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Hundar og menn taka sprettinn  
á Nesinu.  FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

gummih@frettabladid.is

Hundar og menn gleðjast á Sel-
tjarnarnesi í kvöld en þá fer fram 
hundahlaup eða canicross. Þar 
taka hundar af öllum stærðum 
og gerðum ásamt fólki sprettinn 
saman, en hlaupið er hluti af 
íþróttaveislu UMFÍ og 100 ára 
afmæli UMSK síðar á þessu ári. 
Ræst verður í hlaupið klukkan 18 
og er upphafsstaður og endamark 
við túnið fyrir ofan smábátahöfn-
ina á Seltjarnarnesi.

Hundarnir eru svo líkir okkur
„Það myndast allt önnur tengsl 
á milli fólks og hunda þegar þau 
hlaupa saman. Ég tala nú ekki um 
þegar hlaupafélagarnir æfa saman 
að ákveðnu markmiði. Hundarnir 
eru svo líkir okkur, þeir finna sína 
vellíðunartilfinningu við hreyf-
ingu og finnst samneytið skemmti-
legt,“ segir Kolbrún Arna Sigurðar-
dóttir, dýrahjúkrunarfræðingur á 
Dýraspítalanum í Garðabæ.

Hlaupið er fyrir alla sem vilja 
hreyfa sig með hundana sína. Tvær 
hlaupaleiðir verða í boði. Annars 
vegar 5 kílómetra tímataka og hins 
vegar 2 kílómetra leið fyrir þá sem 
vilja fara rólega með hunda sína í 
göngutúr. 5 kílómetra leiðin liggur 
út á Bakkagranda, þaðan norður 
á Norðurströnd og að Sefgörðum. 
Þar er snúið við og aftur farið út af 
Norðurströnd, til baka hjá Bygg-
görðum og endamarkið er leið yfir 
túnið að smábátahöfninni. 2 kíló-
metra skemmtigangan liggur út á 
Bakkagranda og til baka. n

Hundahlaup  
á Seltjarnarnesi

Dragtin sem Andrea klæðist hér klæðir hana einstaklega vel og er fullkomin haustdragt. Dragtin er frá Maía, bolurinn og skórinn frá Konur Boss.
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Fær innblástur 
frá áhrifavöldum
Haustið er að bresta á með sínum fallegu haust-
litum í náttúrunni og sömuleiðis þegar kemur 
að fatatískunni. Það eru margir sem vita fátt 
skemmtilegra en að klæða sig í haustflíkurnar  
og ein þeirra er Andrea Eiríksdóttir. 2
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Andrea er með fallegan og klass-
ískan fatastíl sem tekið er eftir og 
hefur gaman af að raða saman mis-
munandi outfittum við klassískan 
blazer jakka. Andrea er 25 ára 
gömul og býr í Garðabænum. Hún 
útskrifaðist í sumar með BS-gráðu í 
Viðskiptafræði með markaðsfræði 
sem aukagrein og diplómanámi í 
stafrænni markaðssetningu. „Ég 
hóf nýverið störf hjá Datera sem er 
ótrúlega skemmtilegur og gefandi 
vinnustaður og haustið verður 
spennandi tími,“ segir hún.

Andrea fylgist með tískustraum-
unum og nýtur þess að sjá nýju 
trendin fyrir haustið. „Ég fylgist 
mikið með áhrifavöldum til að fá 
innblástur á þeirra stíl á Instagram 
og fíla mest stílinn frá Danmörku,“ 
segir Andrea, sem spáir ávallt í 
hverju hún klæðist þegar hún fer í 
vinnuna.

Stíllinn afslappaður og stílhreinn
Hvernig myndir þú lýsa fatastíln-
um þínum? „Ég myndi lýsa stílnum 
mínum sem mjög afslöppuðum, 
svörtum og stílhreinum. Fer eftir 
skapi hvernig ég klæði mig en mér 
finnst geggjað að grípa blazer 
yfir mismunandi outfit og poppa 
þannig upp á lúkkið.“

Þegar kemur að vali að sniðum, 
er eitthvað sem heillar þig frekar 
en annað?

„Já, ég er mikið fyrir oversized 
eða yfirstærð, sem ég elska að 
para við sokkabuxur eða þröngar 
buxur.“

Þegar kemur því að klæða sig 
eftir árstíðum er það eitthvað sem 
á við þig?

