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Bryndís er stórglæsileg með blágræna hattinn sem hún keypti sér á Spáni í stíl við buxndragt dóttur sinnar en þær mæðgur lána hvor annarri gjarnan föt. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

Hattar í öllum regnbogans litum 
endurspegla persónuleikann
Bryndís Haraldsdóttir þingmaður hefur vakið mikla athygli fyrir hattana sína en hún á 
heilmikið safn af flottum og fallegum höttum og notar þá óspart við öll tilefni. Hattarnir 
klæða Bryndísi einstaklega vel og undirstrika persónuleika hennar. 2

ALOE VERA
MELTING & BÓLGUR

  85%VIRKTCURCUMIN

www.celsus.is

Haily Bieber í lillableiku pilsdragt-
inni í París.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

thordisg@frettabladid.is

Fyrirsætan Haily Bieber stal 
senunni á þriðjudaginn var, á 
tískuvikunni sem haldin er í París 
þessa dagana. Hún mætti til leiks í 
örstuttri lillableikri pilsdragt með 
víðum kraga og stórum, víðum 
ermum. Við dragtina klæddist hún 
svörtum hælaskóm með gylltu 
keðjubandi og skartaði auk þess 
svarti handtösku, stórum gull-
armböndum sitt á hvorri hendi og 
svo síðum, gylltum eyrnalokkum; 
glæsileg svo af bar.

Haily, sem er eiginkona kanad-
ísku poppstjörnunnar Justins 
Bieber, sat á fremsta bekk og naut 
þess sem fram fór á tískupöllunum 
ásamt Kate Moss, Zöe Kravitz, 
Rosie Huntington-Whiteley, Black-
pink’s Rose og Natalie Dyer.

Dugnaðarforkurinn Haily
Í sumar setti tískurisinn Saint 
Laurent af stað haustherferð með 
Haily Bieber í samfestingi og kápu.

Hún er annálaður fagurkeri og 
hefur sannarlega nóg að gera. Nú 
um miðjan september frumsýndi 
hún eigin fatalínu í samstarfi við 
tískumerkið Wardrobe.Nyc en lína 
Haily samanstendur af þægilegum 
fatnaði, svo sem bolum, blazer-
jökkum, kápum, leggings, buxum 
og toppum, og í júní kynnti hún 
nýja húðvörulínuna sína Rhode. n

Senuþjófur í París



Bryndís hefur mikla ástríðu fyrir 
starfi sínu sem þingmaður og 
gaman er að geta þess að hún 
gefur kost á sér til embættis ritara 
Sjálfstæðisflokksins á landsfundi 
flokksins í vetur. 

Bryndís segist miðaldra þriggja 
barna móðir úr Mosfellsbæ sem 
elskar útivist og hreyfingu. Hún 
hleypur á fjöll og finnst gaman að 
prófa nýja hluti, auk þess sem hún 
hefur ávallt haft sinn eigin stíl og 
er ófeimin við að fara ótroðnar 
slóðir þegar kemur að því að velja 
sér klæðnað.

„Ég hef lengi haft áhuga á fötum 
og tísku en er mjög klassísk, þann-
ig fannst vinkonum mínum ég 
oft kerlingarleg í denn og þykir 
kannski enn,“ segir Bryndís og 
hlær.

Svartur hattur og týrólahattur
Hattar hafa lengi verið ástríða 
Bryndísar og hún var ung að árum 
þegar hún eignaðist sinn fyrsta 
hatt.

„Ég var um tólf ára gömul þegar 
ég keypti minn fyrsta hatt. Ég var 
í London með ömmu og afa og 
okkur ömmu þótti alltaf gaman 
í búðum. Ég held að ég hafi keypt 
hattinn í H&M, hann var svartur 
og ég mætti með hann á bekkjar-
kvöld og einhverjar skemmtanir. 
Nokkrum árum síðar var ég svo 
á ferðalagi með ömmu og afa í 
Austurríki og þá féll ég fyrir týróla-
hatti sem ég notaði líka mikið. 
Ég held að þessir tveir hafi kveikt 
áhuga minn, ég á þá því miður ekki 
enn í dag en væri svo til að eiga þá. 
En ég er reyndar mjög passasöm á 
fötin mín og kemur sér vel að vera 
klassísk því þá er þetta svo sem 
alltaf í tísku.“

Hattarnir eiga sér sögu
Aðspurð segist Bryndís gjarnan 
velja hatta og höfuðföt eftir litum. 
Hún vilji eiga safn af litríkum 
höttum.

„Ég á hatta og höfuðföt í 
mörgum litum, ekki kannski í svo 
mörgum sniðum þar sem ég veit 
sirkað hvað ég fíla og hvað ekki. 
Þannig að yfirleitt er það liturinn 
núna sem heillar mig. Þegar ég 
vel mér hatt í dag þá skoða ég 
gjarnan hvort mig vanti einhvern 
lit í hatta regnbogann minn,“ segir 
Bryndís og brosir.

Bryndís segist ekki eiga sér 
neinn sérstakan uppáhaldshatt.

„Ég vel hatta í stíl við kápuna eða 
annan klæðnað, það er svo gaman 
að geta raða höttunum saman við 
klæðnaðinn, sérstaklega kápurnar 
mínar og mynda þá heildarútlitið.“

Hattarnir hennar Bryndísar eiga 
sér sögu og man Bryndís vel eftir 
kaupunum á hverjum og einum 
þeirra.

„Flesta hattana mína hef ég 
keypt erlendis og man vel hvar og 

hvernig skapi ég var í. Þeir viðhalda 
því minningunni.“

Þegar Bryndís er spurð um lita-
val og hvort hún fylgi tískustraum-
um þegar hún velur sér flíkur og 
hatta segir hún svo ekki vera.

