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Útgáfuhóf vegna útgáfu bókarinnar
verður á Akureyri í dag.

Höndlað við Pollinn
sandragudrun@frettabladid.is

Vegna útgáfu bókarinnar Höndlað
við Pollinn, Verslunar- og viðskiptasaga Akureyrar frá upphafi
til 2000, eftir Jón Þ. Þór, verður
útgáfuhóf í Eymundsson á Akureyri
í dag klukkan 16.00.
Í bókinni rekur Jón sögu verslunar á Akureyri frá öndverðu
til þúsaldamótanna. Í bókinni
segir frá fyrirtækjum og fólki sem
mótaði viðskiptaumhverfið og setti
svip á mannlífið í bænum.
Verslun og viðskipti hafa verið
undirstöðuþáttur í atvinnu- og
mannlífi á Akureyri og við innanverðan Eyjafjörð allt frá því að
fyrsta skipið hlaðið verslunarvöru
renndi inn fjörðinn á landnámsöld.
Prýdd fallegum myndum
Bókin er prýdd ljósmyndum sem
margar hafa ekki birst á prenti og
teikningum og máluðum myndum
eftir Kristin G. Jóhannsson.
Jón Þ. Þór er einn afkastamesti
sagnfræðingur Íslands. Hann
hefur áður skrifað fjölda bóka,
meðal annars ævisögu Winstons
Churchills, bók um ævihlaup allra
Bandaríkjaforsetanna frá George
Washington til Baracks Obama og
bækurnar Sá er maðurinn og Sá er
maðurinn II, þar sem fjallað er um
ævi fjölda fólks sem setti mark sitt á
söguna. n

Olga Helena, Sara Björk og Eyrún Anna sjá um netmarkaðstorg Heimapopup.is þar sem fjöldi vefverslana auglýsir afslætti.

Singles’ Day á heimapopup.is

FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Heimapopup.is er orðið eitt stærsta markaðstorg netverslana á Íslandi og tekur að sjálfsögðu þátt í Singles’ Day í dag, 11. nóvember. Netmarkaðstorgið byrjaði sem lítill pop-up
markaður en hefur vaxið fiskur um hrygg undanfarin ár. 2
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Þær eru þrjár stöllurnar sem
standa á bak við netmarkaðstorgið
Heimapopup.is, þær Olga Helena
Ólafsdóttir, Eyrún Anna Tryggvadóttir og Sara Björk Purkhús. „Við
Eyrún eigum barnavöruverslunina
Von verslun og Sara á Purkhús &
SisBis,“ segir Olga.
„Ævintýrið byrjaði árið 2017
þegar við vorum sjálfar nýbúnar
að stofna okkar eigin netverslanir.
Við tókum eftir að það vantaði
hentugan vettvang fyrir netverslanir að sýna varninginn sem þær
eru að selja. Þá datt okkur í hug að
bjóða upp á pop-up markað fyrir
netverslanir. Fyrsta markaðinn
héldum við jólin 2017. Þá vorum
við tólf verslanir sem sýndum og
seldum vörur okkar og afraksturinn var mjög góður.“ Með hverjum
markaði fjölgaði netverslunum
sem tóku þátt. „Þetta óx hratt og
við fórum úr tólf netverslunum í
Síðumúla upp í 90 verslanir í Víkingsheimilinu,“ segir Olga.
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Olga Helena

Yfir á netið
Eins og frægt er orðið hafði Covid19 faraldurinn áhrif á mannamót
og í tilfelli pop-up markaðanna
færðust þeir yfir á netið, en í nýrri
mynd. „Fólk var hvatt til þess að
halda sig heima til að lágmarka
smit og versla frekar á netinu.
Við þurftum að finna nýjar leiðir
til að halda markaði. Þá varð til
hugmyndin um vefmarkaðinn
Heimapopup.is þar sem fjöldi
netverslana kemur saman undir
einum hatti, til að auglýsa þá
afslætti og tilboð sem þær bjóða
upp á tiltekna helgi eða ákveðna
daga. Á þeim tveimur árum sem
Heimapopup.is hefur verið starfandi höfum við haldið fjölda
einstakra tilboðsviðburða og að

Það er mjög líklegt
að Singles’ Day
útsöludagurinn verði
einstaklega stór í ár.
Olga Helena
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Allt 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.

Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Björn Víglundsson

sjálfsögðu tökum við þátt í öllum
stóru tilboðsdögunum eins og
Singles’ Day, Black Friday og Cyber
Monday.“
Hundruð verslana á einum stað
Í ár eru yfir 200 verslanir skráðar
á Singles‘ Day á Heimapopup.is.
„Þetta er tíundi netmarkaðurinn
okkar og hefur úrvalið af netverslunum á okkar snærum aldrei verið
meira. Vöruúrvalið hefur að sama
skapi aldrei verið fjölbreyttara. Þú
finnur eitthvað fyrir alla, heimilisvörur, lífsstílsvörur, snyrtivörur,
hönnun, handverk, barnavörur,
útivistarvörur, fatnað, skart, raftæki og margt fleira,“ segir Olga og
bætir við: „Það sem er svo skemmtilegt við þetta fyrirkomulag er að
viðskiptavinir kynnast nýjum
fyrirtækjum og uppgötva verslanir sem þeir hafa ekki séð áður.
Verslanirnar eru með frábær tilboð
og flestir með einhvern afslátt af
öllum vörum. Það verður aldeilis
hægt að gera góð kaup í jólapakkann eða bara fyrir sig sjálfa/n.“
Einfalt og þægilegt
Heimapopup.is er mjög þægilega
uppsett og er auðvelt að finna allt
það sem þú leitar að. Síðunni er
skipt niður í flokka sem auðveldar
viðskiptavinum að skoða úrvalið.
Á forsíðunni er síðan listi með
öllum fyrirtækjunum. „Það er
aragrúi af spennandi verslunum
á Íslandi. Á Heimapopup.is eru
þær komnar saman undir einn
hatt, sem gerir viðskiptavinum
ótrúlega auðvelt fyrir að finna allt
sem hugurinn girnist, hvort sem er
handa sjálfum sér eða í jólagjafir
handa vinum og vandamönnum.“
Veglegur afsláttur til miðnættis
„Við opnum fyrir vefsíðuna á miðnætti 11. nóvember og erum með
opið fram til miðnættis 12. nóvember. Einhverjar verslanir eru með
valdar vörur á miklum afslætti
en langflestar eru með góðan
afslátt af stórum hluta vara sinna,
eða jafnvel öllum vörum í tilefni
dagsins. Enn fremur bjóða margar
verslanir upp á fría sendingu, jafnvel beint heim að dyrum. Þetta
heillar sérstaklega viðskiptavini á
landsbyggðinni, en kemur sér auðvitað vel fyrir alla.“

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Oddur Freyr
Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is s. 550 5766 | Sandra Guðrún Guðmundsdóttir,
sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,
s. 550 5767 | Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is, s. 550 5768

