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Góð vinnubrögð í 
fyrirrúmi í áratug

Róbert Bjargarson (t.v.) og Hjörleifur Björnsson eru framkvæmdastjórar Garðaþjónustu Íslands sem fagnar tíu ára afmæli á þessu ári. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Garðaþjónusta Íslands sinnir flestum 
verkum sem tengjast lóðafram-
kvæmdum, garðaumönnun og garð-
yrkju á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir-
tækið fagnar tíu ára afmæli í ár. 

Garðaþjónusta Íslands fagnar 
tíu ára afmæli á þessu ári 
en fyrirtækið var stofnað í 

febrúar árið 2008. Frá upphafi hafa 
starfsmenn þess sinnt flestöllum 
verkum sem tengjast lóðafram-
kvæmdum, garðaumönnun og 
garðyrkju auk ýmissa annarra verk-
efna sem falla til að sögn Hjörleifs 
Björnssonar, framkvæmdastjóra 
fyrirtækisins. „Við höfum alla tíð 
þjónustað jöfnum höndum heimili, 
fyrirtæki og húsfélög á höfuð-
borgarsvæðinu en hikum ekki við 

að skoða verkefni í öðrum lands-
fjórðungum.“

Bræðurnir Hjörleifur og Róbert 
Bjargarson stofnuðu fyrirtækið á 
sínum tíma og segir Róbert, einnig 
framkvæmdastjóri, þakklæti vera 
efst í huga þegar hann líti til baka 
yfir síðastliðinn áratug. „Við höfum 
kynnst ótrúlegum fjölda fólks og 
unnið óteljandi verkefni af öllum 
stærðargráðum. Þetta hefur verið 
afar lærdómsríkur tími og okkur 

Jurtir, steinefni 
og vítamín

Fæst í næsta apóteki eða 
heilsuvöruverslun 

og vítamínín

Fæst í næsta apóteki eða 
h il ö l
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Fólk er kynningarblað  sem býður aug-
lýsendum að  kynna vörur og þjónustu í 
formi viðtala og  umfjallana. Í blaðinu er 
einnig hefðbundið ritstjórnarefni. Blaðið 
fylgir Fréttablaðinu daglega. 

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveg@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, 
s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@
frettabladid.is, s. 512 5368 | Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347 | Sigríður Inga Sigurðar-
dóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@frettabladid.is, s. 512 5358 | Þórdís Lilja 
Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 

Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@frettabladid.is,  
s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,  

Falleg hellulögn sem breytir miklu fyrir garðinn. 

Smekklega hellulögð og aðgreind bílastæði ásamt hellulagðri stétt og trjá- og blómabeðum.

Hellur og beð lífga upp á umhverfið.Skemmtileg lausn í bakgarðinum þar sem unnið er með ólík efni.

„Það hefur verið 
mikil eftirspurn 
eftir þjónustu 
okkar síðustu 
árin,“ segja Hjör-
leifur Björnsson 
(t.v.) og Róbert 
Bjargarson.
MYND/ 
SIGTRYGGUR ARI

Falleg beð og hellulögð stétt passa vel við litfagurt húsið.

Framhald af forsíðu ➛

finnst við hafa verið ótrúlega 
heppnir með alla þessa frábæru við-
skiptavini sem við höfum eignast 
gegnum tíðina.“

Fjölbreytt verkefni
Bræðurnir segjast alltaf haft það 
að leiðarljósi að leggja sig alla fram 
um að gera viðskiptavini ánægða 
og fara helst fram úr væntingum 
þeirra. „Við stöndum í þeirri trú að 
það hafi tekist vel hingað til. Það 
sést best á því að við erum enn með 
flesta viðskiptavini okkar frá því við 
hófum starfsemi fyrir tíu árum.“

