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Joaquin Phoenix snýr aftur sem
Jókerinn í Joker: Folie à Deux.

FRÉTTABLAÐIÐ/SKJÁSKOT

Söngleikur
um Jókerinn
á leiðinni
oddurfreyr@frettabladid.is

Leikstjórinn Todd Phillips staðfesti fyrir skömmu að það sé að
koma framhald af myndinni Joker
frá 2019 og sögusagnir herma það
verði söngleikur þar sem Lady
Gaga leikur Harley Quinn.
Phillips, sem leikstýrði og var
meðhöfundur fyrstu myndarinnar, gaf upp titil nýju myndarinnar,
Joker: Folie à Deux. Undirtitillinn
er vísun í geðrænt vandamál sem
hrjáir tvo eða fleiri á sama tíma
og kann að vera vísun í samband
Jókersins við Harley Quinn.
Fyrri myndin fjallaði um einmana trúðinn Arthur Fleck og
umbreytingu hans í óþokkann
fræga. Myndin sló rækilega í gegn
og fékk 11 Óskarstilnefningar, en
Joaquin Phoenix vann verðlaun
sem besti leikarinn og Hildur
Guðnadóttir vann verðlaun fyrir
bestu tónlistina.
Lady Gaga sem Harley Quinn
Samkvæmt The Hollywood
Reporter er verið að reyna að fá
Lady Gaga til að leika á móti Phoenix, en ekki vitað hvaða persónu
hún á að leika. Talið er að það sé
Harley Quinn, geðlæknir Jókersins,
sem fellur fyrir honum og verður
glæpafélagi hans.
Heimildarmenn miðilsins
herma líka að nýja myndin verði
söngleikur, sem hefur komið
mörgum mjög á óvart. n

Ragnhildur Jóhannsdóttir á orðið dágott safn af fallegum litríkum og mynstruðum kjólum frá breiðu tímabili. 

FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Lífið er hinn fullkomni strigi

Myndlistarkonan Ragnhildur Jóhanns vekur ætíð athygli og kátínu hvert sem hún fer
fyrir skemmtilegan fatastíl. Leyndarmálið segir hún fólgið í því að klæða sig daglega
aðeins of fínt og bíða ekki eftir tilefninu, heldur að nýta tækifærið dag hvern. 2
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Jóhanna María
Einarsdóttir

