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Bob Dylan hóf feril sinn ungur og er
enn að. 
FRÉTTALBLAÐIÐ/GETTY

Goðsögn í 60 ár
sandragudrun@frettabladid.is

Í dag eru liðin 60 ár síðan tónlistarmaðurinn Bob Dylan hélt sína
fyrstu tónleika í Carnegie Hall í
New York en þá var hann ungur
maður, ekki nema tvítugur og
nýlega fluttur til borgarinnar sem
aldrei sefur. Fram að 4. nóvember
1961 hafði Dylan einungis komið
fram á litlum klúbbum og sem
upphitunaratriði fyrir þekktari
listamenn. Samkvæmt heimildum
mættu ekki nema 53 gestir á tónleikana í Carnegie Hall, en þeir
voru þó upphafið að tónleikaferli
sem átti eftir að endast í áratugi, en
hann er enn að, orðinn áttræður.

K Y N N I NG A R B L A Ð

Sjálfstraust
getur gert ljóta
flík að gulli

Tinna Björt Guðjónsdóttir
hefur vakið mikla athygli
fyrir persónulegan og töffaralegan stíl. Hún þorir að
fara eigin leiðir og líður
vel fyrir framan linsuna
þegar hún bregður á
leik. 2

3.000 tónleikar
Bob Dylan flutti til New York í
janúar þetta ár, staðráðinn í að
helga líf sitt tónlistarsköpun. Á
þeim 60 árum sem liðin eru frá
fyrstu alvöru tónleikunum hans
hefur hann spilað á yfir 3.000
tónleikum um allan heim. Auk
þess hlaut hann Nóbelsverðlaunin í bókmenntum árið 2017
fyrir nýsköpun á sviði ljóðrænnar
tjáningar innan hinnar miklu
lagahefðar Bandaríkjanna. Óhætt
er að fullyrða að tónlist Bob Dylan
hefur spilað stóran þátt í tónlistarsögunni undanfarna áratugi og
margir þekktustu tónlistarmenn
seinni hluta 20. aldar nefna hann
sem sinn helsta áhrifavald. ■

TARAMAR
Endurmótaðu húðina með lífvirkum
efnum úr náttúru Íslands

Tuttugu alþjóðleg verðlaun

Tinna segist velja liti eftir árstíðum. Hér er hún í fallegum grænum kjól sem fer henni einstaklega vel. 

FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR
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Tinna Björt hefur góðan smekk fyrir
litum. Takið eftir skónum.

Sjöfn
Þórðardóttir

sjofn
@frettabladid.is
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Tinna er mætt í vetrarstílnum og ber vestið einstaklega
vel. Ullarhúfan toppar heildarútlitið og á vel við veturinn.

Eitt af áhugamálum Tinnu er að
taka ljósmyndir, vinna með uppsetningu og stílisera umhverfið.
Hafa ljósmyndir hennar vakið
verðskuldaða athygli enda oft
mikil vinna að baki þegar kemur
að uppsetningu og stíliseringu.
Tinna er markaðsmanneskja og
leikkona og vinnur við hvoru
tveggja. Hún vinnur sem sölu- og
markaðsstjóri hjá Provision og
hefur líka verið að leika, síðast í
þáttaseríunni Systraböndum.
„Í frítímanum finnst mér gaman
að taka myndir og vinna með
setup-ið á sama tíma en Instagram
er skemmtilegur vettvangur fyrir
það,“ segir Tinna og bætir því við
að hún sé mjög dugleg að pósta
myndum á Instagram-reikning
sinn. Aðspurð segir hún að þegar
kemur að því að segja frá fatastílnum sé það enginn einn stíll.
„Fatavalið fer alveg eftir skapinu
hjá mér. Strigaskór og þægileg
peysa er klassík á mánudegi. Síðan
þegar nær dregur helgi fer ég
kannski í hæla. Ég er nú samt þekkt
fyrir að vera mikil „tomboy“stelpa. Ég horfi frekar öðruvísi á
föt í dag og ég passa mig á því að
kaupa minna og nýta lengur. Við
þurfum að hugsa um hvar öll þessi
föt enda og hvernig fatakaup hafa
áhrif á umhverfið.“

Tinna klæðist hér töffaralegum vintage jakka sem passar einstaklega vel við ljósbláu skyrtuna
og buxurnar. Bláu pinnahælarnir setja punktinn yfir i-ð. Jakki: Vintage búð í París. Ljósblá skyrta:
Monki Oslo. Buxur: Bik Bok Ósló. Pinnahælar: Aldo London. 
MYNDIR/AÐSENDAR
Kósí-stíllinn
klæðir Tinnu vel
og græni liturinn
á peysunni
kemur vel út.
Takið eftir Tom
Ford-gleraugunum sem eru
svo smart.

