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Svava Björk Jónsdóttir 
MA arkitekt segir Íslend-
inga vera orðna tilrauna-
glaðari þegar kemur 
að innanhússhönnun. 
Íslensk heimili þurfi ekki 
að vera einsleit.
gólfefni  ➛4

„Við hófum sölu á þessu parketi seint í vetur og það hefur fengið góðar viðtökur enda verðið lægra hjá okkur en almennt gerist á markaðinum,“ segir Örn 
Haraldsson, sölustjóri í verslun BYKO í Breiddinni.  MYNDIR/EYÞÓR 

Hentar í öll rými hússins
Vínyl korkparketið er nýjasta varan í góðu úrvali BYKO 
verslananna. Korkparket hefur þann eiginleika að vera 
vatnshelt og hentar því vel í öll rými hússins.  ➛2365.is      Sími 1817

333 krá dag*

*9.990.- á mánuði.



Vínyl korkparketið setur skemmtilegan svip á opið rými í eldhúsinu. 

Vínyl korkparketið hefur fengið góðar viðtökur enda á 
lægra verði en almennt gerist á markaðinum.

Vínyl kork-
parket hefur 
þann eiginleika 
umfram annað 
parket að það 
er vatnshelt og 
hentar þar af 
leiðandi í öll 
rými hússins, t.d. 
í baðherbergið. 

Parketið hefur þann þann stóra kost að það hefur góða 
hljóðeinangrun upp á 16 db. 

BYKO hefur ætíð fylgst vel 
með straumum og stefnum 
í gólfefnum, bæði parketi 

og flísum, frá því fyrsta verslunin 
var opnuð hér á landi snemma 
á sjöunda áratug síðustu aldar. Í 
dag má finna mikið úrval af alls 
kyns parketi í verslunum BYKO, 
þá helst flísaparket, harðparket og 
viðarparket. Auk þess bjóða versl-
anir BYKO upp á gott úrval flísa, 
t.d. glerjaðar flísar, granítflísar 
og mósaíkflísar. Nýjasta varan í 
fjölbreyttri vöruflóru gólfefna hjá 
BYKO er þó vínyl korkparket, að 
sögn Arnar Haraldssonar, sölu-
stjóra í verslun BYKO í Breiddinni.

„Við hófum sölu á þessu parketi 
seint í vetur og það hefur fengið 
góðar viðtökur enda verðið lægra 
hjá okkur en almennt gerist á 
markaðinum. Parketið er unnið 
úr korki og hefur þann eigin-
leika umfram annað parket að 
það er vatnshelt og hentar þar af 
leiðandi í öll rými hússins, t.d. í 
baðherbergið. Annar stór kostur 
þessa parkets er sá að einfalt er 
að skipta um borð ef slys verður, 
ólíkt t.d. harðparketi og spón-
lögðu parketi.“

Hlýlegra viðkomu
BYKO býður upp á bæði 6 og 10 
mm parket með korkundirlagi. Í 
dag eru tveir litir í boði og aðrir 
þrír litir eru á leiðinni, að sögn 
Arnar. „Þetta parket hefur líka 
þann stóra kost að það hefur 
góða hljóðeinangrun upp á 16 
db. Því er ekki nauðsynlegt að 
setja svamp eða hljóðeinangrandi 
undirlag eins og alltaf þarf þegar 
lagt er harðparket eða spónlagt 

parket. Korkparketið er auk þess 
mun hlýlegra viðkomu en hefð-
bundið parket.“

BYKO hefur líka haft það leiðar-
ljósi að gólfefni þeirra séu gerð 
úr endurvinnanlegum efnum, að 
sögn Arnar. „Bæði almenningur 
og fyrirtæki eru miklu meðvitaðri 
um þessi mál en áður og þar erum 
við engin undantekning. Sem 
dæmi má nefna að öll gólfefni í 
fyrsta umhverfisvottaða íbúðar-
húsinu hér á landi, sem verið er 
að byggja í Urriðaholti í Garða-
bæ, eru frá okkur. Öll efni hafa 
verið samþykkt af vottunaraðila 
hússins, til notkunar í því húsi, 
þar á meðal flísarnar og parketið 
frá okkur.“

Úrval gólfefna má kynna sér í öllum 
verslunum BYKO þótt mesta úrvalið 
sé í Breiddinni.