jme
@frettabladid.is

Það
er

alveg
klárlega
tenging
þarna á
milli. Lífið
og listin
samtvinnast þarna
hjá mér.
Ragnhildur
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Ragnhildur segist lengi hafa haft
gaman af því að klæða sig upp
og þarf ekki tilefni til þess. „Til
dæmis núna, á þriðjudagsmorgni
í vinnunni, þá er ég í sama kjól og
þeim sem ég klæddist í afmælis
veislu um daginn. Ég er yfirleitt
aðeins fínni en ég þarf að vera, og
ef einhver býður mér í kokteil eftir
vinnu, þá ég reiðubúin. Ég myndi
eiginlega lýsa mínum fatastíl
þannig, ef ég má sletta smá, að ég
sé „always a little overdressed“,“
segir Ragnhildur. „En vegna þess,
þá setur fólk oft athugasemd við
klæðnað minn, og ég fæ mikið af:
„Þú ert alltaf svo fín!“ Mér finnst
það bara skemmtilegt.
Ég veit alveg að ég er fínni en ég
þarf að vera, en ég er bara þann
ig, það er partur af því sem ég er.
Litlar stelpur líta líka oft upp til
mín, það finnst mér gaman. Hver
ákveður líka hversu fín ég má
vera á hverjum degi fyrir sig? Það
gengur vinsæll póstur um Insta
gram núna þar sem fólk talar um
að fötin sem það deyi í muni verða
eilífðar draugabúningur þess.
Þú verður bókstaflega í þessum
fötum það sem eftir er. Af hverju
ekki að vera fínn?“ segir Ragn
hildur og hlær.
Skapandi að klæða sig
Ragnhildi þykir það pínu fyndið
að blaðamaður Fréttablaðsins sé
að taka viðtal við sig um tísku.
„Ég fylgi ekki tískunni, heldur fer
mína eigin leið, þannig séð. Þess
vegna þykir mér þetta svolítið
fyndið. Fyrir mér er það skapandi
verknaður að klæða sig. Ég hugsa
mikið í litum og þykir gaman
að tefla saman ólíkum litum í
klæðnaðinum. Það þarf að vera
samspil á milli naglalakks, vara
litar og mynsturs í kjól. Ég slepp
með að klæðast nánast hvaða
lit sem er, nema lillafjólubláum.
Mér finnst hann mjög fallegur, en
hann gengur ekki fyrir mig. Það er
einhver bleikur tónn í húð minni
sem passar ekki við lillafjólubláan.
Annars sæki ég mikið í sterka liti
og er minna í pastellitum.
Ég var með eldrautt litað hár
í um ellefu ár, og það er þannig
sem margir muna eftir mér. En
ég var orðin þreytt á að lita það.
Núna er ég með ljóst hár sem er
næst mínum náttúrulega háralit.
Áður en ég fór í ljósa litinn litaði
ég hárið svart á tímabili. Það var
skemmtilegt um sinn. Þegar ég
var með rauða hárið fann ég að
ég gat ekki farið í ákveðna tóna af
bleikum. Það bara passaði ekki, en
núna þegar ég er með ljósa hárið
þá gengur það mun betur upp.
Núna er ég að bíða eftir að hárið
verði almennilega hvítt eða grátt.
Það er fullkominn strigi sem gefur
mér tækifæri til að leika mér með
hvaða liti sem er í fatnaði.“
Tvískiptur fataskápur á hreyfingu
Ragnhildur laðast að kjólum og
pilsum frá ólíkum tímabilum. „Ég
versla mest í búðum með notuð föt
og er 80% af fataskápnum mínum
„vintage“ eða „second hand“ fatn
aður. Ég á kjóla sem eru frá sjöunda
áratugnum, en líka þeim áttunda,
níunda og svo tíunda. „Eightees“
tískan höfðar kannski minnst til
mín af þessum áratugum, en sixtís
og seventís kjólana kann ég vel
að meta. Núna er ég mjög hrifin
af kjólum frá tíunda áratugnum,
það er 1990 og upp úr, sérstaklega
þegar þeir vitna í sixtís kjólana,
með útvíðum pilsum og belti eða
bandi í mittið.
Ég sæki mjög mikið í litríka
og mynstraða kjóla og er alltaf í
annaðhvort pilsi eða kjól. Hins
vegar geng ég ekki í buxum. Mér
finnst þær fínar á öðrum konum,
en mér finnst þær bara ekki