„Ég var eins og margar íslenskar 
konur mikið fyrir þjóðarlitinn 
okkar svartan þó ég hafi alltaf 
átt líka föt í mismunandi litum. 
Í Covid tók ég svo meðvitaða 
ákvörðun um að vera sem allra 
minnst í svörtu og frekar í lit. Þetta 
var svona leið til að vera jákvæðari. 
Svörtu fötin hafa því verið í mikilli 
hvíld. Ég á reyndar ekki einlitan 
svartan hatt – það er þá eitthvað 
sem vantar í hattaregnbogann. En 
ég á köflóttan svartan og hvítan 
sem ég nota töluvert. Svo á ég 
ljósan, gulan, nokkra bláa og alls 
konar,“ segir Bryndís dreymin á 
svip. 

„Ég hef alltaf verið klassísk í 
fatavali. Ég hef lengi verið í þannig 
starfi að fínn klæðnaður er æski-
legur og það hentar mér vel. Ég á 
sem sagt fáar gallabuxur og ein-
falda boli, yfirleitt erfitt fyrir mig 
að gíra mig niður í sumarfríunum 
og finna gallabuxur og strigaskó.“

Fötin eru oft einstök 
Hjá Bryndísi slær umhverfis-
hjartað og síðustu ár hefur hún 
keypt mikið notað.

„Ég var mikil buxnadragtar-
kona og á þær nokkrar – en svo á ég 
líka mikið af kjólum. Umhverfis-
hjartað mitt er að reyna að draga 
úr fatakaupum en ég er ryksuga á 
útsölur og versla nær aldrei nema 
á útsölum og á síðustu árum hef 
ég keypt mikið notað. Þannig eru 
Gyllti kötturinn og Rauðakross-
búðin uppáhalds verslanir mínar 
hérlendis. Fataiðnaðurinn er næst-
mest mengandi iðnaður í heimi og 
því nauðsynlegt að draga úr fram-
leiðslu sem allt of oft lendir í land-
fyllingu. Þá er mikilvægt að fara vel 
með fötin sín, laga þau frekar en að 
henda og auðvitað gefa þau annað 
ef hægt er. Svo er yndislegt að geta 
keypt falleg notuð föt, þau eru oft 
einstök og með sögu.“

Bryndís segir að hún hafi alls 
ekki alltaf skoðun á því í hvernig 
fötum hún vilji klæðast.

„Ég snýst stundum í hringi og 
veit ekkert í hverju ég á að vera, en 
oftast leitast ég eftir því að finna 
liti. Bjartir og fallegir litir eru upp-
spretta gleði og hlýju og það er 
alltaf þörf á gleði og hlýju.“

Haustið uppáhaldsárstíðin
Þegar kemur að því að velja árstíð 
sem er uppáhaldstíminn til að 
klæða sig er haustið tíminn hennar 
Bryndísar.

„Haustið er uppáhaldstími hjá 
mér og ég hef frá því ég var barn 
verið mjög hrifin af haustlitunum 
sem gleðja augað. Ég er ekki mikið 

að spá í tískuna. En augljóslega 
þarf maður að taka fram kápur, 
klúta og peysur í meira mæli á 
haustin sem er svo skemmtilegt 
og þá er líka gaman að toppa 
klæðnaðinn með fallegum hatti 
eða höfuðfati.“

Bryndís kýs hælaskó fram yfir 
flatbotna skó.

„Ég er hælatýpan og er yfir-
leitt á hælum og fínlegri skóm. 
Mér finnst f latbotna, grófir skór 
æðislega fallegir en alltaf frekar 
skrýtnir á mínum fæti. Svo eru 
það hattarnir sem eru ómissandi 
fylgihlutir, þeir lífga upp á til-
veruna og svo eru fallegir hanskar 
og handtöskur.“ n
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Bleika kápan klæðir Bryndísi sérstaklega vel og hatturinn sem Bryndís ber við hana er í eigu 
dóttur hennar, fatahönnuðarins Eydísar Elfu Örnólfsdóttur sem hannaði flotta töskuna.

Hér skartar 
Bryndís elsta 
hattinum sínum 
en hann er einn 
af fáum höttum 
sem Bryndís 
man ekki eftir 
hvar hún fékk.  
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 VALLI

Þennan fallega gula barðahatt keypti Bryndís sér í Washington en flesta hattana hefur hún keypt 
í útlöndum og á sér minningar um í hvernig skapi hún var þegar hún fann hattana sem heilluðu.
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Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460

YEST/YESTA hálfsíð úlpa 
Stærðir 35-56 
Verð 28.980 kr

YEST/YESTA síður vendingur/úlpa 
Stærðir 36-56 
Verð 28.980 kr

YEST/YESTA úlpa 
Fæst líka í grænu 

Stærðir 38-56 
Verð 17.980 kr

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

FRANDSEN sítt vesti 
Stærðir 38-46 
Verð 26.980 kr

ES&SY Naftali peysukjóll 
Stærðir 40-44 
Verð 7.980 kr

ES&SY Nanna peysukjóll 
Stærðir 38-46 
Verð 9.980 kr 

YEST/YESTA Kósy peysa  
með stórum kraga 

Stærðir 40-60 
Verð 10.980 kr

YEST/YESTA Peysukjóll 
Fæst líka í navybláu 

Stærðir 38-56 
Verð 10.980 kr

GOZZIP Dorit síð prjóna peysa 
Fæst líka í svörtu 

Stærðir 38-52 
Verð 16.980 kr

ROBELL Rose vetrarbuxur 
Fleiri litir til 

Stærðir 34-52 
Verð 11.980 kr

ROBELL Bella vetrarbuxur 
Fást líka í bláu 
Stærðir 38-52 
Verð 11.980 kr

ROBELL Marie vetrarbuxur 
Fleiri litir til 

Stærðir 34-54 
Verð 11.980 kr

LASESSOR Leighton ullarklútur 
Verð 12.990 kr

LASESSOR Mollie Mohair húfa 
Fleiri litir til 

Verð 9.990 kr

Líttu við á 

belladonna.is
Verslunin Belladonna



Ég fór að prjóna 
bæði af því ég hafði 

mikinn tíma og ég hef 
gaman af að prófa nýja 
hluti. Svo vantar mig 
nýja húfu.