Framhald af forsíðu ➛ Bæði almenningur 
og fyrirtæki eru 

miklu meðvitaðri um 
þessi mál en áður og þar 
erum við engin undan-
tekning. Sem dæmi má 
nefna að öll gólfefni í 
fyrsta umhverfisvottaða 
íbúðarhúsinu hér á landi, 
sem verið er að byggja í 
Urriðaholti í Garðabæ, 
eru frá okkur.
Örn Haraldsson

Fólk er kynningarblað  sem býður auglýsendum 
að  kynna vörur og þjónustu í formi viðtala og  um-
fjallana. Í blaðinu er einnig hefðbundið ritstjórnar-
efni. 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 
Ábyrgðarmaður: 
Svanur Valgeirsson 

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 

Stofan fær bjart og fallegt yfirbragð með vínyl korkparketinu.
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Hreinn Líndal Hreinsson, 
einn eigandi Epoxy Gólfa, 
segir langa reynslu í fyrir-

tækinu og að mikil áhersla sé lögð 
á vönduð vinnubrögð og góða 
þjónustu. Epoxy Gólf er fjölskyldu-
fyrirtæki en faðir Hreins hefur 
starfað við epoxy gólfefni í meira en 
þrjátíu ár. „Við höfum mikla þekk-
ingu og vinnum öll okkar verk af 
fagmennsku,“ segir Hreinn.

„Epoxy gólf henta mjög vel fyrir 
heimili enda eru efnin nánast 
lyktarlaus. Þetta er rosalega vin-
sælt efni í bílskúra þar sem þetta 
er samskeytalaust gólf, níðsterkt 
og algjörlega vatnshelt. Einnig er 
mjög auðvelt að þrífa gólfið og 
halda því fallegu. Epoxy hentar 
einnig vel á þvottahús og baðher-
bergi, til dæmis í sturtuklefa. Við 
leggjum efnið upp á veggi þannig 
að við getum búið til sturtuklefa. 
Efnið er algjörlega vatnshelt og 
hentar því vel í sturtuklefum og í 
öllum blautrýmum þar sem slit-
lagið þarf að vera sterkt,“ útskýrir 
Hreinn. „Núna er hægt að velja 
um fjölbreytt úrval lita eftir því 
sem hentar hverjum og einum. 
Við erum með þrjár tegundir af 
máluðum epoxy gólfum, þá er 
kvartsandur settur yfir og hann 
síðan litaður. Það er þykkara 
efni en hið hefðbundna og þar af 
leiðandi slitsterkara. Þessi tegund 
af gólfefni er hálkuvarin og hentar 
vel í frystihúsum og á þeim stöðum 
þar sem bleyta er mikil og lyftarar 
keyra um,“ segir Hreinn og bendir 
á að þetta sé mjög gott efni þar 
sem leki hefur orðið, til dæmis 
höfum við sett efnið á sprungur 
og á plötuskil. Efnið þéttir vel. Við 

höfum sett epoxy á slétt þök á bíl-
skúrum til þess að koma í veg fyrir 
vatnsleka.“

Hreinn segir að þeir bjóði líka 
epoxy málningu fyrir veggi í 
mörgum litum, háglans eða matta. 
„Hún er svo sterk og sveigjanleg að 
það má háþrýstiþvo hana. Máln-
ingin hentar vel þar sem mikið þarf 
að spúla og þrífa eins og á almenn-
ingssalernum.“

Hjá Epoxy Gólfum er einnig í 
boði marmarasteinteppi sem hafa 
verið mjög vinsæl. „Það má setja 
steinteppi á alla íbúðina, stofu, 
stiga, sólhús eða svalir. Við höfum 
sett efnið á fjölmargar svalir á öllu 
landinu. Sömuleiðis hafa stein-

teppin verið vinsæl í verslunar-
rýmum og á skrifstofum. Hægt er að 
velja um mismunandi grófleika á 
steinteppinu. Við reynum alltaf að 
vera með nýjungar í litum.“

Þessa dagana er mjög vinsælt 
að vera með gólfin flotuð á heilu 
íbúðunum eða verslunarrýmunum. 
Yfir flotið er sett epoxy glæra sem 
er ýmist háglans eða með mattri 
áferð. Epoxy áferðin yfir flotið gefur 
styrkingu og lengir líftíma gólfsins.