Fer oft í búningaleik með fötin sín
Þegar Tinna er spurð hvort hún
hafi ávallt haft mikla skoðun á því
hverju hún klæðist, segir hún svo
ekki vera, því móðir hennar hafi
stýrt því í fyrstu. „Mamma var
rosa mikið að klæða mig í sterka
liti þegar ég var lítil. Þegar ég fór
að klæða mig sjálf tók við tímabil
þar sem svarti liturinn réði ríkjum.
Ég sé samt að fatastíllinn minn
hefur breyst með aldrinum. Eins
og maður sjálfur í raun. Ég á til
að mynda flísbuxur sem ég hefði

SÆBJÚGNAHYLKI +D3 FYRIR HEILSUNA
Arctic Star sæbjúgnahylki+D3 innihalda yfir fimmtíu
tegundir af næringarefnum og eru þekkt fyrir:
• Hátt próteininnihald og lágt fituinnihald
• Að minnka verki í liðum og liðamótum
• Að byggja upp brjósk og draga úr tíðni
liðskemmda
• Að bæta ónæmiskerfið
• Að auka blóðflæði
• Að auka orku líkamans, stuðla að
myndun húð- próteins og insúlíns
• Stuðla að eðlilegri upptöku kalsíums
og fosfórs
• Stuðla að viðhaldi beina, tanna og vöðva
• Stuðla að bættri starfsemi ónæmiskerfisins
• D-vítamín hefur hlutverki að gegna við
frumuskiptingu.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA,

Framleiðandi er Arctic Star ehf.
Allar nánari upplýsingar fast á
www.arcticstar.is
Arctic Star Sæbjúgnahylki +D3
Varan fæst í flestum apótekum, heilsubúðum,
Hagkaupum, og Fjarðakaup.

info@arcticstar.is - www.arcticstar.is
Síðumúli 31 - 108 Reykjavik - S: 562-9018 / 898-5618

Tinna klæðist
hér fallegri
peysu frá H&M
en hún hefur
gaman af því
að leika sér á
myndum enda
áhugamanneskja um ljósmyndun.

brennt í gamla daga en í dag elska
ég þær. Það er líka skemmtilegt að
áhugamál mitt gefur mér tíma til
leika mér með fötin sem ég á. Ég
djóka oft með fötin mín; er í raun
bara miðaldra kona í búningaleik.“
Hvernig myndir þú lýsa fatastílnum þínum í dag með einni
setningu?
„Þægilegur, einfaldur, smekklegur og kannski smá svalur.“
Tinna er á því að hugarástand
geti líka skipt máli þegar kemur að
því að fíla sig í flíkinni sem maður
er í hverju sinni. „Ég held að sjálfstraust geti gert ljóta flík að gulli.“
Persónuleikinn skín í gegn
Tinna segist fyrst og fremst vera
hrifnust af sniðum sem passa fyrir
hennar vaxtarlag. „Þegar kemur að
sniðum vil ég að þau passi mínum
vexti en í dag máttu í raun klæða
þig eins og þú vilt. Það er svo fallegt
þegar persónuleiki skín í gegnum
klæðnaðinn hjá fólki.“
Tinna hefur gaman af því að
fara á vintage markaði og finnur
þar oft flíkur sem eru einstakar.
„Uppáhaldsflíkin mín er jakki sem
ég keypti á vintage markaði í París.
Þegar ég sá hann var beðið eftir því
að ég legði hann frá mér. Þá vissi ég
að ég væri með gæðaflík og sleppti
auðvitað ekki jakkanum,“ segir
Tinna og sér ekki eftir því að hafa
nælt sér í þennan dýrindis jakka
sem hún notar mikið.
Frábært þegar tískuhönnuðir
vinna með ódýrum merkjum
Áttu þér þinn uppáhalds hönnuð?
„Nei, ég get nú ekki sagt það en
ég fylgist með hvað er að gerast í
stóru tískuhúsunum. Það er gaman
að sjá að fleiri og fleiri fatahönnuðir vinna með ódýrari merkjum
eins og til dæmis H&M og Balmain
gerði 2015 en sú lína seldist upp
strax.“
Hvaða tískuvörumerki heilla þig
mest?
„Ralph Lauren er klassík. Tom
Ford er flottur. Síðan er gaman að
sjá merki sem voru í tísku þegar ég
var fimmtán ára koma sterk inn í
dag eins og Tommy Hilfiger, Fila og
Champion. Ég bíð eftir að sjá Fruit

