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Lífsstíll

Valið á brúðarklæðnaði
er alltaf höfuðverkur,
sumar vilja klassíska
kjóla meðan aðrar fara í
hina áttina. Vefrit Vogue
valdi nýverið þá kjóla úr
haust- og vetrarlínum
heimsfrægra hönnuða
sem þóttu skera sig úr
fyrir frumleika.
lífsstíll ➛4
Í KVÖLD 21:00

Safnarinn snýr aftur

Halla Kristín er safnari og hönnuður sem elskar bækur svo Bækur á bakvið var fullkominn lendingarstaður eftir flakk undanfarinna ára. MYND/ANTON BRINK

.

3 6 5.is

Heimakæri safnarinn Halla Kristín Hannesdóttir elti ástina
til Ástralíu en nú er hún komin heim og rekur ásamt Steinunni Önnudóttur bókabúðina Bækur á bakvið. ➛2
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Brynhildur
Björnsdóttir

brynhildur@365.is

Framhald af forsíðu ➛

É

g bý núna á bernskuheimilinu
mínu með manninum mínum
Brendan Hough og dóttur okkar
Heklu Sóllilju, sex mánaða. Ég flutti
þaðan fyrst sex ára til Belgíu í fimm
ár og svo í aðra íbúð með foreldrum
og systkinum. Tvítug flutti ég aftur á
bernskuheimilið sem er í eigu fjölskyldunnar. Þaðan elti ég ástina til
Ástralíu og bjó þar í fimm ár og síðan
lá leiðin til Ungverjalands. Ég er samt
í grunninn heimakær og hef alltaf
helst viljað vera bara heima hjá mér.“
Halla var ekki á leiðinni neitt
þegar hún kynntist ástralska lögfræðinemanum Brendan sem var
í skiptinámi í HÍ enda lá nærri að
þau færust á mis. Sameiginleg vinkona reyndi mikið að koma þeim á
stefnumót. „En við höfðum hvorugt
neina trú á blindum stefnumótum
og vorum mjög treg í taumi. Eitt
örlagaríkt kvöld hittumst við svo
öll þrjú á Kaffibarnum, hún dreif í
að kynna okkur og síðan höfum við
verið saman.“
En ekki alltaf á sama stað. „Hann
var á leiðinni aftur heim til Ástralíu
um haustið og ég var nýkomin inn í
þriggja ára nám í vöruhönnun í LHÍ.
En við fundum fljótlega að þetta
samband skipti okkur máli svo við
tók þriggja ára fjarsamband. Ég hef
stundum sagt að við höfum ekki
séð sólina hvort fyrir öðru því hann
kom alltaf hingað í sumarfríinu sínu
í Ástralíu en þá var hávetur hér og ég
fór svo út í mínu sumarfríi þegar var
vetur hjá honum og yfirleitt rigning.
Við reyndum að láta ekki líða meira
en þrjá mánuði á milli þess sem við
hittumst en það var auðvitað bæði
dýrt og flókið. Það er varla hægt að
vera lengra frá kærastanum sínum
og ferðalagið tekur yfirleitt svona 30
klukkutíma svo það var ekkert hægt
að skreppa neitt. En þetta hafðist. Á
þrjóskunni.“

Heilluð af söfnurum

Milli Ástralíuferða stundaði Halla
Kristín námið í Listaháskólanum
þar sem lokaverkefnið hennar var
innblásið af áhuga hennar á söfnum
og söfnurum. „Ég er svo heilluð af

Halla Kristín og Brendan snæða dögurð í gróðursældinni í Ástralíu.

Að safna sjálfum sér, Halla Kristín Hannesdóttir 2010.

Það var ekki nóg
fyrir mig að opna
bókakassana því nokkrum mánuðum eftir að ég
kom heim, og tveimur
vikum áður en dóttir mín
fæddist, opnuðum við
Steinunn bókabúð!

