ALLT
FIMMTUDAGUR 22. september 2022

K Y N N I NG A R B L A Ð

Þykjó hannar fyrir börn og fjölskyldur þeirra. 
MYND/AÐSEND

Barnahreiður
á bókasafni
sandragudrun@frettabladid.is

Hreiðrum okkur er yfirskrift
sýningar sem verður opnuð í
Borgarbókasafninu Spönginni í
dag klukkan 17.00. Hönnunarteymið Þykjó sýnir þar Krakkahreiður í salnum Sjónarhóli.
Sýningin stendur yfir dagana 22.
september til 31. október. Hreiðrin
eru fléttuð í samstarfi við Blindravinnustofuna og Gælu Studio. Í
samstarfinu er leitast við að fanga
lífræn form spörfuglahreiðra sem
voru rannsökuð með líffræðingum
Náttúrufræðistofu Kópavogs. Með
verkefninu skoða hönnuðirnir
hvernig fullorðnir reyna að vefa
ungunum sínum öruggt skjól, hver
með sínu nefi. Sóley Stefánsdóttir
tónlistarkona sér um hljóðmynd
verksins.
Upplifunarhönnun
Þykjó er þverfaglegt hönnunarverkefni fyrir börn og fjölskyldur
þeirra, stofnað af Sigríði Sunnu
Reynisdóttur. Auk hennar er
teymið skipað Ninnu Þórarinsdóttur, Erlu Ólafsdóttur og Sigurbjörgu Stefánsdóttur .
Gæla hönnunarstúdíó bólstrar
hreiðrin en stúdíóið þróar vörur
sem bjóða upp á fjölbreytt tengsl
einstaklings við efni. Stefán B.
Stefánsson leiddi hreiðurgerðina
í nánu samstarfi við hönnuði Þykjó, en hann er magnaður handverksmaður sem hefur
fléttað vöggur og körfur úr tágum
fyrir Blindravinnustofuna í yfir
þrjátíu ár. n

Bianca Hallveig Sigurðardóttir hefur lengi haft áhuga á tísku. Ljósmynd úr verkefni sem hún stjórnaði prýddi nýlega skilti á Times Square. Verkefnið kallar
hún When Worlds Collide, sem má þýða sem: Þegar heimar stangast á, en myndirnar birtust fyrst í tímaritinu Erlendur Magazine.
FRÉTTALBLAÐIÐ/ERNIR

Bianca Hallveig gnæfir yfir
vegfarendum á Times Square

Það er ekki á hverjum degi sem tvítug íslensk stúlka fær tískuljósmynd birta á risastóru
auglýsingaskilti á Times Square. En Bianca Hallveig Sigurðardóttir var svo heppin á dögunum. Hún vonar að birtingin opni fyrir henni fleiri tækifæri í tískuheiminum. 2
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Bianca Hallveig stefnir að því að vinna áfram að verkefninu When Worlds Collide, en hugmyndin
er að sýna hönnun eftir erlenda hönnuði í íslenskri náttúru. 
FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

Bianca vonar að birting myndarinnar á skiltinu eigi eftir að veita henni tækifæri.

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir
sandragudrun
@frettabladid.is