næs að fara í dekkri liti á haustin.
Uppáhaldsliturinn minn er
svartur. En ég reyni oft að vera í
ljósu við hann. Svartar buxur og
hvítur stuttermabolur. Og ef ég er í
stuði hendi ég gulum jakka við.“

Faðir Tinnu, Guðjón Sigmundsson,
eða Gaui litli, rekur Hernámssetrið,
þar sem hægt er að leika sér.

of the Loom í öllum búðum.“
Fylgir þú tískustraumunum
þegar kemur að litavali eða áttu
þér þína uppáhaldsliti sem þér
finnst klæða þig best?
„Litaval hjá mér fer eftir árstíðum. Það er rosa gaman að fara
í sumarliti eftir langan vetur og

Hamingja í hvítum strigaskóm
Tinna elskar strigaskó og hvítir eru
í sérstöku uppáhaldi. Tinna er því
fljót að svara þegar hún er beðin
um að lýsa skótískunni sem hún
heillast af. „Nýir hvítir strigaskór
veita mér hamingju. En ég á líka
brún ökklastígvél sem ég nota
mikið, þau passa við allt. Síðan eru
það pinnahælar á góðum degi.“
Hvað finnst þér vera ómissandi
að eiga þegar þú velur þér fylgihluti
í dag?
„Ég hef gengið með hringi/hoops
síðan ég setti 2pac-klút í hárið á
mér í 8. bekk. Ég nota þá enn í dag
og á kannski vandræðalega mikið
af þeim. Þeir passa við allt. Síðan
geta flott gleraugu gert mikið en ég
er rosa ánægð með mín Tom Ford
gleraugu sem ég fékk hjá Eyesland.“
Þeir sem vilja kíkja á það sem
Tinna er að gera geta fylgst með
henni á Instagram-reikningi
hennar @tinnabg. n
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Þeir best klæddu djamma í Dúbaí
Samhliða opnun á Expo
2020 sýningunni í Dúbaí var
tískuhönnuðurinn Giorgio
Armani með eigin veislu,
One Night Only, sem er
farandviðburður og hefur
verið haldinn víða um heim,
í London, Tókýó, Peking,
Róm, New York og París.
elin@frettabladid.is

Mikill fjöldi gesta var samankominn á glæsilegu hóteli Armani sem
staðsett er í hæsta turni heims,
Burj Khalifa. Chris Martin, tónlistarmaður úr Coldplay, var meðal
gesta og hafði á orði að hvergi í
heiminum væru jafn margir best
klæddu á einum stað á sama tíma.
Hann flutti nokkur lög í veislunni.
Meðal annarra gesta var leikkonan Sharon Stone, Lily James
sem er vel þekkt úr Mamma Mia!
og Downton Abbey svo eitthvað
sé nefnt og Clive Owen sem nýlega
lauk við að leika Bill Clinton í nýrri
kvikmynd um forsetann fyrrverandi, Impeachment: American
Crime Story. Gestunum var meðal
annars boðið í eyðimerkurferð
sem þeim þótti áhugaverð.
Expo 2020 sýningin í Dúbaí átti
að vera á síðasta ári en var frestað
vegna Covid. Armani sýnir hátísku
í tengslum við sýninguna og
kynnir þar með ítalska yfirburði
í hönnun, eins og það er nefnt.
Armani hlaut sjálfur gullna vegabréfsáritun í Sameinuðu arabísku
furstadæmunum.