Sandra Guðrún 
Guðmundsdóttir

sandragudrun 
@frettabladid.is 

Daniel Horber er ungur 
smiður frá Sviss sem hefur 
dvalið á Íslandi undan-
farna tvo mánuði. Fyrsta 
mánuðinn ferðaðist hann 
um landið en undanfarinn 
mánuð hefur hann dvalið 
í Búðardal, stundað sjálf-
boðavinnu og prjónað í frí-
stundum.

Daniel hefur mikinn áhuga á ferða-
lögum og það hafði lengi verið 
draumur hans að koma til Íslands. 
Hann segir Ísland mjög vinsælan 
áfangastað hjá Svisslendingum svo 
hann hafði séð myndir héðan og 
heillast af þeim. Hann sagði upp 
vinnunni sinni sem smiður í Sviss 
og kom með Norrænu til Íslands 
fyrir tveimur mánuðum.

„Ég ferðaðist í mánuð hérna 
á Íslandi með vini mínum og 
sá marga áhugaverða staði. Svo 
fór vinur minn heim og ég kom 
hingað í Búðardal og hef verið hér 
í mánuð. Ég hef unnið þar sem 
sjálfboðaliði í gegnum Workaway 
og hef verið að gera upp hús hér. Ég 
hef búið hjá Önnu Siggu og Pálma, 
eigendum Dalakots, en þau eru 
alveg yndislegt fólk,“ segir Daniel.

Þar sem Daniel hefur haft 
mikinn frítíma í Búðardal ákvað 
hann að byrja að prjóna. En það 
hafði hann ekki gert síðan hann 
var sjö ára gamall þegar hann lærði 
að prjóna í grunnskóla. Síðan eru 
liðin 15 ár svo hann þurfti að læra 
upp á nýtt.

„Ég fór að prjóna bæði af því ég 

Prjónandi svissneskur smiður á faraldsfæti
Daniel er hrifinn 
af ullinni og 
ákvað að læra 
að prjóna aftur 
þegar hann 
dvaldi á Íslandi. 
 MYNDIR/AÐSENDAR

Daniel lærði 
að prjóna af 
YouTube og fékk 
aðstoð frá konu 
í Búðardal til að 
byrja með. 

Það skemmtilegasta sem Daniel gerði á Íslandi var að smala kindum. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

hafði mikinn tíma og ég hef gaman 
af að prófa nýja hluti. Svo vantar 
mig nýja húfu. Ég sá fallegt garn í 
búðinni hér í Búðardal og ákvað 
bara að prjóna mér húfu. Ég hef 
lært af YouTube-myndböndum og 
kona sem vinnur í Dalakoti kenndi 
mér líka til að byrja með. Ég var 
búinn að gleyma öllu sem ég lærði 
í skólanum þegar ég var lítill. Það 
gengur hægt hjá mér að prjóna en 
það gengur samt, ég er enn að klára 
húfuna,“ segir hann.

Hrifinn af ullinni
Daniel er hrifinn af íslensku ull-
inni og íslenskum lopapeysum, en 
sjálfur er hann klæddur í fallega 
íslenska lopapeysu, gráa með 
gulum bekk. En hann segist ekki 
enn kominn svo langt í prjóna-
skapnum að hann sé farinn að 
prjóna peysur.

„Ég er að prjóna húfu í sama 
gula litnum og er í peysunni. 
Þannig að húfan og peysan verða í 
stíl. En peysan var gjöf frá gest-
gjöfum mínum þeim Önnu Siggu 
og Pálma. Hún var keypt í hand-
verksbúðinni hérna í Búðardal. 
Ég hef verið að hjálpa til við að 
smala kindum ofan af fjalli og 
vantaði eitthvað hlýtt til að vera 
í við smalamennskuna, svo þau 
gáfu mér peysuna. En síðan er ég 
búinn að kaupa tvær íslenskar 
lopapeysur til viðbótar sem ég ætla 
að fara með heim til Sviss og gefa 
fjölskyldunni minni,“ segir hann.

Daniel var á leið til Seyðisfjarðar 
þegar blaðamaður náði tali af 
honum en hann siglir þaðan í dag 
eftir viðburðaríka dvöl á Íslandi. 
Hann stefnir á að ferðast um 
Færeyjar í mánuð áður en hann 
fer aftur heim til Sviss. Daniel 
segist gríðarlega þakklátur fyrir 
tíma sinn á Íslandi, sérstaklega 
fyrir mánuðinn sem hann dvaldi í 
Búðardal þar sem fólk var einstak-
lega gestrisið. Hann kemur sjálfur 
frá litlu Þorpi í Sviss og líkar því vel 
dvölin á litlum rólegum stað.

Smalamennskan skemmtilegust
„Að vinna sem sjálfboðaliði í 
Búðardal er besta reynslan sem ég 
hef haft af vinnu fyrir Workaway 
sjálfboðaliðasamtökin, hingað 
til. Ég hef líka upplifað svo margt 
skemmtilegt hér fleira en að vinna. 
Að leita að kindum uppi á fjöllum 
er eitt það skemmtilegasta sem ég 
hef gert. Svo hef ég hjálpað fullt af 
fólki hér að gera upp hús og það 
hefur verið góð reynsla fyrir mig. 
En núna er ég á leið heim. Ég ætla að 
vinna í kannski ár heima í Sviss til 
að safna peningum og fara svo aftur 
að ferðast. Draumurinn er að fara 
næst til Alaska, ég er mjög hrifinn af 
köldu loftslagi,“ segir hann.

