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Jón og Siggi hjá JS ljósasmiðju hafa gríðarlega reynslu og bjóða fjölbreytta þjónustu. MynDir/EyÞÓr

Áratuga reynsla og 
einstök þjónusta
Jón Guðbjörnsson, annar eigandi Js Ljósasmiðju, segir að verkefni fyrir-
tækisins séu mjög árstíðabundin, en aðaláherslan sé á jólaskreytingar 
og vélaviðgerðir, sem hann hefur sinnt í um tvo áratugi. ➛2



JS Ljósasmiðja selur alls kyns fallegt jólaskraut.

Leiðiskrossarnir eru vinsælir hjá JS Ljósasmiðju.

Margir skreyta leiði með ljóskrossum um jólin.

Halastjörnuskraut setur fallegan og jólalegan svip á bæinn.

Jón Guðbjörnsson og Sigurður 
Vilhjálmsson eru eigendur JS 
Ljósasmiðju, sem sérhæfir sig í 

vélaviðgerðum og jólaskreytingum 
fyrir leiði og ljósastaura. Þeir segja 
að vinnan sé mjög breytileg eftir 
árstíðum.

Gera stauraskraut fyrir bæi 
og bæjarfélög
„Við erum fyrst og fremst í vélavið-
gerðum,“ segir Jón. „Upphaflega 
vorum við í viðgerðum á sláttu-
vélum og smávélamótorum og 
ýmsu þannig, en það var mjög 
árstíðabundið, þannig að fyrir um 
fimmtán árum fórum við að gera 
ljóskrossa fyrir leiði og jólaskraut 
á ljósastaura og ýmislegt svoleiðis. 
Það hefur svo undið upp á sig, ekki 
síst salan á leiðiskrossunum, en 
við erum þeir einu sem framleiða 
ljós í þessari útfærslu hér á landi.

Yfir vetrartímann vinnum við 
mikið í leiðisljósum,“ segir Jón. 
„Við förum að huga að þessu í 
september, en svo er það búið 
um áramótin. Fólk notar þessa 
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Framhald af forsíðu ➛

Við erum orðnir 
vel sjóaðir í véla-

viðgerðum og könnumst 
við þetta allt saman.

fyrir þá líka. Svo erum við reyndar 
líka í reiðhjólaviðgerðum,“ segir 
Jón. „Svo vinnum við fyrir verk-
taka og gerum við alls kyns stærri 
verkfæri, eins og jarðvegsþjöppur, 
steinsagir og annað. Við sinnum 
líka ábyrgðarviðgerðum fyrir inn-
flutningsfyrirtæki eins og til dæmis 
BYKO, Húsasmiðjuna og Bauhaus 
og sinnum auk þess viðgerðum 
fyrir bæjarfélög og áhaldaleigur.“

JS Ljósasmiðja var stofnuð 2001 
en þá höfðu Jón og Sigurður þegar 
sinnt viðgerðum árum saman.

„Ég byrjaði í þessu ’98 held ég, þá 
fór ég í þessar sláttuvélaviðgerðir,“ 
segir Jón. „Þannig að þetta eru 
orðin næstum 20 ár. Auk þess er ég 
líka lærður vélstjóri, þannig að við 
erum orðnir vel sjóaðir í vélavið-
gerðum og könnumst við þetta allt 
saman.

Við tökum líka að okkur alls 
konar smíðavinnu,“ segir Jón. „Við 
höfum gert mikið af sérsmíðuðum 
kerrum og sinnt ýmiss konar járn-
smíðavinnu. Við höfum til dæmis 
smíðað og selt alls kyns vindhana, 
bæði í líki hana, hests, lax og fleira. 
Í rauninni getum við sinnt öllu 
mögulegu, það er bara um að gera 
að hafa samband og heyra í okkur.“

Það má segja að Jón og Sigurður 
hafi fundið sitt svið og tekið það 
föstum tökum. „Já, ég held það,“ 
segir Jón. „Við siglum nokkuð 
lygnan sjó núna.“

fyrir utan IKEA. Ef bæjarfélög vilja 
kaupa fallegar jólaskreytingar fyrir 
ljósastaura hjá okkur er sniðugt að 
fara að huga að því að panta þau 
núna eftir áramótin til að fá þau 
fyrir næstu jól.“

Öllu vanir
„Á vorin breytist vinnan og þá 
erum við mikið meira í vélavið-
gerðum, aðallega á sláttuvélum, en 
við sjáum um viðgerðaþjónustu 
fyrir Vetrarsól, sem flytur inn 
sláttuvélar og við seljum vélar 

ljóskrossa fyrir leiði aðallega sem 
jólaskreytingar. Við sjáum um 
þetta í kirkjugarðinum í Kópa-
vogi, leigjum út krossana og sjáum 
alfarið um að setja þá upp og sinna 
viðhaldi.