Gullna vegabréfsáritunarkerfið hófst árið 2019 og veitir tíu
ára búsetu sem viðurkenningu á
sérstökum framlögum til landsins. Armani fagnar um þessar
mundir ellefu árum í hótelrekstri
í Dúbaí og segir að breytingarnar í
borginni á þessum árum séu ævintýralegar.
Hótelið í Dúbaí býður upp á
lúxusgistingu og aðstöðu en það er
á 38. hæð í skýjakljúfinum. Veggir
eru til dæmis klæddir silki og leðri.
„Þótt hótelið hafi orðið tíu ára í
fyrra er engin þörf á breytingum,
klassinn hefur haldið sér vel. Þetta
er tímalaus hönnun,“ segir Armani.
„Ég er ánægður og stoltur af að
vera hér,“ sagði Armani við blaðamenn. „Miðausturlönd eru vagga
nýs lúxushugtaks, samheiti um
stöðuga þróun og tilraunir sem
eiga rætur í töfrum djúprar menningar þessara ríkja.“
Á tískusýningunni sýndi hann
glæsilegan fatnað fyrir vorið 2022.
Sýningin fór fram fyrir framan
turninn Burj Khalifa en þar er
stærsti gosbrunnur heims sem
skiptir litum, flytur tónlist og
hreyfist á rúmlega þúsund vegu.
Glæsileikinn var því allt um kring.
Armani Pop-Up verslun hefur
verið sett upp í Dubai Mall og
verður opin í mánuð. Sömuleiðis
er Armani-verslun í miðstöðinni
sem var opnuð árið 2010 og endurnýjuð á síðasta ári. Önnur Armaniverslun er í Mall of the Emirates en
báðar þessar verslunarmiðstöðvar
eru sérlega glæsilegar. n

Giorgio Armani kom fram í lok tískusýningarinnar í Dúbaí og var vel fagnað. 
Sumarlegur
jakki sem
getur hentað
spari eða
bara í góðu
veðri við
gallabuxur.

FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Ljósblár
og frjálslegur jakki en
merki Armani
er skraut í
efninu.

Peysur
í úrvali
Það má segja
að elegans sé
ávallt í sniðunum hjá
Armani. Gullfalleg efni
og sniðin
kvenleg.
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Laxdal er í leiðinni
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Það eru allir
fínir í hvítum
jakkafötum.
Þessi tvíhneppti
jakki er
einstaklega
smekklegur.

Kjólarnir sem
sýndir
voru fyrir
vorið 2022
voru hver
öðrum
glæsilegri.

GOZZIP Peysukjóll með stórum kraga
Fæst líka í svörtu
Stærðir 38-56
Verð kr. 17.980

IVY-BEAU Kjóll
Stærðir 36-46
Verð kr. 8.980

YEST/YESTA Peysukjóll
Stærðir 36-56
Verð kr. 12.980

ES&SY Kjóll
Stærðir 36-46
Verð kr. 8.980

YEST/YESTA Peysukjóll
Fæst líka í svörtu
Stærðir 36-56
Verð kr. 10.980

GOZZIP Ena Skyrtukjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 15.980

GOZZIP Johanne Skyrtukjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 15.980

GOZZIP Jenny Skyrtukjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 17.980

GOZZIP Johanne Skyrtukjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 15.980

STUDIO Gudrun Skyrtukjóll
Stærðir 38-56
Verð kr. 15.980

GOZZIP Gitte bolur
Stærðir 38-56
Verð kr. 9.980

GOZZIP Gitte bolur
Stærðir 38-56
Verð kr. 9.980

STUDIO Fie Skyrtublússa
Stærðir 38-56
Verð kr. 13.980

YEST/YESTA Opin peysa
Stærðir 36-56
Verð kr. 13.980

YEST/YESTA Opin peysa
Fæst líka í svörtu
Stærðir 38-52
Verð kr. 9.980

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Stjörnurnar mættu á aldarafmæli Gucci
Gucci hélt áfram að fagna
aldarafmæli sínu á þriðjudagskvöld með tískusýningu á gangstétt Hollywood
Boulevard, frægustu götu
Los Angeles. Þetta var fyrsta
sýning tískuhússins í Bandaríkjunum síðan árið 2015 og
þar sáust mörg fræg andlit.