„Ég var í Svíþjóð í fyrra í tvo 
mánuði á vegum Workaway. Þar 
var líka frekar kalt, mér líkar það 
mjög vel.“

Daniel segist örugglega ætla 
að halda áfram að prjóna eftir að 
hann kemur heim.

„Ég hugsa að ég prjóni aðra 
húfu handa vini mínum þegar 
ég er búinn með þessa sem ég er 
að prjóna á sjálfan mig, svo þær 
verða tvær húfurnar. Ég mun svo 
örugglega prjóna eitthvað meira. 
Mér finnst það mjög róandi að 
prjóna.“ n

T A R A M A R

Frítt Serum
Fylgir með hverju 

dagkremi 

29. september - 9. október

www.taramar.is og Hagkaup
(Kringlunni, Smáranum, Garðabæ,

Akureyri)
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Kvenfataverslunin Tískan og 
tískuverslunin Comma hafa 
sameinasta í glæsilegt 500 
fermetra verslunarhúsnæði 
við Ármúla 5 og fjölbreytnin 
í vöruúrvalinu hefur aldrei 
verið meira. Áhersla er lögð 
á fallegan, vandaðan og stíl-
hreinan fatnað fyrir konur á 
öllum aldri og persónulega 
þjónustu og ráðgjöf.

Hjördís Sif Bjarnadóttir á og rekur 
báðar verslanirnar, Tískuna og 
Commu, ásamt eiginmanni sínum 
Hilmari Þ. Hilmarssyni. 
„Hér líður okkur vel og það er frá-
bært að vera komin í þessi flottu 
húsakynni, hér er auðvelt að leggja 
og labba beint inn. Aðstaðan er 
einstaklega góð og við bjóðum upp 
á stóra og rúmgóða mátunarklefa 
auk þess að nóg er af sætum fyrir 
makann og þá sem vilja slaka á 
meðan mátað er.“ 

Penny Black er yngsta merki 
Max Mara og það er svo margt 
skemmtilegt við það merki, til 
að mynda alls konar díteilar sem 
fanga augað. Í vetur er áberandi að 
stíllinn er fremur afslappaður og 
þægindin í fyrirrúmi, kósí peysur, 
víðar og þægilegar buxur og þeir 
litir sem eru í forgrunni eru ljós-
blátt í bland við ljósgrátt og kamel-
liturinn í bland við svart, eins og 
sjá má á myndinni.“

Nýir litir koma sterkt inn í vetur
„Frá Max Mara erum við með Max 
Mara Weekend. Flottar lana-ullar-
kápur í kamel, svörtu, brúnu og 
dökkbláu. Einnig erum við með 

vinsælu dúnúlpurnar þeirra í 
nýjum vetrarlitum. Kamel, dökk-
blátt og svart eru klassískir litir hjá 
þeim fyrir veturinn en grænt og 
kakí eru nýju litirnir þeirra í vetur 
og koma sterkt inn. Svo erum við 
með svo klæðilega jakka, skyrtur 
og hlýjar alpakka-ullarpeysur og 
svo margt fallegt sem steinliggur 
í vetur.

Fjölbreytnin er í fyrirrúmi og 
Hjördís leggur mikla áherslu á að 
velja ólík snið og margar stærðir 
svo allir geti fundið eitthvað við 
sitt hæfi.

„Einnig erum við með Persona 
by Marina Rinaldi frá Max Mara 
og er hugsunin á bak við það merki 
að bjóða upp á flott snið og vörur 
í stærri stærðum. Þetta er snilldar 
hönnun þegar kemur að flottum 
sniðum og litasamsetningum.“

BRAX er buxnamerki sem nýtur 
mikilla vinsælda í Tískunni.

„BRAX er þýskur risi á markað-
inum þegar kemur að buxum, 

Fallegur, fágaður 
og töffaralegur stíll 
einkennir haustið

Frá Max Mara koma glæsilegar ullar-
kápur í brún, svörtu, dökkbláu og 
kamel-lit fyrir kaldari vetrartið.

Kvenfataverslunin Tískan og Comma skarta glæsilegri haust- og vetrartísku þar sem fallegur, fágaður og töffaralegur stíll er í forgrunni.  FRÉTTABLAÐIÐ/VALLI

enda eru þeir sérfræðingar í klæði-
legum og flottum buxum. Í boði 
eru bæði casual, hlýjar og spari-
legar buxur frá BRAX. Í BRAX-
merkinu eru einnig úrval af kósí 
peysum, flottum prjónavestum, 
töffaralegar skyrtur og casual 
yfirhafnir sem njóta hylli margra 
kvenna.“

ETERNA er skyrtumerkið sem 
verslunin þarf vart að kynna, 
hágæðaefni í eru í skyrtunum og 
klæðileg snið. Vetrarlitirnir eru 
mildir og falla vel að náttúrulegum 
litapallettum.

„Efixelle-merkið sérhæfir sig í 
bómullarbolum og erum við með 
þvílíkt úrval af þeim bæði með 
v-hálsmáli, háa í hálsinn og rúllu-
kraga, svo smart í svörtu. Í boði eru 
nokkrar týpur sem eru tvöfaldar 
að framan og er snilld fyrir marga 
þar sem innri bolurinn leggst að en 
ytri er laus.“

OLANG vetrarskórnir eru með 
innbyggðum mannbroddum og nú 
til í kvenlegum útfærslum, bæði úr 
skinni og goretex.