„Já, ég elska tískuna sem fylgir 
haustinu, svo afslöppuð, þá notar 
maður mikið kápur og stígvél.“

Hver er þín tilfinning fyrir haust-
tískunni, hvað heldur að verði heitt 
í haust?

„Cargo-buxur og co-ords. Ég 
heillast mjög mikið að co-ords sem 
þú getur líka blandað saman við 
aðrar flíkur.“ Co-ords eru sam-
stæðar flíkur, toppur og buxur 
eða pils. Getur líka verið dragt og 
carco-buxur eru sportlegar og oft 
með stórum vösum á skálmunum.

Elskar að kaupa nýjan blazer
Aðspurð segir Andrea að hennar 

uppáhaldsflíkur séu oversized 
blazer, eða blazer í yfirstærð. „Þú 
getur alltaf poppað upp mismun-
andi outfit með góðum blazer. Ég 
elska að kaupa mér nýjan blazer og 
á mikið af þeim í alls konar litum 
og týpum.“ Andrea segist ekki 
endilega fylgja tískustraumum 
þegar kemur að litavali á þeim 
flíkum sem hún velur sér, hún velji 
sér frekar flíkur sem henni finnst 
klæða sig best. „Ég er mikið í svörtu 
en stundum er ég til í liti og þá fer 
ég alveg í skæra liti eins og skær-
grænan eða bleikan.“

Áttu þinn uppáhaldsfata-
hönnuð?

„Mér finnst allt sem kemur frá 
Anine Bing sjúklega flott og passa 
vel fyrir minn stíl.“

En þau tískuvörumerki sem 
heilla þig mest?

„Hugo Boss, Sand, Gustav Den-
mark, Zara & Djerf Avenue.“

Aðspurð segist Andrea elska 
strigaskótískuna. „Þá nota ég þá 
bæði fínt og hversdags en svo 
nota ég mikið fínni skó líka eins 
og loafers frá Billi Bi.“ Loafers eru 
sléttbotna mokkasínur.

Það vefst ekki fyrir Andreu 
hvaða fylgihlutir henni finnast 
ómissandi að eiga í dag, blazerinn 
steinliggur þar. „Góður blazer og 
sneakers er must have,“ segir Andr-
ea sem leyfir sér að sletta aðeins. n

Allt er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  
umfjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið rit-
stjórnarefni. Blaðið fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur 
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sandragudrun@frettabladid.is, s. 550 5762 | Starri Freyr Jónsson starri@frettabladid.is,  
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Hér er stíllinn 
hennar Andreu 
í hnotskurn, 
skyrta, buxur 
og skór frá Boss, 
sem lýsir vel því 
sem koma skal 
í haust. Svarti 
liturinn kemur 
sterkur inn 
aftur, stílhreinar 
flíkur sem gefa 
afslappað yfir-
bragð og undir-
strika þægindin.Andrea klæðist hér fallegum himinbláum blazer kjól úr Zöru sem er tvíhnepptur og gerir hann 

virðulegan fyrir vikið. Skórnir eru frá GS skór.

Afslappaður klæðnaður er í anda Andreu og hér er hún í þægilegum svörtum kjól frá Zöru sem 
skartar þessari skemmtilegu klauf. Blazerinn settur punktinn yfir i-ið og skórnir steinliggja við 
dressið en þeir eru frá Axel Arigato.  FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Sjöfn 
Þórðardóttir

sjofn 
@frettabladid.is

 Ég fylgist mikið 
með áhrifavöldum 

til að fá innblástur á 
þeirra stíl á Instagram og 
fíla mest stílinn frá 
Danmörku. 

Andrea Eiríksdóttir
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Stjörnulitirnir í 
haust og vetur 

verða svo sannarlega 
ekkert í átt við navy 
bláan og drapplitaðan.

Nú þegar sumarið er að 
klárast og haustið tekur við, 
þá er vanalegt fyrir flesta að 
skipta út fataskápnum fyrir 
hlýrri flíkur í dekkri tónum.

jme@frettabladid.is

Haustið og veturinn á komandi 
mánuðum verða þó töluvert lit-
ríkari en undanfarin ár, ef marka 
má tískuvitringana og spádóms-
gáfu þeirra. Vissulega má finna 
hefðbundnari litatóna inn á milli 
en stjörnulitirnir í haust og vetur 
verða svo sannarlega ekkert í átt 
við navy bláan og drapplitaðan.

