M I ÐV I KU DAG U R 5 . J Ú L Í 2 0 1 7

KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Samkvæmt könnun
fasteignarisans Zillow í
Bandaríkjunum seljast
fasteignir þar sem baðherbergið skartar bláum
veggjum hlutfallslega
við miklu hærra verði en
þegar aðrir litir ráða för.
heimili ➛4

SUMARLEIÐIN

Blóðbergsilmur

Sonja Bent og Elín Hrund Þorgeirsdóttir vinna að því að búa til ilmbanka íslenskra jurta. Tilraunirnar fara fram á Hönnunarsafni Íslands. FRÉTTABLAÐIÐ/ERNIR

er engu líkur
SKRÁÐU ÞIG
Á 365.IS

Hönnuðirnir Sonja Bent og Elín Hrund Þorgeirsdóttir
kortleggja nú ilm íslenskrar náttúru og eima jurtir á
Hönnunarsafni Íslands. Gestir geta fylgst með rannsókninni og fundið ilminn af náttúrunni. ➛2
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Ragnheiður
Tryggvadóttir
heida@365.is

Framhald af forsíðu ➛

V

ið erum að kortleggja allar
þær jurtir sem okkur finnst
einkenna Ísland og ná úr þeim
ilminum. Bæði jurtir sem innihalda
ilmkjarnaolíur og einnig jurtir án
ilmkjarnaolía sem gefa ilm,“ útskýrir
Sonja Bent fatahönnuður en hún og
Elín Hrund Þorgeirsdóttir vinna að
rannsóknarverkefninu Nordic angan
sem snýst um að búa til íslenskan
ilmbanka. Í framhaldinu ætla þær að
vinna ilmtengdar vörur og upplifanir.
Til að ná ilminum fram eima þær
jurtirnar og má fylgjast með þeirri
vinnu á Hönnunarsafninu. Á Instagram má sjá hvaða jurtir er verið að
eima hverju sinni. Sonja segir enga
hefð fyrir því að eima jurtir á Íslandi
þó löng saga sé um nýtingu jurta til
lækninga.
„Mikið af því sem við erum að eima
hefur ekki verð eimað áður. Hér er
engin hefð fyrir ilmkjarnaolíugerð
en aðrar aðferðir eru notaðar þegar
búnar eru til lækningamixtúrur. Það
má segja að eimingin sé áhugamál
mitt sem varð hreinlega að maníu,“
segir Sonja en upphafið að Nordic
angan má rekja til þess að hún og
faðir hennar, Þórir Bent, hófu í sameiningu tilraunir á eimingu jurta.
Sonja hélt vinnunni áfram eftir að
Þórir féll frá.
„Pabbi var áhugamaður um styrkt
vín og snapsar eru til dæmis gerðir á
þennan máta, áfengið er látið flæða
í gegnum jurtina en hún ekki látin
liggja í. Við vorum að spjalla eitt sinn
og ég spyr af hverju það sé ekki til
ilmvatn með blóðbergslykt en við
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tíndum alltaf mikið af blóðbergi í
minni æsku. Hann fór að rifja upp og
tók fram gömlu eimingargræjurnar.
Við aðlöguðum þær til þess að geta
eimað jurtir, ég fór að lesa mér til og
tilraunir hófust við að ná ilminum úr
blóðberginu. Það tókst ekki í fyrstu
tilraun og ekki annarri en að lokum
gerðist það og þá vildum við prófa
meira og meira. Birkilaufin gefa til
dæmis ótrúlega lykt og að ná henni
fram er æðislegur sigur. Það er líka
æðislegt að ná heylyktinni fram og að
ná fram rabbarbarailmi. Rabbarbari
inniheldur ekki ilmkjarnaolíu en ég
hef þróað aðferð til að ná ilminum
samt sem áður fram. Það sér ekki fyrir
endann á verkefninu en það eru yfir
fimm þúsund villtar plöntutegundir
á Íslandi. Við Elín Hrund sjáum fyrir
okkur að taka hvern landsfjórðung
fyrir sig en margar jurtir eru staðbundnar ákveðnum svæðum.
Stórhuga plönin eru svo að eima
Norðurlöndin næst, land fyrir land,“
segir Sonja.
Á sýningunni má meðal annars sjá
handgerð reykelsi, ilmkerti, veggfóður með áprentuðum myndum af
þurrkuðum jurtum og ilmbox sem
innihalda ákveðna ilmupplifun.
„Við erum til dæmis með ilmbox
sem við hönnuðum sem kallast
Vetrarskógur. Boxið gefur ilmmynd
af íslenskum skógi um vetur í formi
ilmkjarnaolíu, ilmvatns og olíu úr
sitkagreni, stafafuru, birki og fjallaþin. Við höfum líka verið að blanda
ilmkjarnaolíu svo hægt sé að bera
hana á húð. Okkur langar til þess
að fara út og læra meira um ilm og
hvernig á að blanda. Ég hefði átt að
leggja fyrir mig efnafræði í stað þess
að læra fatahönnun,“ segir Sonja.
„Mér finnst þetta svo æðislega gaman
og vona að ég muni fást við þetta það
sem eftir er.“