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:
Jón Þórisson

þægilegur fatnaður. Þær fara oft
óþægilega inn í mittið, eru þröngar
og oft úr óþægilegum efnum. Fyrir
um tuttugu árum síðan gekk ég
alveg í buxum, en í dag líður mér
einfaldlega best í kjól. Og ég á sko
sumarkjóla og vetrarkjóla. Já, vina
mín, það eru til vetrarkjólar sem
henta fyrir kaldara veður. Þetta er
alveg tvískiptur fataskápur.“
En hefurðu einhverja tölu á því
hversu marga kjóla þú átt? „Mig
grunaði að þú myndir spyrja
að þessu. Fataskápurinn minn
er mjög lifandi og það er mikil
hreyfing á honum. Eins og er á ég
örugglega um 50 kjóla sem ég nota.
En svo á ég fleiri kjóla líka. Ég leigi
reglulega bás í Verzlanahöllinni
og sel flíkurnar sem ég er hætt að
nota, og stuttu síðar er ég búin að
kaupa nýjar í staðinn fyrir þá sem
ég seldi.
Það sem ég hef tekið eftir með
aldrinum er að ég er orðin mun
viðkvæmari fyrir gerviefnum en
ég var. Margir af gömu „vintage“
kjólunum, þó svo þeir séu í fal
legum litum og mynstrum sem ég
sogast að, eru úr gerviefnum. Því
þarf ég að velja betur þegar kemur
að efnum.“
Gott mótvægi við túristatískunni
Ragnhildur Jóhanns situr vaktina
í versluninni Hjarta Reykja
víkur á Laugavegi, sem hún rekur
ásamt manninum sínum, Jóhanni
Ludwig Torfasyni. „Núna þegar
túrisminn er kominn aftur í gang
er aftur mjög mikið um ferðamenn
og alltaf nóg að gera hjá okkur.
Ég er alltaf fín í tauinu í búðinni,
eins og mér einni er lagið og fæ
mikið af hrósi, sérstaklega frá
ferðamönnunum. Það er náttúru
lega frekar fyndið að bera saman
minn klæðnað og þeirra, þar sem
ferðamenn á Íslandi klæðast lang
flestir hátækni útivistarfatnaði og
fjallgönguskóm, jafnvel í miðbæ
Reykjavíkur, eins og þeir séu ávallt
reiðubúnir að klífa fjall. Það kvarta
sumir yfir því að ferðamenn klæði
sig ekki upp, til dæmis þegar þeir
fara fínt út að borða, en mér finnst
þetta bara aðallega fyndið. Margir
eru líka með risabakpoka, bara
að labba Laugaveginn, jafnvel
pör hvort með sinn bakpokann.
Ég hugsa oft með mér hvað sé í
þessum bakpokum og hvernig sá
búnaður nýtist á verslunargötu í
miðbæ Reykjavíkur,“ segir Ragn
hildur.

Ragnhildur Jóhanns myndlistarkona er kjóladrottningin í Hjarta Reykjavíkur.

Lífið og listin
Ragnhildur Jóhanns er þekktur
myndlistarmaður og má segja
að einn rauður þráður í verkum
hennar sé kvenleiki og kynjahlut
verk. Föngulegir sokkabuxna
klæddir leggir eru áberandi
myndmál í klippiverkum hennar
sem finna má á Instagram-síðu
hennar: Ragnhildur Jóhanns.
Bækurnar úr Rauðu seríunni má
einnig sjá í mörgum verka hennar
sem og draumaráðningar og efni
úr gömlum bókum sem kenna
konum að leika kynhlutverk sitt.
„Það er alveg klárlega tenging
þarna á milli,“ segir Ragnhildur
um listina og svo kjólana. „Lífið og
listin samtvinnast þarna hjá mér.
Vissulega eru kjólar kvenlegir,
en það geta allir klæðst kjólum.
Karlar geta klæðst kjólum og
pilsum þó svo að samfélagið
flokki þessar flíkur enn þá sem
kvenlega tísku, ásamt nælon
sokkum. Upp úr 1960 brutust
konur gegn ríkjandi hefðum með
því að klæðast buxum, en í dag
finnst mér það líka femínismi að
geta sem kona, leyft mér að taka
hið kvenlega í mér opnum örmum
og fagna því. Ég þarf ekki að vera
í buxum í dag til þess að vera
femínisti.“ n
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

Að hennar mati
er það skapandi
verk að klæða
sig á morgnana.
Tefla saman
áferð og litum,
mynstruðum
kjólum, naglalakki og varalit.
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Best klæddu stjörnurnar á Tony-verðlaununum
Glamúrinn réð ríkjum á
Tony-verðlaunahátíðinni
sem fór fram um síðustu
helgi. Þar voru bestu leikrit
og söngleikir síðasta árs á
Broadway verðlaunaðir og
það bættist við nýr EGOTverðlaunahafi.