50%
afsláttur af öllum

yfirhöfnum

fólki sem safnar hlutum, kannski af
því ég er safnari sjálf. Söfnun var því
útgangspunkturinn í verkefninu og
svo áttum við að hanna húsgagn. Ég
endaði í pælingum um að safnarinn
sé að safna sjálfum sér saman með
hlutunum sínum svo ég bjó til stól
sem er á fimm hæðum svo sessurnar
mynda hillur og pælingin var sú að
maður gæti raðað hlutunum sínum
í hillurnar og sameinast safninu
með því að setjast efst.“ Áhugasvið
hennar liggur mest í því hvernig
hlutir hafa áhrif á fólk og líf. „Þegar ég
kem í heimsókn til ömmu minnar til
dæmis þá endum við alltaf á því að
tala um hlutina hennar. Það lendir
ekkert óvart uppi í hillu heldur er
alltaf einhver tenging við minnisstæðar stundir og atvik, eða fólk. Ég
kannaði þetta betur í mastersnáminu
mínu í Ástralíu, hvernig hluturinn
verður eins konar áþreifanlegt hlið
inn í minninguna, sönnun fyrir því
að eitthvað hafi átt sér stað, að einhver hafi lifað og skipt mann máli.“
Þegar Halla Kristín hafði lokið
náminu flutti hún til Ástralíu. „Tilfinningarnar voru blendnar, ég
hlakkaði til að flytja, þótti orðið
vænt bæði um Ástralíu og fólkið
sem ég hafði kynnst þar en vissi að
ég myndi sakna allra hérna heima.
En okkur leið vel í Ástralíu, ég fór í
mastersnám, Brendan var í starfi sem
honum fannst mjög spennandi sem
rannsakandi hjá Alríkislögreglunni
og allt í einu vorum við búin að vera
þar í fimm ár og einhvern veginn
ekkert á leiðinni heim.“ Og þá fór
heimþráin að gera vart við sig. „Ég
vissi reyndar frá byrjun að ég myndi
ekki endast þarna endalaust, svona
langt frá öllum.“ Þau fluttu því heim
í fyrrasumar með allt sitt hafurtask, með viðkomu í Kantaraborg
og Búdapest þar sem Brendan er í
doktorsnámi.
Það liggur beint við að spyrja
hvernig það leggst í safnara að vera
alltaf að flytja. „Það er bara mjög
erfitt,“ viðurkennir hún. „Það eru
svona ákveðnir hlutir sem ég vil
hafa heima hjá mér sem mér finnst
gera heimili að heimili en svo hef
ég líka sankað að mér hlutum sem
ég sé fyrir mér að muni einhvern
tíma verða innblástur að verkum.
Það eina sem hefur fylgt mér í
öllum flutningunum, frá því ég var

Bækur á bakvið hafa til sölu bækur sem er ekki síður gaman að handfjatla en
skoða og lesa.

sex ára, er lítil bleik tuskukanína.
Kanínan er með langar hendur sem
voru tengdar saman með frönskum
rennilás og upphaflega var hún með
aðra kanínu, aðeins minni og gráa,
í fanginu. Þegar ég flutti til Brussel
þegar ég var sex ára þá skildi ég litlu
kanínuna eftir hjá langömmu minni,
eins og tryggðapant, og þessi kanína
varð svona faðmurinn heim og er
enn. Ég á líka mikið af litlum boxum
með kannski einum límmiða sem
talar eitthvað til mín eða gulum
plasthesti af lyklakippu, alls konar
eitthvað sem ég finn að verður einhvern tíma að einhverju.“

Úr bókakassa í bókabúð

Eitt af því fyrsta sem Halla Kristín
gerði þegar hún kom heim var að
frelsa bækurnar sínar. „Ég tók þær
ekki með til Ástralíu og það var
dásamlegt að opna kassana og leyfa
þeim að anda aftur. Og það var ekki
nóg fyrir mig að opna bókakassana
því nokkrum mánuðum eftir að ég
kom heim, og tveimur vikum áður
en dóttir mín fæddist, opnuðum
við Steinunn bókabúð!“ Bækur á
bakvið er til húsa á Freyjugötu eitt, í
bakrými sýningarrýmis Harbinger
en meðeigandi Höllu í bókabúðinni,