Í síðustu viku blasti við vegfarendum á Times Square risastórt auglýsingaskilti með íslenskri náttúru
og þremur íslenskum fyrirsætum
klæddum í hönnun eftir hönnuðinn Dovile Riebschlager sem
hannar undir merkinu DoviArtfashion. Bianca er hugmyndasmiðurinn en myndirnar eru
hluti af verkefni sem hún hefur
unnið að fyrir tímaritið Erlendur
Magazine.
„Ég fékk hugmynd að verkefni,
sem ég kalla When Worlds Collide,
fyrir nokkrum árum. Mig langaði
að fá ólíka hönnuði til að koma til
Íslands og sýna tísku úti í náttúrunni. Þannig eru heimarnir að
stangast á, eins og nafnið á verkefninu gefur til kynna,“ útskýrir
Bianca en hún lærði um tísku,
listir og hönnun í framhaldsskóla
í London.
„Oftast þegar þú sérð tískuljósmyndir eru þær teknar á mjög
einföldum stað, við hvítan vegg
eða eitthvað slíkt. En ég vildi sýna
samspilið milli náttúrunnar og
fatanna og hvernig náttúran og
fötin tala saman.“
Bianca útskýrir að verkefnið,
When Worlds Collide, sem má
þýða sem: Þegar heimar stangast á,
sé verkefni sem hún ætlar að halda
áfram að vinna í og þróa.
„Dovile, sú sem hannaði fötin á
myndunum á auglýsingaskiltinu,
kom til Íslands til að vera með
í þessu verkefni með mér. Við
ákváðum sem sagt að gera það
saman. Dovile hannaði fötin og
ég var stílisti og stjórnaði myndatökunni. Ég skipulagði hvenær ljósmyndararnir komu og fann fólk
til að sjá um förðunina og eiginlega stjórnaði þessu öllu saman,“
segir Bianca, en hún sat líka fyrir á
sumum myndunum ásamt frænkunum Jóhönnu Kristjánsdóttur og
Shantaye Brown.
Það var hópur hæfileikaríks
fólks sem vann við myndatökuna.
Ljósmyndarinn var Fróði Brink,
Kamilla Kristrúnardóttir Hancock sá um förðun og Andrea Ellen
Jones bjó til fylgihlutina.

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

Mig langaði að fá
ólíka hönnuði til
að koma til Íslands og
sýna tísku úti í náttúrunni.
Bianca Hallveig Sigurðardóttir

Skiltið gnæfir
yfir vegfarendum á Times
Square. 

MYND/AÐSEND

Skiltið vekur athygli
En hvernig enduðu myndirnar sem
teknar voru fyrir lítið tímarit á
Íslandi, á risastóru auglýsingaskilti
í New York?
„Dovile var að taka myndir fyrir
tískuvikuna í New York og ákvað
að birta þessa mynd til að sýna
verkefni sem hún hefur unnið að.
Ég vissi þess vegna að myndin gæti
endað á skilti þarna, en vissi ekki
hvenær. Ég var þess vegna hissa
þegar ég sá að skiltið var komið
upp. Það var gaman að sjá það,“
segir Bianca.
Aðspurð hvort hún haldi að það
eigi eftir að veita henni einhver
tækifæri í tískuheiminum að verk
eftir hana sé uppi á svo áberandi
stað, svarar hún að hún voni það.
„Mér finnst svo gaman að vinna
í einhverju svona. Að taka þátt
í stórum verkefnum. Ég held að
þessi myndi eigi eftir að veita mér
einhver tækifæri. Ég hef fengið góð
viðbrögð frá fólki. Það eru margir
búnir að heyra í mér og spyrja
meira um verkefnið When Worlds
Collide og vilja vinna með okkur,“
segir hún.
„Myndirnar á skiltunum birtust
fyrst í Erlendur Magazine. En við
mamma stofnuðum tímaritið til
að hafa vettvang fyrir fólk á Íslandi
með erlendan bakgrunn til að sýna
hvað það er að gera jákvætt hér á

Bianca sat
sjálf fyir á
myndunum
en hér er hún
klædd í hönnun
eftir Dovile
Riebschlager.
MYND/FRÓÐI BRINK

landi. Okkur fannst ekki mikið
fjallað um það í fréttunum svo við
ákváðum að stofna tímarit fyrir
þennan hóp,“ útskýrir Bianca en
þær mæðgur þekkja vel hvernig er
að vera útlendingur í heimalandi
sínu, Bianca er íslensk en ólst upp
í Bretlandi og mamma hennar er
íslenskur ríkisborgari en kemur
upprunalega frá Jamaíku.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 550 5761 | Guðmundur
Hilmarsson, gummih@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