Tony-verðlaunin voru haldin í 75.
sinn síðasta sunnudag í Radio City
Music Hall í New York og þar voru
bestu Broadway-sýningar síðasta
árs verðlaunaðar.
Sigursælustu sýningarnar voru
leikritið The Lehman Trilogy, sem
vann fimm verðlaun, meðal annars sem besta leikritið, og endurflutningurinn á söngleik Stephen
Sondheim, Company, sem vann

einnig fimm verðlaun, meðal annars fyrir besta endurflutninginn.
Söngleikurinn A Strange Loop,
sem hefur einnig unnið Pulitzerverðlaun, vann verðlaun sem
besti söngleikurinn. Hann fékk
11 tilnefningar, sem voru flestar
þetta árið, en vann bara til tvennra
verðlauna.
Jennifer Hudson vann verðlaun
sem aðalframleiðandi A Strange
Loop og varð þar með 17. einstaklingurinn í sögunni sem hefur
unnið Emmy-, Grammy-, Óskarsog Tony-verðlaun.
Að sjálfsögðu mættu allar stjörnurnar á rauða dregilinn í fínustu
kjólum og jakkafötum sem völ er
á og miðillinn People tók saman
lista yfir best klæddu stjörnurnar.
Hér eru nokkur þeirra sem komust
á listann. ■

Jessica Chastain var í bleikum Gucci
satínkjól og með dökkrauðan varalit.

Andrew Garfield mætti í flauelsjakkafötum frá Tom Ford.

oddurfreyr@frettabladid.is

Hugh Jackman
og Sutton Foster voru glæsileg,
hann var í klassískum smóking
og hún var í
grænum Dolce
& Gabbana kjól
með skartgripi
frá Tiffany & Co.
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SUMARKJÓLAR
FRÁ

Nýi EGOT-verðlaunahafinn Jennifer
Hudson var í hlýralausum og fallega
skreyttum kjól frá Pamella Roland.

Billy Porter var í silfurlituðum jakkafötum frá Dolce & Gabbana, rúllukragabol og með silfurlitaða fléttu.

Ariana DeBose þótti sérlega glæsileg
í þessum sérsaumuða kjól frá Boss
og með skartgripi frá Or & Elle.

Sarah Paulson vakti athygli í þessum
sérstaka Moschino kjól með dökkrauðan varalit og hárið sleikt aftur.

Zach Braff kom með skemmtilegan snúning á klassískan fatnað í
þessum brúna smóking úr flaueli.

Ungstirnið Gaten Mattarazzo var
flottur í ljósbrúnum og svörtum
jakkafötum og svartri skyrtu.
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YEST/YESTA kjóll
Fæst líka í hvítu
Stærðir 38-54
Verð 12.980 kr

YEST/YESTA jakki
Fæst líka í bláu
Stærðir 38-54
Verð 12.980 kr

STUDO Hilma kjóll með vösum
Stærðir 38-56
Verð 15.980 kr

GOZZIP Monna skyrtukjóll
Stærðir 38-56
Verð 15.980 kr

STUDIO bolur
Stærðir 38-56
Verð 10.980 kr

SANDGAARD Oslo hálfsíðar leggings
Fást líka í svörtu
Stærðir 38-54
Verð 5.980 kr

SANDGAARD Oslo hlýrabolur
Fæst líka í hvítu
Stærðir 36-54
Verð 5.980 kr

NO SECRET Fiorella jakkapeysa
Fæst líka í svörtu
Stærðir 42-56
Verð 13.980 kr

NO SECRET Nadine stuttermabolur
Stærðir 42-50
Verð 7.980 kr

ROBELL Bella09 ökklabuxur
Stærðir 36-52
Verð 13.980 kr

LASESSOR MOOMIN Seðlaveski
Verð 4.990 kr

FRANDSEN léttdúnúlpa
Fleiri litir til
Stærði 38-54
Verð 23.980 kr

NORMANN Nina útivistarjakki
Fæst líka í bláu
Stærðir 42-54
Verð 32.980 kr

LASESSOR MOOMIN regnhlíf
Fleiri gerðir til
Verð 6.990 kr

JANA götuskór
Stærðir 37-41
Verð 18.990 kr

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Brúðarförðun þarf að haldast allan daginn
Gott er að tilvonandi brúðir
undirbúi húðina fyrir brúðkaupsdaginn með því
að nota rakamaska, gott
dagkrem, næturkrem og
augnkrem. Þegar kemur
að förðuninni sjálfri leggur
Arna Sigurlaug Ragnarsdóttir förðunarfræðingur meðal
annars áherslu á vatnsheldan maskara, þar sem tár geta
fallið á brúðkaupsdaginn.