Olga segir að Dropp þjónustan
sé stórsniðug, en fyrirtækið er með
skilastöðvar um land allt og sækir
vörur í vöruhús nokkrum sinnum
á dag. „Það eru mjög margar netverslanir á Heimapopup.is að nýta
sér Dropp, enda er fyrirkomulagið
þægilegt fyrir bæði verslunareigendur og viðskiptavini. Ef viðskiptavinur kaupir vöru fyrir
hádegi þá getur hann sótt hana
á næstu Dropp-stöð samdægurs.
Kaupendur fá varninginn hratt
og örugglega og seljendur losna
að sama skapi við vörur af lager
sínum.“
Ætlar að nýta sér Singles’ Day
Sjálf segist Olga vera búin að búa
til dágóðan lista yfir jólagjafir sem
hún ætlar að versla á Singles’ Day.
„Ég sé fram á að geta strikað út
mjög mikið af þessum lista með
því að versla eingöngu við netverslanirnar á Heimapopup.is.
Jólagjafainnkaup á netinu eru
einstaklega hentug lausn, sérstaklega fyrir upptekið fólk. Sjálf er ég
mjög upptekin í eigin verslun fyrir
jólin og kann vel að meta það að
geta fundið allt sem mig vantar á
netinu. Ég þarf ekki að eyða tíma
í ferðalög á milli verslana og hef
allan sólarhringinn til þess að
versla á mínum eigin hraða, án
þess að hafa áhyggjur af opnunartíma verslana. Svo skemma ekki
fyrir öll þessi frábæru tilboð sem
netverslanirnar eru að bjóða upp á
í tilefni Singles‘ Day.
Sem eigandi netverslunar þá
tek ég eftir því að fólk er snemma
byrjað að versla jólagjafirnar í ár,
sem er nokkuð fyrr heldur en hefur
verið síðustu ár. Viðskiptavinir vita
að það ríkir vöruskortur í landinu
á nánast öllum vöruflokkum og
það getur verið erfitt fyrir verslanir
að flytja inn vörur með stuttum
fyrirvara ef þær klárast. Það er
því mjög líklegt að Singles‘ Day
útsöludagurinn verði einstaklega
stór í ár,“ segir Olga og hvetur fólk
til þess að nýta sér afsláttinn í dag í
netverslunum Heimapopup.is. n

Eyrúnu, Olgu
og Söru fannst
vanta vettvang
fyrir netverslanir til að sýna
vörur sínar.
Popu p hugmyndin færðist
svo á netið í
faraldrinum
og hefur aldrei
verið sterkari.
Yfir 200 verslanir taka nú
þátt í Single’s
Day.

FRÉTTABLAÐIÐ/

Skoðaðu úrvalið af hundruð
netverslana sem bjóða upp á stórtækan afslátt í tilefni dagsins á
heimapopup.is.
Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
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.

ZE-ZE Filuc pífukjóll með doppum
Stærðir 38-48
Verð kr. 10.990

ZE-ZE Hiva plíseraður kjóll
Stærðir 38-46
Verð kr. 11.990

ZHENZI Pluma Shiffonkjóll
Fæst líka í bleiku
Stærðir 42-56
Verð kr. 12.990

ZE-ZE Nati Síður pífukjóll
með smágerðu blómamynstri
Fæst líka í bláu - Stærðir 38-46
Verð kr. 8.990

ZE-ZE Enzy síður pífukjóll
Fæst líka í bláu
Stærðir 38-48
Verð kr. 10.990

SINGLES DAY TILBOÐ í netverslun til miðnættis

ZHENZI Giro pífukjóll
með stuttum ermum
Fæst í fleiri litum - Stærðir 42-56
Verð kr. 9.990

ZE-ZE Suvia pífukjóll
Stærðir 40-48
Verð kr. 9.990

ZE-ZE Lisic léttur pífukjóll
með gyllingu
Fæst líka í bláu - Stærðir 38-48
Verð kr. 9.990

ZE-ZE Paya hettupeysukjóll með Lurex
Stærðir 38-48
Verð kr. 12.990

ZHENZI Rennd hettupeysa með vösum
Fæst líka í bláu
Stærðir 42-52
Verð kr. 11.990

25% afsláttur af öllum vörum frá

ZE-ZE Lance golfpils með undirbuxum
Fæst í fleiri litum
Stærðir 36-48
Verð kr. 6.990

ZHENZI Twist kvartbuxur
Fást í fleiri litum
Stærðir 42-58
Verð kr. 6.990

ZHENZI Jazzy Strechbuxur
Fást í fleiri litum
Stærðir 42-58
Verð kr. 7.990

ZHENZI Strechbuxur Twist legging fit
Fást í fleiri litum
Stærðir 42-58
Verð kr. 7.990