Svo erum við líka að smíða 
ljósastauraskreytingar fyrir ýmis 
bæjarfélög,“ segir Jón. „Við vorum 
til dæmis að senda dálítinn slatta af 
ljósum á Tálknafjörð og Kópavogs-
bær keypti stóra pöntun af hala-
stjörnum fyrir þessi jól. Við smíð-
uðum líka hluta af skrautinu sem er 

JS Ljósasmiðja 
framleiðir með-
al annars þessa 
fjölbreyttu 
vindhana. MYND/
ÓLAFURHÁKONAR-
SON
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Er jólagjöfin 
hennar klár?

Lógó með adressulínu

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

Engjateigi 5  //  581 2141 // hjahrafnhildi.is

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

Verið hjartanlega velkomin  
í skemmtilega jólastemningu  
á milli kl. 17 og  21 í kvöld.

Við veitum persónulega aðstoð við að  
finna hina fullkomu jólagjöf fyrir hana. 

Karlmenn eru boðnir sérstaklega 
velkomnir en að sjálfsögðu er  
opið hús fyrir alla. 

Lifandi tónlist og léttar veitingar 
á meðan við pökkum inn!



Eggert Jónsson, konditor og bak-
arameistari hjá ÍSAM, tók þátt 
í laufabrauðsgerð fyrir jólin 

með móður sinni sem ungur strákur 
í Keflavík en skipti yfir í piparköku-
húsin með syni sínum þegar hann 
komst á fullorðinsaldur. Í dag bakar 
hann hins vegar allt mögulegt fyrir 
jólin þegar hann er í stuði, t.d. súr-
deigsbrauð. „Svo er alltaf gaman að 
taka klassískar uppskriftir og poppa 
þær aðeins upp, t.d. piparkökur, 
sörur og marengstoppa.“

Jólin í ár verða nokkuð hefð-
bundin hjá Eggerti og fjölskyldu 
hans þar sem hann mun m.a. bjóða 
upp á humar, nautalund og crème 
brûlée í eftirrétt. Auk þess mun 
hann bjóða upp á heimalagaðan ís 
um miðnætti.

Hér gefur Eggert lesendum upp-
skrift að ljúffengri jólaköku.

Jólaterta
3 botnar:

180 g eggjahvítur
80 g sykur

100 g möndlumjöl
60 g kókosmjöl
125 g flórsykur
30 g hveiti

Þeytið eggjahvítur, bætið sykrinum 
við og þeytið vel. Blandið restinni 
varlega saman við með sleif. Smyrjið 
á plötu og bakið við 180 gráður í 12 
mínútur eða þar til botnarnir eru 
ljósbrúnir.

Skyr-kókosmús
Svissneskur marengs

135 g eggjahvítur
200 g sykur

Setjið blönduna í vatnsbað og hitið í 
u.þ.b. 55 gráður. Þeytið í hrærivél og 
setjið í skál.

300 g kókospúrra
9 g matarlímsblöð (5 blöð), hvert 
blað er 1,7 g
90 g svissneskur marengs
150 g rjómi
100 g skyr

Setjið matarlímsblöðin í kalt vatn og 
léttþeytið rjómann. Hitið kókos-
púrruna í potti og bræðið matar-
límsblöðin í púrrunni. Blandið 
varlega 90 g af marengsinum út í 
kókospúrruna ásamt skyrinu og 
rjómanum. Setjið kókosbotn í síli-
konform og hellið kókosmúsinni 
yfir þangað til formið er hálft. 
Frystið.

Skyr-passionmús
10 g matarlímsblöð (6 blöð), hvert 
blað er 1,7 g
300 g passion-púrra
225 g svissneskur marengs
200 g rjómi
100 g skyr

Sama aðferð og við kókosmúsina. 
Hellið í lítil sílikonform og frystið.

