
KYNNINGARBLAÐ

Dagurinn í dag er stjörn-
um prýddur en Sally 
Field á afmæli og sömu-
leiðis Emma Stone og 
Lamar Odom.    ➛4

Lífsstíll

 M
Á

N
U

D
A

G
U

R
   

 6
. N

Ó
V

EM
BE

R 
20

17

Uxatindar er þriðja línan sem Hilda hannar með því að ganga á fjöll. Áður höfðu komið út línurnar Strákagil og  Vondugil.  MYND/RUT SIGURÐARDÓTTIR

Ferðasaga  
           í flíkum
Uxatindar er ný lína frá merkinu Milla Snorrason og sú 
fimmta sem hönnuðurinn sendir frá sér. Lína síðasta árs, 
Vondugil var valin “Runner Up” í flokknum „Collection of 
the year 2016“ á Hönnunarverðlaunum Grapevine síðast-
liðið vor. Munstrið varð til á ferðum um Ísland. ➛2

Ath! Eingöngu afgreitt fyrir hópa
Nánari upplýsingar á sjavarbarinn.is

fyrir hópa
Aðeins 3.900 kr. á mann! 

Öðruvísi Jólahlaðborð

Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

Rjómalöguð sjávarréttasúpa
Karrísíld
Rússnesk rauðrófusíld
Grafinn lax og karfi
Tvíreykt sauðahangikjöt

Forréttir

Jólalambakótilettur í raspi
Grillsteikt lambalæri bernaise
Dönsk purusteik
Allt góða og hefðbundna meðlætið

Aðalréttir

Hjónabandssæla
Ís og ávextir

Eftirréttir



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 

Hilda Gunnarsdóttir hannar undir 
merkinu Milla Snorrason.  MYND/
SAGA SIG

Myndirnar af 
línunni eru 
teknarí húsi 
myndlistarkon-
unnar Ragnheið-
ar Jónsdóttur 
sem arkitektinn 
Högna Sigurðar 
teiknaði.   MYND-
IR/RUT SIGURÐAR-
DÓTTIR

Litatónar njóta sín vel með hrárri steypu og mildum við. MYND/RUT SIGURÐARDÓTTIR

Ágústa Gunnarsdóttir, systir Hildu vann teikningar sem Hilda notaði í gerð mynstursins.  MYND/RUT SIGURÐARDÓTTIR

Litavalið tengist einnig gönguferð-
inni, dumbrauðum litum hraunsins 
og gulgrænum mosa. MYND/RUT 
SIGURÐARDÓTTIR

„Mynstur hverrar línu verður þannig 
eins konar ferðasaga,“ segir Hilda.  
MYND/RUT SIGURÐARDÓTTIR

Mér fannst þetta skemmti-
leg aðferð, að fara í ferð 
og vinna línuna svo upp 

úr henni. Ég hef unnið síðustu 
línur á þennan hátt. Strákagil, 
Vondugil og núna Uxatinda. Næsta 
lína er í vinnslu og mun fá nafnið 
Illikambur,” útskýrir Hilda Gunn-
arsdóttir fatahönnuður en hún var 
að senda frá sér nýja línu, Uxa-
tinda. Munstrið varð til á ferðum 
um Ísland.

„Ég er mjög hrifin af því að ganga 
á fjöll og finnst ágætt að geta nýtt 
göngurnar í vinnuna líka. Ég tek 
mikið af myndum og fæ alltaf 
mikinn innblástur frá náttúrunni, 
eins mikil klisja og það kann að 
hljóma. En ég reyni að útfæra hann 
á nýjan hátt,“ segir Hilda. Fyrsta 
hugmyndin að línunni Uxatindar 
varð til að Fjallabaki Nyrðra þar 
sem Hilda gekk í hópi vinkvenna 
frá Langasjó að Skælingum. Systir 
Hildu, Ágústa, vann teikningar sem 
Hilda notaði í gerð mynstursins.