Hreinn segir að verkefnin séu 
margvísleg. „Þetta hefur eiginlega 
verið fjölbreyttara en maður bjóst 
við í upphafi,“ segir hann en Epoxy 
Gólf var stofnað í Reykjanesbæ árið 
2010. Starfsmenn bregðast fljótt við 

fyrirspurnum og verkið er unnið 
á skömmum tíma. „Það er hægt 
að hafa samband við okkur í síma 
868 2785 eða í gegnum tölvupóst, 
hreinn@epoxygolf.is. Við komum 
á staðinn og gefum persónulegar 
leiðbeiningar áður en við gerum 
tilboð í verkið. Við höfum verið að 
vinna í Vestmannaeyjum, Selfossi, 
Stokkseyri og Flúðum síðustu daga 
svo við förum um allt land.“

Fyrir nánari upplýsingar er hægt að 
skoða heimasíðuna epoxygolf.is. Þá 
er fyrirtækið með Facebook-síðu 
þar sem hægt er að skoða margvís-
legar lausnir.

Epoxy gólf sterk og endingargóð
Epoxy Gólf ehf. sérhæfir sig í epoxy gólfefnum fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Epoxy gólf eru sam-
skeytalaus og níðsterk. Þau henta vel þar sem kröfur eru gerðar um hreinlæti og langa endingu.

Starfsmenn Epoxy Gólfa fara um allt land og vinna ýmiss konar lausnir með epoxy gólfefnum. 

Steinteppi í stofu. 

Epoxy gólf með kvartssandi.
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Trondheim eik Jubileum  
eplaviður

Jubileum 
plómuviður

Corfinio eikMoldova beyki

Classico plastparket
Þykkt 8 mm, plankastærð  
192/242 x 1285 mm. Verð á m².

Esperia eik

Sawcut eikPrato eik Livorno hnotaAcere eik Sassari  
viðarblanda

2.495.-

 

Bara í

Mikið úrval af harðparketi
- sjón er sögu ríkari...gæði og gott verð!

Við erum auðvitað lítil þjóð 
og eðlilegt að margir eltist 
við það sem þykir flott. 

Um leið verður það sýnilegra. 
Mér finnst fólk þó vera farið að 
prófa eitthvað nýtt og það má vel 
tengja það við öll þessi innlit sem 
við sjáum í blöðum og sjónvarps-
þáttum. Fólk er orðið meðvitaðra 
um að gera eitthvað annað en allir 
hinir,“ segir Svava Björk, spurð út í 
tískustrauma í gólfefnum og hvort 
íslensk heimili séu einsleit.

Ljóst eikarparket hefur löngum 
notið mikilla vinsælda á íslenskar 
stofur en Svava segir parket alls 
ekki það eina sem komi til greina.

Teppi og dúkar vinsæl
„Eikin er að sjálfsögðu löngu orðin 
klassísk en það er gaman að sjá að 
teppin eru komin aftur og einnig 
gólfdúkar. Síðasta árið hef ég notað 
mikið af dúkum í mín verkefni, 
bæði parketdúka og slétta. Þetta er 
ekki lengur gamli þvottahúsdúkur-
inn eins og fólk man eftir heldur er 
úrvalið mjög mikið og teppaflóran 
er einnig frábær núna. Ég stend til 
dæmis í þessum töluðu orðum á 
rósóttu gólfteppi. Fólk er farið að 
þora,“ segir Svava. Gólfteppi í dag 

séu enda ekki þau sömu og fyrir 
þrjátíu árum.

„Það getur í raun hver og einn 
hannað sitt einstaka teppi í dag 
með þróuninni sem hefur átt sér 
stað síðustu ár og teppin og dúkarn-
ir eru orðnir mun umhverfisvænni. 
Í teppunum eru komnar lausnir 
sem draga í sig rykið en á hörðu 
gólfefni er rykið frekar á ferðinni 
í loftinu. Gólfteppi gera líka góða 
hljóðvist en í mörgum nýjum 
húsum þar sem hátt er til lofts og 
vítt til veggja getur bergmálað af 
hörðum gólfum. Fólk teppaleggur 
stofurnar hjá sér og oft svefnher-
bergin líka, enda afar notalegt að 
hafa teppi í svefnherbergjunum.

Úti og inni renna saman
Nú er hægt að fá útiflísar, sam-
bærilegar inniflísum eða alveg eins 
og þá er stéttin úti í garði gjarnan 
látin flæða inn í rýmið. Það er mjög 
gaman að vinna með þessi tengsl 
milli inni- og útisvæða. Svo eru 
risastórar flísar líka alltaf spenn-
andi á gólfin. Fólk er einnig að 
flota gólfin og setur gjarnan lit út í 
flotið. Svo er lakkað yfir. Yfir flotuð 
gólf er fallegt að setja afgerandi 
mottur. Þó það hljómi eins og 
klisja þá má samt segja að það sé 
„allt“ í gangi þegar kemur að vali 
á gólfefnum. Það er ekkert „út“,“ 
segir Svava.