Á tískupöllunum í vor og sumar 
mátti sjá bjartsýni fatahönnuða 
beinlínis leka af flaksandi litríkum 
haust- og vetrarflíkunum. Pantone 

tók í vor saman helstu stjörnulit-
ina sem verða áberandi á komandi 
mánuðum og má finna nær allan 
regnbogann í upptalningunni, 
allt frá dimmrauðum og björtum 
appelsínugulum, til rafmagnaðra 
blárra tóna og smaragðsgrænna og 
enn lengra til skærbleikra tóna.

Framlengjum sumarið
Það er því kannski óþarfi að koma 
öllum sumarflíkunum fyrir í 
geymslu strax, heldur má endi-
lega nýta litríka sumardressið 
út haustið og vel fram á vetur. 
Ermastutta kjóla er til dæmis 
hægt að para með rúllukraga-
bolum og þykkum sokkabuxum 
og ermastuttar skyrtur má nota 
undir hlýjar peysur með vaffháls-
máli. n

Regnbogalitað haust
Fendi sýnir hér mikla litagleði fyrir haust og vetur 2022-2023 á sýningarpall-
inum í París fyrr í sumar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Viktor & Rolf var með nokkrar litaútgáfur af þessari geggjuðu dragt í París í 
sumar. Þessi fjólublái tónn mun verða heitur í haust. 

Vetements var einnig með puttann 
á púlsinum í sumar fyrir haust- og 
vetrartískuna.

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

TRAUST Í 80 ÁR
S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

LAXDAL ER 
Í LEIÐINNI

Fylgdu 

okkur á 

Facebook Skoðið
laxdal.is

Nýtt frá gerry weber
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

GOZZIP Kia kjóll 
Stærðir 38-56 
Verð 20.980 kr 

GOZZIP Christiane skyrtukjóll 
Stærðir 38-56 
Verð 16.980 kr

GOZZIP Johanne skyrtukjóll 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 36-56 
Verð 18.980 kr 

GOZZIP Anna-Lise skyrtukjóll 
Stærðir 38-56 
Verð 16.980 kr

STUDIO Mimi skyrta 
Stærðir 38-56 
Verð 14.980 kr

STUDIO Lotte softshell jakki 
Stærðir 38-56 
Verð 23.980 kr

IVY-BEAU kápa 
Stærðir 38-46 
Verð 18.980 kr

YEST/YESTA kósý peysa 
Stærðir 38-52 
Verð 10.980 kr

YEST/YESTA peysa með skrauthnöppum 
Fæst í fleiri litum 

Stærðir 38-56 
Verð 9.980 kr 

ES&SY Narjis síð peysa með kraga 
Fæst líka í rauðu 

Stærðir 44-46 
Verð 8.980 kr

ROBELL Bella Thermo vetrarbuxur 
Fást líka í navybláu 

Stærðir 38-52 
Verð 11.980 kr

ROBELL Sissi sparilegar buxur 
Fást líka í gráu 
Stærðir 36-56 
Verð 15.980 kr

ROBELL Marie 07 kvartbuxur 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-54 
Verð 6.980 kr

ROBELL Bella ökklabuxur 
Fást í fleiri litum 

Stærðir 36-54 
Verð 7.980 kr

TAMARIS leður mokkasínur 
Fæst líka í svörtu  

Stærðir 37-42 
Verð 19.990 kr

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna

JANA fóðraðir ökklaskór með rennilás 
Stærðir 37-42 
Verð 14.990 kr



Prjónahönnuðurinn Bergrós 
Kjartansdóttir gaf nýlega út 
bókina Sjalaseiður. Bókin 
inniheldur níu prjónaupp-
skriftir sem henta öllu 
prjónafólki, bæði byrjendum 
sem lengra komnum.

starri@frettabladid.is

Nýlega kom út bókin Sjala-
seiður eftir Bergrós Kjartansdóttur 
prjónahönnuð. Bókin inniheldur 
níu prjónauppskriftir sem henta 
öllu prjónafólki, bæði byrjendum 
sem lengra komnum, að sögn Ber-
grósar. 