Arna notar ekki
ýkt tískutrend
við brúðkaupsförðun enda
þurfi brúðarmyndir að
standast tímans
tönn og lifa
áfram. 
MYND/
AÐSENDAR

Svava Jónsdóttir

Arna Sigurlaug Ragnarsdóttir,
förðunarfræðingur og sölustjóri
hjá Artica, segir undirbúning húðar
fyrir brúðkaupsdaginn skipta máli.
„Grunnur að fallegri förðun felst
alltaf í því hvernig húðin er undirbúin. Ég myndi ekki mæla með að
prófa nýja maska viku fyrir brúðkaup heldur frekar að vera búin að
finna út hvað hentar húð viðkomandi svo ekkert erti húðina síðustu
dagana fyrir brúðkaupsdaginn.
Rakamaski er alltaf sniðugur, bæði
fyrir dömur og herrana, sem vilja
fá aukinn raka og ljóma. Rakamaskar geta verið mismunandi en
flestir gefa góðan raka og rakastilla húðina. Þá eru þeir oft með
einhverju auka sem til dæmis róar
húðina, kælir og minnkar roða.“
Hvað með andlitskrem og augnkrem?
„Það ætti alltaf að nota gott
dagkrem, næturkrem og augnkrem því þau halda góðu jafnvægi
á húðinni. Hvernig sem húðtýpan
er – þurr, blönduð eða olíukennd
– þá er alltaf gott að nota rakakrem sem hentar húðtýpu hvers
og eins. Það skiptir máli fyrir góða
förðun.“
Arna Sigurlaug mælir með að tilvonandi brúðir fari í prufuförðun
fyrir stóra daginn.
„Ég myndi segja að það væri
nauðsynlegt og það er sniðugt að
koma um mánuði fyrr. Ég bið tilvonandi brúði alltaf um að koma
með hugmyndir að förðun sem
hún vill fá: til dæmis myndir af
Pinterest. Síðan finnum við saman
út hvað við viljum gera og veljum
farða og liti eftir hvað hverri og
einni hentar.“
Svo húðin ljómi
Svo rennur brúðkaupsdagurinn
upp og segir Arna Sigurlaug skipta
máli að förðunin haldist allan
daginn og að sjálfsögðu að brúðinni líði vel með förðunina.
„Ég hitti brúðina almennt um
mánuði fyrir brúðkaupsdaginn
og þá förum við yfir öll skrefin
og ákveðum hvaða vörur við

ætlum að nota. Oftast er brúðurin
þá búin að kaupa varalitakombó
sem við höfum hjálpast að við að
finna. Ég mæli til dæmis með MAC;
þeir hafa svo mikið úrval af varalitum og flestir ættu að geta fundið
rétta litinn þar. Og ef ekki varalit
þá gloss,“ segir Arna Sigurlaug.
Þegar kemur að húðinni er alltaf
byrjað á að grunna húðina með
góðum raka og síðan primer sem
hjálpar allri förðun að haldast vel
yfir allan daginn.
„Ég nota aðallega primera frá
Smashbox þar sem þeir eru með
góða primera fyrir allar húðtýpur.
Þeir hjálpa farðanum að haldast
betur á yfir daginn, slétta áferð
húðar, minnka opnar húðholur og
áferðin á farðanum verður fallegri.
Hvað farða – meik – varðar, er það
frekar mismunandi og fer algjörlega eftir týpunum, hvort þær vilji
alveg þekjandi farða eða aðeins
léttari. Aðalatriðið er að húðin
ljómi.“
Arna Sigurlaug Ragnarsdóttir, förðunarfræðingur.
FRÉTTABLAÐIÐ/
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Brúntóna jarðlitir og mildir litatónar eru oft notaðir við brúðarförðun.