Lítið samfélag skapaðist
Bianca og mamma hennar
stofnuðu Erlendur Magazine fyrir
tveimur árum og Bianca sér meðal
annars um tískusíðurnar. Hún
segir að tímaritinu hafi verið vel
tekið af útlendingum búsettum
á Íslandi en þær hafi ákveðið að
víkka umfjöllunarefni tímaritsins
og skrifa núna um alla sem eru
útlendingar í því landi sem þeir
búa.
„Ári eftir að við stofnuðum
tímaritið var svo mikið af fólki alls
staðar í heiminum sem vildi vera
með. Þess vegna ákváðum við að
víkka út efnistökin. Við erum að
sýna það jákvæða sem útlendingar
gera í því landi sem þeir flytja til,“
segir Bianca.
„Við höfum með þessu tímariti
búið til lítið samfélag á Íslandi fyrir
fólk af erlendum uppruna. Það
hefur fengið tækifæri til að sýna
hvað það er að gera og jafnvel hefur
einhver annars staðar í heiminum
lesið viðtölin og haft samband
við fólkið. Það er ótrúlega gaman
að vita af því. Við höfum líka haft
árlega viðburði á vegum tímaritsins. Þá hefur fólk komið til
Íslands til að taka þátt og kynnast
nýju fólki.“
Það er greinilega nóg um að
vera hjá þessari ungu og efnilegu
athafnakonu sem á eflaust eftir að
láta til sín taka í tískuheiminum
og víðar í framtíðinni. Það verður
áhugavert að fylgjast með því. n

Sölumenn:
Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 550 5652,
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 550 5654,
Ruth Bergsdóttir, ruth@frettabladid.is, s. 694 4103.

Skoðið // www.hjahrafnhildi.is
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Grænt og glæsilegt
Olivia Wilde, leikkona og
leikstjóri, stígur sjaldan feilspor þegar kemur að tísku
eins og sjá má á flíkunum
sem hún hefur skartað
undanfarið við kynningu á
kvikmyndinni Don’t Worry
Darling, sem er jafnfrant
annað leikstjórnarverk
hennar.

Græna
Chanel dragtin
sem Wilde klæddist
á forsýningu nýjustu
kvikmyndar sinnar, vakti
mikla athygli tískusamfélagsins. Það hvernig
haldarinn kíkir út um
opið þótti einstaklega smart.

Á Spáni, þann
17. september
klæddist Olivia Wilde
öðru grænu dressi.

jme@frettabladid.is

Þegar hæfileikabúntið Olivia
Wilde er ekki að rokka jakka
fatalúkkið með hvítri skyrtu og
svörtum jakka, þá er hún óhrædd
við að klæðast sterkum litum sem
fara henni einstaklega vel allan
ársins hring. Wilde þekkja mörg úr
sjónvarpinu þar sem hún lék Remy
„Thirteen“ Hadley í spítaladrama
seríunni House sem var í loftinu á
árunum 2007–2012.
Virtur leikstjóri
Olivia Wilde var glæsileg á rauða
dreglingum i Feneyjum við for
sýningu kvikmyndarinnar Don’t
Worry Darling, sem hún leikstýrði.
Don’t Worry Darling er önnur
kvikmyndin sem Olivia leikstýrir
en áður leikstýrði hún kvikmynd
inni Booksmart, sem hún hlaut
virt verðlaun fyrir.
Don’t Worry Darling er sálfræði
tryllir byggður á sögu eftir Carey
Van Dyke, Shane Van Dyke og Sil
berman. Í myndinni leika Florence
Pugh og Harry Styles að því er
virðist nokkuð hamingjusöm hjón

á sjötta áratugnum, sem búa í sér
stöku tilraunasamfélagi þar sem
ýmislegt grunsamlegt er á seyði.
Aðrir leikarar eru Gemma Chan,
Kiki Layne, Nick Kroll og Chris
Pine. Einnig kemur Olivia Wilde
fram í kvikmyndinni í aukahlut
verki. Don’t Worry Darling kemur í
kvikmyndahúsin 23. september.
Græn Olivia
Hin 38 ára leikstýra klæddist
glæsilegri smaragðsgrænni Cha
nel-dragt á forsýningunni. Undir
jakkanum var hún í einföldum
svörtum brjóstahaldara. Svört
kúrekastígvelin sem hún klæddist
gáfu annars fínlegu jakkasettinu
nútímalegt yfirbragð.
Á Spáni, þann 17. september,
klæddist Olivia Wilde öðru grænu
dressi við kynningu á kvikmynd
inni á Alþjóðlegu kvikmynda
hátíðinni í San Sebastian. Þar kom
hún fram í glæsilegum þröngum
blágrænum pallíettukjól úr haust
línu Valentino sem fangaði athygli
viðstaddra. n

NÝTT
FRÁ

SKOÐIÐ

LAXDAL .IS

Laxdal er í leiðinni
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Olivia
er glæsileg
í nær hvaða lit
sem er. Þessi gula
dragt er úr smiðju
Kwaidan Editions.