„Fyrir vikið er bókin tilvalin í 
kennslu fyrir alla aldurshópa. Á 
milli uppskriftanna er skyldleiki 
sem kemur í ljós við nánari kynni. 
Hvert og eitt sjal á sér tvíburasyst-
ur því hvert sjal er sýnt í annarri 
útfærslu hvað band og liti snertir. 
Samtals eru því myndir af átján 
sjölum í bókinni.“

Sjölin í bókinni hafa hlotið nöfn 
sem tengjast fornum fyrirbærum 
sem Bergrós hefur verið að stúdera 
í gegnum tíðina og í meistaranámi 
sínu, núna í íslenskum bók-
menntum og menningarfræðum. 
„Mér finnst gaman að segja sögur 
og miðla gömlum fræðum, þá 
bæði bókmenntalegri þekkingu og 
handverksþekkingu, sögurnar eru 
þá sagðar bæði með hug og hönd.“

Hverju sjali fylgir saga eða ljóð
Bergrós segir hvert sjal hafa sitt 
form og lögun og síðan eiga þau 
líka mismunandi upphaf og endi. 
„Sum byrja frá hálsakoti, önnur 
frá neðri kanti, enn önnur á miðju 
baki eða frá vængenda. Sum eru 
prjónuð í einu lagi og önnur í 
tvennu lagi. Hverju sjali fylgir saga 
eða ljóð sem túlkar útlit sjalsins 
og tilurð. Von mín er sú að þegar 
prjónari er búinn að prjóna eitt sjal 
langi hann til að prjóna fleiri og 
jafnvel allan Sjalaseiðinn, en þá fer 
galdurinn að gera sig.“

Fæðing Sjalaseiðs hefur tekið 
góðan tíma. Bergrós hefur þekkt 
prjónaheiminn vel og lengi og 
smátt og smátt mótaðist sú hug-
mynd að hún vildi að bókin sem 
hún skrifaði yrði ein heild, að allar 
uppskriftirnar myndu tengjast 
og hverfast um áhuga hennar á 
bókmenntum og ljóðum annars 
vegar og svo handverki og hönnun 
hins vegar. „Ég er líka bókmennta-
fræðingur og gullsmiður og hef alla 

tíð haft mikinn áhuga á að tengja 
akademísk fræði og handverkið 
saman. 

Síðan er það áhugi minn á heim-
ilisiðnaði sem kemur til kastanna 
og að bæta heiminn með því að 
hvetja fólk til að læra einfalda tækni 
og búa sjálft til heima hjá sér með 
eigin höndum það sem það langar í. 
Fá fólk til átta sig á hve mikil heilun 
og ró felst í þessari vinnu. 

Með allt þetta að leiðarljósi 
kviknaði hugmyndin mín að þess-
ari bók, Sjalaseið.“

Byrjaði ung að prjóna
Bergrós segist hafa lært að prjóna 
mjög ung og hafi hún heillast 
strax af þessari tækni. „Ég byrjaði 
svo að hanna flíkur í handprjóni 
í kringum tvítugsaldurinn. Fyrst 
fyrir sjálfa mig og mitt fólk en svo 
fór ég að hanna fyrir norskt fyrir-
tæki sem framleiddi ullarband. 
Síðan fór ég líka að hanna vél-
prjónaðar flíkur sem voru seldar í 
verslanir á Íslandi.“

Fyrir meira en áratug var hún 
ráðin til að hanna flíkur fyrir Ístex 
og starfaði þar í því í nokkur ár. 
„Meðfram því var ég líka alltaf að 
hanna flíkur í handprjóni fyrir 
sjálfa mig og setti á laggirnar síð-
una mína Tíbrá.is en þar er hægt 
að skoða og kaupa hönnun mína. 
Einnig er hægt að kaupa stakar 
uppskriftir eftir mig á Ravelry.com. 
Fljótlega fór svo að bera á löngun 
til að gera mína eigin bók. Með alla 
þessa reynslu á bakinu kom það 
dálítið af sjálfu sér, eins og eðlilegt 
skref í mínum ferli, að gefa út bók. 
Það var hins vegar ekki gert á einni 
nóttu og miklu meira mál en ég 

Sögur sagðar bæði 
með hug og hönd

hélt í fyrstu, en með aðstoð góðra 
kvenna tókst að leggja lokahönd á 
þá hugmynd nýverið.“

Bergrós er hálfnuð í meistara-
námi sínu í íslenskum bókmennt-
um við Háskóla Íslands og er farin 
að huga að lokaritgerð. 