Rósótt gólfteppi vinsæl
Svava Björk Jónsdóttir, MA arkitekt, segir Íslendinga vera orðna tilrauna-
glaðari við innanhússhönnun. Íslensk heimili þurfi ekki að vera einsleit.

„Eikin er að sjálfsögðu löngu orðin klassísk en það er gaman að sjá að teppin eru 
komin aftur og einnig gólfdúkar,“ segir Svava Jónsdóttir, MA arkitekt. MYND/ERNIR

“Gólfteppi gera góða 
hljóðvist en í mörgum 
nýjum húsum þar sem 
hátt er til lofts og vítt til 
veggja getur bergmálað 
af hörðum gólfum. 
Fólk teppaleggur 
stofurnar hjá sér og oft 
svefnherbergin líka, 
enda afar notalegt að 
hafa teppi í svefnher-
bergjunum.”

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 



Fáðu góð ráð í gólfefna-
deild Húsasmiðjunnar  
í Skútuvogi

Kaindl harðparket 
147041-3

Þekktir framleiðendur, 
frábærar vörur og mikið úrval. 
Komdu og gerðu góð kaup.

Gi
ld

ir 
til

 9
. jú

lí

af öllu harðparketi,
öllu undirlagi og öllum gól�istum

25%
afsláttur

husa.isByggjum á betra verði

Fáðu góð ráð í gólfefna-
deild Húsasmiðjunnar  



 6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 8 .  J Ú N Í  2 0 1 7  M I ÐV I KU DAG U R
GÓLF OG GÓLFEFNI 

Skákborðsmynstrið er mörg 
þúsund ára gamalt. Það má 
sjá í leirkerjum og textíl 

margra menningarheima. Til 
dæmis er það að finna á leir-
munum frá vesturhluta Írans frá 
því um 1500 fyrir Krist. Í fornum 
egypskum myndleturstáknum 
þýddi köflótt mynstur töflu 
skrifara. 

Mynstrið var notað í frum-
stæð borðspil auk þess sem 
það var notað sem grunnur í 
hernaðarskipulagi í Rómaveldi. 
Mynstrið hefur því verið vel 
þekkt í gegnum tíðina og gera 
má gera ráð fyrir að það hafi 
verið notað um leið og menn 
fóru að flísaleggja gólf í ein-
hverjum mæli.

Á endurreisnartímanum urðu 
köflótt gólf vinsæl að nýju eins 
og sjá má á ýmsum myndum 
frá 15. öld. Á þessum tíma 
könnuðu listamenn stærðfræði-
legar víddir og svart/hvít köflótt 
gólfin hentuðu vel til að sýna 
leikni listamannsins á því sviði.

Hundrað árum síðar átti Lúð-
vík XIV Frakklandskonungur 
þá ósk að endurvekja glæsibrag 
Rómaveldis. Hann fékk því 
meðal annars listamanninn og 
arkitektinn Charles Le Brun til 
að hanna gólfin við drottningar-
stigann í Versölum. Le Brun 
hannaði svart og hvítt köflótt 
marmaragólf og notaði í það 
fínasta glansandi marmara sem 
til var.

Á miðri 18. öld kom upp 
fágaðri nýklassík. Einkennandi 
fyrir tímabilið voru verk Roberts 
Adam, ensks arkitekts sem 
notaði köflótt gólf með grísku 
mynstri í Syon Park árið 1761.

Á tuttugustu öld var hægt að 
finna köflótt gólf víða á heim-
ilum, sum úr linoleum dúk eða 
plastgólfefni. Oft er mynstrið 
tengt eldhúsgólfum frá þriðja og 
fjórða áratugnum.

Köflótt gólf er enn að finna 
víða og munu þau efalaust 
dúkka upp öðru hvoru í gólf-
tísku framtíðarinnar.

Svart á hvítu
Svört og hvít köflótt gólf sem minna á 
skákborð sjást fyrst í evrópskum mál-
verkum frá 15. öld en upphaf mynst-
ursins má rekja mun lengra aftur. Þau 
má til dæmis sjá á fornum leirkerjum 
frá Íran og gólfum frá Rómatímanum.

Á lestarstöðinni í Taípei í Taívan er nútímalegt stórköflótt 
gólf.

Gólfin í verslunarmiðstöðinni við Friedrichstrasse í Berlín 
eru skrautleg.