„Þetta var í fyrsta skipti sem 
við vinnum saman. Ágústa er afar 
fær teiknari og var að útskrifast 
úr myndlist úr Listaháskólanum. 
Það er gaman að fá orku frá ein-
hverjum öðrum inn í vinnuna,“ 
útskýrir Hilda. Teikningarnar vann 
Ágústa upp úr hafsjó ljósmynda 
sem teknar voru í gönguferðinni, 
af göngugörpum og landslagi. 
„Mynstur hverrar línu verður 
þannig eins konar ferðasaga,“ segir 
Hilda.

Innblástur var einnig sóttur í 

snið 7. áratugarins og má finna 
gæðaefni eins og silkiflauel og 
skoska ull í línunni. Litavalið 
tengist einnig gönguferðinni, 
dumbrauðum litum hraunsins og 
gulgrænum mosa. Svo var Ragn-
heiður Jónsdóttir myndlistarmað-
ur svo ótrúlega væn að lána okkur 
húsið sitt fyrir myndatöku. Þetta 
magnaða hús eftir Högnu Sigurðar. 
Rut Sigurðardóttir ljósmyndari 
tók myndirnar, Anna Clausen 
stílíseraði, Fríða María Harðar-
dóttir sá um förðun og fyrirsæta 
var Hlín Björnsdóttir. Mér fannst 
flíkurnar passa svo vel þarna inn, 
við hrjúfa steypuna, flauelssófann 
og mjúka viðinn,” segir Hilda.

Uxatindar fást nú í versluninni 
Kiosk sem flutti nýverið af Lauga-
vegi og í Ingólfsstræti 6.

Ragnheiður  
Tryggvadóttir
heida@365.is 

Framhald af forsíðu ➛

VILTU
HALDA
VEISLU?

JÓLAHLAÐBORÐ

FERMINGAR

BRÚÐKAUP

ÁRSHÁTÍÐIR

ERFIDRYKKJUR

FUNDIR

RÁÐSTEFNUR

AFMÆLI

EFRI SALURINN ER LAUS FYRIR ÞIG ...

BANKASTRÆTI 7A - 101 REYKJAVÍK - S. 562 3232
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kynnir

Leikari: Jóel Sæmundsson
Leikstjórn: Emma Peirson



Emma Stone, 
Sally Field og 
Lamar Odom 
virðast við fyrstu 
sín ekki eiga 
margt sameigin-
legt en eiga þó öll 
afmæli í dag.

Í dag eiga óvenjumargar stór-
stjörnur afmæli. Emma Stone, 
Sally Field og Lamar Odom eru 

fædd 6. nóvember, en auk þeirra 
eiga Ethan Hawke, Glenn Frey, 
Conchita Wurst og Maria Shriver 
líka afmæli í dag.

Kvíðafull kvikmyndastjarna
Emma var aðeins ellefu ára 
þegar hún steig á svið í fyrsta 
sinn í heimabæ sínum í Arizona. 
Það þótti mikill sigur fyrir hana 
því Emma þjáðist mjög af kvíða sem 
barn. Hún vakti fyrst almenna athygli 
fyrir leik í kvikmyndinni Superbad 
en Emma er nú orðin súperstjarna og 
hlaut Óskarsverðlaunin í fyrra fyrir 
frammistöðu sína í La La Land. Hún 
er ein hæst launaða leikkona í heimi 
og getur valið úr hlutverkum. Nýjasta 
myndin hennar heitir Battle of the 
Sexes og segir frá tenniseinvígi sem 
átti sér stað á milli Billie Jean King og 
Bobby Riggs árið 1973.