Sonja og Elín Hrund ætla í framhaldinu að þróa hönnunarvörur út frá ílmi íslenskra jurta.

MYND/ERNIR

Áttu þér uppáhaldslykt?
„Blóðbergið er himneskt. Það
eru til margar tegundir af timjan í
heiminum en þetta tilbrigði sem vex
á Íslandi er einstakt og alveg sérstök
lykt af því.“

Tryggðu þé
r
áskrift á að
eins
333 kr. á da
g*
9.9

Sýningin stendur til 20. september
og fylgjast má með Nordic angan á
Instagram.

90 kr. á mán

uði

Ilmur af íslenskum vetrarskógi fangaður í ilmbox.

*9.990.- á mánuði.

365.is Sími 1817

Þórir Bent, faðir Sonju, átti eimingargræjur sem þau feðginin breyttu svo hægt
væri að eima jurtir.

Ekki er hefð fyrir því á Íslandi að vinna ilmkjarnaolíur úr
jurtum. Sonja og Elín eiga því mikið verk fyrir höndum.

Meðal þess sem sjá má á sýningunni eru reykelsi, ilmkerti og veggfóður með myndum af íslenskum jurtum.

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

Vinsælasti þáttur vetrarins
er núna aðgengilegur í heild sinni á

Stöð 2 Maraþon NOW

Horfðu á heilu þáttaraðirnar af íslensku sjónvarpsefni.

AÐEINS

2.990 KR
Á MÁNUÐI*
*Fylgir með völdum
sjónvarpspökkum
Stöðvar 2

Kynntu þér málið á 2now.is
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Blá baðherbergi seljast best
Samkvæmt könnun fasteignarisans Zillow í Bandaríkjunum seljast fasteignir þar sem baðherbergið skartar bláum veggjum hlutfallslega við miklu hærra verði en þegar aðrir litir ráða för.