Þessi
græni kjóll
úr smiðju Valentino hefur réttilega
verið nefndur hafmeyjukjóllinn.
Hér
má sjá
Wilde í gullfallegum ferskjubleikum kjól úr
smiðju Valentino.

YEST/YESTA síð kápa – vendingur
Stærðir 38-56
Verð 28.980 kr

YEST/YESTA millisíð úlpa
Fæst líka i grænu
Stærðir 38-56
Verð 17.980 kr

YEST/YESTA úlpa með loðkraga
Stærðir 38-56
Verð 28.980 kr

YEST/YESTA stutt úlpa
Stærðir 36-56
Verð 16.980 kr

YEST/YESTA softshell jakki
Fæst í fleiri litum
Stærðir 44-60
Verð 22.980 kr

STUDIO Terese síð jakkapeysa
Stærðir 38-56
Verð 15.980 kr

STUDIO Emilie síð skyrta
Fæst í fleiri litum
Stærðir 38-56
Verð 14.980 kr

STUDIO Emilie síð skyrta
Fæst í fleiri litum
Stærðir 38-56
Verð 15.980 kr

STUDIO Birgitte kjóll
Stærðir 38-56
Verð 13.980 kr

YESTA Ankaria tunica
Stærðir 44-56
Verð 10.980 kr

LASESSOR Karla silkiklútur
Fleiri gerðir og litir til
Verð 6.990 kr

ZE ZE Sanne pleður buxur
Fæst líka í ólifugrænu
Stærðir 38-48
Verð 9.990 kr

ZHENZI Step buxur
Stærðir 42-56
Verð 10.990 kr

ROBELL Nena ökklabuxur
Fást í nokkrum litum
Stærðir 34-52
Verð 11.980 kr

LASESSOR Marcia hringkútur
Fæst líka í bláu
Verð 4.990 kr

LASESSOR húfa
Fæst í fleiri litum
Verð 9.990 kr

Líttu við á

Verslunin Belladonna

belladonna.is
Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460
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Bara ósköp ofvirkar margra barna mæður
Þórdís Lilja
Gunnarsdóttir

thordisg
@frettabladid.is

Prjónahönnuðirnir Védís
Kara Reykdal Ólafsdóttir og
Telma Sif Guðmundsdóttir
eiga sameiginlegt að hafa
eignast sitt fyrsta barn 16
ára. Þær opnuðu nýlega vefsíðu með eigin prjónauppskriftum.

Védís Kara
með þremur
yngstu börnum
sínum sem hér
eru öll klædd í
prjónahönnun
mömmu sinnar,
peysur og húfur.