Súkkulaðimús
180 g mjólk
360 g rjómi

240 g mjólkursúkkulaði
3,5 g matarlímsblöð (2 blöð)

Matarlímsblöðin sett í kalt vatn. 
Þeytið rjómann. Hitið mjólk að suðu 
og hellið yfir súkkulaðið og blandið 
saman. Bætið matarlímsblöðunum 
við þegar blandan er komin niður 
í 35 gráðu hita en þá má blanda 
rjómanum saman við. 
Jólakakan er þannig sett saman: 
Hellið súkkulaðimús yfir einn 
kókosbotninn sem er í sílikonformi 
þannig að hálft formið fyllist. Setjið 
frosnu kókosmúsina ofan í og fyllið 
formið með súkkulaðimúsinni. 
Takið úr forminu og skreytið að vild. 
Setjið litlu skyr-passionmúsina ofan 
á kökuna.

Kakósprey á kökuna
300 g dökkt súkkulaði 55%
200 g kakósmjör

Blandið í skál og setjið í örbylgjuofn. 
Brætt saman á 45-50 gráðum. Setjið 
í rafmagnsspreybyssu og sprautað á 
frosna kökuna. Þegar heit súkku-
laðiblandan fer á frosna kökuna 
myndast hraun áferð en hægt er 
að nota sömu aðferð við mjólkur-
súkkulaði og hvítt súkkulaði. Einnig 
er hægt að gera þessa uppskrift með 
desert glösum og lagskipta réttinum.

Starri Freyr  
Jónsson
starri@365.is 

Eggert Jónsson, konditor og bakara-
meistari hjá ÍSAM. MYNDIR/STEFÁN

Bragðgóð og falleg jólakaka
Jólin verða nokkuð hefðbundin hjá Eggerti Jónssyni, konditor og bakarameistara hjá ÍSAM, og fjöl-
skyldu hans. Hér gefur hann lesendum uppskrift að jólaköku sem gaman er að prófa fyrir jólin.

Laugavegi 63 • Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

skoðið laxdal.is/yfirhafnir

VERA MONT - GERRY WEBER - FRANK LYMAN

EINSTÖK 

HÖNNUN  

OG GÆÐI

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

SPARIFATNAÐUR FYRIR  HÁTÍÐIRNAR  

Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is
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Norsk ullarnærföt úr einstaklega mjúkri og teygjanlegri 100% merino ull

SPORTÍS M Ö R K I N  6  -  1 0 8  R E Y K J AV Í K  -  S : 5 2 0 - 1 0 0 0  -  S P O RT I S . I S

Mikið úrval af hágæða vetrarfatnaði í jólapakkann!



Hermanni Bridde fannst hann heldur lítill undir stjörnubjörtum himni á 
snævi þakinni Hellisheiðinni á jólakvöld. MYND/ErNir

Ég á ótal jólaminningar en 
langar að deila hér einni af því 
þegar ég var einn að flækjast 

á Hellisheiðinni á jóladagskvöld 
1946. 

Ég var í skátunum og hafði unnið 
hjá föður mínum tvær helgar til að 
geta bætt við fríið á jólunum því 
mig langaði með félögum mínum 
í skátaskálann í Þrymheimum, við 
ætluðum að fara út á Hellisheiðinni 
og svo á skíðum í skálann og dvelj-
ast þar. Á jóladag var farið niður á 
Bifreiðastöð Íslands sem þá var. Ég 
átti von á mörgum skátum en það 
kemur bara enginn í bílinn en heil-
mikið af farþegum og ég geri mér 
grein fyrir að þeir hafi sennilega 
farið með öðrum bíl og ákveð að ég 
muni þá bara hitta þá í skálanum.

Rútan átti að fara yfir Hellisheið-
ina og ég ætlaði út þar. Þegar bíllinn 
var lagður af stað segir bílstjórinn: 
„Ég verð að fara Þingvallaleiðina 
í Hveragerði því það er búið að 
loka við Lögberg og Heiðin ófær.“ 
Þannig að það var ekki hægt að fara 
Hellisheiðina og láta mig út þar. Og 
ég hugsaði: „Hvað er ég að gera?“ En 
það var of seint að fara úr bílnum og 
ég fer með og úr í Hveragerði en þá 
er komið kvöld. 

