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KYNNINGARBLAÐ

Viðburðir

Barnamenningarhátíð
Reykjavíkur hófst í gær
og margt skemmtilegt
er í boði í dag. Ráðhúsið
hefur breyst í ævintýrahöll.
Viðburðir ➛4

Gott og kælandi
fyrir vöðva

Brúðkaupskvöld á
Laugavegi
Heppin brúðhjón munu hljóta pott og pönnu frá LeCreuset í vinning.

Fæst í næsta apóteki eða
heilsuvöruverslun

Verslunin Kúnígúnd á Laugavegi stendur fyrir brúðkaupskvöldi á morgun í samstarfi
við Gull & silfur, Sandholt
bakarí og Rolf Johansen & co.
Þar geta verðandi brúðhjón
kynnt sér ólíkar hliðar brúðkaupsundirbúnings á einum
stað. ➛2
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Framhald af forsíðu ➛

Á

morgun, fimmtudag, verður
haldið brúðkaupskvöld í
versluninni Kúnígúnd á
Laugavegi 53 í samstarfi við Gull
& silfur, Sandholt bakarí og Rolf
Johansen & co.
Að sögn Dísu Sigurðardóttur,
markaðsfulltrúa Kúnígúnd, er
hugmyndin komin frá starfsfólki
Kúnígúnd sem langaði til þess
að veita tilvonandi brúðhjónum
margþætta ráðgjöf. „Starfsfólk
okkar vildi búa til viðburð þar sem
brúðhjón geta komið og kynnt sér
ólíkar hliðar brúðkaupsundirbúnings á einum stað. Þetta er í fyrsta
sinn sem Kúnígúnd stendur fyrir
slíkum viðburði og við hlökkum
mikið til morgundagsins. Það
hefur verið lítið um svona viðburði á þessu svæði og vildum við
breyta því en Kúnígúnd, Gull &
silfur og Sandholt bakarí eru öll til
húsa hér á Laugaveginum.“
Kúnígúnd býður tilvonandi
brúðhjónum að koma við á milli
kl. 18 og 20 þar sem þau geta
stofnað brúðargjafalista og fengið
ráðgjöf. „Flestum veislugestum
finnst gott að fá ábendingar og
hugmyndir að brúðkaupsgjöfum
og því virka svona listar mjög vel.
Auk þess sjáum við til þess að
sama varan sé ekki keypt tvisvar.
Brúðhjón sem eru með gjafalista
hjá okkur fá líka 15% kaupauka frá
versluninni.“

Fagleg ráðgjöf

Á morgun verða borðin í versluninni dekkuð með mismunandi
matarstellum en úrvalið er mikið
hjá Kúnígúnd. „Þar má nefna

Þessi stórglæsilegi Cobra-lampi frá
Georg Jensen mun prýða heimili
heppinna brúðhjóna sem skrá sig í
pottinn á brúðkaupskvöldinu.
Kúnígúnd selur hin geysivinsælu matarstell frá Royal Copenhagen. Á brúðkaupskvöldinu verður hægt að skoða allt
úrvalið. MYNDIR/GVA

matarstell frá Royal Copenhagen,
Georg Jensen, Villeroy & Boch og
fleirum. Gestir ættu því að geta
fundið eitthvað við sitt hæfi og
fengið skemmtilegar hugmyndir
fyrir veisluborðin.“
Á staðnum verður einnig sérfræðingur frá Gulli & silfri sem
mun vera með hringa og annað
skart til sýnis. Verslun Gulls &
silfurs á Laugavegi 52 verður opin
á sama tíma þar sem ýmis tilboð
verða þetta eina kvöld. Sandholt
bakarí býður gestum upp á kökusmakk og ráðgjöf auk þess sem

Rolf Johansen & co. mun bjóða
upp á freyðivín og vínsmakk.
„Starfsfólk í Kúnígúnd mun veita
faglega ráðgjöf um réttu gjafirnar
á brúðargjafalistann auk þess að
finna réttu búsáhöldin og heimilistækin fyrir heimili tilvonandi
hjóna. Þetta verður rómantísk og

notaleg kvöldstund þar sem til
mikils verður að vinna. Brúðhjón
sem koma á kvöldið geta skráð sig
í pott og verða þrenn brúðhjón
dregin út sem munu hljóta veglega
vinninga frá KitchenAid, Georg
Jensen og LeCreuset að andvirði
allt að 89.995 kr.“

Heppin brúðhjón munu hljóta þessa
glæsilegu KitchenAid-hrærivél í
vinning.