„Við hlökkum til að sýna ykkur 
allt það fallega sem við höfum upp 
á að bjóða fyrir veturinn.“

Til vinstri má sjá 
undurfallega 
bláa kápu frá 
Penny Black, 
Til hægri er 
röndótt skyrta 
frá ETERNA sem 
er þekkt fyrir 
hágæðaefni og 
afar klæðileg 
snið. 

Gullfallegir jakkar í fallegum 
sniðum frá Smith & Soul fást í úrvali í 
Tískunni, eins og þessi köflótti.

Hér er frábært að 
vera, auðvelt að 

leggja og labba beint inn. 
Aðstaðan er einstaklega 
góð og nóg af sætum fyrir 
makann eða þá sem vilja 
slaka á meðan mátað er.

Hjördís Sif Bjarnadóttir
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COMMA með einn heitasta 
haust- og vetrarstílinn í ár
COMMA er vinsælt vörumerki 
sem tekið hefur verið eftir þar 
sem fallegur, fágaður og töffara-
legu fatnaður er í forgrunni.

„Flestir þekkja vörumerkið 
okkar Comma, þar erum við með 
alla heitustu stílana á markaðnum 
hverju sinni á einstaklega hag-
stæðu verði. Comma er með tvær 
vörulínur, annars vegar er það 
Comma, og hins vegar Comma CI 
en CI stendur fyrir Casual Iden-
tity,“ segir Hjördís og er mjög stolt 
af merkinu.

„Comma sérhæfir sig í fatnaði 
fyrir framakonuna. Í boði er fjöl-
breytt úrval af drögtum, blússum 
og jökkum.“

Hjá Comma CI er verið horfa 
meira í þennan afslappaða 
fatnað, þar er áherslan á þægilegan 
klæðnað, casual stíl og um leið 
töffaralegan.

„Yngri viðskiptavinir okkar eru 
mjög hrifnir Comma CI.“

Vetrartískan mynduð á Íslandi
Vert er að geta þess að mynd-
irnar frá vetrartísku Comma voru 
teknar á Íslandi. 

„Myndirnar fyrir vetrartískuna 
eru teknar á okkar fagra landi og 
litirnir eru einnig í stíl við náttúru 
Íslands, þessir fallegu náttúrulegu 
litir sem falla svo vel að lands-
laginu. 

Comma er með 12 collection. Í 
raun nýja línu fyrir hvern mánuð 
svo þeir geti fylgt tískunni meira 
eftir. Í vetur eru dragtir áfram 
áberandi og eigum við þvílíkt 
úrval af f lottum drögtum. Comma 
má eiga það að þeir eru með flott 
úrval fyrir öll tækifæri og eru mjög 
sterkir þegar kemur að hönnun 
á flottum blússum og aðlaðandi 
kjólum. Ímynd Comma eru sterkar 
konur sem vilja vera áberandi í 
viðskiptalífinu og í öllu því sem 
þær taka sér fyrir hendur. Einnig er 
áhersla á glæsilegan og vandaðan 
fatnað fyrir hvers kyns veislur og 
gæðastundir.“

Bleikur október í Comma
„Nú er að byrja bleikur október 
og við eigum til svo margt fallegt 
í bleiku eins og skyrtur, blússur, 
boli, jakka og kjóla. Við bjóðum 
einnig upp á aðstoð og ráðgjöf 
þegar kemur að fatavali. Comma er 
þýskt merki og er mjög gott þegar 
kemur að sniðum enda er svo 
gaman að selja vel sniðin föt þegar 
maður er sjálfur lærður klæðskeri,“ 
segir Hjördís að lokum.

Eigendur og starfsmenn verslun-
arinnar bjóða alla hjartanlega vel-
komna í verslunina þar sem gleðin 
verður við völd, ýmis tilboð í gangi 
þar sem Comma fagnar nýju ári 
með nýrri tískulínu og glamúr. 
Þessa dagana er verslunin stútfull 
af geggjaðri vetrartísku sem veitir 
vellíðan og ánægju. n

Hægt er að fara á vefsíðu COMMA 
eða á inn á Facebook (commaIce
land) og nálgast PDFútgáfu af 
nýja vetrarbæklingi COMMA PDF.

Myndatökur 
fyrir haust og 
vetrartískuna 
frá COMMA CI 
fóru fram við 
Jökulsárlón 
og féll litapall
etta íslenskrar 
náttúru einkar 
vel að fallegum 
flíkunum.

Ótal margt fallegt í bleiku fæst í Tískunni sem tónar vel við Bleikan október.

Vert er að geta þess 
að myndirnar af 

vetrartísku Comma voru 
teknar á Íslandi og eru 
litirnir einnig í stíl 
við náttúru Íslands.

Hjördís Sif Bjarnadóttir

Vetrarklæðin 
frá Comma tóna 
vel við íslenska 
náttúru, eins og 
sjá má á þessari 
flottu dúnkápu 
við Jökulsárlón.

Comma er með heitustu stílana á markaðnum hverju sinni og á hagstæðu 
verði. Nú í haust er verslun Tískunnar full af fádæma flottum vetrarflíkum,

Stíllinn hjá 
Comma er 
glæsilegur, fal
legur, fágaður 
og töffaralegur 
í senn.

Hjördís Sif 
og Birta Dís í 

Tískunni.
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Guðmundur 
Hilmarsson

gummih 
@frettabladid.is

Róbert Magnússon, hár-
snyrtimeistari og eigandi 
hársnyrtistofunnar Carter í 
verslunarmiðstöðinni Firði í 
Hafnarfirði, er þrautreyndur 
í faginu enda búinn að starfa 
í greininni í 35 ár.