Veðrið er eins gott og það getur 
verið, heiðskír himinn, fullt tungl, 
snjór yfir öllu, það var næstum 
því lesbjart. Bílstjórinn fer upp á 
þak á bílnum að sækja farangur og 
vörur og ég fékk mín skíði og minn 
bakpoka og spenni skíðin á mig. Þá 
kemur bílstjórinn til mín og segir: 
„Hvert ert þú að fara væni minn?“ 
Ég svara því til að ég sé að fara upp í 
skátaskálann í Þrymheimum. „Það 
ættir þú ekki að gera einn,“ segir 
hann, „einn á heiðinni er ekkert 
skynsamlegt.“ Ég bendi á að það sé 
með eindæmum gott veður, fullt 
tungl og bjart en hann segir: „Það 
getur komið vindur og þá sérðu ekki 
út úr augunum.“ En ég var fífldjarfur 
nítján ára strákur og segi: „Það 
kemur ekkert fyrir mig!“

Svo ég fer af stað á skíðunum að 
Kömbunum. Þar var gamli vegurinn 
mjög brattur, eintómir hlykkir alla 
leið upp og ég tók af mér skíðin og 
labbaði. Þegar ég kem upp er bara 
hvítt hvert sem litið er og rétt mótar 
fyrir veginum. Svo ég spenni aftur 
á mig skíðin og legg af stað áleiðis 
eftir veginum að Skíðaskálanum í 
Hveradölum. 

Þegar ég er kominn svona hálfa 
leið sé ég ljós í skálanum uppi í 
Skarðsmýrarfjalli og veit þá fyrir víst 
hvar hann er og að vinir mínir eru 
komnir þangað. Svo ég beygi út af 
veginum og legg þversum á hraunið. 

Hitt hefði verið miklu lengri leið 
sem ég þekkti vel. Þegar ég var 
kominn aðeins út í hraunið heyrði 
ég í tófu og hún fylgdi mér yfir 
hraunið en ég sá hana aldrei, heyrði 
bara í henni. 

Svo var ég orðinn þreyttur og var 
að hvíla mig og legg mig svona upp 
að einni af gömlu vörðunum sem 
vörðuðu leiðina yfir heiðina og þá 
er algjör þögn og skýin og stjörn-

urnar svona gífurlega falleg. Mér 
varð litið á Kambabrún og hún er 
eins og svört rák langt í burtu og ég 
fæ tilfinninguna: svakalega ertu lítill 
í náttúrunni, á þessari jarðkringlu. 
Þetta var mjög óþægileg tilfinning 
og kokhreystin bráði nú nokkuð af 
mér. 

Svo legg ég af stað og alltaf er 
tófan að gagga á eftir mér og ég 
fer að velta fyrir mér hvort hún sé 

kannski að búast við að eitthvað 
komi fyrir mig. Ég var einn, enginn 
farsími og ekki neitt og enginn vissi 
hvar ég var, ekki einu sinni piltarnir 
vinir mínir sem voru komnir upp í 
skála. 

Þegar ég er að koma út úr hraun-
inu veit ég að ég á þrjá kílómetra 
eftir í skálann og þá sé ég að maður 
kemur út á pallinn á skálanum og 
bregður sér aftur fyrir. Hann kemur 
til baka en stoppar áður en hann 
fer inn. Þá sér hann einhverja þúst 
koma út úr hrauninu og hleypur inn 
og skömmu síðar kemur skarinn út. 
Það skyldi þó ekki vera að þeir væru 
að sjá drauginn sem sumir höfðu 
talað um að væri á þessum slóðum! 
Svo bíða þeir og fylgjast agndofa 
með þústinni nálgast þangað til 
einn þeirra segir upp úr eins manns 
hljóði: „Er þetta ekki Hermann?“ 
Þá glampaði á gleraugun mín í 
stjörnuskininu en ég hafði yfirleitt 
gleraugu uppi á leðurhúfu sem var 
dálítið sérstakt þá en alþekkt í dag. 
Svo kem ég og er óskaplega feginn 
að vera kominn og geri mér grein 
fyrir því að það er alls ekkert í lagi 
að fara svona einn því það segir fátt 
af einum. Ég var hundskammaður 
af þessum eldri skátum sem þarna 
voru enda reyndir menn þar á ferð.