Ljómandi húð og brúntóna augnförðun með dökkri skyggingu.

Klassísk brúðarförðun með léttri
skyggingu og nude-bleikum varalit.

Arna mælir alltaf með vatnsheldum
maskara á brúðkaupsdaginn.

Arna Sigurlaug segir misjafnt
hvað brúðir vilja, ekki síst þegar
kemur að augnförðun.
„Stór hluti velur brúntóna jarðliti. Litir eru líka fallegir og poppa
upp augnförðunina en þetta eru þá
oftast mildir litir sem við notum í
brúðarförðun. Síðan nota ég smá
augnblýant, hvort sem það er til að
ramma aðeins inn augnförðunina
eða augnblýant sem má vera
aðeins áberandi. Oft fer þetta eftir
tískutrendunum sem eru í gangi
á hverjum tíma en ég nota ekki
ýkt tískutrend, vegna þess að við
viljum að myndirnar lifi áfram. Ég
mæli líka alltaf með vatnsheldum
maskara á stóra deginum; það geta
alltaf komið smátár á svona degi.
Einnig nota ég oftast stök augnhár
til að gera aðeins meira úr þeim
sem fyrir eru.“
Arna segir að það séu mikil
trend þegar kemur að augabrúnum; í þeim séu sveiflur. „Núna er
mikið verið að greiða þær upp: smá
„soap brow“ þótt við pössum að
gera ekki of mikið heldur er reynt
að hafa þær sem náttúrulegastar.“
Þegar förðunin er tilbúin segir
Arna Sigurlaug að lokaskrefið hjá
sér sé alltaf að setja „setting spray“
yfir andlit brúðarinnar. n

Maltesers

súkkulaði á léttan máta

Stígandi unaður

8 SMÁAUGLÝSINGAR

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Ásahreppur, Bláskógabyggð, Grímsnes- og Grafningshreppur,
Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Samkvæmt 2. mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér kynnt niðurstaða sveitarstjórnar vegna samþykktar á tillögu
aðalskipulags.
1. Endurskoðun aðalskipulags Ásahrepps 2020-2032 – 2002038
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum þann 18. maí 2022 gildistöku nýs aðalskipulags Ásahrepps eftir auglýsingu.
Að mati hreppsnefndar hefur verið brugðist við athugasemdum og umsögnum sem bárust vegna tillögunnar með fullnægjandi
hætti innan tillögunnar. Niðurstaða hreppsnefndar Ásahrepps er kynnt hér með.

Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

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

ÖLL ALMENN GARÐVINNA

Hjólhýsi

Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur aðalskipulagsbreytinga eftirfarandi skipulagsáætlana:
2. Miðhús 1 L166579 og Miðhús 2 L166580; Landbúnaðarsvæði í frístundasvæði; Aðalskipulagsbreyting – 2101012
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 27. apríl 2022 að auglýsa tillögu aðalskipulagsbreytingar sem tekur til Miðhúsa 1 og Miðhúsa 2. Aðalskipulagsbreytingin felur í sér breytta afmörkun og minnkun á frístundabyggð
F39. Svæðið neðan vegar minnkar um u.þ.b. 10 ha en svæðið ofan vegar stækkar um u.þ.b. 5 ha.