Robbi í Carter, eins og hann er jafn-
an nefndur, veit hvar tískustraum-
arnir liggja bæði hvað varðar hár 
og skegg hjá karlmönnum en nú 
þegar tekið er að kólna í veðri 
breytist oftar en ekki ásýndin.

Er eitthvað nýtt í karlaklipp-
ingunni nú þegar haustið er komið 
og stutt í að vetur konungur gangi 
í garð?

„Það eru engar stórkostlegar 
breytingar. Menn hafa verið mikið 
snöggklipptir í sumar en það sem 
er að koma núna er að menn vilja 
vera loðnari um höfuðið fyrir 
veturinn. Þeir vilja ekki láta klippa 
sig eins snöggt og það gerist alltaf 
á þessum árstíma að menn vilja 
hafa meira hár. Svo er einn og einn 
sem velur að fá sér permanent. 
Það er svolítið mikil vinna að vera 
með permanent en það er alltaf 
eitthvað um það að menn velji að 
fá sér það,“ segir Róbert.

Segja má að Róbert sé frum-
byggi í verslunarmiðstöðinni Firði 
en Carter er eini þjónustuaðilinn 
sem hefur verið þar frá upphafi 
en Fjörður var opnaður fyrir 28 
árum. Þeir eru því ansi margir 
Hafnfirðingarnir sem hafa lagt leið 
sína í Fjörð og látið Róbert og hans 
starfsfólk snyrta hár sitt.

Núna vilja menn vera loðnari

Róbert 
Magnússon er 
þrautreyndur 
hársnyrtir enda 
búinn að vera 
í faginu í 35 ár. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 ERNIR

Margir ungir 
strákar vilja fá 
hárgreiðslu eins 
og Luis Diaz, 
leikmaður Liver-
pool, er með. 
 FRÉTTABLAÐIÐ/
 GETTY

Það eru margir sem 
vilja fá klippinguna 

sem Luis Diaz, leikmaður 
Liverpool, er með, Cristi-
ano Ronaldo og Lionel 
Messi eru alltaf vinsælir.

Róbert segir að unga kynslóðin 
sé fyrst og fremst að láta aflita hár 
sitt. „Það eru sérstaklega ungir 
fótboltaiðkendur sem láta aflita 
hárið og þar spila sumarmótin inn 
í. Núna leyfa þeir hárinu að vaxa 
og þeir verða eins og þeir sem eru 
með frystihúsa-strípurnar,“ segir 
Róbert og hlær.

Fótboltamenn fyrirmyndirnar
Talandi um ungu strákana. 
Hverjar eru fyrirmyndir þeirra 
varðandi hárgreiðsluna?

„Það eru aðallega fótbolta-
mennirnir og þá einkum og sér í 
lagi þeir sem spila á Englandi. Þeir 
líta til bestu leikmanna heims, 
þeirra sem eru á topp 50 listan-
um. Það eru margir sem vilja fá 
klippinguna sem Luis Diaz, leik-
maður Liverpool, er með, Cristiano 
Ronaldo og Lionel Messi eru allaf 
vinsælir og þá hefur Phil Foden hjá 
Manchester City með sinn stutta 
hártopp verið að koma sterkur inn 
sem og fleiri leikmenn Englands-
meistaranna,“ segir Róbert og 
bætir við: „Sítt hár að aftan er að 

koma líka aftur og á bara eftir að 
aukast en sú greiðsla kemur ekki 
úr enska boltanum heldur frekar 
frá bandarísku bíómyndunum og 
samfélagsmiðlunum,“ segir Róbert.

En hvað segir Róbert um skeggið 
og tískuna hvað það varðar?

„Það er bara 66°-fyrirmyndin. 
Hún heldur sér skeggmenningin. 
Þeir sem eru með skegg eru ekki 
mikið að gefast upp á því enda er 
það gott að vera með skegg í því 
veðri sem er á Íslandi. Það eru 
margir sem vilja hafa tíu sentí-
metra sítt skegg. Menn lengja 
skeggið og safna meira hári yfir 
vetrartímann. Skeggmenningin 
hefur haldið sér á Íslandi,“ segir 
hann.

Róbert segir að það sé allt brjál-
að að gera frá páskum þar til skól-
arnir hefjast í ágúst. „Rólegustu 
tímarnir hjá okkur eru september 
og janúar. Núna er september að 
klárast og þá fer straumurinn að 
aukast og í desember vilja allir 
komast að og vera fínir áður en 
jólahátíðin gengur í garð,“ segir 
Róbert. n

Stórstjörnunnar Cristiano Ronaldo og Liones Messi hafa í gegnum tíðina verið 
fyrirmyndir margra stráka hvað hárgreiðsluna varðar.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Líttu við á BeLLadonna.is

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

ROBELL Nena 09 ökklabuxur 
Stærðir 38-52 
Verð 21.980 kr

Habella blússa 
Stærðir 38-52 
Verð 21.980 kr

ROBELL Mimi buxur 
Stærðir 38-52 
Verð 21.980 kr

8 kynningarblað  A L LT 29. september 2022 FIMMTUDAGUR



LAXDAL ER Í LEIÐINNI

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

 Vetraryfirhafnir í úrVali

Fylgdu 

okkur á 

Facebook
Skoðið  netverslun

laxdal.is



Jóhanna María 
Einarsdóttir

jme 
@frettabladid.is 

Það eru spennandi straumar í tískunni í 
haust og vetur og verður hægt að finna 
trend fyrir alla, hvort sem um er að ræða 
kattaunnendur, krákur eða kauphallar-
konur.