FRÉTTABLAÐIÐ/

„Í mínu tilfelli var það þrjóskan ein
sem kenndi mér að prjóna, þegar
ég ákvað upp á mitt einsdæmi að
byrja að prjóna þar sem ég sat ein
heima ófrísk þegar við bjuggum í
Noregi þar sem maðurinn minn
var í námi. Það var hins vegar
amma Telmu sem kenndi henni
hvernig unnið er með spottann, og
svo auðvitað YouTube,“ segir Védís
Kara sem er 29 ára fjögurra barna
móðir og prjónahönnuður.
Védís setti nýlega upp prjóna
uppskriftasíðuna Slip Slip Knit
í samstarfi við Telmu Sif Guð
mundsdóttur, sem býr í Svíþjóð.
„Nafnið vísar í prjónaaðferð
sem kallast „slip slip knit“ á ensku.
Þegar við vorum komnar með sirka
þúsund uppástungur um nafn á
vefinn fannst okkur þessi passa
best því við vildum hafa nafn sem
fangaði athyglina,“ útskýrir Védís.
Bland af brjóstaþoku og hvatvísi
Védís er úr Þorlákshöfn og Telma úr
Mosfellsbæ.
„Við erum bara ósköp ofvirkar
margra barna mæður sem eignuð
umst fyrstu börnin okkar of fljótt,
eða þegar við vorum 16 ára. Við
þekkjumst þó ekki þaðan, en Telma
á þrjú börn,“ upplýsir Védís um til
urð þess að þær stöllur náðu saman
og fóru að hanna prjónaflíkur.
„Okkur fannst allir á Íslandi vera
að gera það sama í prjónaflíkum
og erum báðar með þannig haus að
hann vinnur á borð við svona sjö
manns. Þannig fæddist hver hug
myndin á fætur annarri þar til við
ákváðum að vinna bara saman og
gera prjónauppskriftir. Við óðum
því út í þann hafsjó án þess að hafa
kúta né kork, svo það má segja að
þarna hafi verið í gangi bland af
brjóstaþoku, hvatvísi og svefnleysi,“
segir Védís og skellir upp úr.
Þær reyna að fara í aðra átt en
aðrir prjónahönnuðir.
„En eins og flestir vita þá er
enginn að finna upp hjólið í prjóna
bransanum. Við reynum bara að
hanna okkar flíkur eftir því sem
okkur sjálfum þykir fallegt.“
Peysan varð eins og flothringur
Fyrsta prjónaminning Védísar er
frá því á sautjánda árinu.
„Þá ætlaði ég að vera svo gal
vösk að prjóna mér lopapeysu. Ég



Elsta dóttir Védísar í sægrænni
peysu með rauðbleikum bekk.

Töff og blá rúllukragapeysa með
vasa, en einlitt er mikið í tísku nú.

notaði náttúrlega prjóna sem áttu
að henta í prjónaskapinn, en funk
eruðu alls ekki fyrir mig þar sem
ég prjóna mjög fast og þarf alltaf að
stækka um prjónastærð. Ég gat svo
með engu móti skilið hvernig ég
átti að taka lykkjurnar í handar
krikanum og geyma til að lykkja
þær saman seinna, svo peysan varð
hálfgerður flothringur á mér,“ segir
Védís og skellihlær.
„Telma náði hins vegar mun
fyrr tökum á lopapeysuprjóni því
hennar fyrsta minning er einmitt
lopapeysa sem hún prjónaði á
pabba sinn og tókst svona ljóm
andi vel þrátt fyrir ýmsar villur í
munstrinu.“
Þær Védís og Telma njóta þess
að sitja með prjónana: Telma í

ungbarnaprjóninu á meðan Védís
er sáttust við að klára bara beru
stykki og bolinn.
„Það er leyndarmál heimsins
hversu margar peysur eru erma
lausar heima,“ segir hún kímin.

Léttari lund,
alla daga
MAG-YOUR-MIND® er öﬂug blanda af magnesíum,
B6 & B9 ásamt burnirót og adaptógenum.
Vinnur gegn streitu og skerpir hugsun.

Prjón veitir hugarró og slökun
Vinkonurnar segjast báðar háðar
því að kíkja á Pinterest og að þar
verði oft til kveikja að prjóna
flíkum þeirra.
„Börnin okkar veita auðvitað
líka innblástur upp að vissu marki,
sem og gjafir sem við nostrum við
og hönnum hverju sinni. Það er svo
sniðugt að skella í eitt vettlingapar
eða húfu og gefa, til að vera bæði
persónulegur og með peninga
vitið á hreinu. Svo verður maður