T

eikn eru á lofti um að aðeins
sé að hægjast um á fasteignamarkaði sem eru góðar fréttir
fyrir kaupendur en aðeins verri
fyrir seljendur sem þurfa að nýju að
fara að velta fyrir sér hvernig best sé
að gera fasteign sína söluvænlega og
girnilega til kaupa. Margir kannast
við ráð eins og að baka köku eða
elda kryddaðan mat áður en væntanlegir kaupendur banka upp á og
svo hefur það alltaf jákvæð áhrif að
hafa hreint og fínt á heimilinu og
angan af hreingerningaefni kemur
aldrei að sök. Það er hins vegar ekki
talið ráðlegt að fara út í meiri háttar
framkvæmdir eins og að skipta út
gólfefnum eða mála því líklegast
er að nýir eigendur muni vilja ráða
sjálfir hvernig þeir haga slíku og það
sé því hrein tímaeyðsla. Það þarf þó
ekki að vera alls kostar rétt. Bandaríski fasteignarisinn Zillow gerði
könnun á því hvaða þættir hafa
áhrif á sölu og söluverð fasteigna
og kom í ljós að litir á veggjum herbergja virðast skipta gríðarmiklu
máli við val á framtíðarheimili.
Það er þó misjafnt hvaða herbergi
eru í hvaða lit og í hvaða litatóni
viðkomandi litur er. Í könnuninni
voru skoðaðar ljósmyndir af 32.000
heimilum og kannað hvernig litur á
veggjum hefur áhrif á söluverð.
Þannig eru bláir tónar langsöluvænlegastir þegar kemur að
baðherbergjum sem virðast vera
þær vistarverur sem mest áhrif
hafa á kaupendur. Fasteignir sem
skörtuðu bláum baðherbergjum
seldust á að meðaltali 5.000 dala
hærri upphæð (sem samsvarar
um hálfri milljón íslenskra króna)
en meðalfasteignin. Óvinsælasti
liturinn á baðherbergjum kemur
hins vegar nokkuð á óvart en það
var hvítur en hús með hvítum baðherbergjum fóru á næstum hálfri
milljón lægri upphæð í íslenskum

Blá baðherbergi hækka fasteignaverð svo um munar.

Tveir góðir litir
þegar kemur að
því að selja hús,
útihurðin er blá
og hundurinn
drapplitaður.

Því blárra, því betra, hafa eigendur þessa baðherbergis sjálfsagt hugsað.

DANSKAR

INNRÉTTINGAR

Í ÖLL HERBERGI HEIMILISINS

Söluvænlegast er að hafa ljósa liti á stofuveggjunum enda er stofan eina herbergið sem ekki selst betur í bláu.

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

STERKAR OG GLÆSILEGAR
Opið: Mán. - fimmt. kl. 09-18 / Föst. 09-17.
Lokað á laugardögum í sumar.
Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

krónum talið eða 4.600 dölum
undir því verði sem farið var fram á.
Gráir eða grábrúnir tónar reyndust
líka söluvænlegir baðherbergislitir.
Þegar kemur að öðrum herbergjum eru það í flestum tilfellum
bláir eða gráir tónar sem hafa
vinninginn. Þannig hafa blátóna
eldhús jákvæð áhrif á söluverð á
meðan gulur eða gulleitur litur á
eldhúsveggjunum lækkar verðið
um næstum 2.000 dali. Borðstofan
á einnig að vera í bláum litum en
sé hún rauð lækkar söluverðið um
3.000 dali eða rúmlega 300.000
krónur. Blá svefnherbergi hækka
söluverð en bleik lækka það frekar
og meira að segja blá eða grá úti-

Þeir litir sem virka
síst á kaupendur eru
gulur, bleikur og rauður
en gráir, brúnir og bláir
virka best.
hurð hefur jákvæð áhrif á sölu. Eina
herbergið sem borgar sig ekki að
hafa blátt er stofan en þar lækkar
verðið um rúmlega 800 dali við
bláa tóna á meðan ljósbrúnar,
drapplitar, hör- og hafralitar stofur
hækkuðu verðið umtalsvert.
Það er því spurning hvort það
borgar sig að mála eina umferð eða
svo áður en lagt er í söluferli.
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FÖNDURVÖRUR

GRILLFYLGIHLUTIR

35%

KERTI, LUKTIR &
HEIMILISSKRAUT

TIMBURBLÓMAKASSAR

FERÐAVARA

BLÓMAPOTTAR &
GARÐSKRAUT

25%

25% 30%

30%

KÖRFUBOLTASPJÖLD

30-40%
VERKFÆRABOX

ÁBURÐUR

GARÐHÚSGÖGN

GJÖCO MÁLNING
& VIÐARVÖRN

35%

20%

BAÐFYLGIHLUTIR

Gerðu
frábær
kaup!