Steinunn Önnudóttir, er einmitt
annar eigandi Harbinger. „Eitt það
skemmtilegasta sem við Brendan
gerum þegar við ferðumst er að finna
litlar og sérstakar bókabúðir og við
erum sammála um að það sé alltaf í
lagi að eyða í bók. Ég held að það hafi
ekki hvarflað að mér samt að þessi
bókabúðaáhugi myndi blómstra og
þróast. En það er allt henni Steinunni
að þakka. Við kynntumst í menntaskóla og deilum áhuga á fallegum og
óvenjulegum bókum. Í fyrra, eftir að
hafa rekið Harbinger í tvö ár ásamt
manninum sínum, datt henni í hug
að nota bakrýmið undir bókabúð.
Ég var alltaf að hvetja hana áfram
og við skiptumst á hugmyndum að
bókum sem væri gaman að hafa í
búðinni, upplýsingum um skemmtilega útgefendur og svo framvegis.
Svo þegar hún frétti að ég væri að
S
koma heim tók hún ekki annað í
mál en að við myndum láta búðina
verða að veruleika saman. Það var
frábært að koma heim og geta gengið
beint inn í svona verkefni.“ Í Bókum
á bakvið má aðallega finna myndlistar- og hönnunarbækur frá sjálf
sjálfstæðum útgefendum, innlendum og
erlendum, og mestmegnis sjónrænar
bækur „Við erum með bækur í tak
takmörkuðu upplagi, númeruð eintök
og bara alls konar bækur sem eru
skemmtilegar og öðruvísi.“ Bækur
á bakvið var opnuð í desember og
eigendunum finnst kominn tími á
næsta skref. „Við ætlum að gefa út
okkar fyrstu bók 22. júlí með verkum
eftir myndlistarmenn sem taka þátt
í sýningunni sem lýkur þá helgi í
Harbinger og svo ætlum við að hefja
seríu í haust og höfum fengið nokkra
frábæra listamenn í samstarf við
okkur,“ segir Halla Kristín og hlakkar
greinilega til.

Kassarnir verða hér

Einn á móti átján, sýning í Spark
2015. Sýningin var opnuð með tómu
dúkkuhúsi sem var flutt inn í smám
saman. Margir safna einmitt dúkkuhúsum og -húsgögnum og smámunum inn í þau. Auður Ösp Guðmundsdóttir og Halla Kristín Hannesdóttir.
MYND/VIGFÚS BIRGISSON

Halla Kristín er komin heim. „Við
erum búin að ákveða að hér verður
fastinn, að minnsta kosti á næst
næstunni, og það er mjög góð tilfinning
og mikil ró í því að vera komin heim
með alla kassana og allt dótið. Vonandi fáum við tækifæri til að dvelja
um einh
einhvern tíma í Ástralíu í framtíðinni til að dóttir okkar geti kynnst
fjölskyldunni sinni þar en kassarnir
fjölsk
verða hér áfram, hillurnar og litla
bleika kanínan með opinn faðminn.“

Verslunarstjóri
Lógó með adressulínu

Við leitum að framúrskarandi og árangursdrifnum stjórnanda!
Hefur þú...
Metnað, eldmóð og ert fylgin þér?
Afburða þjónustulund og samskiptahæfileika?
Einstaka söluhæfileika og næmt auga fyrir nýjum viðskiptatækifærum?
Brennandi áhuga á tísku og útstillingum?
Lipurð í að takast á við áskoranir?
Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is

Hlutverk þitt...
Að vera leiðtogi í hópi starfsmanna og hvetjandi fyrirmynd
Að tryggja hátt þjónustustig og faglega þekkingu starfsfólks
Að hámarka sölutækifæri
Þjálfun og starfsmannastjórnun
Að hafa yfirumsjón með útstillingum
Aðkoma að markaðsmálum, m.a. á samfélagsmiðlum