Úrval af KitchenAid-tækjum fæst í Kúnígúnd. Á morgun mun sérfræðingur
svara öllum spurningum gesta um KitchenAid-tækin.

Mikið úrval af fallegum munum frá
Georg Jensen til að skreyta heimilið.

Íslenskur ís með ítalskri hefð
Komdu og fáðu rjómaís og laktósafrían vegan ís
Bæjarhrauni 2 | Hafnarfirði | Sími: 4370000 | hafis@hafis.is

KOMDU Á
ÚTIVISTARDAGA

SALEWA 19. - 30. apríl

Í Kúnígúnd fæst úrval af fallegum hágæðabúsáhöldum, pottum, pönnum og matarstellum.

20-40% AFSLÁTTUR

VERSLUN SALEWA

LAUGAVEGI 91

Fólk 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.

Umsjónarmenn efnis: Elín Albertsdóttir, elin@365.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, heida@365.is,
s. 512 5367 | Sólveig Gísladóttir, solveig@365.is, s. 512 5351 Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@365.
is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@365.is, s. 512 5358 | Vera Einarsdóttir, vera@365.is, s. 512 5357

Útgefandi:
365 miðlar

Sölumenn: Atli Bergmann, atlib@365.Is, s. 512 5457 | Jóhann Waage, johannwaage@365.Is, s. 512 5439 |
Jón Ívar Vilhelmsson, jonivar@365.Is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, olafurh@365.Is, s. 512 5433

Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

GLÆSILEGAR DANSKAR

INNRÉTTINGAR
É
Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

FJÖLBREYTT ÚRVAL AF HURÐUM, FRAMHLIÐUM, KLÆÐNINGUM OG EININGUM,
GEFA ÞÉR ENDALAUSA MÖGULEIKA Á AÐ SETJA SAMAN ÞITT EIGIÐ RÝMI.

Baðherbergi

Góðar hirslur

Innbyggðar uppþvottavélar

Pottaskápar

Allar útfærslur

HREINT OG KLÁRT

Fataskápar

Sérsmíði

VIÐ HÖNNUM OG TEIKNUM FYRIR ÞIG

Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu,
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum,
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

Þvottahús

Úrvalið er hjá okkur

ÞITT ER VALIÐ

Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum,
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • Mán. - föst. kl. 09-18 • Laugardaga kl. 11-15

friform.is
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Mála miðbæinn grænan

Barnamenningarhátíð stendur nú yfir og af því tilefni verður sögubíllinn
Æringi á ferðinni með leikskólabörnum, sem ætla að mála bæinn grænan með galdravatni. Ólöf Sverrisdóttir stýrir Æringja og segir sögur.

Í

ár er þema Barnamenningarhátíðar umhverfi og náttúra.
Líkt og undanfarin ár býður
Borgarbókasafn upp á fjölbreytta
dagskrá svo allir ættu að finna
eitthvað við sitt hæfi, svo sem
listasmiðjur í bókagerð, grímugerð
og tungumálaauðlindir. Hátíðin
stendur yfir fram á sunnudag.
Sögubíllinn Æringi verður á ferð
um miðbæinn í dag, á morgun og
á föstudaginn með Ólöfu í fararbroddi en hún verður í hlutverki
Sólu sögukonu, sem er dóttir
Grýlu og systir jólasveinanna. „Í
dag ætlum við hjá Æringjanum að
fara með grænt galdravatn niður á
Lækjartorg og mála bæinn grænan
með góðri aðstoð leikskólabarna.
Við ætlum að mála út um allt, svo
við höfum náttúruliti í kringum
okkur. Þetta verður dálítið eins og
götuleikhús. Ég ætla líka að segja
börnunum eina umhverfisvæna
sögu,“ segir Ólöf, sem situr við
stýrið á ævintýrabílnum Æringja
sem mörg börn kannast við.
Ólöf hefur stýrt Æringja í
bráðum tíu ár og hefur alltaf verið