35%

FERÐATÖSKUR

AUÐVELT AÐ VERSLA Á BYKO.IS
SENDUM ÚT UM ALLT LAND

30%
JÁRNHILLUR

Smáauglýsingar

512 5000

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

Bílar
Farartæki

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

FORD Transit tourneo 9 manna
Árgerð 2017 ekinn 0 KM dísel
beinskiptur Flott verð Verð
6.490.000. Rnr.103991. Brautb
Bílasala sími 5876600

MERCEDES-BENZ C 350 E plug in
hybrit. Árgerð 2016 ekinn 46 Þ.KM
bensín sjálfskiptur. Verð 5.450.000.
Rnr.103870. Skráðu bílinn á Braut
mikil sala verið velkomin

PORSCHE Cayenne. Árgerð 2005,
ekinn 124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur
6 gírar. Verð 1.490.000. Besta verðið
í bænum Rnr.115893.

FORD F350 platinium. Árgerð 2017,
ekinn 4 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
með öllu Verð 8.370.000. + vsk
Rnr.115864.

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

GOLFBÍLL !

Yamaha Ydre 48 volt árg 2013
golfbíll sem fer leikandi 36 holur á
hleðslu getum boðið hann á 780
þús eða 1.080 með húsi aðein
3 bílar á þessu verði / Gunnar
8972908
FORD Transit l2 h2 disel trend.
Árgerð 2016 ekinn 6 Þ.KM dísel, 6
gírar. Verð 3.690.000. Rnr.103913.
Flott verð Braut sími 5876600 verið
velkomin

VOLVO Xc90 t8 hybrid momentum
. Árgerð 2016, ekinn 20 Þ.KM,
bensín, sjálfskiptur. Verð 9.490.000.
Rnr.115888.

FORD F350 king ranch. Árgerð 2008,
ekinn 83 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.620.000.+vsk 1 Eigandi topp
bíll Rnr.340529.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

Bílar óskast

BESTA VERÐIÐ !

Ford Tourneo Custom 07/2016 (9
manna/Langur) 6 gíra ek 24 þ.km
stigbrettir, rennihurð báðum megin
! OKKAR VERÐ 5290 þús !!! Skipti
möguleg

SUZUMAR gúmmíbátar. Uppblásnir
slöngubátar með álgólfi og mikla
burðargetu. Til i stærðum frá 2,9m 4,2m. Verð frá 255.000.- kr.

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

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.
AUDI Q5 quattro pamorama.
Árgerð 2016 ekinn 14 Þ.KM dísel
sjálfskiptur. Verð 7.290.000.
Rnr.103149. Flott eintak Braut
Bílasala s 5876600 Veið Velkomin

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

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

FORD Focus rs. Árgerð 2016, ekinn 6
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 7.490.000.
420 hö er á staðnum Rnr.212326.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815 eða sendu
sms.

NÝIR
NISSAN LEAF TEKNA +
30 KWH RAFHLAÐA MEÐ 250 KM DRÆGNI

BÍLAR

EVRÓPU

Ð
Í ÁBYRG

BÍLAR MEÐ ÖLLUM
HUGSANLEGUM
AUKABÚNAÐI
ÞAR Á MEÐAL:
360 gráðu
myndavélakerfi
Bose hljóðkerfi

VERÐ KR.

Sólarsella

3.580

Leðursæti
... og öll önnur hugsanleg þægindi

586 1414

stora@stora · www.stora.is
facebook.com/storabilasalan

ÞÚSUND

KOMIÐ OG REYNSLUAKIÐ - BÍLAR Á STAÐNUM

opið í dag 10-18
kaffi á könnunni

90% lánamöguleikar

Kletthálsi 2 · 110 Reykjavík

SMÁAUGLÝSINGAR 7
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Hópferðabílar

SPÁSÍMINN 908 5666

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

Til bygginga

intellecta.is

Garðyrkja

RÁÐNINGAR
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.