Sýningin var
framhald af
hátíðarhöldum
Gucci vegna
aldarafmælis
síns, sem hófust
í apríl á þessu
ári.
FRÉTTABLAÐIÐ/
GETTY

oddurfreyr@frettabladid.is

Sýningin á þriðjudagskvöld var
fyrsta tískusýning Gucci utan Ítalíu
síðan heimsfaraldurinn byrjaði og
aðdáendur merkisins létu sig ekki
vanta. Sýningin var framhald af
hátíðarhöldum Gucci vegna aldar
afmælis tískuhússins sem hófust í
apríl með sýningu sem fagnaði stíl
Gucci síðustu 100 árin og rifjaði upp
frægustu hönnun tískuhússins.
Á sýningunni sýndi Gucci
fatalínu sem var ekki bundið við
ákveðna árstíð, en þetta er í þriðja
sinn sem tískuhúsið gerir það síðan
árið 2020. Þá sagði hönnunarstjóri
Gucci, Alessandro Michele, að það
væri úrelt kerfi að binda föt við
ákveðnar árstíðir. „Mér finnst að
föt eigi að hafa lengri líftíma en
þessi orð gefa þeim,“ sagði hann.
„Öll þessi svívirðilega græðgi hefur
orðið til þess að við höfum misst
samhljóminn og umhyggjuna,
tengslin og þá tilfinningu að til
heyra.“
Lokuðu Hollywood Boulevard
Fyrir sýninguna var frægasta breið
stræti Los Angeles, Hollywood
Boulevard, lokað fyrir umferð, svo
sýningin gæti farið fram á gang
stéttinni fyrir framan kínverska
kvikmyndahúsið, eitt frægasta
kennileiti borgarinnar, þar sem
fræga fólkið er með stjörnur með
nafni sínu á gangstéttinni.
Fræga fólkið lét sig ekki vanta á
viðburðinn, en meðal gesta voru
Diane Keaton, sem var í klæðnaði
sem var hannaður af bæði Balenci
aga og Gucci og Gwyneth Paltrow,
sem mætti í nýrri útgáfu af þekktri
Gucci-dragt sem Tom Ford hannaði
upprunalega árið 1996 og var
endursköpuð fyrir aldarafmælið.
Aðrir vinir Gucci, eins og Billie
Eilish, Dakota Johnson, Sienna
Miller, Tracee Ellis Ross og James
Corden mættu líka til að berja nýju
línuna augum.
Frægt fólk og kynlífsleikföng
Fræga fólkið sat ekki allt á fremsta
bekk, heldur tók sumt þeirra þátt í
sýningunni, þrátt fyrir að Aless

Jared Leto tók þátt í sýningunni
í stað þess að fylgjast með úr
fremstu röð eins og venjulega.

Frægasta breiðstræti Los Angeles,
Hollywood Boulevard, var lokað fyrir
umferð á meðan sýningin fór fram.

Sýningin var ekki bundin við neina árstíð, en Gucci hætti
að kenna tískulínur sínar við árstíðir á síðasta ári.

andro Michele sé almennt ekki
mikið fyrir að nota frægt fólk í
sýningunum sínum.
Jared Leto var því ekki fagnandi
á hliðarlínunni eins og venjulega á
Gucci-sýningum, heldur tók hann
sjálfur þátt og var í gráum jakka
fatajakka við hvítar, reimaðar
leðurbuxur. Macaulay Culkin kom
líka mörgum á óvart með þátttöku
sinni, en hann var í Hawaii-skyrtu,
drapplitum útvíðum buxum og
svörtum klossum. Söngkonan
Phoebe Bridges tók líka þátt og var
í svörtum alklæðnaði og snáka

Phoebe Bridges var í svörtum alklæðnaði og snáka
skinnsstígvélum.

skinnsstígvélum. Önnur þekkt
nöfn sem tóku þátt í sýningunni
voru Quannah Chasinghorse, Jodie
Turner-Smith og Jeremy Pope.
Sumar af fyrirsætunum á
sýningunni voru látnar ganga með
kynlífsleikföng í höndunum sem
aukahluti, en þetta er ekki í fyrsta
sinn sem Michele notar óvenjulega
aukahluti á sýningunum sínum.
Hann hefur áður meðal annars
látið fyrirsætur ganga með reið
tygi og eftirlíkingar af afhöggnum
hausum sem áttu að líta út eins og
þeirra eigin. n

ERMINGARGJAFIR
SINGLE’S DAY

Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út
bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum.

Sérblaðið Singles’ Day kemur út miðvikudaginn 10. nóvember.

lir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst
gjafirnar Ílifa
í minningunni
umtækifæri
aldur og
blaðinu
gefst fyrirtækjum
til aðævi.
koma á framfæri
þeim afsláttum sem þau bjóða upp á þann dag.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss
Tryggðu þér
auglýsingapláss
lesna dagblaði landsins.
í langmest
lesna
dagblaðií mest
landsins.

Nánari upplýsingar um blaðið veitir:
singar hjá
auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

sendu
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Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
Sími
550 póst
5654 /ájonivar@frettabladid.is
okkur
netfangið serblod@frettabladid.is

Það kom mörgum á óvart að sjá
Macaulay Culkin á sýningunni.

Sumar af fyrirsætunum voru látnar
ganga með kynlífsleikföng í hönd
unum.

EDENBYGGÐ
HVERAGERÐI
16 nýjar íbúðir komnar í sölu.

Edenmörk 1, 3 og 7
Verð frá 33.500.000 - 42.900.000
Stærð frá 55 m² - 75,3 m²

OPIÐ HÚS

Á SKRIFSTOFU BYR FASTEIGNASÖLU
AUSTURmÖRK 4 í HVERAGERÐI

LAUGARDAGINN 6. NÓV 2021
KL. 13:00 – 15:00

Elín Káradóttir
Löggiltur fasteignasali

Austurmörk 4, 810 Hveragerði
s. 483 5800 • byr@byrfasteign.is

Smáauglýsingar

550 5055

8 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

4. nóvember 2021 FIMMTUDAGUR

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

Húsnæði

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK
Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

Umhverfismat

Geymsluhúsnæði

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

Tímavinna eða tilboð.

Bilauppbod.is er uppboðsvefur
þar sem þú getur keypt eða selt
bíl á einfaldan og hagkvæman
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610
www.bilauppbod.is

Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

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

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

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

Bílar óskast

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

FRÉTTIR, FÓLK &
MENNING
á Hringbraut

Matsáætlun í kynningu

24.000 tonna laxeldi á landi í Ölfusi
Geo Salmo hefur lagt fram matsáætlun til Skipulagsstofnunar vegna
umhverfismats laxeldis á landi í Ölfusi með 24.000 tonna framleiðslugetu á ári.
Kynning á matsáætlun: Matsáætlunin er aðgengileg á vef Skipulagsstofnunar www.skipulag.is.
Umsagnarfrestur: Allir geta kynnt sér matsáætlunina og veitt
umsögn. Umsagnir skulu vera skriflegar og berast eigi síðar en 2. desember 2021 til Skipulagsstofnunar, Borgartúni 7b, 105 Reykjavík eða
með tölvupósti á skipulag@skipulag.is.

Nudd
NUDD NUDD NUDD

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og við höfum samband

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Lausir tímar. Sími 694 7881, Janna.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

Töfluskipti, myndsímar. Hagstæð
verð. Straumblik ehf. Löggiltur
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

Þjónusta

Keypt
Selt

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

Til sölu

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 8-17

Heilsa

Heilsuvörur

Húsaviðhald

Fáðu tilboð þér að kostnaðarlausu
í verkið í síma 786-3211 eða sendu
okkur póst á verk@edalverk.is

Þjónustuauglýsingar
Varahlutir í lyftara

Sími 550 5055
LED leiðiskrossar

- Toyota
- Hyster
- Yale
- Jungheinrich
- OO.

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

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

EFTIR

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Bílsætaviðgerðir-, mótorhjóla og
snjósleðasæti. Húsbílaklæðningar
og öll almenn bólstrun. Við erum
þekktir fyrir fljóta og góða
þjónustu. Skoðið video af vinnslu
á www.hsbolstrun.is

Formbólstrun

Hamraborg 5 Kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hs@bolstrun.is

Alla fimmtudaga og laugardaga

• 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

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

arnarut@frettabladid.is