Stephansdom dómkirkjan í Vín, Austurríki.Gangur sem notaður var sem dansgólf í kastalanum  Cha-
teau De Chenonceau í Frakklandi.

flísar fyrir vandláta
PORCELANOSA

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
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Þinn stíll
-eftir þínu höfði-

Linoleumparket
Náttúrulegt gólfefni

FLOORING SYSTEMS
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Frægasta næturgalagólfið er að finna í Nijo-kastala í Kýótó í Japan. 

Næturgalagólf eða 
uguisubari voru gólf 
sem hönnuð voru 

til að gefa frá sér tístandi 
hljóð þegar gengið var á 
þeim. Þessi gólf voru notuð 
í göngum nokkurra mustera 
og halla í Japan fyrr á tímum. 
Frægast slíkra gólfa er að 
finna í Nijo-kastalanum í 
Kyoto.

Þurr viðargólf eiga það 
til að braka þegar gengið er 

á þeim en þessi gólf voru 
hins vegar hönnuð þannig 
að naglarnir nudduðust við 
hlíf eða þvingu sem leiddi 
til þess að tístandi hljóð 
myndaðist þegar gengið var á 
þeim. Þessi tístandi gólf voru 
öryggisráðstöfun og komu 
í veg fyrir að nokkur gæti 
læðst um ganga óheyrður.

Tístið minnir á hljóð jap-
anska næturgalans, uguisu, 
og þaðan er nafnið dregið.

Gólf sem syngur eins og næturgali

Það var ekki bara á áttunda 
áratugnum, og aftur nú, sem 
mynstruð teppi tröllríða 

heimilistískunni. Fyrstu teppin 
voru ofin 5000 árum fyrir Krist, í 
fyrstu sem veggteppi og dúkar, en 
á 17. öld ruddu persneskar mottur 
sér til rúms og eru elsta gólfefni 
sögunnar sem enn er notað til 
heimilisbrúks í dag.

Næstelsta gólfefnið í híbýlum 
manna eru flísar sem fyrst voru 
lagðar á gólf um 4000 fyrir Krist. 
Gólfflísar urðu þó ekki algengar á 
heimilum fyrr en á 12. öld þegar 
munkar fóru að flísaleggja kirkju-
gólf til að búa til litfögur mynstur. 
Flísar fyrirfinnast enn á flestum 
heimilum, einkum á baðher-
bergjum og í eldhúsum.

Vinsælast á 
gólfin til forna

Gólfefni skipa stóran sess í lífi 
okkar og ásýnd heimilisins. 
Gott er að hafa eftirfarandi í 

huga við val á gólfefni:
Lífsstíll fjölskyldunnar vegur 

þungt þegar gólfefni er valið. Eru 
gæludýr á heimilinu, börn, gesta-
gangur og mikið um að vera? Þá 
er skynsamlegt að velja slitsterkt 
gólfefni, eins og flísar, gólfdúk eða 
parket.

Gólfefni í anddyri heimilis þarf 
að grípa augað en vera slitsterkt til 
að mæta bleytu og aur sem kemur 
inn með skóm. Gólfefni á svefn-
herbergjum og í barnaherbergjum 
þarf að vera notalegt fyrir bera 
fætur. Gólfefni á baðherbergi og í 
þvottahúsi þarf að þola vatn.

Gólfefni eru seld á fermetraverði 
og koma í mismunandi gæðum. 
Hafið endingu að leiðarljósi þegar 
gólfefni er valið. Steinflísar, marm-
ari og keramikflísar eru oftast nær 
dýrari en teppi. Viðargólf fást á 
öllu verði og úrval eykst stöðugt í 
plast- og harðparketi.

Þeir sem velja umhverfisvæn 
eða náttúrleg gólfefni geta til 
dæmis valið kork eða endurunnar 
flísar.

Hvernig skal 
velja gólfefni?

Nilfisk er 
nauðsyn 
á heimilið

Rekstrarland verslun  |  Vatnagörðum 10  |  104 Reykjavík  |  Sími 515 1500  |  rekstrarland.is Rekstrarland er hluti af Olís

Danska vörumerkið Nilfisk þekkja flestir, gæðaryksugurnar sem 
hafa þjónað íslenskum heimilum dyggilega í áratugi. Skoðaðu Nilfisk 
og úrval af frábærum fylgihlutum, hausa, barka og ryksugupoka. 
Það ættu allir að eiga Nilfisk.

Rekstrarland er opið alla virka daga, kl. 9–18.

NILFISK
ONE 29.800 kr.