Svo ég var þarna annan í jólum 
og það var ansi skemmtilegt að vera 
þarna með mínum vinum.“

Einn uppi á heiði á jólunum
Hermann Bridde er 90 ára og sex mánuðum betur. Hann rifjar upp eftirminnileg jól þegar hann, 
19 ára og fífldjarfur, lagði einn á stjörnubjarta Hellisheiðina á skíðum á jóladagskvöld árið 1946.  
Brynhildur  
Björnsdóttir
brynhildur@365.is

DJI MAVIC PRO

JÓLAÚTSALA 12. - 31. DES

159.900 144.900 kr.STAKUR

DJI SPARK DJI PHANTOM 
PRO / PRO +

FRÍTT BATTERÍ FYLGIR

DJI GOGGLES
69.900 63.900 kr.

DJI OSMO MOBILE
44.900 34.900 kr.

DJI OSMO+
94.900 84.900 kr.

30% AFSLÁTTUR AF NÁMSKEIÐUM

JÓLAÚTSALA 12. - 31. DES

VERSLUN, VERKSTÆÐI & LEIGA 
KRÓKHÁLSI 6 - 566-6666

NETVERSLUN

DRONEFLY.IS
199.900 179.900 kr.FLYMORE

69.900 59.900 kr.STAKUR
99.900 89.900 kr.FLYMORE
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Sérsmíðaðar innréttingar og granít á borðum
Stórar 60x60 flísar á öllum gólfum ásamt gólfhita
AEG heimilistæki og LED lýsing innan- og utandyra í öllum eignum
Jarðhæðinni fylgir 58 m2 sólpallur og efri hæðinni fylgja 67,5 m2 
þaksvalir

Húsanes kynnir:

STÓRGLÆSILEG TVÍBÝLISHÚS
að Leirdal 29-37 í hjarta Dalshverfis í Reykjanesbæ

Fullbúnar lúxuseignir með öllum gólfefnum – hægt að fá heitan pott með öllum eignum:

Fleiri myndir má finna á www.husanes.is

Garður fullfrágenginn og hægt að fá heitan pott með öllum eignum
Bílastæði hellulögð með hitalögn í gönguleið ásamt upplýstum 
blómakerjum og náttúrustein
Eignirnar eru fjögurra herbergja en hægt er að fá þriggja herbergja 
sé þess óskað

Möguleiki á viðbótarfjármögnun frá seljanda.
Afhending frá desember 2017 og nánari upplýsingar má finna á www.husanes.is eða hjá Eignasala.is í síma 

420-6070 (eignasala@eignasala.is) og Sigrúnu Andradóttur hjá Þingholti í síma 857-2267 (sigrunja@tingholt.is)

Sýningareign er með húsgögnum og fylgihlutum frá Bústoð í Reykjanesbæ.

Efri sérhæð 97,4 m² með 
67,5 m² þaksvölum án bílskúrs 
39,9 m.kr.

Efri sérhæð 133,8m² með bílskúr
og 67,5 m² þaksvölum
47 m.kr.

Neðri sérhæð 120 m² með 
58 m² sólpall án bílskúrs
47 m.kr.

Neðri sérhæð 156,4 m² með bílskúr 
og 58 m² sólpall
54,5 m.kr.

Mjög vinsælar eignir hjá 50 ára og eldri enda eign og garður nánast viðhaldsfrír.

Vegna mikillar eftirspurnar bjóðum við uppá fleiri valkosti:



Bílar 
Farartæki

FRÁBÆRT VERÐ !
 VW CC PANORAMA.Árgerð 
2014,ek.29.þ km, dísel, sjálfskiptur, 
Verð 2.990.000.- Rnr.247378.Á 
staðnum - S:5621717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið 10-18 virka daga

www.bilalif.is

 Bílaþjónusta

 Hjólbarðar

Nýju SailuN dEkkiN Á 
FRÁBÆRu VERÐi.