Litríkur ferill
Sally Field hefur átt fjölbreyttan og 
litríkan feril og er hvergi nærri hætt 
að leika þótt hún sé orðin löglegur 
ellilífeyrisþegi. Hún hóf ferilinn í 
sjónvarpsþáttum á borð við The 
Flying Nun og The Girl With Somet-
hing Extra. Hún sneri sér síðan að 
kvikmyndaleik og fékk Óskarverð-
laun fyrir hlutverk sitt í Norma Rae 
þar sem hún fór á kostum. Hún hlaut 
sín önnur Óskarsverðlaun fyrir leik 
sinn í Places in the Heart, auk fjölda 
Golden Globe verðlauna. Sally hefur 
leikið í fjölmörgum myndum sem 
eru löngu orðnar klassískar, eins og 
t.d. Mrs. Doubtfire, Forrest Gump og 
Aldrei án dóttur minnar. Árið 2006 
sneri hún sér að leik í sjónvarpsþátt-
unum Brothers & Sisters sem gekk 
í áraraðir. Sally Field er mikill jafn-
réttissinni og studdi Hillary Clinton 

til forsetaembættis í Bandarríkj-
unum á síðasta ári. Svo skemmtilega 
vill til að afmælissysturnar Sally 
Field og Emma Stone munu leika 
saman í Netflix-þáttunum Maniac á 
næstunni.

Fagnar deginum
Þá er körfuboltakappinn knái, 
Lamar Odom, 38 ára í dag. Hann 
spilaði með Los Angeles Lakers og 
varð tvisvar sinnum NBA meistari 
með liðinu. Lamar skaust hátt upp 
á stjörnuhimininn þegar hann 
gekk í hjónaband með raunveru-
leikastjörnunni Khloe Kardashian 

árið 2009 en hjónin voru um tíma í 
aðalhlutverki í eigin raunveruleika-
þætti. Fyrir átti hann þrjú börn með 
fyrri eiginkonu sinni, Liza Morales. 
Eitt barnanna lést á unga aldri og 
fékk það svo mikið á Lamar að 
hann segist aldrei muna jafna sig á 
missinum. Lamar fagnar því eflaust 
að eldast því aðeins tvö ár eru frá 
því að hann lá á milli heims og helju 
eftir að hafa fundist meðvitundar-
laus á vændishúsi eftir ofnotkun á 
m.a. kókaíni. Lamar náði sér betur 
en nokkur þorði að vona og hefur 
komið fram í myndbandi til varnar 
fíkniefnum.

Stjörnum prýddur dagur

Emma Stone þjáðist af kvíða sem barn. Sally Field fagnar 71 árs afmæli í dag.

Ethan Hawke leikari á afmæli í dag.Lamar Odom fagnar eflaust hverjum 
afmælisdegi.

Netverslanir athugið! 
Föstudaginn 10. nóvember  
gefur Fréttablaðið út sérblaðið Singles day.

Ólafur H. Hákonarson markaðsráðgjafi Fréttablaðsins. 
Sími 512 5433. Netfang olafurh@365.is

Nánari upplýsingar um verð auglýsinga gefur 

Singles day er lang stærsti söludagur netverslana um allan heim. 

Þennan dag taka verslanir / netverslanir sig saman og veita  
viðskiptavinum verulega góð afsláttarkjör í 24 klukkustundir hið 
minnsta. 
Markar þessi dagur upphaf jólavertíðar hjá milljónum vefverslana 
um allan heim. Singles hefur einnig skotið rótum hér á Íslandi og 
fengið frábærar undirtektir. 

Í Singles day blaði Fréttablaðsins verður dagurinn kynntur fyrir 
lesendum auk þess sem �öldi íslenskra netverslana mun kynna þar 
Singles day tilboðin sín. 
Kl. 00.00 laugardaginn 11. nóvember verða svo tilboðin virk og fólki 
gefst færi á að gera frábær innkaup á meðan birgðir endast. 
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JÓLAGESTIR SLÁ ÖLL MET Í HÖRPU!

FJARÐARKAUP OG GÓA KYNNA MEÐ STOLTI

Miðasala fer fram á Harpa.is/jolagestir og í síma 528 5050

Nánar á www.sena.is/jolagestir

www.jolagestir.is
Jolagestir

Uppselt á þrenna tónleika · þökkum ótrúlegar viðtökur

NÝIR AUKATÓNLEIKAR 12. DESEMBER KL. 20:00

Sala hefst í dag kl. 10:00

Viðkomum með
jólin til þín!