ZE-ZE Kidy mynstraðar leggings
Fleiri mynstur til
Stærðir 38-48
Verð kr. 4.990

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Lítil stelpa að skapa sér ævintýraheima
Sjöfn
Þórðardóttir

sjofn
@frettabladid.is

Að eiga sér draum og koma
honum í framkvæmd er
afrek út af fyrir sig. Katla
Guðmundsdóttir skartgripahönnuður er ein þeirra sem
lét draum sinn rætast þegar
hún byrjaði að hanna sínar
eigin skartgripalínur.
Vinnustofa Kötlu er hjá SIGN sem
er í Hafnarfirði, við Fornabúðir, á
heillandi stað við höfnina. SIGN er
bæði skartgripaverslun og vinnustofa, þar sem töfrarnir gerast í
hönnun skartgripa. Katla gekk til
liðs við SIGN fyrir liðlega ellefu
árum og byrjaði þá að hanna skartgripi samhliða því að selja skart.
Í dag eru Katla og Sigurður Ingi
Bjarnason gullsmiður saman með
vinnustofuna og blómstra saman í
verkum sínum.
Mikil sveitastelpa
Katla er fædd og uppalin á Sauðárkróki hjá foreldrum sínum og
bróður. „Ég var mikið í sveit sem
barn og unglingur hjá afabróður
mínum og fjölskyldu hans á
Melstað í Óslandshlíð. Þannig að
ég er mikil sveitastelpa í mér og
elska sveitina. Þaðan kemur eitt af
mínum uppáhaldsáhugamálum,
sem er hestamennska. Ég nýt þess
að fara í útreiðartúra úti í náttúrunni og þar fæ ég líka innblástur
í hönnun mína,“ segir Katla, sem
veit fátt skemmtilegra en að vera
í kringum hesta. Katla var bæði í
grunnskóla og framhaldsskóla á
Sauðárkróki.

Katla Guðmundsdóttir skartgripahönnuður er ein þeirra sem lét draum sinn rætast þegar hún byrjaði að hanna sínar eigin skartgripalínur.

TILBOÐSDAGAR
Á VÖLDUM
VÖRUM

Skartgripalína frá Kötlu sem nefnist Lóa og er ákfalega falleg.

„Ég bjó í Svíþjóð um tíma og hef
ávallt haft mikinn áhuga á allri
hönnun og list. Ég stefndi alltaf á
leirlist eða fatahönnun á mínum
yngri árum en er menntuð snyrtifræðingur, ótrúlegt en satt,“ segir
Katla og segir að örlögin hafi síðan
leitt hana í skartgripahönnunina.
Katla er móðir og nýtur sín í því
hlutverki líka. „Í dag á ég þrjú yndisleg börn, þau Árna Tuma 17 ára og
tvíburana Árveigu Ólöfu og Bjarna
Kristin sem eru 14 ára,“ segir hún
og bætir því við að þau veiti henni
innblástur í listina.

20%

afsláttur

LAXDAL .IS

Laxdal er í leiðinni

Fylgið okkur á FB

SÍGILD

KÁPUBÚÐ

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

Fallegt ferli
„Ég hef ávallt haft áhuga á skartgripahönnun og þá sér í lagi
hvernig skartgripurinn er búinn
til og hvernig efnin verða að því
sem skapað er. Hvernig sköpun
hönnuðarins er yfirfærð í tilbúinn
hlut, allt frá hugmynd, markaðssetningu og til þess sem síðan ber
skartið, finnst mér fallegt ferli.“
Er einhver saga bak við hönnun
þína og ástríðuna í því sem þú ert
að gera?
„Kannski bara sagan mín, lítil
stelpa sem var skítug upp fyrir
haus úti að leika sér og skapa ævintýraheima. Þessi stelpa fylgir mér
svolítið í öllu sem ég geri. Stundum
er hönnunarferlið eins og ævintýri,
innblástur getur verið ævintýralegur.“