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

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Pípulagnir
Pípulagningameistari getur bætt 
við sig verkefnum og viðhaldi á 
ofnakerfum. Uppl. í s. 778 1604

 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

REgNBogaliTiR EhF
Alhliða málningarþjónusta löggiltra 
fagmanna. malarar@simnet.is Sími 
891 9890

 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

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

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

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

 Spádómar

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

SÁ SíMaSpÁ í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá, 
Einkaspá. Geymið auglýsinguna . Er 
á facebook

 Rafvirkjun

RaFlagNiR, dyRaSíMaR.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

Auðvelt, þægilegt, flott, Ódýrt!!!..
eftir þínu höfði. www.prentlausnir.is

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með 
rafgeymi, einnig 24 volta og 32 
volta vandaðir díóðuljósakrossar 
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf 
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200 
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699 
2502. Opið virka daga 8-18 og á 
laugardögum í desember 10-16.

Þjóðlagagítarpakki. Kr. 23.900,- Gítar, 
poki, ól, auka strengjasett stillitæki 
og kennsluforrit. Opið alla daga til 
jóla. Gítarinn ehf Stórhöfða 27, S: 
552 2125 www.gitarinn.is

Hágæða Hornafjarðarhumar 
og sjávarfang. SÉRFRÆÐINGAR Í 
SJÁVARFANGI Heimsending. www.
humarsalan.is Pöntunarsími: 867 
6677

 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. 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.

Húsnæði

 Húsnæði í boði
Gott herbergi til leigu í Hólahverfi. 
Stærð ca. 20fm. Laust strax. S:898-
6442 eða 581-4549

 Geymsluhúsnæði

gEyMSluR.iS 
 SíMi 555-3464

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

www.gEyMSlaEiTT.iS 
 FyRSTi MÁNuÐuR FRíR

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

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

Atvinna

 Atvinna í boði

gúMMíSTEypa þ. lÁRuSSoN 
SéR uM SaMSETNiNgu 
og uppSETNiNguM Á 

FÆRiBöNduM úR gúMMíi, 
pu og pVC.

Leitum að fólki sem hefur náð 
25 ára aldri til að útbúa og setja 

saman stór og smá færibönd. 
Eftirfarandi eru þær kröfur sem 
við gerum til starfsfólks okkar: 

- Færni í mannlegum samskiptum. 

- Frumkvæði í starfi. 

- Drifkraftur og jákvæðni eru 
mikilvægir eiginleikar. 

- Þjónustulund og vilji til að skila 
góðu verki. 

Viðkomandi getur hafið störf 
strax.

Nánari upplýsingar í síma 
5674467 á milli kl.09 og 15  

alla virka daga

Vantar verkstjóra í stórt uppsteypu 
verkefni. Uppl. í s. 844 5169 Örn og 
á oulfarsson@gmail.com

Heimilisþrif leitar að duglegum 
einstakling í kvöldvinnu. 
Umsækjandi þarf að hafa bílpróf og 
hreint sakarvottorð. Umsóknir skulu 
berast á heimilisthrif@heimilisthrif.
is

STElla - BaNkaSTRÆTi
Óskar eftir starfskrafti til jóla, 
lágmarksaldur 18 ár. Umsóknir 
ásamt mynd sendist á stella@
stella.is 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Álit Skipulagsstofnunar 

Kröflulína 3, frá Kröflu að Fljótsdalsvirkjun 
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum 
samkvæmt lögum nr. 106/2000.  Álitið liggur frammi hjá Skipulags-
stofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu Landsnets 
er einnig að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.  

 

 

Mat á umhverfisáhrifum  
Ákvörðun um matsskyldu  

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að framkvæmdin 

Allt að 5.000 tonna fiskeldi Tálkna ehf.  
við Þorlákshöfn 

skuli háð mati á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. 
Ákvörðunin liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykja-
vík og á vef stofnunarinnar www.skipulag.is. Ákvörðunina má kæra til 
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála til 13. janúar 2018. 

Hús/ hæð / raðhús í 
110 RVK eða nágrenni óskast!

Hjón með 3 börn óska eftir einbýli, raðhúsi, 
eða hæð á sv. 110 eða  nágrenni. Skoðum allt.

Aðeins langtímaleiga kemur til greina. 
Reglusemi og skilvísar greiðslur.

Nánari upplýsingar sendist á:
sendtohelgi@gmail.com

Tilkynningar

Húsnæði óskast

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

FYRIR 
AÐSTOÐ 
INNANLANDS

gjofsemgefur.is

9O7 2OO2

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar


