaus
Agla Egilsdóttir starfar í fataversluninni Monki á milli þess sem hún teiknar, les,
dansar og sækir menningarviðburði. Hún er mikil áhugakona um tísku. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛
Hjördís Erna
Þorgeirsdóttir

hjordiserna@frettabladid.is

Þ

að er nóg um að vera hjá Öglu
sem nýtur sín bæði í vinnu
sem utan. „Ég er hef ástríðu
fyrir myndlist og var með mína
fyrstu myndlistarsýningu fyrir
tveimur árum sem gekk undir
heitinu „Hversdagsleikur ævintýranna“. Ég er mikið að teikna
og lesa þessa dagana. Ég er að
vinna í Monki í Smáralindinni og
elska að vinna í Monki-heiminum
með öllum litríku flíkunum. Við
stelpurnar erum duglegar að dansa
og hlæja í vinnunni og reynum að
fá kúnna til að dansa með okkur.
Þegar ég er ekki að vinna reyni ég
sem mest að fara á viðburði eins og
tónleika og myndlistarsýningar.
Svo finnst mér alltaf gott að kíkja í
kaffi á Prikinu.“
Hefurðu áhuga á tísku?
„Já, ég elska að fylgjast með
tískunni. Fyrir mér gefur tískan frá
sér sköpunargleði, samskipti og
hefur sitt notagildi. Fólk tjáir sig
oft með fatastílnum sínum. Tískan
getur verið í formi myndlistar sem
við fáum að njóta í okkar daglega
lífi. Það eiga ekki að vera neinar
reglur þegar að klæðaburði kemur
og aldur skiptir heldur engu máli.
Tískan er takmarkalaus.“
Hvenær kviknaði þessi áhugi?
„Ég held að áhuginn hafi komið
mjög snemma hjá mér. Mamma
var áskrifandi að nokkrum tískutímaritum þegar ég var unglingur
og ég las hverja einustu grein og
átti til að beygla brot í blaðið
ef mér fannst einhver flík alveg
ótrúlega falleg. Það var samt ekki
margt í boði á þessum tíma og það
voru mun færri búðir. Ég gekk alltaf um í fötum frá Spútnik sem var
ekki eins vinsæl búð þá og í dag.
Ég vildi helst vera í flík sem enginn
annar átti. Ég vildi vera einstakt
fiðrildi í samfélaginu. Klæddi mig
bara nákvæmlega eins og ég vildi.
Ég öðlaðist örugglega sterkari persónuleika með því að klæða mig
í „vintage“, bæði var nafnið mitt

Agla hefur mikið dálæti á litríkum og einstökum fatnaði. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

ekki algengt og fatasmekkurinn
ekki heldur.“
Hvernig myndirðu lýsa stílnum
þínum?
„Ég myndi segja að stílinn minn
væri frekar rómantískur með smá
„chic“ og „artsy“ yfirbragði. Ég vil
helst vera í lit eða litum. Litir gera
eitthvað fyrir sálina mína og veita
mér gleði og innblástur. Pastellitir eru í algjöru uppáhaldi og
þá sérstaklega fjólublái lavender
liturinn. Annars pæli ég ekkert
mikið í trendum eða fatamerkjum.

Nýtt frá

Túnika
kr. 9.800.-

Kjóll
kr. 12.900.-

Str. 40/42-56/58
Fleiri litir og munstur

Við erum á Facebook

Ég á enga flík sem flokkast undir
sparispari. Ég er hrifin af því að
vera bara í fínum og skemmtilegum fötum sem hversdagsfötum
sem ég get klætt upp eða niður eins
og mér hentar. Ég nota mikið: Er ég
ekki bara hversdagslega kúl?“
Hver er uppáhaldsflíkin?
„Ég á gamla fjólubláa, mynstraða
kápu með smá kraga sem ég er
löngu hætt að nota, en ég á svo
margar minningar í kápunni. Ég
fékk hana þegar ég var 15 ára í
Glamúr „vintage“ fatabúð sem systir
mín átti á Skólavörðustíg. Ég var
alltaf í henni. Fór í henni með pabba
á fyrstu stóru tónleikana með
Robert Plant, á fyrsta stefnumótið
mitt og ýmis fleiri falleg ævintýri.
Kápan var búin að hanga á herðatré
í nokkur ár þegar ég mátti kjósa í
fyrsta skipti. Eftir allt sem ég hafði
upplifað í kápunni varð hún að vera
flíkin sem ég klæddist á mínum
fyrsta kosningadegi. Það eru töfrar
í henni og mér fannst ég geta allt
þegar ég var í henni.“
Hvaðan færðu innblástur?
„Þessa dagana kemur innblásturinn frá uppvaxtarárum mínum
og dægurmenningu. Ég á það líka
til að stara óvart á fólk en það er
aðallega af því að mér finnst fallegt
hvernig það setur flíkurnar sínar
saman á mismunandi hátt. Það er
alltaf gaman þegar persónuleikinn skín í gegn. Ég er líka að horfa
vandræðalega mikið á gamlar
unglingamyndir frá níunda og
tíunda áratugnum.“
Áttu þeir einhverja/r tískufyrirmynd/ir?
„Ekki beint, en fólkið í kringum
mig gefur mér mikinn innblástur
og vinir mínir eru fallegar fyrirmyndir þegar það kemur að tísku.
Þau hafa sinn eigin stíl sem þau
bera með sjálfsöryggi og er í stíl
við persónuleikann sem ég heillast
af. Jóna Berglind vinkona mín er
textílhönnuður og hefur kennt
mér mikið þegar það kemur að
efniseiginleikum, áferð og litagleði og svo er hún líka alltaf svo
glæsileg til fara.“
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.

Bæjarlind 6 • S. 554 7030

Útgefandi: Ábyrgðarmaður:
Torg ehf
Jóhanna Helga
Viðarsdóttir

Agla horfir mikið á kvikmyndir frá níunda og tíunda áratugnum.

Ljósklædd Agla horfir dreymin út um glugga á Prikinu.

Þessa dagana
kemur innblásturinn frá uppvaxtarárum
mínum og dægurmenningu.
Áttu þér uppáhaldshönnuð/i?
„Ég fylgist með nokkrum á
Instagram, til dæmis Ýrúarí, Tönju
Huld Levý, Andra Hrafni og Sögu
Sig ljósmyndara. Ég elska hana,
hún er alltaf í fallegum og litskrúðugum fötum, „elegant“ töffari“.
Hver er þinn helsti veikleiki
þegar kemur að tísku og útliti?
„Ég fíla illa þegar fólk er farið
að vera eins og „copy/paste“. Til
dæmis allir í eins jakka með sama
hárið og blandast einhvern veginn
í sömu sápukúluna. Ég á líka erfitt
þegar ég sé konur á besta aldri
sem eru að versla og þiggja ráð frá
dætrum sínum sem eru kannski á
viðkvæmum aldri og falla svolítið
inn í sápukúlugengið. Sá til dæmis
konu máta smá skrúðugan jakka
sem hún var glæsileg í en 14 ára
dóttir hennar í svörtu hettupeysunni fékk að ráða. Jakkinn fékk
ekki að fara með heim, því miður.

Íslenskar konur eru líka fastar í því
að kaupa allt of stór föt á sig og fela
líkamann sinn eða með fast: nei
þetta virkar ekki því ég er svona í
laginu. Ég vil að við berum höfuðið
hátt og séum stoltar af því hvernig
við erum.“
Notar þú fylgihluti og skart?
„Já, ég var alltaf með hálsmenn
sem fyrsta ástin mín gaf mér, með
nafninu mínu, en keðjan er orðin
svo viðkvæm að ég var hrædd
um að týna meninu. Eva Súsanna
gullsmiður og vinkona mín gaf
mér hálsmen sem hún gerði. Lítill
kuðungur. Ég fer ekkert án kuðungsins. Ég er líka krabbi þannig
að kuðungurinn er skelin mín og
verndargripur. Ég er líka að vinna
hart að því að geta notað aftur
eyrnalokka en ég hef ekki verið
með slíka í mörg ár. Ég er búin að
fá fullt af góðum ráðum fyrir auma
eyrnasneplana mína.“
Hvað er fram undan hjá þér?
„Meira sjálfstraust, gleði og
jákvæðni. Ég hef verið að teikna og
mála og dreymir um að halda aðra
myndlistarsýningu á þessu ári á
einhverjum krúttlegum stað. Ég
hef líka endalaust gaman af ævintýrum og leiðsögunámið hefur
beðið lengi eftir mér, ég held að
þetta sé árið.“

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,
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Setja upp grímur með stæl

Á tímum kórónaveirunnar er mikilvægt að verja sig og sína fyrir smiti. Hefðbundnum grímum fylgir lítill glamúr en í tískuheiminum reyna margir að klæðast smartari útgáfum.
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

thordisg@frettabladid.is

Þ

að er vel hægt að nota hugmyndaflugið til að skreyta
annars tilkomulitlar
andlitsgrímur sem fólk setur
fyrir vitin til að forðast smit. Til
dæmis blóm eða fallegt tákn.
Það vekur aðdáun og eftirtekt og blæs fleirum
kjarki í brjóst að
skapa flott grímu-

trend á viðsjárverðum tímum.
Alls staðar eru boðin skýr:
Bannað að knúsa og kyssa
og óþarft að setja á sig
kyssilegan varalit til að
flikka upp á stælinn á
tískuviðburðum.