Tileinkuð mömmu sem greindist
með krabbamein fyrr á árinu
Katla hannaði nýverið nýja
skartgripalínu sem nú hefur litið
dagsins ljós.
„Nýjasta línan er ólík hinum.
Hluti af henni er grófur en fínlegur
á sama tíma, keðjur sem mynda
einingu og heitir Samspil. Annar
hluti, sem heitir Lóa, er pen með
mikið af steinum sem líkjast tári
en tár myndast vegna tilfinninga hvort sem er vegna gleði eða
sorgar. Þennan hluta línunnar
tileinkaði ég mömmu minni, sem
greindist með brjóstakrabbamein
fyrr á árinu og er að takast á við
það verkefni. Mamma mín heitir
Ólöf og er kölluð Lóa.“
Katla segist aðallega fá innblásturinn í hönnun sína frá
fólkinu sem stendur henni næst.
„Ég leitast mikið eftir því að hafa
gaman í kringum mig og hlæja sem
mest, það veitir mér líka mikinn
innblástur.“
Andstæður heilla mig mikið
Hvernig myndir þú lýsa hönnunarstílnum þínum?
„Ég leitast eftir að láta andstæður mætast og finna jafnvægi
þar á milli.“
Þegar kemur að vali að formum
og táknum, er eitthvað sem heillar
þig frekar en annað?
„Andstæður heilla mig mikið,

Móðir náttúra nefnist þetta hálsmen.

svart og hvítt, mjúkt og hart, slétt
og hrjúft og svo framvegis.“
Þegar Katla er spurð hvort hún
eigi sér uppáhaldsskart sem hún
hefur hannað er hún með það á
hreinu. „Móðir náttúra-línan sem
ég hannaði árið 2018, annars er
auðvelt að halda upp á nýjustu
línuna sem er í gangi hverju sinni,“
segir Katla dreymin á svip.
Áttu þinn uppáhaldshönnuð
þegar kemur að hönnun á skarti og
fylgihlutum?
„Sigurður Ingi Bjarnason er
alltaf í mestu uppáhaldi hjá mér.
Hann veitir mér mikinn innblástur
og hvatningu, sem er innblásin
krafti í mína hönnun.
Langar að flytja upp í sveit
Þegar Katla horfir til framtíðar segist hún enn eiga fullt af draumum
sem hana langar að fylgja eftir.
„Ég á mér marga drauma, eiginlega of marga, mig langar að flytja
upp í sveit og vinna við sköpunina
okkar og vera meira í hestamennsku.
Svo ætla ég einhvern tímann að
læra að mála myndir,“ segir hún
að lokum og hlakkar til að halda
áfram að láta drauma sína rætast,
innblásin af sköpunarkrafti og
sköpun sinni. n

Það er hægt að fjarlægja háræðaskemmdir í andliti
Sérhæfum okkur í háræðaslitsmeðferðum og lokum
skemmdum háræðum, háræðastjörnum og blóðblöðrum í andliti, hálsi og bringu. Tækið sem unnið er
með er eina sinnar tegundar á Íslandi og vinnur með
hljóðbylgjum. Hljóðbylgjurnar þurrka upp blóðprótein í

Fyrir

Eftir

Fyrir

Eftir

brostnu háræðunum og loka skemmdum háræðum af
mikilli nákvæmni punkt fyrir punkt. Það þurfa oftast 3
skipti til að loka skemmdu háræðunum endanlega.
4 vikur þurfa að líða á milli. Besta gjöfin til þín !

Náttúruleg viðgerðarmeðferð með stofnfrumuhvötum frá USA
Snyrtistofan Hafblik sérhæfir sig einnig í langtíma viðgerðarmeðferðum á
andliti þar sem húð er markvisst byggð upp á 100% náttúrulegan hátt án
inngripa nála eða skurðhnífa. Þetta er margþætt viðgerðarmeðferð þar sem
notuð er m.a. örtækni með stofnfrumuhvata. Það gerir það af verkum að
starfsemi og frumuendjurnýjun húðar er stórefld með því að koma stofnfrumuhvötum, kollageni, elastíni og vítamínum djúpt ofan í órofna húðina
með nýjustu hágæða örtækni og fráhrindikrafti súrefnis.
Raunveruleg viðgerð á húð fæst einungis með langtíma markvissum viðgerðarmeðferðum þar sem uppbyggingin á sér stað yfir nokkrar vikur á hnitmiðaðan hátt. Húðin þín og starfsemi hennar verður miklu sterkari, unglegri og heilbrigðari eftir meðferðarkúrinn og heldur áfram að vinna á þessum aukna hraða í fleiri
mánuði á eftir.
Við höfum með þessum aðgerðum náð undraverðum árangri sem við erum stollt af og viljum koma á
framfæri til allra þeirra sem vilja njóta og með sanni eldast með reisn.