með viðburð á Barnamenningarhátíð. Þar fyrir utan heimsækir
hún leikskóla og frístundaheimili
borgarinnar yfir veturinn, við mikinn fögnuð ungu kynslóðarinnar.
„Börnin eru nær undantekningalaust ánægð með að fá mig í heimsókn. Þeim finnst svo gaman að
koma inn í bílinn og fá að heyra
sögu,“ segir Ólöf en Æringi er verkefni á vegum Borgarbókasafnsins.
Æringi er fagurlega skreyttur
að utan með myndum eftir Brian
Pilkington og dökk flauelstjöld og
sjálflýsandi stjörnur prýða hann
innandyra. Þetta skapar skemmtilega og spennandi umgjörð fyrir
sögurnar sem Ólöf segir börnunum.
„Allt umhverfið er ævintýralegt
og öll börn verða stillt og prúð
þegar þau fá að hlusta á góða sögu.
Börnin koma í litlum hópum að
hlusta á sögur og stundum sýni
ég myndirnar á meðan ég segi
söguna. Ég legg áherslu á íslenskar
bækur en er líka með eina sem
heitir Babajaka og er í miklu
uppáhaldi hjá mér. Höfundurinn

„Í dag ætlum
við hjá Æringjanum að fara
með grænt
galdravatn
niður á Lækjartorg og mála
bæinn grænan
með góðri aðstoð leikskólabarna.“
MYND/STEFÁN

er amerísk kona af rússneskum
ættum og skrifar hana á ensku. Ég
hef þýtt hana og segi börnunum
mína útgáfu. Mér finnst líka
gaman að segja söguna hennar
Guðrúnar Hannesardóttur um
skessuna sem leiddist. Svo eru
fleiri sögur sem ég hef æft vel og

Gerðu verðsamanburð og lækkaðu GSM reikninginn þinn með 365

ENDALAUS
GSM

hef gaman af að segja. Til dæmis
söguna af Sólu sem ég samdi sjálf
eða Sóla og sólin. Mér finnst mikilvægt að hafa þetta fjölbreytilegt,“
segir Ólöf og bætir við að börnin
séu svo þakklát og þau eldri hafi
ekki síður gaman af því að heyra
góða sögu.

365.is
Sími 1817

Hvaða leið hentar þér?

LEIÐ 1
Endalaus símtöl og sms
óháð fjarskiptafyrirtæki
0 GB gagnamagn

LEIÐ 2
Endalaus símtöl og sms
óháð fjarskiptafyrirtæki
1 GB gagnamagn

790kr.

1.680kr.

LEIÐ 3

LEIÐ 4

Endalaus símtöl og sms
óháð fjarskiptafyrirtæki
5 GB gagnamagn

Endalaus símtöl og sms
óháð fjarskiptafyrirtæki
30 GB gagnamagn*

2.680kr.

3.490kr.

365.is Sími 1817
*Greitt er fyrir farsímanotkun erlendis, til útlanda og í upplýsinganúmer. Á ferðalögum erlendis eru boðnir ferðapakkar Evróski Draumurinn og Ameríski Draumurinn.
30 GB gagnamagn er innifalið í hverjum mánuði en endalaust gagnamagn fyrir 2.000 krónur bætist við ef farið er umfram 30 GB.

Æringi er fagurlega skreyttur myndum eftir Brian Pilkington. MYND/STEFÁN

Fjölbreytt
barnamenning

B

arnamenningarhátíð Reykjavíkur hófst í gær og margt
skemmtilegt er í boði í dag.
Ráðhúsið hefur breyst í Ævintýrahöll og í dag kl. 10 opnar
borgarstjóri listsýningu nemenda
í Klettaskóla á fyrstu hæð. Þar eru
sýnd listaverk sem ungir listamenn
hafa skapað með nýrri tækni.
Frikki Dór kemur og spilar nokkur
lög.
Klukkan þrjú í dag verður opnuð
listsýning leikskólabarna þar
sem þau fjalla um borgina. Um
200 börn verða við opnunina og
verður söngur, glens og gaman.
Útitónleikar verða í Björnslundi
fyrir alla fjölskylduna kl. 17 í dag
en hann er að Elliðavaði 15. Börn

Það gerist margt skemmtilegt á
Barnamenningarhátíð ár hvert.

og ungmenni úr Norðlingaholti
koma saman og skemmta gestum.
Hæfileikakeppni unglinga verður
síðan í Austurbæjarbíói kl. 19.30.
Þar verður rapp, söngur, trommuleikur, sirkusatriði, dans og fleira.