vitaskuld að fylgja
aðeins tískunni og
hafa flíkina einlita, sem er
mjög móðins núna, þótt litir séu
að koma sterkar inn og við erum
svolítið á þeim vagninum akkúrat
núna,“ greinir Védís frá.
Það fer svo eftir flíkunum og
hversu langt prjónafólk er komið
hvort uppskriftirnar séu flóknar.
„Sjálfar viljum við meina að
uppskriftirnar séu vel útskýrðar
en það er alltaf persónubundið
hvort prjón er flókið eða ekki. Við
látum fylgja með fleiri en færri
útskýringar, ef fólk skyldi ákveða
að taka stökkið áfram og skora á
sjálft sig í prjónaskapnum.“
Spurð hverju hún sé stoltust af í
prjónaskapnum svarar Védís:
„Ég er stolt af því að geta verið
með úrval af prjónauppskriftum
sem fólk langar að spreyta sig á.
Það er rosalega skemmtileg til
finning að vera úti að labba, eða að
sækja börnin í skólann, og sjá barn
hlaupa fram hjá í prjónaflík sem
eitt sinn var hugmynd sem maður
setti niður á blað. Það er miklu per
sónulegra að klæðast og gefa flík
sem maður hefur sjálfur búið til.
Prjón veitir líka mörgum hugarró
og slökun – nema kannski Telmu
því hún þarf svo ansi oft að rekja
upp því ég er alltaf að breyta,“ segir
Védís stríðnislega og hlær. n
Skoðið prjónauppskriftir Védísar
og Telmu á slipslipknit.is

ANTON BRINK

Telma Sif
Guðmundsdóttir er þriggja
barna móðir
sem elskar að
hanna og prjóna
ungbarnaföt.

MYND/AÐSEND

STERKARI HÚÐ

175 MILLJÓNIR
NÁTTÚRULEGRA
JURTAFRUMA Í
HVERRI FLÖSKU

STYRKJANDI SERUM
FYRIR UNGLEGRI OG STERKARI HÚÐ

HELENA RUBINSTEIN

Kaupaukinn þinn þegar þú kaupir Helena Rubinstein vörur
fyrir 13.000 kr. eða meira á meðan birgðir endast.
Snyrtitaska
Powercell Essence 30 ml
Powercell maski 20 ml
Powercell serum 10 ml
All Mascara 50 ml
Lash Queen ferðamaskari

20% afsláttur

af öllum Helena Rubinstein vörum
22. - 28. september

Smáauglýsingar

550 5055

8 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki

Húsaviðhald

Keypt
Selt

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

22. september 2022 FIMMTUDAGUR

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

Heilsa

Til sölu

Heilsuvörur

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.
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

Til bygginga

Mazda MX-30 rafmagnsbíll. 6/2021
Sýningarbíll ekinn aðeins 602 km.
35,5 kWh rafhlaða. Uppgefin drægni
200 km. 5 dyra. Makoto typa með
glertopplúgu og öllum fáanlegum
búnaði. Hann er þinn fyrir aðeins
4.890.000,-

Húsnæði

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík
Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Þjónusta

Geymsluhúsnæði
Nudd
NUDD NUDD NUDD

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

Málarar

Rafvirkjun

REGNBOGALITIR EHF

Getum bætt við okkur
verkefnum innanhúss. Löggiltur
málarameistari. Löggiltir málarar.
Vönduð vinna, vanir menn. www.
regnbogalitir.is malarar@simnet.is.
Sími 8919890

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

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.

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

GEFÐU
HÆNU
gjofsemgefur.is

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Reykjavíkurborg

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

9O7 2OO3

Skipulagslýsing vegna nýs deiliskipulags

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í meira en
50 ár

Skrifstofa borgarstjóra

Umhverfis- og skipulagssvið

Kleppsgarðar

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 17. ágúst 2022 og borgarráðs 25. ágúst 2022 var lögð fram
skipulagslýsing, dags. 12. ágúst 2022, vegna gerð nýs deiliskipulags að Kleppsgörðum. Tilgangur
skipulagsins er að koma fyrir byggingu húsnæðis fyrir viðbragðsaðila á höfuðborgarsvæðinu. Lýsing var
samþykkt til kynningar og umsagnar með vísan til 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Óskað er eftir
að ábendingar/umsagnir berist eigi síðar en 20. október 2022.
Lýsingin er aðgengileg á vef Reykjavíkurborgar, reykjavik.is undir skipulag í kynningu.

Skrifstofa borgarstjóra

Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

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

Alla fimmtudaga og laugardaga

hagvangur.is

Sími 550 5055
ÞJÓNUSTU
AUGLÝSINGAR
HAFÐU SAMBAND OG
VIÐ GERUM ÞÉR TILBOÐ

Sími 550 5055

| smaar@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

arnarut@frettabladid.is