Ekki er hægt að
bæta við fleiri

tónleikum

Síðustu
   forvöð!

10. DESEMBER KL 17:00 - UPPSELT

10. DESEMBER KL 21:00 - UPPSELT

11. DESEMBER KL 21:00 - UPPSELT

 NÝIR AUKATÓNLEIKAR

12. DESEMBER KL 20:00



Á hverju ári lenda meira en 
átta milljón tonn af plastúr-
gangi í sjóinn með skelfi-

legum afleiðingum. Plast rotnar 
ekki og það tekur 100 ár að brjóta 
það niður í náttúrunni þegar best 
lætur. Mikilvægt er að allir taki 
höndum saman um minni plast-
notkun en hér á landi færist það 
mjög í vöxt að fólk flokki plast eins 
og aðrar vörur. Sem betur fer hefur 
orðið vitundarvakning á þessu 
sviði. Með bókinni Betra líf án 
plasts geta lesendur lært hvernig 
hægt er að gera líf sitt umhverfis-
vænna á einfaldan hátt. Verslunar-
eigendur gætu til dæmis boðið 
fólki pappírspoka undir vörur 
sínar til að spara plastið og um leið 
mengun í umhverfinu. Fjölnota 
pokar eru þó alltaf besta lausnin.

Rósa Guðbjartsdóttir, bæjarfull-
trúi í Hafnarfirði, þýddi bókina 
og segir í formála að bókin Betra 
líf án plasts hafi komið fyrst út í 
Þýskalandi árið 2016. Hún náði 
strax miklum vinsældum en Þjóð-
verjar eru framarlega þegar kemur 
að umhverfismálum. Í bókinni 
eru talin upp skaðleg efni sem 
finnast í plasti og geta borist í mat 
sem við neytum og þannig borist 
í líkamann. Einnig er upplýst um 
ýmsar neysluvörur sem innihalda 
plast. Bent er á að skoða vel inni-

haldslýsingar og einnig hvað hægt 
er að velja í staðinn fyrir ýmsar 
vörur sem eru skaðlegar umhverf-
inu. Þá má finna einföld ráð til 
hreingerninga án þess að kaupa 
sérstök hreingerningaefni.

Þetta má gera heima
Er ekki allt best sem er heimagert? 
Hér er nokkrar hugmyndir.

Vanillusykur
Vanillustöng má skera upp og setja 
ásamt sykri í glerkrukku. Gott er 
að leyfa sykrinum að soga í sig van-
illuna í að minnsta kosti tvo daga. 
Vanillusykurinn ætti þá að endast 
í fleiri mánuði. Sömu vanillustöng 
er jafnvel hægt að nota aftur og 
aftur.

Rasp
Gott er að mylja afgangsbrauð í 
blandara og setja það í glerkrukku. 
Raspið endist lengi og bragðast 
betur en iðnaðarrasp.

Þurrkaðar kryddjurtir
Kryddjurtir á borð við timían, rós-
marín, majoran, estragon, bauna-
jurt, dill og steinselju henta vel til 
þurrkunar. Flækjustigið er ekki 
hátt, því á sumrin getur verið nóg 
að leggja jurtirnar í gluggakistuna. 
Vika ætti oftast að duga en þá er 

Umhverfisvænn lífsstíll
Í nýútkominni bók, Betra líf án plasts, eru margar handhægar og umhverfisvænar ráðleggingar fyrir þá 
sem vilja huga að náttúrunni og framtíðinni. Meðal annars má finna uppskriftir án nokkurra aukefna.

Það þurfa allir að leggjast á eitt að huga að umhverfi sínu. Framtíðin liggur í hreinni náttúru.

Öllum krökkum finnst 
gaman að leira. Hægt er að 
útbúa eigin leir í eldhúsinu 

heima. 

mánudaga-föstudaga      7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga    9.00 -16.00

Austurströnd 14 • Hringbraut 35 
Fálkagata 18  

....................................................Sími: 561 1433

www.bjornsbakari.is

3 TEGUNDIR AF
SÚRDEIGSBRAUÐUM

VELDU GÆÐI!
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hægt að kroppa blöðin af stilknum 
eða mylja jurtirnar í krydd.