Glæsilegir tilboðspakkar í boði og allt frá 140 þús. upp í 185 þús. kr. afsláttur !

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Snyrtistofan Hafblik
Hlíðasmára 9 • Kópavogi • S. 893 0098 • snyrt@snyrt.is • www.snyrt.is
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Einstaka sinnum fundið flíkur á ruslahaugum
Jón Sölvi Walderhaug Eiríksson, nemandi í vöruhönnun
við Listaháskóla Íslands,
stefnir á starfsnám erlendis
eftir útskrift. Hér sýnir hann
lesendum nokkrar flíkur úr
fataskápnum.

Ljósbrúnn
pleðurjakki úr
Spúútnik, ullarvesti og hvítar
buxur frá fatamarkaðinum við
Hlemm, hvíta
yfirhöfnin er
textílprufa sem
átti að henda.
80´s skíðaskórnir voru keyptir á
Fatamarkaði.

starri@frettabladid.is

„Draumurinn er að vinna sem
sjálfstætt starfandi hönnuður og
listamaður í framtíðinni,“ segir
Jón Sölvi Walderhaug Eiríksson,
nemandi í vöruhönnun við Listaháskóla Íslands (LHÍ). „Starfið
gæti tengst hönnun ólíkra hluta,
t.d. húsgögnum, klæðnaði eða
listaverkum en lífið er ferli og það
skýrist allt með tímanum.“
Hann segir að ákvörðunin um
að sækja um nám í vöruhönnun
hafi verið frekar náttúruleg þróun
á því sem hann hafði verið að
gera í menntaskóla. „Ég hóf nám
í menntaskóla í Noregi, þar sem
móðir mín býr, og reyndi við
almenna braut. Þegar ég lít til baka
þá var ekki fruma í líkama mínum
sem hafði áhuga á bóklegum
greinum á þeim tíma. Ég eyddi
tímanum mínum frekar í að mála
málverk en að læra heima.“
Eftir fall á fyrsta ári skipti hann
um skóla og hóf nám í Kunst,
design og arkitektur, þar sem hann
blómstraði að eigin sögn. „Þar uppgötvaði ég hönnun og arkitektúr og
endaði með því að flytja heim til
Íslands eftir ár þar sem ég hóf nám
í hönnun og nýsköpun samhliða
stúdentsgráðu í Tækniskólanum.
Mér gekk vel í skapandi greinum og
ákvað í kjölfarið að sækja um nám
í vöruhönnun í LHÍ, enda taldi ég
á þeim tíma að námið myndi gefa
mér mesta svigrúmið til að tjá mig
gegnum hönnun. Annars hef ég lært
það helst á þessum árum að elta
forvitnina og vera ekki hræddur við
að gera tilraunir.“
Þurfum að hugsa öðruvísi
Eftir útskrift langar hann í starfsnám erlendis og vinna hjá hönnuði
til að fylgjast með, læra og skilja.
„Annars eru svo spennandi hlutir
að eiga sér stað í hönnun í dag, þar
sem skilgreiningar eru að endurskilgreina sig og nýir heimar eru
að verða til daglega. Ég tel það vera
vegna þess að við sem samfélag
erum loks tilneydd til að hugsa
öðruvísi um okkur sjálf og hlutverk okkar á þessari dýrmætu jörð
í sambandi við loftslagsmál.“
Bekkur Jóns Sölva í Listaháskólanum heldur sýningu í skólanum
laugardaginn 27. nóvember sem
stendur til sunnudags. „Sýningin

Suprime
langermabolur
sem vinur hans
gaf honum og
bolur frá fatamarkaðinum við
Hlemm.