Smávélaviðgerðir, Garðsláttuvélar,
sláttuorf, sláttutraktorar,
jarðvegsþjöppur, dælur, kerrusmíði,
Gokart þjónusta, keðjusagir,
rafstöðvar, einnig úrval af notuðum
sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 0661.
www.velaverkjs.is

Hjólhýsi

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

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

Málarar
Getum bætt við okkur inni- og
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð
og góð umgengni. Tilboð eða
tímavinna. Lítið Mál ehf. Sigurður
896-5758.

KRONINGS
HJÓLHÝSAHREYFIR
(MOVER)
OG SÓLARSELLUR

Kronings mover skoðið á
kronings.com
Verð frá 189þús.
Gæða sólarsellur, verð með öllu
65 þús 100W og 75 þús 140W.
Áhugasamir hafið samband
í s. 863 4449 eða á: kriben@
simnet.is

Hjólbarðar

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

AJ HÚSASMÍÐI EHF

Getum bætt við okkur verkefnum.
Nýsmíði, þök, sólpallar, innihurðir,
gips, glerjun osfrv. Hafðu samband
s: 771-9790 Andri eða s: 894-4505
Jón

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Þjónusta

VY-ÞRIF EHF.

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

Spádómar

Nudd
Nudd. Nuddstofan, opið frá 09-19.
S. 789 5452

Húsnæði

Húsnæði í boði
TIL LEIGU NÝLEGT 285 1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI
Í REYKJAVÍK
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

Húsnæði óskast
HÚS/ HÆÐ / RAÐHÚS Í 110
REYKJAVÍK
EÐA NÁGRENNI
(HELST ÁRTÚNSHOLT,
ÁRBÆR, SELÁS) ÓSKAST

Hjón með 3 börn óska eftir
einbýli, raðhúsi, eða hæð í
110 RVK eða nágrenni. Aðeins
langtímaleiga kemur til greina.
Reglusemi og skilvísum greiðslum
heitið.
Nánari upplýsingar sendist á:
sendtohelgi@gmail.com

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Nudd
NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.

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

Hreingerningar

Heilsa

Keypt
Selt

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

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

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

Atvinna

Atvinna í boði

Óskast keypt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

REKTOR-MR

Skólafélag MR auglýsir lausa
til umsóknar stöðu rektors
Menntaskólans í Reykavík.
Umsóknir skulu sendar á netfangið
kristjanj@althingi.is sem allra fyrst.

Vinsælasta
útvarpsappið
9 útvarpsstöðvar • fréttir • hljóðbrot •
upplýsingar um flytjendur og margt fleira
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Til sölu

AUGLÝSING UM

SKIPULAGSMÁL Í GARÐABÆ

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun um matsskyldu

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að eftirtaldar framkvæmdir

1. Urriðaholt-Austurhluti 1,
deiliskiplags-og matslýsing.
Bæjarstjórn Garðabæjar hefur í samræmi við 1.
mgr. 40. gr. skipulagslaga nr.123/2010 samþykkt
skipulags- og matslýsingu vegna fyrirhugaðs
deiliskipulags í austurhluta 1 í Urriðaholti.
Markmiðið er að deiliskipuleggja svæðið fyrir
íbúðarbyggð með 450-550 íbúðareiningum í
samræmi við aðal- og rammaskipulag. Byggðin
verði þéttust og hæst næst háholtinu en
lágreistari sem nær dregur vatninu. Gert verður
ráð fyrir almenningsgarði með íþróttaaðstöðu.
Lýsingin er aðgengileg á heimasíðu Garðabæjar
www.gardabaer.is og í þjónustuveri. Allir geta
kynnt sér tillöguna og komið með ábendingar
eða athugasemdir. Þær þurfa að vera skriflegar
og berast skipulagsstjóra Garðabæjar Arinbirni
Vilhjálmssyni á netfangið arinbjorn@gardabaer.is
eða í bréfi til Garðabæjar, Garðatorgi 7, 210
Garðabær, fyrir 3. ágúst 2017.