NILFISK
BRAVO PET

HAUSAR, BARKAR
OG RYKSUGUPOKAR

39.800 kr.

NILFISK SELECT

56.900 kr.
Vnr. 112624 

Vnr. 114063

Vnr. 113016
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Bílar 
Farartæki

HYUNDAI Santa Fe CRDI. Árgerð 
2008, ekinn 207 Þ.KM, DISEL 
sjálfskiptur . Verð 1.290.000. 
Rnr.223993.BILAMARKADURINN.IS 
5671800

FRABÆRT VERÐ FIAT M200 sunrey. 
Árgerð 2007, ekinn 85 Þ.KM, dísel, 
5 gírar. Verð 4.490.000. Rnr.109160.
BILAMARKADURINN.IS 5671800

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar 
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir 
og áreiðanlegir. Eigum flestar 
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Hobby 560 UL Prestige nýsk. maí. 
2017 Tvö aðskilin rúm, varadekk, 
rafgeymir, hleðsla, sella, fortjald 
Verð 4,580,000 kr en án fortjalds og 
sellu 4,230,00 kr. Skipti möguleg. 
Raðn 122589

Ferðavagnamarkaður
Netasala, 

Sími: 659 2452
Sérhæfum okkur í ferðavögnum.

www.ferdavagnamarkadur.is

LAND ROVER Range Rover Sport 
HSE. Árgerð 2014, ekinn 30 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur 8 gírar. Verð 
10.900.000. Rnr.112277.

LAND ROVER Discovery 3 HSE. 
Árgerð 2008, ekinn 148 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 3.650.000. 
Rnr.112106. Seljandi skoðar skipti.

Höfðabílar
Fossháls 27/ Dragháls megin, 

110 Reykjavík
Sími: 577 4747

www.hofdabilar.is

NÝR VOLVO JEPPI
VOLVO XC90 T8 Inscription Plug in 
hybrid. NÝR ! Árgerð 2017, bensín/
rafmagn 407 hö, Sjálfsk, Leður, 
Glerþak, 20” álf, ofl. Verð 10.990þ. Sjá 
Raðnr.111548.á www.bilagalleri.is

NÝR VW GOLF
VW Golf Trendline NÝR ! 17” álfelgur 
og aukafelgur með. Árgerð 2017, 
bensín, Beinsk. Vetrarpakki, ofl Verð 
2.990þ. Sjá Raðnr.101634 á www.
bilagalleri.is

NÝR VW GOLF
VW Golf Trendline NÝR !. Árgerð 
2017, bensín, Beinsk. 18” álfelgur 
og 16” aukafelgur. Verð 2.980þ. 
Rnr.101635 á bilagalleri.is

SEM NÝR EK 1.431 KM
VW Golf GTE Plug in hybrid. Árgerð 
2017, ekinn 1431 KM, bensín/
rafmagn, Sjálfsk, 18”felgur, ofl. Sem 
nýr ! Verð 3.9 millj. Rnr.101636 á 
bilagalleri.is

Bílagallerí bílasala
Hlíðasmári 13, 201 Kópavogur

Sími: 554 6700
www.bílagalleri.is

NÝIR 
NISSAN LEAF TEKNA+ 

30 KWH RAFHLAÐA MEÐ 250 KM DRÆGNI

360 gráðu  
myndavélakerfi

Bose hljóðkerfi

Sólarsella

Leðursæti

... og öll önnur hugsanleg þægindi

BÍLAR MEÐ ÖLLUM 
HUGSANLEGUM 
AUKABÚNAÐI 
ÞAR Á MEÐAL:

586 1414
stora@stora · www.stora.is
facebook.com/storabilasalan Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

opið í dag 10-18
kaffi á könnunni

VERÐ KR. 

3.580 
ÞÚSUND

KOMIÐ OG REYNSLUAKIÐ - BÍLAR Á STAÐNUM 90% lánamöguleikar

EVRÓPUBÍLAR 

Í ÁBYRGÐ

Save the Children á Íslandi

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Bílar til sölu

BMW 330E PLUG IN HYBRID
Luxury line, hlaðinn búnaði. Ekinn 
12 þkm. 02/16. Tilboð 4,69m stgr. 
Bill.is sími 5773777

NÝR VW PASSAT GTE
5 ára ábyrgð. Digit. mælaborð, 
stóri skjárinn, krókur o.m.fl. Bill.is s: 
5773777. 5,29m

 Bílar óskast

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Hjólbarðar

TECHKING VINNUVÉLADEKK
Vorum að fá nýja sendingu af 
hinum frábæru vinnuvéladekkjum 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
frá Techking Búkolludekk-
hjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar 
frá Techking Búkolludekk-

stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. 
sendist á okspares@simnet.is

NÝJU ÝJU Ý SAILUN DEKKIN Á 
FRÁBÆRU VERÐI.