Prjónuð hetta frá ömmusystur hans, stutterma turtleneck frá fatamarkaðinum við Hlemm og köflóttar buxur frá Rauða krossinum. FRÉTTABLAÐIÐ/EYÞÓR

fjallar um regnskóga norðursins.
Við ætlum að kynna til leiks stórkostlegan heim þara og þangs á
Íslandi og sýna hvað við erum búin
að komast að síðan við kynntumst
þessari náttúru í ágúst. Hægt er að
fylgjast með á Instagram (@product_design_iua).“
Jón Sölvi sýnir okkur nokkrar
flíkur úr fataskápnum.
Spurt og svarað:
Hvernig hefur tískuáhugi þinn
þróast undanfarin ár?
Ég held að áhugi á tísku hafi alltaf
fylgt mér. Mér fannst sem dæmi
ótrúlega gaman að fylgjast með
gömlum bændum og sveitaklæðnaði þegar ég var barn. Á grunnskólaárum mínum var ég líka oft
með litríka kennara. Svo held ég að
persónulegur stíll hafi alltaf verið
í tengingu við tónlist. Fyrst var
það rokk en í dag er ég frekar mikil

alæta þegar kemur að tónlist. Fyrir
vikið breytist klæðnaðurinn minn
á tveggja vikna fresti. Einn daginn
er ég í kjól og annan er ég í jakkafötum. Annars finnst mér tíska eða
fatastíll vera bara „tribal instinct“
til sýna hver við erum og hvað við
stöndum fyrir. Mér finnst sérstaklega gaman að fylgjast með eldra
fólki sem tjáir sig með klæðnaði.
Hvar kaupir þú helst fötin þín?
Ég kaupi bara notuð föt eins
og er og finn þau yfirleitt á fatamarkaðinum við Hlemm og í Rauða
krossinum. Einstaka sinnum hef ég
fundið föt á ruslahaugum erlendis.
Annars bara reyni ég að kaupa föt
sem eru einstök ein og sér og þegar
einstakar flíkur koma saman gerist
eitthvað skemmtilegt.
Hvaða litir eru í uppáhaldi?
Jarðlitir í mjög víðu samhengi.
Áttu minningar um gömul tískuslys?

Föstudaginn 26. nóvember
gefur Fréttablaðið út sérblaðið

Black Friday

Tryggðu þér gott auglýsingapláss
í langmest lesna dagblaði landsins.
Nánari upplýsingar um blaðið veitir:
Arnar Magnússon sölu-og markaðsfulltrúi Fréttablaðsins
Sími 550-5652 / arnarm@frettabladid.is

Þau eru of mörg. Mér dettur t.d.
í hug þegar ég notaði móðurborð
á Playstation 2 fjarstýringu sem
hálsmen í grunnskóla.
Hvaða þekktu einstaklingar eru
svalir þegar kemur að tísku?
Íslenskir fatahönnuðir sem ég hef
mikla trú á eru Sólveig Hansdóttir
(@solhansdottir), Ása Bríet Brattaberg (@asabrietbratta), Guðmundur
Magnússon (@gummo___), Arna
Inga (@arnainga), Sigmundur Páll
Freysteinsson (@sigmundurpf),
Karítas Spano (@karitasspano) og
stílistinn Díana Rós Breckmann (@
dianabreckmann). Svo vil ég hrósa
sérstaklega Viktori Má Péturssyni
(@viktorthemagicthegatheringman). Annars finnst mér gaman
að skoða Rick Owens, Maison
Margiela, Issey Miyake, yohji
yamamoto, Rei Kawakubo, Iris
Van Herpen og Instagram síðuna @
cryingdoves691.