Að búa til föndurleir
Það hefur gripið um sig mikið leir-
æði hjá börnum. Þeim finnst ótrú-
lega skemmtilegt að búa til sinn 
eigin leir. Í bókinni er uppskrift að 
föndurleir.

Föndurleir
2 bollar hveiti
2 bollar salt
2 bollar soðið vatn
2 tsk. sítrónusýra (fæst í matvöru-
verslunum)
2 tsk. matarolía
Matarlitur

1) Setjið allt hráefnið, nema matar-
litinn, í stóra skál og hrærið saman 
í hrærivél. Hnoðið svo með hönd-
unum þangað til að allt verður að 
mjúkum leir.
2) Látið leirinn standa aðeins áður 
en þið blandið matarlit saman við 
hann.

Hollt og gott möndlumúslí
Loks er hér holl og góð uppskrift 
að múslí sem öllum finnst góð út á 
jógúrt eða ab-mjólk.
500 g haframjöl
80 g smjör
80 g sykur
80 g síróp að smekk eða eplasafi
75 g möndlusmjör
¼ tsk. salt
½ tsk. kanilduft
50 g hnetur

1) Hitið ofninn í 180°C gráður. 
Bræðið saman sykur, síróp og vatn. 
Bætið síðan möndlusmjöri og van-
illusykri saman við og hrærið.
2) Dreifið haframjöli og möndlum 
á bökunarplötu, blandið öðru 
hráefni út á og veltið saman.
3) Bakið í 15-20 mínútur og hrærið 
í blöndunni á meðan hún bakast. 
Múslíið er tilbúið þegar það hefur 

brúnast með sykurblöndunni 
og er orðið stökkt.

Uppskriftina má aðlaga 
að smekk hvers og eins, 

til dæmis með því að 
minnka sykur eða fitu-
innihald.

Með góðri vanillustöng er hægt að 
útbúa eigin vanillusykur. 

Heimagert múslí er hollt og bragð-
gott. 
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Bílar 
Farartæki

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

 Vinnuvélar

TIL SÖLU
Skæralyfta MaHa. Lyftir 3000 kg 
Hæð 2 metrar. Verð 650 þus +vsk 
Uppl. í s. 567 4467

 Hjólbarðar

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

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

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

 Varahlutir Þjónusta

 Hreingerningar

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

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

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

 Málarar

MÁLARI
Get bætt við mig verkum 
fyrir veturinn í allri almennri 
málningavinnu. S:841-0490

 Húsaviðhald

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

Tek að mér allt alm. viðhald 
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- & 
parketlagnir og trésmíði. S. 616 
1569

 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

 Nudd

NUDD
Slökunarnudd í miðbæ Reykjarvíkur. 
Sími 694 7881, Janna.

 Rafvirkjun

RAFLAGNIR OG 
DYRASÍMAKERFI S. 896 6025

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

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR. 
S. 663 0746.

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

Draghálsi 4 - 110 Reykajvík

Sími: 535 1300

Fax: 5351305 - verslun@verslun.is
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Sýningarsalur við Dragháls

Allt fyrir ATVINNUELDHÚSIÐ
gas - span - rafm

eldavélar

stál vinnuborð

stál kælar

uppþvottavélar

ofnar

Save the Children á ÍslandiSave the ChildChh ren á Ís

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

KAUPUM GULL -  
JÓN & ÓSKAR

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

RÚMBOTN 153X200 
(QUINSIZE) ÓSKAST

Óska eftir vel með förnum og 
ódýrum rúmbotn í stærð 153x200
Nánari upplýsingar í s. 699 2778

 Til bygginga

HARÐVIÐUR TIL 
HÚSABYGGINGA. SJÁ NÁNAR 

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

Heilsa

 Nudd

Thai- nuddstofan hjá Joom 
hefur stækkað og hefur flutt að 
Háaleitisbraut 58-60, 2 hæð t.h 
Boðið er upp á thailenskt teygju og 
olíunudd auk annarra nuddtegunda 
Pantanir í síma 8923899.