Garðaþjónusta Íslands tekur að 
sér alhliða lóðabreytingar og garð-
vinnu að sögn þeirra bræðra. „Þar 
má nefna allt frá beðahreinsun til 
meiriháttar lóðabreytinga. Fyrir-
tæki okkar sinnir viðhaldi fyrir 
einstaklinga, húsfélög og fyrirtæki, 
s.s. garðslætti, klippingum, þrifum 
á lóðum og snjómokstri og söltun 
á veturna. Einnig setjum við upp 
jólaskreytingar yfir hátíðarnar fyrir 
þá sem þess óska.“

Góð þjónusta skiptir öllu
Þeir segja allt kapp lagt á að veita 
alhliða þjónustu fyrir viðskipta-
vini sína. „Það er auðvitað hagur 
okkar og þeirra að geta leyst öll mál 
á einum stað. Það einfaldar alla 
umgjörð fyrir viðskiptavininn og 
okkur auðvitað líka. Um leið höfum 
við eignast trausta fagaðila sem 
samstarfsaðila úr öðrum greinum 
sem eru vanir að vinna með okkur 
þegar þess þarf. Við getum því siglt 
öllum verkum alla leið þegar þess 
er óskað.“

Innan fyrirtækisins starfa um 

20 manns sem hafa verið lengi 
hjá fyrirtækinu og eru reyndir og 
öflugir í sínu starfi. Auk þess er 
Hjörleifur sjálfur menntaður skrúð-
garðyrkjufræðingur. „Rétt eins 
og við höfum viljað halda í fasta 
viðskiptavini okkar þá höfum við 
líka lagt mikið upp úr því að halda í 
starfsfólk okkar. Innan fyrirtækisins 
er valinn maður í hverju rúmi en 
sumir starfsmanna okkar hafa verið 
með okkur frá byrjun. Það gerir það 
auðvitað að verkum að þjónustustig 
okkar hækkar jafnt og þétt og við 
náum að halda gæðastaðli okkar.“

Mikil eftirspurn
Mikil uppsveifla hefur verið í 
atvinnulífinu undanfarið og hefur 
það ekki farið fram hjá þeim félög-
um. „Það hefur verið mikil eftir-
spurn eftir þjónustu okkar síðustu 
árin og við höfum því miður ekki 
komist yfir að sinna öllum fyrir-
spurnum. Í raun höfum við ekki 
bókað á okkur ný verkefni síðan í 
júní þar sem við höfum aldrei viljað 
vera bókaðir of langt fram í tímann. 
Tilhneigingin verður því miður 
sú að ef of mikið er bókað fram í 
tímann geta viðskiptavinir lent í 
töfum og bið, því oft vinda verk-
efnin upp á sig og stækka á meðan 
þau eru unnin. Við höfum aldrei 
viljað svíkja fólk um tímasetningar 
og höfum þess vegna frekar lagt allt 
kapp á að vinna ekki meira en 1-2 
verkefni í einu og tekið þá minna að 
okkur fyrir vikið. Núna erum við að 
opna á bókanir fyrir haustið 2018 
en á haustin vinnum við mikið af 
smíðaverkum og hellulögnum.“

Allar nánari upplýsingar má finna á 
www.garda.is.
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Próf í verðbréfaviðskiptum 
2018-2019

Prófnefnd verðbréfaviðskipta stendur fyrir prófum 
í verðbréfaviðskiptum veturinn 2018-2019 sem hér 
segir: Próf í I. hluta verða haldin 29., 31. október og 
5. nóvember 2018, próf í II. hluta 28. og 30. janúar 
og 4. febrúar 2019 og próf í III. hluta 6., 8., 13. og 
15. maí 2019
nr. 633/2003 um próf í verðbréfaviðskiptum, með 
áorðnum breytingum. Vakin er athygli á að próf í 
verðbréfaviðskiptum verða ekki haldin nema að 

, sbr. 2. gr. 
reglugerðar nr. 633/2003 um próf í verðbréfavið-
skiptum. Sama á við um haustpróf 2019. Öllum er 
heimilt að skrá sig til verðbréfaviðskiptaprófs. 

Prófnefnd verðbréfaviðskipta tekur ákvörðun um 
efni sem prófað er úr og semur prófsefnislýsingu, 
sbr. 3. gr. reglugerðar nr. 633/2003. Í prófsefnis-

á vefsíðu fjármála- og efnahagsráðuneytis, https://
www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/profnefnd-
verdbrefavidskipta/. Lengd hvers prófs er allt að 4 
klukkustundir. Um undanþágur frá töku prófa fer 
skv. 4. og 6. gr. reglugerðar nr. 633/2003. Einkunnir 
í einstökum prófum eru gefnar í heilum og hálfum 
tölum frá 0 til 10. Til þess að standast verðbréfavið-
skiptapróf þarf próftaki að hljóta a.m.k. 7,0 í meðal-
einkunn úr þeim prófum sem hann hefur þreytt og 
skal próftaki hafa lokið öllum nauðsynlegum prófum 

. Próftaki telst ekki hafa 

Nánari upplýsingar um verðbréfaviðskiptapróf má 
nálgast á fyrrgreindri vefsíðu prófnefndar.

verða í húsakynnum á vegum Opna háskólans í 
Háskólanum í Reykjavík.  

http://www.ru.is/opnihaskolinn/prof-i-verdbrefa-
midlun/. Próftakar verða að hafa skráð sig og greitt 
prófgjald minnst tíu dögum fyrir sérhvert próf. 

Prófgjald verður auglýst síðar á vefsíðu prófnefndar 
https://www.stjornarradid.is/raduneyti/nefndir/prof-
nefnd-verdbrefavidskipta/.

Reykjavík, 3. september 2018
Prófnefnd verðbréfaviðskipta

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Suðurgata 44, 220 Hafnarfirði
Ríkiskaup kynnir:  
Vel staðsett eign sem býður upp á mikla möguleika við Suðurgötu 44 í 
Hafnarfirði.

Fasteignin sem lengst af var nýtt sem skólahúsnæði en var síðan tekið 
undir læknastofur var byggt árið 1937 og er samtals 885,7 m2 að stærð.

Eignin þarfnast viðhalds og endurbóta og selst í núverandi ástandi. 
LAUS STRAX. Eign sem býður uppá mikla möguleika enda liggur fyrir 
breytingartillaga að breyttu deiliskipulagi fyrir Suðurgötu 40-44.

Sjá nánar hér:

https://www.hafnarfjordur.is/ibuar/skipulag/skipulag-i-kynningu/tilla-
ga-ad-adal-og-deiliskipulagsbreytingu-vid-sudurgotu-40-44

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN S:530-1400

VERÐ: 122.000.000 kr.

TIL SÖLU

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

20793 - Ríkiskaup kynna verslunar-, skrifstofu- 
og atvinnuhúsnæði við Austurveg 24 – 26  

á Selfossi í sveitarfélaginu Árborg. 

Um er að ræða húsnæði Íslandspósts sem stendur við aðalgötu bæjarins og 
eru byggingarnar tvær með tengibyggingu á milli. 
Húsnæðið er á 1. hæð, götuhæð og er aðgengi mjög gott að húsunum. 
Innangengt er milli húsanna með tengibyggingu. Þá eru næg bílastæði í 
kringum húsið.
Eldra húsið, pósthúsið, sem stendur austar er byggt árið 1966 og póst-
afgreiðslan er byggð árið 1995 en þar er einnig skrifstofa og vinnurými fyrir 
flokkun.
Þá er í eldra húsinu vinnurými fyrir póstflutninga og flokkanir.
Í kjallara eldra húsins er rúmgóður salur fyrir kaffi- og mataraðstöðu starfs-
manna ásamt geymslum.
Öll gólf eru dúklögð.
Áfast á bakhlið hússins er íbúðarhúsnæði í einkaeigu og einnig er Míla með 
starfsstöð áfasta við húsið.   Þá hefur Míla aðgang að kjallaraherbergi um 
inngang á bakhlið hússins.
Ástand húsnæðisins er talið gott og það vel um gengið. Engar ákvaðanir um 
viðhald hússins liggja fyrir í dag.
Eignin er laus til afhendingar í síðasta lagi í janúar 2019.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.  Nánari upplýsingar eru veittar hjá  
Ríkiskaupum í síma 530 1400 eða á netfangið fasteignir@rikiskaup.is

TIL SÖLU

Við gætum  
verið með næsta  
starfsmann  
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

RÁÐNINGAR Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.