2. Urriðaholtsstræti 30. Breyting deiliskipulags.
Bæjarráð Garðabæjar auglýsir hér með kynningu
á breytingu á deiliskipulagi Norðurhluta
Urriðaholts 3.áfanga sem nær til lóðarinnar
Urriðaholtsstræti 30 í samræmi við 1. mgr. 31. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010, sbr. 1. mgr. 41. gr.
sömu laga. Tillagan gerir ráð fyrir því að að
leyfilegur fjöldi íbúða á lóðinni fjölgi úr 12 í 13.
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er
gefinn kostur á að gera athugasemdir við
tillöguna. Frestur til að skila inn athugasemdum
rennur út miðvikudaginn 16. ágúst 2017. Skila
skal athugasemdum á bæjarskrifstofur
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og
undirritaðar. Þeir sem ekki gera athugasemdir
við tillöguna fyrir tilskilinn frest teljast samþykkir
henni.
Skipulagsstjóri Garðabæjar

GARÐATORGI 7 • SÍMI 525 8500 • GARDABAER.IS

· Frekari útvíkkun á flæðigryfjum á Grundartanga
· Allt að 20 tonna ársframleiðsla á bleikju á Tungu í
Skaftárhreppi

· Stækkun á bleikjueldi í landi Botna í Meðallandi,
Skaftárhreppi

skuli ekki háðar mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr.
106 /2000. Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni
7b, Reykjavík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðun má
kæra til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 6. ágúst 2017.

GRINDAVÍKURBÆR

GRINDAVÍKURBÆR

Skipulags Gunnuhvers í
Grindavík og Reykjanesbæ
Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkti þann 30. maí 2017 og
bæjarstjórn Reykjanesbæjar 20. júní 2017 að auglýsa tillögur
að deiliskipulagi skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 fyrir
Gunnuhver sem er á mörkum Grindavíkur og Reykjanesbæjar.
Tilgangur verkefnisins er að vinna skipulag fyrir Gunnuhver
og nágrenni þar sem lögð er áhersla á að bæta og gera
aðgengi að svæðinu öruggara. Að auka gildi svæðisins
til útivistar en um leið verði umferð betur stýrt og þannig
verndað fyrir auknum ágangi.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Megin markmið með deiliskipulaginu eru eftirfarandi:
• Að skilgreina aðkomu að svæðinu.
• Að afmarka bíla- og rútustæði.
• Skilgreina og staðsetja núverandi og nýja áningarstaði.
• Bæta í heild aðstöðu til útivistar.
• Bæta upplýsingagjöf um svæðið.
• Að áninga- og útisýnisstaðir sem og stígagerð verði
aðlagaðir sem best að landinu til að minnka sjónræn áhrif.
Deiliskipulagstillagan er til sýnis á skrifstofu Grindavíkurbæjar Víkurbraut 62, 2. hæð frá kl: 9 - 16 alla virka daga og á
vefsíðu bæjarins www.grindavik.is. Á bæjarskrifstofu
Reykjanesbæjar Tjarnargötu 12 og á vefsíðu Reykjanesbæjar www.reykjanesbaer.is Tillögurnar eru í kynningu frá
og með 5. júlí 2017 til og með 17. ágúst 2017. Þeir sem telja
sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera
athugasemdir við tillögurnar. Athugasemdir og ábendingar skulu vera skriflegar og þurfa að berast frá og með
5. júlí 2017 og eigi síðar en 17. ágúst 2017 annað hvort á
bæjarskrifstofu Grindavíkur, Víkurbraut 62 eða á netfangið:
armann@grindavik.is.
Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests,
teljast samþykkir tillögunni.
Fh. Grindavíkurbæjar
Ármann Halldórsson
Sviðsstjóri skipulags- og umhverfissviðs
armann@grindavik.is