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

Verð frá 99.900 kr. Barnið 
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp. 
barnidokkar.is

Húsnæði

 Húsnæði í boði

TIL LEIGU NÝLEGT 133 - 
1.000 FM ATVINNUHÚSNÆÐI 

Í REYKJAVÍK
133 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
Óska eftir lítilli íbúð á 
höfuðborgarsv. í langtímaleigu. 
Skilvísum greiðslum heitið. Uppl. í 
s: 783 6006

Hjón á besta aldri sem eru að flytja 
til landsins frá Danmörku, óska 
eftir 2ja-3ja herb. íbúð í Reykjavík. 
Skilvísum greiðslum og góðri 
umgengi heitið. gudmbjork7@
stofanet.dk

 Geymsluhúsnæði

WWW.GEYMSLAEITT.IS 
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

Geymslur af öllum stærðum. Allt að 
20% afsláttur. www.geymslur.is

Hönnun

K
HÖNNUN

VERKFRÆÐITEIKNINGAR 
Tek að mér að gera 
verkfræðiteikningar af íbúðarhúsum 
og sumarhúsum. Fast verð. 
Upplýsingar í síma 783 4180 eða 
kjartangardars@gmail.com

AUGLÝSING
Í samræmi við 1. mgr. 41. greinar  skipulagslaga nr. 123 
2010 auglýsir Garðabær hér með tillögu að endurskoðuðu 
deiliskipulagi Lundahverfis í Garðabæ.

Svæðið sem skipulagið nær til eru göturnar Hofslundur, 
Hörgslundur, Reynilundur, Heiðarlundur, Furulundur, 
Espilundur, Grenilundur, Víðilundur, Einilundur, Hvanna- 
lundur, Skógarlundur, Asparlundur, Gígjulundur, Þrastar- 
lundur, Hörpulundur og Efstilundur auk efsta hluta 
Hofstaðabrautar og Karlabrautar. Við gerð tillögunnar 
hefur verið leitast við að viðhalda þeim ákvæðum sem 
voru hluti af upphaflegu skipulagi Lunda en auk þess eru 
nú sett ákvæði um nýtingarhlutfall íbúðarhúsa og 
skipulag leikskólalóðar Lundabóls.

Deiliskipulagstillagan er sett fram á uppdráttum og í 
greinargerð.  

Sú breyting var gerð á tillögunni eftir forkynningu að 
bygging bílageymslu verður valkvæð og að á hverri 
einbýlishúsalóð verði rými fyrir 3 bifreiðar.

Tillagan liggur frammi á bæjarskrifstofum Garðabæjar, 
Garðatorgi 7, frá 6. nóvember til og með 18. desember 
2017. Hún eru einnig aðgengileg á heimasíðu Garðabæjar 
www.gardabaer.is. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til þess að skila inn athugasemdum 
rennur út mánudaginn 18. desember 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.

Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar.

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

TILLAGA AÐ 
DEILISKIPULAGI LUNDA 

AUGLÝSING

4 herbergja einbýlishús með bílskúr.

Laust fljótlega,149,7m2. Verð kr.47.900.000.-   
. 

Hæðargata 5, Reykjanesbæ
Fallegt einbýli á góðum stað í Njarðvík

Fasteignir

Tilkynningar

Sérfræðingar í     
           ráðningum

lind@fastradningar.is 
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FAST ráðningar er öflug ráðninga- og 
ráðgjafaþjónusta sem leggur metnað í að vinna faglega og 

veita persónulega og góða þjónustu. Vönduð úrvinnsla 
upplýsinga og góð samskipti við umsækjendur eru 

lykilatriði. Okkar metnaður er reynsla og menntun, öflugur 
gagnagrunnur og gott tengslanet.

• Áralanga reynslu
• Öflugan gagnagrunn
• Mjög gott tengslanet
• Þolinmæði og þrautseigju
• Auga fyrir hæfileikum

Við bjóðum uppá:
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