Eitt það allra vinsælasta í vetur verður „oversized“ 
útlitið. Bæði verða víðar buxur og víðir efri hlutar 
áberandi, og það þarf ekki að velja á milli. Vítt alla 
leið er fullkomlega leyfilegt í haustlægðinni. Hvort 
sem um er að ræða stórar yfirhafnir, víðar peysur eða 
buxur eða fyrirferðarmikil síðpils, þá má klæðast 
víðum flíkum frá toppi til táar. Flíkurnar eru þó 
langt frá því að vera druslulegar, heldur skína af þeim 
fagleg vinnubrögð, góð efni og gott snið sem fellur 
fallega um líkamann.

Segðu mjá við hlébarðamynstri
Mynstur koma sterk inn í vetur. Mörg tískuhús nýttu 
áberandi geómetrísk mynstur í sterkum litum á 
meðan stórkattamynstrin fengu að skína hjá öðrum. 
Hlébarða-, tígris- og mynstur f leiri kattardýra í 
öllum stærðum, litum og áferð munu tröllríða öllu í 
vetur.

Þægilegar dragtir
Dragtirnar halda áfram innreið sinni á tískusviðið 
enda eiga þær vel við nú í veröld síðfaraldurs. Hins 
vegar voru hönnuðir duglegir að leika sér með þetta 
klassíska snið, hvort sem um var að ræða buxna- eða 
pilsdragtir. Þá eru pilsin ýmist í hefðbundinni hné-
sídd eða jafnvel styttri. Þægindin víkja þó ekki enda 
hafa neytendur kynnst þægilegum heimavinnu-
fatnaði upp á síðkastið og eru ekki tilbúnir að gefa 
þægindin alfarið upp á bátinn í vinnunni.

Fyrir krákurnar
Það verður líka að vera eitthvað fyrir krákurnar sem 
elska allt sem skín og glansar. Tískupallarnir fyrir 
haust og vetur 2022 glitruðu af pallíettum, glimmeri, 
skrautsteinum og glanslitum. Hvað getum við lært 
af því? Ja, ætli það sé ekki að glimmerið bara fyrir jól 
og áramót. Veturinn snýst um það að bera skrautið af 
reisn jafnt á mannamótum sem og í hversdeginum. n

Kisur og krákur 
tróna á toppnum  

í vetur

Tommy Hilfiger er hér með ótrúlega smart lúkk fyrir 
haust og vetur 2022-2023 þar sem stærðarhlutföllin fá 
að njóta sín.  FRÉTTABLAÐIÐ/GETTY

Sergio Hudson veðjaði á kattarmynstrin í sinni línu fyrir 
haustið og veturinn. 

Monse er hér með einstaklega skemmtilega útgáfu 
af teinóttu jakkafatadragtinni sem er hér afskaplega 
klæðileg. Þessi er hugsuð fyrir vorið 2023 en það má vel 
fá innblástur héðan fyrir veturinn. 

Það er satt sem 
krákurnar segja.
Veturinn verður 
glimrandi fínn. 
Hér er dásam-
legur kjóll úr 
smiðju ArdAzAei 
fyrir haust og 
vetur 2022-2023. 

Þæg-
indin víkja 
þó ekki 
enda hafa 
neytendur 
kynnst 
þægilegum 
heima-
vinnu-
fatnaði 
upp á 
síðkastið.
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Bílar 
Farartæki

 Mazda MX-30 rafmagnsbíll. 6/2021 
Sýningarbíll ekinn aðeins 421 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,-

Sparibíll ehf
Hátún 6A, 105 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ  
GAMLA BÍLINN ?

Kaupum bíla 25-250þús

Hringdu S. 615 1810 eða sendu 
sms og við höfum samband

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

 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

 Nudd

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

 Spádómar

 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.

 Heilsuvörur Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 550 5055

Alla fimmtudaga og laugardaga       arnarut@frettabladid.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.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

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

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

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

FYRIR EFTIR

Vetrargeymsla.   
 

Tökum í geymslu húsbíla og ferðavagna

Nokkur pláss laus.

s.8311411

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

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

Blaðið í dag  og safn eldri blaða á  frettabladid.is

Létt og skemmtileg spænskunámskeið

Námskeiðin okkar byrja mánudaginn  
3. október og þriðjudaginn 4. október og 
þeim lýkur svo fimmtudaginn 27 október. 
Verð á mann er 35.000 krónur.

Upplýsingar í síma 790 5033 eða 
spaenskuskolinnhablame@gmail.com

Facebook: Spænskuskólinn Háblame
Instagram:  spaenskuskolinn_hablame

Verða haldin í MÍR salnum á Hverfisgötu 105. 
Kennarar eru Jakobína Davíðsdóttir og Carmen Nogales. 

Meiri áhersla er lögð á tal og minni á málfræði. Námskeiðin standa í 4 vikur. 
Boðið er upp á byrjendanámskeið og framhaldsnámskeið. 

Við bjóðum einnig upp á einkatíma og stuðn-
ingstíma fyrir nemendur á menntaskólastigi.

Byrjendanámskeið: 
Mánudaga og miðvikudaga: 10:00 - 11:30
Mánudaga og miðvikudaga: 13:00 - 14:30
Þriðjudaga og fimmtudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska II:
Mánudaga og miðvikudaga: 17:30 - 19:00

Framhaldsnámskeið spænska lll:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 13:00 - 14:30

Framhaldsnámskeið spænska IV:
Mánudaga og miðvikudaga: 19:15 - 20:45

Framhaldsnámskeið spænska V:
Þriðjudaga og fimmtudaga: 10:00 - 11:30

SMÁAUGLÝSINGAR 11FIMMTUDAGUR  29. september 2022 550 5055
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Flóahreppur, Grímsnes- og Grafningshreppur  

og Skeiða- og Gnúpverjahreppur

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

1. Lækjarholt 1 L231163; Breytt landnotkun; Aðalskipulagsbreyting – 2208025
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 6. september 2022 að kynna lýsingu aðalskipulagsbreytingar sem 
tekur til lands Lækjarholts 1 L231163. Í gildandi aðalskipulagi Flóahrepps 2017-2029 er skipulagssvæðið skilgreint sem land-
búnaðarsvæði. Í breytingunni felst að hluta landspildunnar verði breytt í verslunar- og þjónustusvæði þar sem heimiluð verði 
ferðaþjónusta.