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is = Coopet Hewitt light (má vera book ef það er minna en 8pt)
Umsóknir, ferilskrá og frekari upplýsingar: hjahrafnhildi@hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5 // 581 2141 // hjahrafnhildi.is
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Óhefðbundnar brúðir
Júlí er tími brúðkaupa og prúðbúinna brúðhjóna.
Valið á brúðarklæðnaði er alltaf
höfuðverkur, sumar
vilja klassíska kjóla
meðan aðrar fara
í hina áttina. Vefrit
Vogue valdi nýverið
þá kjóla úr haust- og
vetrarlínum heimsfrægra hönnuða
sem þóttu skera sig
úr fyrir frumleika.

Glæsilegur
brúðarkjóll frá
Chanel.

Giorgio Armani Prive

Vefrit Vogue valdi
nýverið þá kjóla úr
haust- og vetrarlínum
heimsfrægra hönnuða
sem þóttu skera sig úr
fyrir frumleika.

Taktu þátt á
frettabladid.is/sumarleikur

Ralph & Russo

Iris Van Herpen

Jean Paul Gaultier

Giambattista Valli

Yumi Katsura

ENN MEIRI VERÐLÆKKUN
50-70% AFSLÁTTUR Á ÚTSÖLU

VERTU VELKOMIN Í VERSLUN OKKAR AÐ FÁKAFENI 9 EÐA PANTAÐU Á WWW.CURVY.IS
Afgreiðslutímar í verslun Curvy.is að Fákafeni 9 eru
Alla virka daga frá kl. 11-18 og Laugardaga frá kl. 11-16
m
eru
Við
t>
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na
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.is
rvy
Cu

- Fákafeni 9, 108 RVK | Sími 581-1552 | www.curvy.is

6 KYNNINGARBLAÐ FÓLK

1 4 . J Ú L Í 2 0 1 7 F Ö S T U DAG U R

Málum blandið húsráð

Heyskapur og
harmonikuhátíð
í Árbæjarsafni
Árleg Harmonikuhátíð Reykjavíkur verður haldin í Árbæjarsafni á
sunnudaginn. Hátíðin hefur verið
einn vinsælasti viðburður safnsins
síðustu ár en hún er haldin í minningu Karls Jónatanssonar sem
skemmti gestum Árbæjarsafns
með harmonikuleik um árabil.
Fram koma margir þekktustu
harmonikuleikarar landsins.
Á sunnudaginn geta gestir
Árbæjarsafns einnig fylgst með og
tekið þátt í heyönnum eins og þær
tíðkuðust áður en vélar komu til
sögunnar. „Um aldir höfðu Íslendingar engin önnur verkfæri en ljá,
orf og hrífu til að afla vetrarforðans. Víða var heyjað upp á gamla
mátann fram yfir miðja síðustu
öld, en nú eru gömlu handbrögðin
sjaldséð í sveitum landsins.“
Safnið er opið frá klukkan 10 til
17 en hátíðin hefst klukkan 13.

Fríið búið?
Þegar styttast fer í sumarfríinu
og almennur vinnudagur nálgast
gæti þurft að snúa sólarhringnum
í fyrra horf. Þeir sem kvíða fyrsta
morgninum þegar klukkan hringir
klukkan 7 geta undirbúið sig í
skrefum.
Byrjið á að fara aðeins fyrr í háttinn. Það gæti tekið nokkur kvöld að
komast fram fyrir miðnættið.
Stundið einhverja hreyfingu yfir
daginn til að þreytast.
Stillið kaffidrykkju í hóf seinnipart dags og varist að horfa á
símann eða tölvuna stuttu fyrir
svefninn.
Myrkvið svefnherbergið,
íslenskar sumarnætur hjálpa ekki
til við að festa svefn. Þær eru þó
sjaldnast það heitar að það trufli en
betra er að sofa í svölu herbergi.
Stillið klukkuna í skrefum fyrr. Til
dæmis klukkan 10 fyrsta morguninn, svo níu, átta og loks 7. Varist
að snúsa. Setjið klukkuna til dæmis
fram á gang svo að þið þurfið fram
úr til að slökkva á henni.
Dragið strax frá gluggum svo
birtan streymi inn og búið í hvelli
um rúmið. Þá minnka líkurnar á að
þið skríðið aftur upp í.
Þorsti ýtir undir syfju svo það
mætti reyna að drekka stórt glas af
köldu vatni að morgni til að draga
úr syfjunni. Hefja svo daginn á
góðum teygjuæfingum og borða
loks staðgóða morgunmat.
Neitið ykkur um lúra yfir daginn.
wikihow.com