Þessi gestur
mætti á tískusýningu Christian Dior með
hefðbundna
sjúkrahúsgrímu
en hafði hana
svolítið tætta
til að gera hana
enn meira töff.

Kanadíski
leikarinn Howie
Mandel mætti
með gasgrímu í
Los Angeles.

NÝ SENDING AF
FLOTTUM FRÁ

NETVERSLUN WWW.BELLADONNA.IS
Verslunin Belladonna

Gullfalleg, dulúðug svört gríma
með gylltu merki Chanel sást
fyrir vitum þessa stællega gests
á tískusýningu Chanel í París
3. mars. Hún var einnig með
Chanel-tösku fulla af sótthreinsispritti og varðist kóróna
veirunni með plastskjöld frá
Chanel fyrir andlitinu.

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

PÓ

E

S
ST

UM
D
N

Bandaríski tónlistarmaðurinn Todrick Hall mætti
á Christian Cowan x Powerpuff Girls tískusýninguna í
Hollywood með ofursvala svarta grímu fyrir vitum.

Háar í mittið
- Stretch
Verð 12.900 kr.

- Stærð 34 - 52
- 7 litir
- 3 skálmasnið
- 3 síddir

Mesta
buxnaúrvalið
á öllu landinu.
Kíkið á myndir og verð á Facebook

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

Þessi sumarlega skvísa mætti vel búin á tískusýningu
Chanel í París með blómum prýdda grímu, í bleikum
sumarkjól með fölbláa Chanel-tösku við bleikan jakka.

Glæstur gestur á tískuvikunni í París með eyrnalokka,
klædd röndóttri skyrtu við rauðar buxur og kápu og
hvíta grímu í stíl með teiknuðum kínverskum táknum.

B LU E T H E R A P Y A M B E R
A LGA E R E V I TA L I Z E
MÝKIR, ÞÉTTIR & GEFUR LJÓMA

STYRKJANDI OG
ORKUGEFANDI
DAGKREM FYRIR
ÞROSKAÐA HÚÐ.

DAGKREM FYRIR ANDLIT, HÁLS OG BRINGU
SEM VINNUR GEGN ÖLDRUNAREINKENNUM.
Blue Therapy Amber Algae Revitalize krem fyrir andlit,
háls og bringu. Inniheldur einstakan Amber Algae þörung,
Life planktonTM auk uppbyggjandi efna. Kremið er orkugefandi,
nærandi, dregur úr öldrunareinkennum og styrkir varnarkerfi
húðarinnar. Húðin verður frísklegri, með meiri ljóma,
mýkri og vel nærð.

BIOTHERM KYNNING
Í LYFJUM OG HEILSU KRINGLUNNI FIMMTUDAG
TIL SUNNUDAGS 12. - 15. MARS.

20%

A F S L Á T T U R

A F

ÖLLUM BIOTHERM DÖMU- OG HERRAVÖRUM

Glæsilegur kaupauki fylgir þegar keyptar eru Biotherm vörur fyrir 7.800 kr eða meira á meðan birgðir endast.

LIFE PLANKTONTM er einstakt innihaldsefni sem örvar viðgerðarhæfni húðarinnar. Life Plankton
má finna í öllum vörum Biotherm og fæst nú í háu hlutfalli í seruminu, Life Plankton elixir.
NÝTT: Náðu enn meiri árangri með einstöku LIFE PLANKTON REPLUMPING
[H.A] AMPOULES sem 8 daga meðferð eða „boost“ Í eitt skipti.
LIFE PLANKTONTM ELIXIR Fyrsta skrefið í húðrútínunni Life
Plankton elixir. Serumið kemur
jafnvægi á rakastig húðarinnar,
jafnar yfirborð hennar, róar og
lagfærir.

www.lyfogheilsa.is

Life plankton ampúlurnar innihalda undraefnið
Life Planton og mikið magn Hýalúronsýru. Við
notkun styrkist varnarkefi húðar, efnaskipti hennar
örvast, hún endurnýjast og fær samstundis mikinn
raka og fyllingu. Plastið í Ambúlunum er umhverfisvænt og sérhannað til þess að formúlan haldi
100% virkni sinni.