„Næsti seiður er einnig í smíðum 
sem mun tengjast ritgerðinni á 
fleiri en einn veg en það kemur í 
ljós síðar hvernig þeir vegir munu 
liggja saman. Eitt er þó öruggt að 
í næsta seið verða líka sögur og 
tengingar sem hægt er að segja frá 
með hug og hönd.“

Ritstjóri uppskrifta er Hulda 
Hákonardóttir. Sjalaseiður kemur 
út á bæði íslensku og ensku og fæst 
í öllum betri bókabúðum, prjóna-
búðum og á vef útgefanda hennar, 
Bókabeitunni, á bokabeitan.is. n

Þetta sjal 
heitir Seiður 
en í gömlum 
kvæðum segir 
að gyðjum hafi 
í upphafi 
verið kenndur 
seiðurinn. 

Nótt og nift er nafnið á þessu sjali. 
Nift þýðir afkomendur og þá sér-
staklega kvenkynið. Út frá þessu sjali 
fæddist ættbálkurinn Sjalaseiður. 

Ásynja heitir þetta sjal en Snorri Sturluson segir í Eddu sinni að ásynjur séu 
jafn heilagar og mikils ráðandi og æsir. 

Bergrós Kjartansdóttir er prjóna-
hönnuður og bókahöfundur. 

 
Tryggðu þér gott auglýsingapláss í langmest lesna dagblaði landsins.

 

Nánari upplýsingar um blaðið veitir: 

Jón Ívar Vilhelmsson, markaðsfulltrúi
Sími: 550 5654 / jonivar@frettabladid.is

Fasteignasölur
Bjóðum fasteignasölum tækifæri til að kynna starfsfólk,  
þjónustu og fyrirtækið fyrir lesendum Fréttablaðsins.

Þriðjudaginn 30. ágúst kemur út sérblaðið

FERMINGARGJAFIR
Fimmtudaginn 15. mars gefur Fréttablaðið út 

bráðsniðugt aukablað sem innheldur ótal 
hugmyndir að fjölbreyttum fermingargjöfum. 

Allir sem hafa fermst vita að dagurinn og ekki síst 
gja�rnar lifa í minningunni um aldur og ævi. 

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402

eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is
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Bílar 
Farartæki

7/2022 óekin VW ID5 GTX 4x4 300 
hö. rafmagnsbíll Eigum nokkra liti 
til afhendingar strax. 77 kWh batterí 
uppgefin drægni 493 km. Það er 
margra mánaða bið eftir svona bíl 
svo nú er tækifæri að ná í bíl áður 
en þeir hækka um 1.5 milljón í verði 
í vetur. Verð: 8.590.000,-

Þjónusta

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Garðyrkja

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

 Málarar

MÁLNINGARVINNA.
Get bætt við verkum. 30 ára reynsla, 
fagmennska og sanngjörn verð. 
Einar málari s: 832-6017.

 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

 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

Getum bætt við okkur utan 
og innanhúss málningarvinnu. 
runarmurari.is S. 7743800

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S. 
663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Til bygginga

NÝKOMIÐ BANKIRAI 
HARÐVIÐARPALLAEFNI 

21X145MM VERÐ 1.950 KR 
METERINN

slétt beggja megin, ofnþurrkað. 
Lengdir frá 2,44 upp í 5,50 metrar. 
Harðviður til húsbygginga. Sjá 
nánar á vidur.is Vatnsklæðning 
21x125mm, panill 10x85mm, 
útihurðir 5,4cmx210cmX80,90,100) 
Eurotec skrúfur, Penofin og 
Armstrong Clark harðviðarolíur. 
Uppl. hjá Magnúsi í síma 660 0230, 
á magnus@vidur.is og frá kl 10-14 á 
Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Heilsa

 Heilsuvörur

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.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

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.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