Áttu eina uppáhaldsflík?
Núna er það bláa prjónaða
hettan mín sem ég fann í gamla
fataskáp ömmusystur minnar
í sveitinni. Annars er það grár
kanínuloðhattur sem ég erfði eftir
bróður ömmu.
Ég kalla hann „síðasta bóndahattinn“ því þetta var síðasti
hatturinn hans og hann var
síðasti bóndinn í sveitinni frá
landnámi.
Bestu og verstu fatakaupin?
Bestu kaupin eru öll notuð föt
sem ég hef keypt, meðan þau
verstu eru öll þau „fast fashion“
kaup sem ég hef gert þegar ég vissi
ekki betur.
Notar þú fylgihluti?
Hálsmenn, poka og svo eitthvað
sem ég get sett á aðrar flíkur, eins
og nælur eða t.d. hekluðu dúkkuhúfuna mína sem ég fann í Rauða
krossinum. n

SINGLES DAY!
15% AFSLÁTTUR AF ÖLLUM REIMA VÖRUM Í NETVERSLUN

- SKOÐIÐ ÖLL TILBOÐ Á SPORTIS.IS -

SPORTIS.IS
520-1000

SPORTÍS

S K E I FA N 1 1
1 0 8 R E Y K J AV Í K

Smáauglýsingar

550 5055

8 SMÁAUGLÝSINGAR

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

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

Húsnæði

Nudd
NUDD NUDD NUDD

ÞARFTU AÐ KAUPA
EÐA SELJA BÍL?

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

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Keypt
Selt
Til sölu

Ábendingahnappinn
má finna á

Víðiholt íbúðabyggð – Tillaga að deiliskipulagi.
• Tillagan nær til óbyggðs svæðis á milli
hesthúsabyggðar og íbúðarbyggðar við Asparholt
• Tillagan gerir ráð fyrir íbúðarbyggð á 2-3 hæðum,
alls 75 íbúðir í fjölbýli og raðhúsum, aðkomuvegi frá
Breiðumýri og opnu svæði til norðvesturs.

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

BARNAHEILL.IS

Heilsa

Hesthúsahverﬁ í Breiðumýri – Tillaga að
deiliskipulagi.
• Tillagan nær til núverandi hesthúsabyggðar á
félagssvæði hestamannafélagsins Sóta.
• Tillagan tekur m.a. á hesthúsabyggð, félagsheimili,
reiðskemmu og reiðstígum en markmiðið með
deiliskipulaginu er að svæðið falli vel að nærliggjandi
íbúðarbyggð.
Kynningarfundur verður haldinn í nýjum samkomusal
Álftanesskóla ﬁmmtudaginn 25. nóvember
kl. 17:00-18:30. Fundinum verður einnig streymt
á Facebook síðu Garðabæjar.
Athugið að grímuskylda verður á fundinum.

Heilsuvörur

FYRIR
AÐSTOÐ

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

Búslóðaflutningar

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með tillögur að
deiliskipulagi íbúðarbyggðar við Víðiholt og
deiliskipulagi hesthúsabyggðar á félagssvæði
hestamannafélagsins Sóta á Álftanesi í samræmi við
1. mgr. 41 gr. skipulagslaga nr. 123/2010.

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Þjónusta

Geymsluhúsnæði

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

AUGLÝSING UM
DEILISKIPULAG Á
ÁLFTANESI Í GARÐABÆ

INNANLANDS

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

gjofsemgefur.is

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

Tillögurnar eru aðgengilegar á vef Garðabæjar,
www.gardabaer.is. Þeir sem telja sig eiga hagsmuna
að gæta er geﬁnn kostur á að senda inn skriﬂegar
athugasemdir til og með 22. desember 2021, annað
hvort á netfangið skipulag@gardabaer.is eða á
bæjarskrifstofur Garðabæjar, Garðatorgi 7,
210 Garðabæ.

9O7 2OO2

gardabaer.is

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
Strúctor byggingaþjónusta ehf.
S. 893 6994

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

Þjónustuauglýsingar
ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

FYRIR

EFTIR

Varahlutir í lyftara

LED leiðiskrossar

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

Sími 550 5055
• Gengur fyrir rafhlöðum eða
tengist rafmagni.
• Rafhlaða endist
um það bil í einn
mánuð.

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

Upplýsingar í s. 699 6869 og rafeindir.is

Geymsluskúrar /gestahús til sölu

Ferðaþjónustuhús

• 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

- Toyota
- Hyster
- Yale
- Jungheinrich
- OO.

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