Lógó með adressulínu

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is = Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bílar óskast

Bílar
Farartæki

Þarfnast bíllinn viðhalds eða
viltu einfaldlega losna við hann.
S. 8682352

Hjólbarðar

Þjónusta

Pípulagnir

PÍPULAGNIR

Bílar til sölu

EL-GO rafmagnsvespur. Ekkert
próf, engin skráning, BARA GAMAN.
Vespurnar eru til í fjórum flottum
litum. Sama lága verðið 154.900.- kr.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Frá kl. 14:00. Spái í spil og bolla.
Leiðb. Geymið auglýsinguna. Er á
facebook: SÁ

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

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

KRÓKUR

SUZUKI Grand vitara premium+
(cruise, a/c, álfelgur). Árgerð 2012,
ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.090.000. Rnr.103503. Mjög gott
eintak

SÁ SÍMASPÁ Í
S. 844 6845 / 462 4564

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Húsaviðhald

Hreingerningar

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

Varahlutir
SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2013,
ekinn 124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur
4 gírar. Verð 2.290.000. Rnr.103586.
Mjög gott eintak

Braut Bílasala
Bíldshöfða 3, 110 Reykjavík
Sími: 587 6600
bilabraut@bilabraut.is
www.bilabraut.is

Hreingerningar - Bónun Bónleysing Flutningsþrif - Þrif
eftir iðnaðarmenn thvegillinn.
is - Stofnað 1969 Traustir og vanir
menn.

KAUPUM BÍLA

Við staðgreiðum bílinn þinn
og þú getur þar með fengið
staðgreiðsluafslátt af nýja bílnum.
Sendu okkur upplýsingar í gegnum
www.seldur.is og við sendum þér
staðgreiðslutilboð

Garðyrkja
Felli tré, grisja og klippi runna. Besti
tíminn. Halldór garðyrkjum. Sími
698 1215

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is
Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík
Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta
http://www.vakahf.is

Góð
kaup!

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666

NULL

SKODA Octavia ambiente combi
Árgerð: 2006
Ekinn: 175þ.km.

Dísel
6 gírar

Rnr.250202.

HOBBY 560 ul

Malarhöfða 2
Sími 5773777
www.bill.is

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

Nissan micra 2004.ssk.106km
V:350þús. S:6162597

Verð: 890.000

KOMDU OG
PRÓFAÐU!

Save the Children á Íslandi

SUBARU Forester

Verð: 990.000
Árgerð: 2006
Ekinn: 105þ.km.

Bensín
4 gírar

Rnr.270515.

DACIA Duster

Verð: 1.500.000
Árgerð: 2013
Ekinn: 175þ.km.

Dísel
6 gírar

Rnr.270250.

HOBBY 495 ul premium

BMW 330 e luxury line plug-in hybrid

Árgerð: 2017
Ekinn: 1þ.km.

Árgerð: 2016
Ekinn: 13þ.km.

Verð: 3.990.000 Verð: 4.390.000 Verð: 5.290.000
Árgerð: 2016
Ekinn: 1þ.km.

Bensín

Rnr.107970.

Rnr.280013.

Bensín
Sjálfskiptur

Rnr.250174.
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Rafvirkjun

Óskast keypt

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Keypt
Selt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Alla virka daga í verslun okkar
Laugavegi 61 Jón & Óskar

WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Heimilið

á minna en 7 m2. Ódýrt eftir það. S:
564-6500

Atvinnuhúsnæði
Barnavörur
ATVINNUHÚSNÆÐI Í BOÐI.
Atvinnurekstur, Vesturbær. Til
leigu lítið en gott húsnæði,
Vesturbæ Reykjavíkur, Grandaveg,
fyrir einfaldan rekstur. Allt nýtt.
Gott eldhús, nýtt baðberbergi
með sturtu. Fallegt útsýni
yfir sjávarsíðuna í átt að
Seltjarnarnesi. Hentar vel fyrir
bókhald, nudd, hugmyndasmiðju
og fl. Leiguverð kr. 150.000.-

jonogoskar.is s.552-4910

Til bygginga

Til sölu

Áhugasamir hringi, Ragnar simi
8617227.

HARÐVIÐUR TIL
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR
Á: VIDUR.IS

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

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.