Edik hefur lengi verið notað til heimilisþrifa og
til að losna við vonda lykt en mörgum þykir það
náttúrulegri og heilsusamlegri kostur en að nota
tilbúin hreinsiefni. Edik er sýra og getur ráðið
við bæði bakteríur og skít. Styrkur sýrunnar þarf
þó að vera mikill til að hún hrífi en flestir blanda
henni út í vatn. Oft eru hlutföllin einn hluti ediks
á móti þremur af vatni, sem dregur umtalsvert úr
áhrifunum.
Sé sýran hins vegar notuð ein og sér getur
hún eyðilegt bæði viðaryfirborð og stein. Það er
því vissara að nota vatnsblandað edik til þrifa
en hafa það í huga að á erfiða bletti getur þurft
önnur meðul.

Smáauglýsingar
Bílar
Farartæki

Vespur

512 5000

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

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

Keypt
Selt

Heilsa

Til sölu

Búslóðaflutningar

GEFÐU
VATN

Nudd

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Húsaviðhald

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

TANTRA NUDD

Húsasmíðameistari getur bætt við
sig verkefnum, utan sem innanhúss,
uppslátt og fl. Áratuga reynsla. S.
867 7753

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.
TAMCO SPORT F1 50cc bensínvespa
með 25km/h hámarkshraða,
til aksturs á hjólastígum og
gangstéttum. Ársgamalt hjól frá
Suzuki umboðinu, ekið aðeins
260 km. Verð 180 þúsund. Uppl í s.
691-9988.

Hjólbarðar

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

Húsamiður getur bætt við sig
verkefnum. Uppl. í s. 845 2939

Nudd

Ertu að leita
að talent?

NUDD

Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur.
Sími 694 7881, Zanna.

Rafvirkjun
RAFLAGNIR OG
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. S.
663 0746.

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

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

Pípulagnir

PÍPULAGNIR

Bílar óskast

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 699 6069

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

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

Önnur þjónusta

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

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

Parketslípun/sólpallaslípun/
parketvélaleiga um allt land. www.
parketslipunmeistarans.is -7817200
í Reykjavík og Akureyri.

Vélar og verkfæri

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

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

90 HP TOHATSU utanborðsvél til
sölu 2 ára notuð 150 klst. Verð 750
þús uppl. 8945785 snj@vortex.is

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Óskast keypt

Þjónusta

Bílar til sölu

Evrópu rafbílar Nissan Leaf 2016 3
og 12 þús km Eins og nýir. V 2.690
þús. S 8204113, 6992400

Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Skemmtanir

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

Garðyrkja

Hópferðabílar

HAPPY HOUR
ALLA DAGA!!
16-19

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

Hamraborg 11 • 200 Kópavogur • Sími 554 2166 • www.catalina.is

“Best geymda leyndarmál Kópavogs”

UFC Í BEINNI

SUNNUDAGINN 16. JÚLÍ
KL. 19:00

Gunnar Nelson
ir
mn
o
vs
elk Hljómsveitin TRAP frá Ísafirði
v
Ponzinibbio Allir
spilar um helgina.
Föstudag frá kl.23-02 - laugardag frá kl.00-03
Heimilismatur í hádeginu virka daga • Eldhúsið opið alladaga til kl. 21:00 • Boltatilboð • Snyrtilegur klæðnaður áskilinn