Kringlunni
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Tvítugt
tískutákn

Lil Nas X leikur fyrir dansi í silfurlitum glansgalla með kögri á tónleikum BuzzFeed í júlí síðastliðnum. MYNDIR/GETTY

Rapparinn Lil Nas X hefur vakið mikla
athygli með óhefðbundnum stíl.
Hann hefur verið kallaður tískutákn
nýrrar kynslóðar og fengið hrós fyrir
að brjóta upp staðlaðar kynjaímyndir.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@frettabladid.is

L

il Nas X skaust upp á stjörnuhimininn í Bandaríkjunum
á síðasta ári með laginu „Old
Town Road“, sem hann gerði með
kántrípopparanum Billy Ray
Cyrus. Síðan þá hefur hann orðið
nokkurs konar tískutákn Z-kynslóðarinnar og táknmynd aukins
umburðarlyndis í rappheiminum,
en hann kom út úr skápnum í
júní síðastliðnum. The Cut ræddi

nýlega við hann um stílinn.
Lil Nas X segist hafa haft mjög
gaman af að leika sér með kúrekastíl síðastliðið ár.
„Ef ekki hefði verið fyrir „Old
Town Road“ hefði mér líklega ekki
einu sinni dottið í hug að prófa
þennan stíl, en hluti af ástæðunni
fyrir því að ég elska hann, er að ég
get notað hann á svo marga mismunandi vegu,“ segir rapparinn.
„Ég hef klætt mig í allt svart með
kögri og í neonbleikt með gyllingu
í smáatriðum. Með því að skipta
um liti og efni er hægt að gera
þetta nýtt og spennandi í hvert

Sótt?
Hví?
Fáðu
sent!

skipti. En ég byrja örugglega að
leika mér með nýjar hugmyndir
mjög bráðlega.
Ég fæ innblástur frá nokkurn
veginn öllu sem ég sé í kringum
mig, fólki, litum, sjónvarpsþáttum,
kvikmyndum, öllu þessu,“ segir
Lil Nas X. „Ég vinn mjög náið með
stílistanum mínum Hodo Musa
til að finna nýjar og öðruvísi
hugmyndir. Ég elska bjarta liti, en
það er enn þá svo margt sem mig
langar til að prófa og gera tilraunir
með.“
Lil Nas X er meðal annars
þekktur fyrir að vera alltaf með
einn dinglandi eyrnalokk og mjótt
yfirvaraskegg.
„Ég hef verið með dinglandi
kross í eyranu síðan í menntaskóla og það hefur bara alltaf verið
mitt sérkenni, eitthvað lítið til að
vera mótvægi við demantseyrnalokkana sem ég var oft með,“ segir
hann. „Og mér finnst yfirvaraskeggið mitt bara flott svona, satt
að segja.“
Lil Nas X hefur verið hampað
fyrir að feta ótroðnar slóðir í
karlatísku og endurskilgreina
karlmannlega tjáningu, sem hann
segir að sé mikið hrós.
„Ég klæði mig bara í það sem
mér finnst töff, en ef fólk lítur svo á
að það sé að hafa áhrif á iðnaðinn
er það bara enn betra,“ segir hann.
„Línurnar eru svo óskýrar þessa
dagana. Þegar ég máta eitthvað
hugsa ég ekki um hvort það sé of
kvenlegt eða karlmannlegt, ég

Hér leikur rapparinn ungi sér með töluvert öðruvísi útlit. Hann segir að hann langi að prófa alls konar útlit.

Lil Nas X í neonbleikum kúrekagalla
á Grammy-verðlaunahátíðinni.

Lil Nas X elskar bjarta liti og er sama
fyrir hvaða kyn flíkur eru ætlaðar.

Þegar ég máta
eitthvað hugsa ég
ekki um hvort það sé of
kvenlegt eða karlmannlegt, ég nota bara það
sem mér líkar og líður
vel í.

nota bara það sem mér líkar og
líður vel í. Mér er sama hvaða kyn
það var ætlað fyrir.“
Lil Nas X segir að það sé klikkuð
tilhugsun að hann sé álitinn tískutákn. „En ég meina, dressin mín
eru geggjuð, svo það gleður mig að
fólk hafi verið jafnhrifið af þeim og
ég,“ segir hann. „Ég held að maður
þurfi bara að víkka út mörk þess
sem fólki finnst töff eða venjulegt, maður þarf að vera einstakur
og prófa hluti sem enginn annar
hefur prófað.“

...öruggasta
matvörubúðin er
á netinu

Smáauglýsingar

7
550 5055

SMÁAUGLÝSINGAR
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Húsaviðhald

Þjónusta

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

Þjónusta

VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA, MÁLARA EÐA
AÐRA STARFSMENN?