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

2. Aðalskipulag Flóahrepps 2017-2029; Íbúðasvæði; Arnarstaðakot-Skálmholt; Skilmálabreyting; Aðalskipulagsbreyting  
– 2110027 
Sveitarstjórn Flóahrepps samþykkti á fundi sínum þann 21. júní 2022 að auglýsa tillögu breytingar á aðalskipulagi Flóahrepps 
2017-2029. Breytingin snýr að skilmálum aðalskipulagsins er varðar íbúðarsvæði í sveitarfélaginu. Í henni felst breyting á 
skilmálum aðalskipulags á þann hátt að heimiluð verði ný íbúðarsvæði í dreifbýli vegna sýnds áhuga landeigenda og eftir-
spurnar eftir slíkum lóðum. Breytingin nær til þriggja nýrra íbúðarsvæða, Arnarstaðakots L166219 þar sem fyrirhuguð er 
uppbygging búgarðabyggðar, í landi Skálmholts land L186111 þar sem núverandi frístundasvæði og landbúnaðarsvæði innan 
jarðarinnar verði skilgreint sem íbúðarsvæði og innan jarðarinnar Glóru á um 30 ha svæði.

3. Laugarás; Aðalskipulagsbreyting – 2110095
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 22. júní 2022 að auglýsa tillögu að breytingu sem tekur til 
aðalskipulags Bláskógabyggðar 2015-2027. Breytingin tekur til þéttbýlisins í Laugarási og frístundabyggðar sem liggur að 
þéttbýlinu. Gert er grein fyrir helstu breytingum innan greinargerðar skipulagsbreytingar. 

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

4. Giljatunga 34 L213513; Ásgarðsland; Deiliskipulagsbreyting – 2208034
Sveitarstjórn Grímsnes- og Grafningshrepps samþykkti á fundi sínum þann 7. september 2022 að auglýsa tillögu að breyttu 
deiliskipulagi sem tekur til sumarhúsasvæðis í landi Ásagarðs. Í breytingunni felst að heimilað verði að byggja 40m2 aukahús 
á lóð í stað 25m2.

5. Laugarás; Frístundabyggð vestan þéttbýlis; Deiliskipulag – 2203003
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 22. Júní 2022 að auglýsa tillögu nýs deiliskipulags sem tekur 
til frístundabyggðar vestan þéttbýlisins að Laugarás. Deiliskipulag fyrir frístundasvæðið var áður hluti af deiliskipulagi fyrir 
þéttbýlið. Markmið með gerð deiliskipulagsins er að yfirfara og uppfæra byggingarskilmála frístundasvæðisins í samræmi við 
gildandi aðalskipulag. Frístundabyggðin er afmörkuð þannig að hún haldist samfelld, gerð verður grein fyrir uppbyggingu á 
lóðum innan svæðisins og settir skilmálar um landnotkun, byggingar og vernd náttúru- og menningarminja. 

6. Laugarás; Þéttbýli; Endurskoðun deiliskipulags – 2108094
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar samþykkti á fundi sínum þann 22. Júní 2022 að auglýsa tillögu nýs deiliskipulags sem tekur til 
þéttbýlisins að Laugarási. Stefna eldra deiliskipulags er yfirfarin og uppfærð. Fyrirkomulag nýrrar íbúðarbyggðar er endur-
skoðað og leitast er við að setja fram stefnu sem styrkir atvinnu og ný atvinnutækifæri. Byggð er þétt á nokkrum stöðum þar 
sem því verður við komið. Skilmálar fyrir lóðir eru yfirfarnir og eftir atvikum breytt. Götur eru í einhverjum tilfellum breikkaðar 
og breytt til að bæta umferðaröryggi og tekið frá svæði fyrir gangstéttar meðfram götum. Tekið er frá svæði fyrir nýja brú yfir 
Hvítá og veg að henni. Skipulagssvæðið er um 169 ha að stærð. Samhliða gerð deiliskipulagsins er gerð breyting á aðal-
skipulagi Laugaráss í Bláskógabyggð 2015-2027.

7. Reykholt í Þjórsárdal; Deiliskipulagsbreyting – 2208038
Sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps samþykkti á fundi sínum þann 7. september 2022 að auglýsa tillögu að deiliskipu-
lagsbreytingu sem tekur til Reykholts í Þjórsárdal.  Í breytingunum felst að hliðra til byggingarreit B1, breyta lóðarmörkum 
lítillega án þess þó að breyta lóðarstærð, uppfæra byggingarmagn á byggingarreitum og skilmála um lón og að bæta inn 
byggingarreit yfir borholu. Tilgangur breytinganna er að fella megi byggingar fyrirhugaðra fjallabaða betur að landinu.

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

Mál nr. 1 innan auglýsingar eru skipulagsmál í kynningu frá 29. september 2022 til og með 21. október 2022.
Mál nr. 2 - 7 innan auglýsingar eru skipulagsmál í auglýsingu frá 29. september 2022 með athugasemdafrest til og með 11. 
nóvember 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

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.

Þátttakandi í íslensku  
atvinnulífi í meira  
en 50 ár

hagvangur.is