8 SMÁAUGLÝSINGAR

1 4 . J Ú L Í 2 0 1 7 F Ö S T U DAG U R
WWW.GEYMSLAEITT.IS
FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

Tómstundir
Ferðir

Fasteignir

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

Húsnæði óskast
Fyrir veiðimenn

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

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Suma hluti er betra að geyma.
Geymslur fyrir dánarbúið, allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

Óska eftir 3ja-4ja herbergja íbúð/
hæð, helst í Kóp, Garðab eða
Hafnaf., allt kemur til greina.
Aðeins langtímaleiga. Reglusemi,
skilvísar greiðslur og meðmæli ef
óskað er.

863-0402/519-2600
asdis@husaskjol.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogi, sími 519 2600

Löggiltur fasteignasali

IÐ

HÚ

S

Uppl. í síma 863 4291

Atvinna

OP

Brjálað tilboð af flugulínum 2 fyrir
einn af Vision, scientific Anglers
og aqua flugulínum. Síðasta
helgin með þetta geggjaða tilboð
!!Veiðiportið Grandagarði 3, s.5529940

Save the Children á Íslandi

Ásdís Ósk

ÓSKA EFTIR 3-4 HERB. ÍBÚÐ/
HÆÐ

Selhóll 6b, 801 Selfoss
Atvinna í boði
LEIKSKÓLINN UNDRALAND
EHF
Matráður(- leiðbeinandi
Undraland, lítill leikskóli
í Kópavogi, óskar eftir
áhugasömum, jákvæðum og
sjálfstæðum matráð frá 10. ágúst.
Vinnutími 9.30-13.30. Einnig
vantar áhugasaman, jákvæðan
og duglegan leiðbeinanda
í 100% starf frá 10. ágúst.
Íslenskumælandi skilyrði. Allar
upplýsingar í s. 899 8654 Sonja/
862 3029 Bryndís.

HÚSHJÁLP!!!

Eldri kona óskast til að þrífa litla
íbúð á svæði 105 RVK 2x í mán 5000
kr á tímann svart. Uppl. S 663 6707
Óskum eftir smiðum til vinnu.
Fjölbreytt störf í boði. Uppl. í s. 661
9083

Tegund:

Sumarhús

Stærð:
Herbergi:

85,5 fm
1

Verð:

21.000.000

Ásdís Ósk

Opið hús laugardag
og sunnudag
kl. 14:00-16:00

gsm: 863-0402

85,5 fm heilsárshús sem stendur á 5.625 m2 eignarlóð í Grímsnes- og Grafningshreppi.
Mjög gott útsýni, m.a. yfir Ingólfsfjall. Bústaðurinn er á einni hæð ásamt svefnlofti.
Komið inn í forstofu með flísum og fatahengi, gengið inn í stofu og þaðan er opið annars
vegar inn í eldhús og hinsvegar inn í sólskála. Svefnherbergi með fataskáp og innangengt í
baðherbergi og þaðan er útgengt á pall.
15 mínútna akstur á Selfoss með alla sína þjónustu. Næsta sundlaug er á Borg, tveir
golfvellir eru stutt frá, t.d Kiðjaberg og Öndverðarnes. Bauluvatn er stutt frá, þeir sem eiga
bústað mega veiða. Tvær sorpstöðvar í nágrenni, á Klausturhólalandi og Ásgarði. Góðar
gönguleiðir eru í nágrenninu, t.d upp á Selhól sem er fyrir aftan bústaðinn og Búrfell.
Eigendur taka á móti áhugasömum, Eygló í síma: 895-6389 og Hermann 865-8924
WWW.HUSASKJOL.IS

HUSASKJOL@HUSASKJOL.IS

WWW.FACEBOOK.COM/HUSASKJOL

Tilkynningar

Atvinna

Auglýsing um nýtt deiliskipulag og
á deiliskipulagi í Reykjavík

Reykjavíkurborg
breytingar
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
er hér með auglýst tillaga að nýju deiliskipulagi í Reykjavík.