ÞJÓNUSTU
AUGLÝSINGAR

HAFÐU SAMBAND OG 
VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ

Sími 550 5055 | smaar@frettabladid.is

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.isSmiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

FRÉTTIR, FÓLK & 
MENNING 
á Hringbraut

SMÁAUGLÝSINGAR 7FIMMTUDAGUR  25. ágúst 2022 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

•	 Breiðholtsskóli	–	Breytingar	á	smíðastofu	og	
	 hátíðarsal,	útboð nr. 15637

Nánari upplýsingar er að finna á  
www.reykjavik.is/utbod 

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur,  

Hrunamannahreppur og Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Samkvæmt 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar niðurstaða sveitarstjórnar vegna óverulegrar breytingar á aðalskipulagi.  

1. Strengur veiðihús L166685; Skarð 1 og 2 við Stóru-Laxá (svæði AF4); Aðalskipulagsbreyting - 2206009
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 15. júní 2022 óverulega breytingu á aðalskipulagi  
sveitarfélagsins sem tekur til veiðihúss við Stóru-Laxá. Í breytingunni felst leiðrétting á skráningu svæðisins AF4 innan greinargerðar 
aðalskipulags auk þess sem heimilaður fjöldi gistirýma innan svæðisins er aukinn. Niðurstaða sveitarstjórnar tilkynnist hér með.  
Skipulagsstofnun hefur staðfest niðurstöðu sveitarstjórnar. 

Samkvæmt 30. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur aðalskipulagsbreytinga og skipulagslýsinga eftirfarandi  
skipulagsáætlana:

2. Hnaus, Hnaus 2; Breytt landnotkun; Aðalskipulagsbreyting – 2207019
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 9. ágúst 2022 að kynna skipulagslýsingu sem tekur til breyttrar landnotkunar 
innan aðalskipulags sveitarfélagsins. Breytingin nær til frístundasvæða F16 og F16D sem skilgreint verður sem landbúnaðarland og 
mun eftir atvikum hafa áhrif á skógræktar- og landgræðslusvæði, SL6. Um er að ræða svæði sem tilheyra lóðunum Hnaus L166347, 
Hnaus lóð L178934, Hnaus lóð L178933, Hnaus land 1 L213872 og Mosató 4 L230715

3. Hnaus 2, Mosató 3 L225233; Stækkun hótels; Aðalskipulagsbreyting – 2207020
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 9. ágúst 2022 að kynna skipulagslýsingu sem tekur til aukinna heimilda vegna 
hótels á lóð Mosató 3. Í breytingunni felst að reiknað er með auknu umfangi og heimildum fyrir uppbyggingu á verslunar- og þjónustu-
tengdri starfsemi á lóð Mosató 3 L225233. Gerð verður breyting á töflu í kafla 2.4.1 um verslun og þjónustu. Gerð verður grein fyrir auknu 
umfangi hótels með gistiplássi fyrir allt að 60 manns. Í breytingunni felst aukið byggingarmagn á lóð hótelsins, heimilt er að byggja 
hæð ofan á hótelið þannig að byggingin verði 2 hæðir, án kjallara. Heildarbyggingarmagn innan lóðar eykst úr 2.000 m² í 2.300 m² og 
hámarksfjöldi herbergja eykst úr 20 herbergjum í 27 herbergi.

4. Fjallaskálar í Flóa- og Skeiðamannaafrétti og Gnúpverjaafrétti; Aðalskipulagsbreyting – 2207018
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 3. ágúst 2022 að kynna skipulagslýsinu vegna fyrirhugaðrar 
breyting á aðalskipulagi sveitarfélagsins. Í breytingunni felst breyting á skipulagi fjallaskála á Flóa- og Skeiðamannaafrétti og Gnúp-
verjaafrétti með það að markmiði að auka heimildir innan svæðanna. Flóa- og Skeiðamannaafréttur telst vera milli Stóru-Laxár og 
Fossár að austanverðu og Gnúpverjaafréttar milli Fossár og Þjórsár. Svæðið er allt innan skipulagssvæðis Skeiða- og Gnúpverjahrepps. 
Skálarnir eru skilgreindir í gildandi aðalskipulagi sem afþreyingar- og ferðamannasvæði, um er að ræða skálasvæði og fjallasel: AF16 
Klettur (L166522), AF17 Hallarmúli (L178699), AF18 Sultarfilt (L179883), AF19 Skeiðamannafit (L179888), AF20 Gljúfurleit (L166705), AF21 
Bjarnalækjarbotnar (L166706), AF22 Tjarnarver (L166707) og AF23 Setrið (L166521).

Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur aðalskipulagsbreytinga eftirfarandi skipulagsáætlana:

5. Bergsstaðir L167202; Stækkun frístundareits F84; Aðalskipulagsbreyting – 2108051
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 19. maí 2022 að auglýsa tillögu aðalskipulagsbreytingar sem tekur 
til Bergstaða í Bláskógabyggð. Innan tillögunnar er gert ráð fyrir breyttri afmörkun frístundasvæðis. Annars vegar er um að ræða 
stækkun, samtals um rúma 6 hektara, í landi Bergstaða L167202 og hins vegar er um að ræða breytta landnotkun frístundasvæðis í landi 
Bergstaða 167201, sem verður landbúnaðarland að breytingu lokinni.

6. Bergsstaðir L167201; Úr frístundasvæði í landbúnaðarsvæði; Aðalskipulagsbreyting – 2108054
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 19. maí 2022 að auglýsa tillögu aðalskipulagsbreytingar sem tekur 
til Bergstaða í Bláskógabyggð. Innan tillögunnar er gert ráð fyrir breyttri afmörkun frístundasvæðis. Annars vegar er um að ræða 
stækkun, samtals um rúma 6 hektara, í landi Bergstaða L167202 og hins vegar er um að ræða breytta landnotkun frístundasvæðis í landi 
Bergstaða 167201, sem verður landbúnaðarland að breytingu lokinni.

7. Einiholt 1 land 1 L217088; Úr landbúnaðarsvæði í verslun- og þjónustu; Aðalskipulagsbreyting – 2110061
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 22. júní 2022 að auglýsa tillögu aðalskipulagsbreytingar sem tekur til 
Einiholts 1, land 1. Í breytingunni felst breytt landnotkun landbúnaðarsvæðis í verslunar- og þjónustusvæði.

Samkvæmt 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar tillögur eftirfarandi skipulagslýsingar og deiliskipulagsáætlana :

8. Ásatúnsvallarland L218490; Deiliskipulag – 2206005
Sveitarstjórn Hrunamannahrepps samþykktir á fundi sínum þann 23. júní 2022 að kynna tillögu deiliskipulags sem tekur til Ásatúnsvalla-
lands. Í deiliskipulaginu felst skilgreining byggingarreita og byggingarheimilda innan landsins sem er skilgreint sem landbúnaðarland 
innan aðalskipulags Hrunamannahrepps.

9. Vaðnes; Frístundabyggð; 3. áfangi; Deiliskipulag – 2204055
Hreppsnefnd Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 18. ágúst 2022 að kynna tillögu sem tekur til  
deiliskipulagningar nýs frístundasvæðis í landi Vaðnes sem er innan skilgreinds frístundasvæðis F26 skv. aðalskipulagi.  
Innan deiliskipulagsins er gert ráð fyrir 65 sumarhúsalóðum á 54 hektara svæði.

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur eftirfarandi deiliskipulagsáætlana:

10. Athafnasvæði við Sólheimaveg; Deiliskipulag – 2204019
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 6. júlí 2022 að auglýsa tillögu nýs deiliskipulags sem tekur 
til athafnasvæðis við Sólheimaveg. Skipulagssvæðið skiptist upp í 52 lóðir og gilda sérskilmálar fyrir hverja lóð. Gert er ráð fyrir heimild 
fyrir hreinlegan léttan iðnað og athafnastarfsemi á svæðinu. Skipulagssvæðinu mun verða skipt upp í framkvæmdaráfanga til að stuðla 
að hagkvæmni og heildstæðu yfirbragði byggðar. Í fyrsta áfanga er gert ráð fyrir uppbyggingu á 12 lóðum, 15 í öðrum áfanga, 13 í þriðja 
og 12 í fjórða. Lóðir er á bilinu 1.575 m² til 2.400 m².