Bílar 
Farartæki

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert 
próf, engin skráning, BARA GAMAN. 
Vespurnar eru til í fjórum flottum 
litum. Sama lága verðið 152.000.- kr.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

100% LÁN
TOYOTA Yaris. Árgerð 2016, ekinn 
48 Þ.KM, bensín, 5 gírar. TILBOÐ 
1.490.000. Rnr.136981.

100% LÁN
TOYOTA Auris Active Dísel. Árgerð 
2013, ekinn 103 Þ.KM, beinsk. Verð 
1.480.000. Rnr.150868.

100% LÁN
CITROEN C1 Shine. Árgerð 2016, 
ekinn 16 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.480.000. Rnr.150504.

100% LÁN
SKODA Octavia Dísel Station 
Sjálfskiptur. Árgerð 2011, ekinn 143 
Þ.KM. Verð 1.390.000. Rnr.171307.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Bílar til sölu

FORD TRANSIT ‘11 - JUMBO 
TIL SÖLU.

Langur, Háþekja, Diesel, ek. aðeins 
99 Þ. Km. Stór og glæsilegur með 
mikla möguleika. Verð aðeins 2.650 
m. kr. Vel með farinn dekurbíll. S. 
868-3144

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

 Varahlutir

 Viðgerðir
Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein 
bremsuviðgerðir. Renni diska 
og skálar. Fljót og góð þjónusta. 
Bergfinnur ehf. 892 7852

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum á viðhaldi og 
viðgerðum. Uppl. í s. 778 1604.

 Hreingerningar

VY-ÞRIF EHF.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur, 
klippingar og ofl. Halldór 
garðyrkjumaður. S: 698 1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

RÉTTA- BÓKHALDSÞJÓNUSTA.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

 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

 Spádómar

SPÁSÍMINN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.  
S. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

Tilboð dyrasímakerfi, 
mynddyrasímar, töfluskipti. 
Löggildur rafverktaki. rafneisti@
simnet.is

 Önnur þjónusta

Keypt
      Selt

 Til sölu

Kassagítarar í úrvali Gítarinn 
ehf Kassagítarar á tilboði 
Rafmagnsgítarar á tilboði Stórhöfða 
27 s 552 2125 www.gitarinn.is 
gitarinn@gitarinn.is

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

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

Á: VIDUR.IS
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, 
parket, útihurðir, ofl. Gæði á 
góðu verði. Nýkomnar Eurotec 
A2 harðviðarskrúfur. Penofin 
harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi 
í símum 660 0230 og 561 1122.

Heimilið

 Antík

WWW.UR.IS
Antikklukkur og viðgerðir Sérhæfð 
viðgerðarþjónusta á gömlum 
klukkum og úrum. Guðmundur 
Hermannsson úrsmíðameistari. S. 
554 7770 & 691 8327. www.ur.is 
ur@ur.is

Húsnæði

 Húsnæði óskast
Par á fimmtugsaldri óskar eftir 
leiguíbúð á höfuðborgarsvæðinu. S. 
773-0444

 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

Atvinna

 Atvinna í boði
Járnsmiðja óskar eftir starfsmanni 
í fjölbreytt verkefni. Mikil vinna 
framundan. Uppl. S:699-6867

 Atvinna óskast

VANTAR ÞIG SMIÐI, 
MÚRARA, MÁLARA EÐA 

AÐRA STARFSMENN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

ERTU Í LEIT AÐ 
DRAUMASTARFINU?

Finndu þitt starf á atvinna.frettabladid.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