Job Vacancy

Þ59 Sprengisandur
The Embassy of the Federal Republic of
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 28. júní 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. júlí 2017 var samþykkt

Germany is looking for a driver with
að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir svæðið Þ59 Sprengisandur. Í tillögunni felst uppbygging atvinnuhúsnæðis á

þremur lóðum þar sem nú er Bústaðavegur 151. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
additional
craftsman’s skills starting from


Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010,
September 2017


The applicant should have the following qualifications:
• High School Diploma
• Category B Driver’s Licence and driving experience
The•applicant
should have the following qualifications:
Work experience
• Good command of Icelandic and English
(knowledge of German added plus)
• Computer Literacy
High• Strong
SchoolWorking
Diplomaand Personal Skills

hér með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.
Skrifstofaeruborgarstjóra

Vogabyggð svæði 2

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 5. júlí 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. júlí 2017 var samþykkt
að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Vogabyggðar svæði 2. Í breytingunni felst að auka byggingarmagn
neðanjarðar. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Elliðabraut 4-6, 8-10 og 12

Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 5. júlí 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. júlí 2017 var samþykkt að
auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Norðlingaholts vegna lóða nr. 4-6, 8-10 og 12 við Elliðabraut. Í breytingunni
felst að þar sem áður var gert ráð fyrir atvinnuhúsnæði er nú gert ráð fyrir 1-4 hæða íbúðarhúsnæði. Nánar um
tillöguna vísast til kynningargagna.

Category B Driver’s Licence and driving experience
For more detailed information on requirements and job
description
please consult the embassy’s website:
Work
experience
http://www.reykjavik.diplo.de
Spöngin eining G, Spöngin 3-5/Móavegur 2 og 4
Good command of Icelandic and English (knowledge of German added
plus)umhverfis- og skipulagsráðs þann 5. júlí 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. júlí 2017 var samþykkt
Á fundi
Please forward your application in English or German
að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Spangarinnar einingu G vegna lóðanna nr. 3-5 við Spöngina og 2
until 10th
August 2017.
Computer
Literacy
Strong Working and Personal Skills

og 4 við Móaveg. Í breytingunni felst að fjölga íbúðum í 130 íbúðir og fella út heimild til að byggja verslunar- og
þjónustuhúsnæði á lóðinni, byggingarreitir eru breyttir lítillega, þakgörðum efri hæða fækkað, breidd svalaganga
minnkuð, bílastæðaskilmálum breytt, bílakjallari minnkaður, fjöldi bílastæða ofanjarðar aukinn og sorpgeymsla er fyrir
hefðbundin sorpskýli á lóð. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

intellecta.is
18
For more detailed information
on requirements and job descriptionBíldshöfði
please
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 28. júní 2017 og borgarráði Reykjavíkur þann 6. júlí 2017var samþykkt að
consult the embassy’s website:
Borgarverkfræðingur

RÁÐNINGAR

http://www.reykjavik.diplo.de

auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Ártúnshöfða vegna lóðarinnar nr. 18 við Bíldshöfða. Í breytingunni felst að
hafa fjölbreytta blandaða atvinnustarfsemi í mannvirkjum á lóðinni í formi skrifstofuhúsnæðis, verslunar og þjónustu,
matvælaframleiðslu, veitingahúsa, gististaða í flokki I-III, heildsölu, lagerhúsnæðis og létts iðnaðar og verkstæða fyrir
létta iðnaðarstarfsemi. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar er einnig hægt að fara yfir á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð,
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 14. júlí 2017 til og með 25. ágúst 2017. Einnig má sjá tillögurnar á vefsíðunni, www.
reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna sér tillögurnar.
Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa eða á netfangið
skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 25. ágúst 2017. Vinsamlegast notið uppgefið netfang fyrir innsendar
athugasemdir með tölvupósti.

Borgarverkfræðingur

Reykjavík 14. júlí 2017
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

Hagdeild