Húsaviðhald
FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur eftirfarandi skipulagslýsingar og deiliskipulagsáætlana :
3. Hrauneyjafossstöð, Sigöldustöð, Vatnsfellsstöð og Búðarhálsstöð; Virkjanir; Deiliskipulag og deiliskipulagsbreyting –
2204066
Hreppsnefnd Ásahrepps samþykkti á fundi sínum þann 18. maí 2022 að kynna skipulagslýsingu vegna virkjanna á Þjórsár- og
Tungnaársvæðinu. Unnið verður deiliskipulag fyrir eftirtaldar virkjanir; Hrauneyjafossstöð, Sigöldustöð og Vatnsfellsstöð ásamt
Vatnsfellsveitu. Auk þess verður gerð breyting á deiliskipulagi Búðarhálsstöðvar.
4. Hraunkot; Fjölgun lóða og breytt stærð húsa; Deiliskipulagsbreyting – 2205021
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júní 2022 að kynna tillögu deiliskipulags er
varðar breytingu á deiliskipulagi Hraunkots. Í breytingunni felst meðal annars fjölgun lóða um 59 sem verða 402 eftir breytingu.
Stærðum aðalhúss og geymslu- og gestahúsa er breytt og þau stækkuð. Skipulagssvæðin eru tvö í dag A og B en verða sameinuð í eitt skipulagssvæði.

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

TRIGANO UPPLÁSIN
FORTJÖLD Á FRÁBÆRU
VERÐI

Lima 300 Verð: 186.999 kr.
Lima svefnkálfur verð: 70.000 kr.
Virka vel á Hjólhýsi og 10 - 12 feta
fellihýsi
Allar nánari upplýsingar og
pantanir í síma 863 4449,
kriben@simnet.is, www.
facebook.com/hjolhysi

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana:
5. Miðhús 2 L166580; Frístundasvæði; Deiliskipulag – 2204032
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 11. maí 2022 að auglýsa tillögu nýs deiliskipulags innan
lands Miðhúsa 2. Samhliða er auglýst breyting á aðalskipulagi sem tekur til svæðisins. Í deiliskipulaginu felst skilgreining lóða
fyrir frístundahús sem byggir á samkomulagi landeigenda um skiptingu svæðisins.

Mah ehf tekur að sér alla almenna
garðvinnu. Runnaklippingu,
garðslátt, beðahreinsun, Gerum
tilboð ykkur að kostnaðarlausu.
Sanngjörn verð, góð samskipti
og vönduð vinnubrögð. Hafið
samband í 539-5098 eða á mah@
mah.is

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

Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Bátar

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

6. Eyjarland L167649; Seiðaeldi; Deiliskipulag – 2204070
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 19. maí 2022 að auglýsa tillögu er varðar nýtt deiliskipulag og lóð
Eyjarlands, L167649. Markmið deiliskipulagsins er að stuðla að frekari uppbyggingu fiskeldis og ákvarða byggingarmagn, hæðir
húsa, nýtingarhlutfall, aðkomu og frárennsli fyrir starfsemina. Skilgreina byggingarreiti fyrir eldistjarnir, settjarnir og starfsmannaaðstöðu. Ráðgert er að bæta aðstöðu og aðbúnað á svæðinu bæði fyrir seiði og starfsfólk.

Keypt
Selt

7. Eyvindartunga: Frístundabyggð neðan Laugarvatnsvegar: Deiliskipulag – 1706048
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 19. maí 2022 að auglýsa tillögu er varðar nýtt deiliskipulag í landi
Eyvindartungu. Deiliskipulagið tekur til svæða sem eru skilgreind sem F23 og F24 innan aðalskipulags Bláskógabyggðar þar sem
gert er ráð fyrir heimild fyrir allt að 60 frístundalóðum. Markmið deiliskipulagsins er m.a. að ákvarða lóðamörk, byggingarmagn
og nýtingarhlutfall innan svæðisins auk þess sem gert er grein fyrir aðkomu og veitum.