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

 Kerrur

FERÐAKERRA
Vönduð heitgölfuð og klædd með 
krossvið. Smíðuð til að endast. Verð 
357.000 Uppl. S.8407524

Til sölu stór flutningarvagn hentar 
vel til ferðaþjónustu. Uppl. í s. 
6918327 & 5673381

 Vinnuvélar

BÍLALYFTUR- DEKKJAVKKJAVKKJA ÉLAR
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum 
einnig dekkjavélar (affelgunar og 
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH 
eigum enfremur vörubíla dekkjavél. 
O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp. sendist 
okspares@simnet.is

Þjónusta

 Pípulagnir

PÍPULAGNIR
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Garðyrkja
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

Almenn garðvinna, sláttur og úðun 
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.

 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
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Zanna.

 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

Keypt
      Selt

 Til sölu

LOK Á HEITA POTTA OG 
HITAVEHITAVEHITA ITUSKELJAR.

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

 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. YGGINGA. Y SJSJS Á 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.

Heilsa

 Nudd

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

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 285 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVYKJAVYKJA ÍK
285 fm bil með allt að 9 m 

lofthæð, stórar innkeyrsludyr, góð 
malbikuð lóð, og greið aðkoma.

Nánari upplýsingar veitir 
Sverrir í s. 661 7000

 Sumarbústaðir

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

WWW.WWW.WWW GEYMSLAEITT.IS 
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Hjón með þrjú börn óska eftir 
einbýli/raðhúsi/hæð á svæði 110,

Ártúnsholt / Árbær. 
Aðeins langtímaleiga kemur til greina. 

Reglusemi og skilvísar greiðslur. 

Allar nánari upplýsingar sendist á: 
sendtohelgi@gmail.com

Ártúnsholt / Árbær 

Snyrti & nuddstofan Smart

Sumartilboð
Fótsnyrting aðeins 5.500.- kr.
Fótsnyrting m/lakki aðeins 7.000.- kr.

Munið gjafabréfin okkar.

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Til sölu

Húsnæði óskast

Save the Children á Íslandi

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing
Ánægðir viðskiptavinir  

Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 
ráðningum
Sérfræðingar í 

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is
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Með sjónvarpsáskrift hjá 365 getur þú horft á uppáhaldssjónvarpsefnið 

þitt, hvar og hvenær sem er – því áskriftin fylgir þér. Þú þarft ekki að 

missa af neinu, þú getur notið línulegrar dagskrár allra sjónvarpsstöðva, 

tímaflakks, Frelsis og Stöð 2 Maraþon NOW í snjallsíma, spjaldtölvu,

Apple TV og í vafra.

      ÁSKRIFTIN
FYLGIR ÞÉR

365ASKRIFT.is
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BÚÐARFLÖT 4, 225 GARÐABÆ.
Glæsilegt  einbýlishús og bílskúr alls 185,6 fm. 
4 svefnherbergi, 2 baðherbergi.

Allur frágangur á húsinu, jafnt utan sem 
innan, er afar vandaður.  
Einstök eign á einstökum stað.

upplýsingar veita 
Kristín Einarsdóttir s: 894-3003  kristin@domusnova.is og 
Haukur Halldórsson löggiltur fasteignasali, sími 789-5560 

SÖLUSÝNING 
miðvikudaginn 28. júní kl. 17:00 - 18:00

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 110,3 fm.  íbúð á 2. hæð að meðtaldri 
sér geymslu í kjallara í nýviðgerðu og nýmáluðu fjölbýlishúsi auk 16,2 
fm. bílskúrs.  Íbúðin er öll nýlega uppgerð hið innra. Stofa með útsýni 
yfir Garðabæinn, að Álftanesi, til sjávar og að Snæfellsjökli. Eldhús 
með nýjum innréttingum. Fjögur svefnherbergi. Snyrtileg sameign. 
Frábær staðsetning þaðan sem stutt er í skóla og íþróttasvæði.   
Verð 51,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, miðvikudag, frá kl. 18.15 – 18.45

OPIÐ 

HÚS

Lyngmóar 10 - Garðabæ 
5 herbergja íbúð ásamt bílskúr

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Endurskoðun matsskýrslu 

Uppbygging ferðaþjónustu á Hveravöllum   
Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að endurskoða 
þurfi í heild sinni matsskýrslu uppbyggingar ferða-
þjónustu á Hveravöllum í Húnavatnshreppi samkvæmt 
12. gr. laga um mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 
með síðari breytingum. 

Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgar-
túni 7b, 105 Reykjavík og á vef stofnunarinnar 
www.skipulag.is. 

Samkvæmt 14. gr. laga nr. 106/2000 má kæra ákvörðun 
Skipulagsstofnunar til úrskurðarnefndar umhverfis- og 
auðlindamála. Kærufrestur er til 31. júlí 2017. 

Skipulagsstofnun  

Waldorfskólinn er sjálfstæður grunnskóli sem hefur  
skapandi skólastarf og mannrækt að leiðarljósi.
 
Hæfniskröfur vegna starfsins eru:
• Grunnskólakennaramenntun.
• Meistaragráða í Waldorf uppeldis og kennslufræði.
• Stjórnunar og/eða kennslureynsla í Waldorfskóla æskileg.
• Menntun í listmeðferðafræði æskileg.
 
Nánari  upplýsingar varðandi starfið  á solstafir@waldorf.is

Waldorfskólinn Sólstafir í Reykjavík 
auglýsir laust starf waldorfkennara 
við skólann skólaárið 2017-2018.

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

Suðurbraut 28 - 220 Hafnarfirði

Vel staðsett 91,4 fm. 3ja herbergja íbúð í Hafnarfirði. 
Björt stofa með útgengi út á svalir. Góðir skápar í hjónaherbergi. 
Baðherbergi nýlegt. Sér þvottahús innan íbúðar. Verð: 34,9 millj.

Kristján Baldursson hdl.
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari 
S: 867-3040

 

Guðbjörg Matthíasd.
hdl. Sölufulltrúi. 
S: 899-3984

Auglýsing 
Tillögur að breytingum á deiliskipulagi  

í Ísafjarðarbæ
Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 hefur 
bæjarstjórn Ísafjarðarbæjar samþykkt að auglýsa eftirfarandi 
deiliskipulagstillögur:

1. Breyting á deiliskipulagi Mjólkárvirkjunar
Breytingin felur í sér breytingar á deiliskipulagsmörkum 
vegna tilfærslu vinnubúða að Mjólká.

2. Breyting á deiliskipulagi við munna Dýrafjarðarganga í landi 
Rauðsstaða og Borgar
Breytingin felur í sér að að skipulagssvæðið verði stækkað 
með nýju svæði fyrir vinnubúðir, s.k. suðursvæði við Mjólká, 
og lóð fyrir vinnubúðir á neðra svæði falli út. Auk þess er gert 
ráð fyrir heimild fyrir steypustöð færist af neðra svæði yfir á 
það efra og heimild fyrir olíugeymi á efra svæði skipulagsins.

3. Breyting á deiliskipulagi Eyrarinnar, Ísafirði
Breytingin felur í sér að Sindragötu 4 er skipt upp í tvær lóðir, 
4 og 4a. Jafnframt eru lóðamörk til suðvesturs færð út um 4 
metra þannig að heildarlengd lóðanna er 40 metrar í stað 36 
metrar.

4. Breyting á deiliskipulagi Suðurtanga, Ísafirði, hafnar- og 
iðnaðarsvæði
Breytingin felst í því að lóðir eru sameinaðar þannig að þeim 
fækkar úr 33 í 18 lóðir. Öll ytri mörk lóða haldast óbreytt, að 
undanskilinni lítilli tilfærslu vegna breikkunar Ásgeirsgötu. 
Lóðum fyrir hafnsækna starfsemi fækkar úr 17 í 4 lóðir, lóðum 
fyrir iðnað fækkar úr 14 í 12 lóðir.

Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum Ísafjarðarbæjar, 
Stjórnsýsluhúsinu, Hafnarstræti 1 frá fimmtudeginum  
29. júní 2017 til og með fimmtudagsins 10. ágúst 2017 og verða 
aðgengilegar á heimasíðu sveitarfélagsins: www.isafjordur.is  
Athugasemdir skulu vera skriflegar og berast skipulagsfull-
trúa í síðasta lagi 11. ágúst 2017 að Hafnarstræti 1, 400 Ísafirði 
eða með tölvupósti á axelov@isafjordur.is .

Skipulagsfulltrúi Ísafjarðarbæjar

ÍSAFJARÐARBÆR

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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