11. Vatnsholt 2 L166398; Tjaldstæði; Deiliskipulag – 2106162
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 9. ágúst 2022 að auglýsa tillögu nýs deiliskipulags sem tekur til tjaldsvæðis að 
Vatnsholti 2. Í deiliskipulaginu felst m.a. skilgreining á svæði fyrir tjaldsvæði innan jarðarinnar ásamt byggingarheimildum fyrir 100 m². 
húsi tengt rekstri tjaldsvæðis. Auk þess er gert grein fyrir núverandi byggingum innan svæðisins og nýrri aðkomu.

12. Strengur veiðihús L166685; Skarð 1 og Skarð 2; Deiliskipulag – 2202036
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 15. júní 2022 að auglýsa tillögu deiliskipulags sem tekur lóðar 
Strands veiðihúss. Í deiliskipulaginu felst að heimilt verði að byggja veiðihús allt að 400 m² á einni hæð. Auk þess er heimilt viðhald og 
stækkun núverandi húss um allt að 30 m². Mænishæð húsa skal ekki yfirstíga 6,0 m frá gólfplötu. Nýtingarhlutfall lóðar verði mest 0,2. 
Ekki skal byggja nær lóðamörkum en í tveggja metra fjarlægð. Gólfkóti húsa skal taka mið af flóðahættu vegna nálægðar við Stóru-
Laxá og skal ákveðinn í samráði við byggingarfulltrúa.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofutíma emb-
ættisins. 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.floahreppur.is og www.skeidgnup.is 

Mál nr. 1 – 4 og 8 – 9  innan auglýsingar eru skipulagsmál í kynningu frá 25. ágúst 2022 til og með 16. september 2022.
Mál nr. 5 - 7 og 10 – 12 innan auglýsingar eru skipulagsmál í auglýsingu frá 25. ágúst 2022 með athugasemdafrest til og með  
7. október 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

Töframenn hjá Sparibíl

Hátún 6a - sími 577 3344
sparibill.is

Það mætti kannski kalla okkur 
töframenn því að okkur tókst 
að töfra til landsins nýja  
Ford, Renault og Peugeot 
sendibíla, til afhendingar
strax.

P
Til á  
lager

Job.isMest lesna atvinnublað Íslands*

Atvinnublaðið
Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

www.intellecta.is

Framkvæmdastjóri
Traust þjónustu- og framleiðslufyrirtæki leitar að öflugum og framsýnum aðila í starf 
framkvæmdastjóra. Fyrirtækið er staðsett á höfuðborgarsvæðinu og starfa þar u.þ.b. 40 manns. 
Áhugavert tækifæri í boði hjá fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. 

Menntunar- og hæfniskröfur:

Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Farsæl stjórnunar- og rekstrarreynsla
Árangursrík reynsla af markaðs- og
sölustarfi á fyrirtækjamarkaði
Tengsl og reynsla í sjávarútvegi er kostur
Hæfni í samningagerð, öguð
vinnubrögð og frumkvæði í starfi

Helstu viðfangsefni:

Umsjón með daglegum rekstri
Stjórnun og leiðtogahlutverk
Markaðs- og sölumál
Samskipti við stjórn og eftirfylgni
með stefnumótun stjórnar

Umsóknarfrestur er til og með 19. ágúst 2019. Nánari upplýsingar um starfið veita Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) 
og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að 
fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

SNILLINGUR Í BÓKHALDI
80 - 100% starfshlutfall

Við óskum eftir liðsauka í að e a ármálasvið fyrirtækisins auk þess sem 
viðkomandi mun taka að sér önnur tengd verkefni í rekstri fyrirtækisins. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af störfum af þessum toga auk þess að 
hafa ríka þjónustulund gagnvart samstarfsfólki og viðskiptavinum.

 
      Góð reynsla af ármálum, bókhaldi og rekstri almennt
            Menntun sem nýtist í star nu
      Framúrskarandi tölvuþekking
      Góð enskukunnátta ásamt einu Norðurlandatungumáli er kostur.

Lindex er ölskyldufyrirtæki stofnað 2011 og rekur 7 verslanir á Íslandi auk 
vefverslun lindex.is. Til viðbótar er stefnt að opnun fyrstu verslunarinnar 
í Danmörku í haust.

Umsóknir með ferilskrá berist á atvinna@ldx.is 
mermerktar „Snillingur í bókhaldi“ 
Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst nk.

 

Hæfniskröfur eru:
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