Heilsa
LOK Á HEITA POTTA OG
HITAVEITUSKELJAR.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210,
220x220, 235x235, 235x217,
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola
1000 kg jafnarðarþunga af snjó.
Vel einangruð og koma með
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt.
Opnarar til þess að auðvelda opnun
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

Nudd
TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra
með Tantra nuddi. Einstæð upplifun
fyrir pör, konur og karla. S. 698 8301
www.tantratemple.is

VAGNSTYKKI, KERRUSTYKKI
OG SKIPTITASKA

Við leitum að bílstjórum með
meirapróf í sumarstörf í Reykjavík.
Olíudreifing greiðir ADR námskeið
og laun á námskeiðstíma fyrir
þá bílstjóra sem ekki hafa ADR
réttindi. Við hvetjum jafnt konur
og karla til að sækja um störfin.
Nánari upplýsingar veitir Helgi
Marcher Egonsson í síma 550
9937 eða á www.odr.is
Sótt er um störfin á vef
Olídreifingar www.odr.is

Atvinna

Verð frá kr. 99.900. Barnið Okkar
Hlíðasmára 4, 201 Kóp. Barnidokkar.is

Atvinna í boði

Húsnæði

MEIRAPRÓFSBÍLSTJÓRI

GEFÐU
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

intellecta.is

RÁÐNINGAR

BAKARÍ / KAFFIHÚS

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
af því. Allt að 20% afsláttur. www.
geymslur.is

Starfskraftur óskast í
sumarafleysingar í bakarí eftir
hádegi og annan hvern lau.
Íslensku kunnátta skilyrði og ekki
yngri enn 20 ára.
Uppl. sendist á : sveinsbakari@
sveinsbakari.is

Fasteignir

Atvinna

Starfsmaður vanur vélaviðgerðum óskast.
Prima ehf. óskar eftir starfsmanni á verkstæði

félagsins. Um er að ræða viðhald og viðgerðir á
jarðvinnuvélum, vörubifreiðum og öðrum ökutækjum
ásamt smærri vélum og verkfærum. Prima ehf.
sérhæfir sig í jarðvinnu, húsarifi, veggsögun,
kjarnaborun og múrbroti. Mikil vinna framundan.
Áhugasamir vinsamlegast hafið samband við Þorstein
í síma 852-5808 eða á prima@primaehf.is

Ertu að leita
að talent?
Við finnum starfsmanninn fyrir þig
Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

Skólavörðustígur - til sölu eða leigu

Frábær staðsetning
Til leigu er 51 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð við Skólavörðustíg 6b, 101 Reykjavík.
Miklir möguleikar. Húsnæðið er laust nú þegar til afhendingar.
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is
Sími: 552-1600

Löggiltur fasteignasali
gudlaugur@eignamidlun.is
864 5464
Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

Sala faste
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík
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Atvinna

Tilkynningar

SMIÐIR, RAFVIRKJAR,
Deiliskipulag fyrir athafnasvæði
Er ekki kominn tími til
PÍPARAR, BIFREIÐASTJÓRAR,
Er
ekki
kominn
tími
til
að
breyta
til? í landi Gileyrar og
seiðaeldis
að breyta
Er ekki kominn tími til að breyta
til? til?
VÉLVIRKJAR OG MÁLARAR
Eysteinseyrar í Tálknafirði.

Tálknafjörður

Leikskólakennarar,
deildarstjórar og
Leikskólakennarar,
deildarstjórar
og
Leikskólakennarar,
deildarstjórar
Sveitarstjórn Tálknafjarðarhrepps auglýsir hér með skv. 1. mgr.
aðstoðarleikskólastjóri
551 5000
aðstoðarleikskólastjóri
og aðstoðarleikskólastjóri
41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 tillögu að deiliskipulagi fyrir
athafnasvæði seiðaeldis í landi Gileyrar og Eysteinseyrar í

K-

vandlega
æðinu.
viðbótar.