Pípulagnir
PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA

Pípulagningameistari getur bætt
við sig verkefnum á viðhaldi og
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

Málarar
Málningarþjónusta S: 782-6034.

Höfum á skrá menn sem geta
hafið störf með skömmum
fyrirvara.
Proventus starfsmannaþjónusta
- proventus.is Sími 551-5000
Netfang proventus@proventus.is

Trésmíði
TRÉSMIÐUR

tekur að sér stór og smá verk
sanngjarnt verð s 8924624 net
sjgverktakar@gmail.com

Húsnæði

REGNBOGALITIR EHF.

Alhliða málningarþjónusta. Getum
bætt við okkur verkefnum. Vönduð
vinna löggilltra fagmanna. Sími
8919890 eða malarar@simnet.is

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

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

Tilkynningar

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á fiskveiðiárinu
2019/2020 sbr. reglugerð um úthlutun byggðakvóta til
fiskiskipa nr. 676, 4. júlí 2019

Grundarfjarðarbær
(Grundarfjörður)
ATH. Umsóknum skal skila í gegnum rafræna umsóknargátt,
einnig skal skila staðfestingu um vinnslusamning sem
viðhengi í umsóknargáttina á eyðublaði sem er að finna á
heimasíðu stofnunarinnar (fiskistofa.is).
Umsóknarfrestur er til og með 25. mars 2020

VA N TA R Þ I G STA R FS FÓ L K
Handafl er traust
og fagleg
starfsmannaveita
með margra ára
reynslu á markaði þar
sem við þjónustum
jafnt stór sem smá
fyrirtæki.

Við útvegum hæfa starfskrafta
í flestar greinar atvinnulífsins
Markmið okkar er að spara viðskiptavinum
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

Suðurlandsbraut 6, 108 Rvk. | SÍMI 419 9000 | info@handafl.is |

Við gætum verið
með næsta starfsmann
mánaðarins á skrá

Fiskistofa, 11.03.2020

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

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

capacent.is

Þjónustuauglýsingar
Ferðaþjónustuhús

handafl.is

Sími 550 5055
worknorth.is

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

HÚSARIF • JARÐVEGSVINNA
STEYPUSÖGUN • KJARNABORUN • MÚRBROT

Vertu vinur okkar á Facebook

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

viftur.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu
• 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

Alla fimmtudaga og laugardaga

Sími. 852-5804 | 852-5808 | worknorth@simnet.is

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

gudruninga@frettabladid.is

8 SMÁAUGLÝSINGAR

1 2 . M A R S 2 0 2 0 F I M MT U DAG U R

Fasteignir

Leirdalur 21, 260 Reykjanesbær
Nýjar 4. herbergja sérhæðir með stórri verönd,
með eða án bílskúrs.
Vandaðar fullbúnar eignir,
sem skilast með gólfefnum og tækjum.

O

PI Ð

HÚ

S

SÖLUSÝNING í DAG frá kl.17:15-18:00

FJÁRFESTAR- ATHUGIÐ
ATVINNUHÚSNÆÐI TIL SÖLU- MEÐ LEIGUSAMNINGUM
Vorum að fá í einkasölu þetta glæsilega og nýlega atvinnuhúsnæði (
Heildareignin). Húsið stendur í Norðlingaholti og er um 2460 fm á tveimur
hæðum. Öll efri hæð hússins er leigð til Reykjavíkurborgar langtímaleigu (
Norðlingaskóli). Á neðri hæð eru eru átta atvinnubil með innkeyrsluhurðum
Sem eru í útleigu að mestu. Hagstæð áhvílandi lán. Allar nánari upplýsingar
veitir undirritaður og sýnir eignina eftir nánara samkomulagi:

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Stefán Hrafn Stefánsson

Hagstæð seljendalán í boði
Júlíus M. Steinþórsson
Löggiltur fasteignasali
899-0555

Jóhannes Ellertsson
Löggiltur fasteignasali
864-9677

Nánari upplýsingar á skrifstofu eða á eignasala@eignasala.is

Tilkynningar

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin

Hótel og baðlón að Efri-Reykjum,
Bláskógabyggð
skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106 /2000.
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 13. apríl 2020.

hdl,lögg.fasts. - 895-2049 - stefan@stakfell.is

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

Þú ert ráðin/n!
Uppáhaldssetningin okkar hjá FAST ráðningum

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.

www.fastradningar.is

FAST

Ráðningar

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