Til sölu

8. Miðdalur L167644; Aukin byggingarheimild; Hjólhýsasvæði fellt út; Deiliskipulagsbreyting – 2010059
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 19. maí 2022 að auglýsa tillögu er varðar breytingu á deiliskipulagi
að Miðdal, L167644. Í breytingunni felst að byggingarheimild fyrir frístundahús innan svæðisins er aukin úr 60 fm í 100 fm og að
lóðarhafar geti byggt allt að 40 fm smáhýsi/gestahús á hverri lóð innan stækkaðs byggingarreits auk 15 fm geymslu sem teljast í
báðum tilfellum til heimilaðs hámarksflatarmáls orlofs- eða frístundahúsa innan svæðisins. Skilmálar sem taka til þjónustuhúss
og tjaldsvæðis eru uppfærðir auk þess sem hjólhýsasvæði á eldri uppdrætti er fellt út.
9. Ásabyggð 32-42; Deiliskipulagsbreyting – 2111051
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykkti á fundi sínum þann 25. maí 2022 að auglýsa breytingu á deiliskipulagi Ásabyggðar.
Breytingin nær til lóða nr. 32-42 ásamt nýrri göngu- og hjólaleið við suðurenda skipulagsreitsins sem nýtist jafnframt sem flóttaleið. Svæðið er um 5,0 ha að stærð. Öll hús innan þessa svæðis eru í eigu Kennarasambands Íslands (KÍ) og eru þau leigð út
sem orlofshús til félagsmanna. Markmið breytingarinnar er að leiðrétta staðsetningu þegar byggðra húsa sem eru ekki öll innan
byggingareits ásamt því að fjölga um 3 orlofshús og byggja eitt hús sem sinnir umsýslu og viðhaldi á svæðinu auk þess sem gert
er ráð fyrir frekari sameiningu lóða. Jafnframt er gert ráð fyrir heimild fyrir lagningu vegar að nýjum orlofshúsum. Athugasemdir
bárust við kynningu málsins og eru þær lagðar fram ásamt uppfærðum skipulagsgögnum.
10. Geysir; Hverasvæðið; Breytt stígakerfi og stækkunar friðlands; Deiliskipulagsbreyting – 2205102
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 1. júní 2022 að auglýsa tillögu er varðar breytingu á deiliskipulagi
Geysissvæðisins í Haukadal. Í breytingunni felst breyting á stígakerfi innan deiliskipulagssvæðisins sem og stækkun friðlands
Geysissvæðisins.
11. Kringla 9 L232038; Árvegsbotnar 42-56; Deiliskipulag – 2202091
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júní 2022 að auglýsa tillögu er varðar nýtt deiliskipulag í landi Kringlu 9. Innan deiliskipulagsins er gert ráð fyrir 7 lóðum fyrir frístundabyggð.
12. Neðan-Sogsvegar 61 L169338, Norðurkot, Skipting lóðar, Deiliskipulagsbreyting – 2010091
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 1. júní 2022 að auglýsa tillögu er varðar breytingu
á deiliskipulagi í landi Norðurkots. Í breytingunni felst ný skilgreining lóða og byggingarreita innan svæðisins auk byggingarheimilda. Samhliða er lögð fram undanþága Innviðaráðuneytis vegna takmarkanna er varðar fjarlægð frá vegi.

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

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

Garðyrkja

Húsnæði

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma
embættisins. Að auki er hægt að nálgast tillögur á vefslóðinni www.utu.is. Þá eru gögnin aðgengileg á heimasíðum sveitarfélaganna: www.asahreppur.is , www.blaskogabyggd.is, www.gogg.is , www.fludir.is og www.skeidgnup.is
Mál nr. 1, 3 og 4 innan auglýsingar eru skipulagsmál í kynningu frá 16. júní 2022 til og með 7. júlí 2022.
Mál nr. 2 og 5-12 innan auglýsingar eru auglýst frá 16. júní 2022 til og með 29. júlí 2022.
Athugasemdum og ábendingum skal skila skriflega á skrifstofu UTU Dalbraut 12, Laugarvatni eða með tölvupósti á netfangið
skipulag@utu.is
Vigfús Þór Hróbjartsson
Skipulagsfulltrúi UTU

Heilsuvörur

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