Nýbýlavegur 8. - 200 Kópavogur - S: 527 1717 - domusnova@domusnova.is - www.domusnova.is

Krakkaborg er
deilda
leikskóli
og að og
jafnaði
dvelja dvelja þar
Krakkaborg
erþriggja
þriggja
deilda
leikskóli
að jafnaði
um 40-45 börn frá 9 mánaða
Tálknafirði.
Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli og þar
að um
jafnaði
um 40-45
börn fráleikskólans
9 mánaða
40-45 dvelja
börn fráþar
9 mánaða
aldri. Húsnæði
aldri.
Húsnæði leikskólans
er nýlegt
og aðstaða
og aðbúnaður mjög góður. Hér er góður
Ármúla 15, 108 Reykjavík - www.proventus.is - proventus@proventus.is
er nýlegt og aðstaða
og aðbúnaður
mjög góður.
Hérgóður
er
aldri. Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða
aðbúnaður
mjög góður.
Hér er
Breytingin felur í sér að hluti byggingarreits B2 er stækkaður
starfsmannahópur,
yndisleg
jákvæðir foreldrar. Umhverfi
leikskólans
bíður
upp íástað 7400m². Skilmálar
góður starfsmannahópur,
yndislegbörn
börnog
og jákvæðir
um 25m til austurs
og verður
10.300m²
starfsmannahópur, yndisleg börn og jákvæðir
foreldrar. Umhverfi
leikskólans
bíður upp á
foreldrar. Umhverfi
leikskólans
upp
óendanlega
óbreyttir fráhöfum
gildandi deiliskipulagi.
Megin
óendanlega
möguleika.
Viðbíður
erum
aðá vinna
að nýrri stefnu eru
leikskólans,
sótt um Skóla
á tilgangur
Fasteignir
óendanlega möguleika. Við erum að vinna
að nýrriViðstefnu
leikskólans,
höfum
um Skóla á
möguleika.
erum að
vinna að nýrri
stefnu sótt
leikskólans,
þessarar breytingar er að skapa pláss á byggingareit fyrir
grænni
grein
margt
annað skemmtilegt
er framundan. stoðmannvirki
Ef þú ert leikskólakennari
höfum
sótt
um og
Skóla
áEfgrænni
og margt annað
við seiðaeldið semsem
þurfa vilt
að vera staðsett ofar í
grænni grein og margt annað skemmtilegt
er framundan.
þú ertgrein
leikskólakennari
sem vilt
skemmtilegt
er framundan.
Ef þújákvæður
ert leikskólakennari
sem þá ættirðu
landinu
einsað
oghika.
vatnstank
súrefnistank.
vera
virkur hluti
liðsheildar,
og skapandi
ekki
Við og
erum
falin
vera virkur hluti liðsheildar, jákvæður ogvilt
skapandi
þá ættirðu
ekki að hika. Við erum falin
liðsheildar,
perlavera
réttvirkur
fyrirhluti
utan
Selfoss.jákvæður og skapandi þá
Breytingartillagan verður til sýnis á skrifstofu Tálknafjarðarættirðu ekki að hika. Við erum falin perla rétt fyrir utan
perla rétt fyrir utan Selfoss.

gnari s. 820býlavegi 8,

Selfoss.

Hæfniskröfur:
Hæfniskröfur:
Hæfniskröfur:
Leikskólakennaramenntun
eða önnur uppeldismenntun
Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
• Leikskólakennaramenntun eða önnur uppeldismenntun
Lipurð
í samskiptum
• Lipurðog
ogsveigjanleiki
sveigjanleiki í samskiptum
Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
• Metnaðurog
og áhugi
áhugi fyrir
leikskólastarfi
Metnaður
fyrirfaglegu
faglegu
leikskólastarfi
Metnaður og áhugi fyrir faglegu leikskólastarfi
• Frumkvæði og jákvæðni
Frumkvæði og jákvæðni
Frumkvæði og jákvæðni
• Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð

hrepps að Miðtúni 1 frá og með 26. apríl nk. til 9. júní 2017.
Tillagan er einnig til sýnis á heimasíðu Tálknafjarðarhrepps,
www.talknafjordur.is.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að gera athugasemdir við deiliskiplögin til 9. júní 2017.
Skila skal athugasemdum á skrifstofu Tálknafjarðarhrepps,
Miðtún 1, 460 Tálknafirði.

Allar umsóknir verða teknar til skoðunar og þeim svarað.
Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands
Íslands.
Umsóknarfrestur
er til ogtilmeð
9. maí. og þeim svarað.
Allar
umsóknir
verða teknar
skoðunar

RÓTGRÓIN HÁRGREIÐSLUSTOFA Á STÓR-REYKJAVÍKURSVÆÐINU TIL SÖLU

Skipulagsfulltrúi Tálknafjarðarhrepps

Allar umsóknir verða teknar til skoðunar og þeim svarað.
Laun
eru
samkvæmt
kjarasamningum
Kennarasambands Íslands. Umsóknarfrestur er til og
Nánari
upplýsingar
veitir
Guðbjörg
Hólm Þorkelsdóttir
Kennarasambands
Íslands.
Umsóknarfrestur
er til og
leikskólastjóri
með
23. júní.í síma 480-0151. Umsóknir ásamt ferilskrá
Ábendingahnappinn má

Af sérstökum ástæðum er nú til sölu arðbær og vandlega
Laun eru samkvæmt kjarasamningum
innréttuð hárgreiðslustofa á Stór-Reykjavíkursvæðinu.
Rúmlega 30 ára farsæl
rekstrarsaga.
með 23.
júní.
6 vinnustöðvar og möguleiki að fjölga um 2-3 til viðbótar.
Mögulegt að fá húsnæði keypt.

sendist á netfangið guggaholm@floahreppur.is
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir leikskólastjóri í síma 480-0151. Umsóknir ásamt ferilskrá
Nánari upplýsingar veitir Guðbjörg Hólm Þorkelsdóttir leikskólastjóri í síma 480-0151. Umsóknir ásamt ferilskrá
sendist á netfangið guggaholm@floahreppur.is
Allar frekari upplýsingar eingöngu veittar hjá Agnari
sendist á netfangið guggaholm@floahreppur.is
s. 820-1002 á skrifstofu Domusnova fasteignasölu,

finna á

www.barnaheill.is

Vilborg Gunnarsdóttir

Nýbýlavegi 8,Löggiltur
Kópavogi.
fasteignasali

Save the Children á Íslandi

vilborg@domusnova.is
S: 6918660
Ábyrgðarmaður Domusnova: Haukur Halldórsson, hdl., lgf.

Kristján Baldursson

VIÐ ERUM
TRAUSTI

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Hákon Guðmundsson

Aðstoðarmaður
Sölustjóri. Viðskiptafr., fasteignasala.
lögg. fasteigna-,
S: 861-9240
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

HLÍÐARTÚN 4A, 270 MOSFELLSBÆ
ÚS

H
PIÐ

O

Einar P. Pálsson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

ÚS

H
PIÐ

O

O

PIÐ

S

HÚ

Verð: 79 millj.

Bára Daníelsdóttir

Skrifstofustjóri
S: 693-1837
Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 616-8985

Gylfi Jens Gylfason

Garðar Kjartansson

hdl., löggiltur fasteigna-, Aðstoðarmaður
fyrirtækja- og skipasali. fasteignasala
S: 822-5124
S: 853-9779

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 – 18:00

Verð: 31,9 millj.

DRÁPUHLÍÐ 15, 105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18:00 – 18:30
Glæsileg 170 fm. 4 herb. penthouse
íbúð á efstu hæð með ótrúlegu útsýni í
allar áttir af tveimur svölum. Íbúðin er
tilbúin til afhendingar án gólfefna við
kaupsamning.

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

Falleg 57,4 fm. 2ja herb. lítið niðurgrafin
kjallaraíbúð. Íbúðin er með stórum
gluggum og sérinngangi. Eignin er
miðsvæðis með stórum og vel hirtum
sameiginlegum garði. Húsið hefur
nýlega verið viðgert og steinað og lítur
mjög vel út.

Verð 59,9 millj.

LYNGÁS 1A, 210 GARÐABÆ

Sólveig Regína Biard

Aðstoðarmaður
hdl. Sölufulltrúi.
fasteignasala
Er í námi til löggildingar S: 869-4879
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 899-3984

BOLLAGATA 14, 105 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 – 18:00
Rúmgott og bjart parhús á þessum
gróna stað við Hlíðartún í Mosfellsbæ.
Eignin er 198,5 fm., þar af er innbyggður 31 fm. bílskúr með gryfju. Lóðin sem
fylgir eigninni er einstaklega stór. Skipt
hefur verið um glugga á fremri hlið
hússins og útidyrahurð.

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

S
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I

Ú
ÐH

OPIÐ HÚS FIMMTUDAGINN
27. APRÍL KL.17:30 – 18:00
Rúmgóð og björt 4ra herbergja 106,8
fm. íbúð á 2. hæð í snyrtilegu fjórbýli
við Drápuhlíð. Samliggjandi stofur,
útgengt út á svalir. Rúmgóð svefnherbergi. Snyrtilegt þvottahús í sameign.
Verð: 49,9 millj.

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

