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Kynningarblað

Jólin

Krossar á leiði
f. 3xD rafhlöður
Hvítir
Kr. 3.700,-

Treysta Fjarðarkaupum
Í Fjarðarkaupum er persónuleg og fagleg þjónusta. MYNDIR/EYÞÓR

fyrir jólunum
Ármúla 19 · Sími 568 1620
www.gloey.is · gloey@gloey.is

Verslunin Fjarðarkaup í Hafnarfirði er einstök á sinn hátt. Þar er vöruúrval einstaklega fjölbreytt og persónuleg þjónusta laðar að trygga viðskiptavini. Mikil
alúð er lögð við kjötborðið sem svignar undan kræsingum nú fyrir jólin. ➛2
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Mikið vöruúrval einkennir kjötborðið í Fjarðarkaupum.

Vinsælt er að panta fylltan lambahrygg eða -læri fyrir jólin í Fjarðarkaupum.

Framhald af forsíðu ➛
jarðarkaup eiga sér langa sögu
í Hafnarfirði. Hana má rekja
til ársins 1973 en Fjarðarkaup hafa verið á núverandi stað
við Hólshraun frá árinu 1982. Þar
hefur verslunin vaxið og dafnað.
Viðskiptavinir Fjarðarkaupa koma
af öllu höfuðborgarsvæðinu enda
er aðkoma að versluninni góð og
næg bílastæði. Hafnfirðingar segja
sjálfir að Fjarðarkaup séu eins og
félagsmiðstöð, þar rekst maður
alltaf á einhvern kunnugan.
Gísli Sigurbergsson, einn
eigenda Fjarðarkaupa, segir að
fyrirtækið leggi mikinn metnað í
kjötborðið alla daga og sérstaklega
fyrir hátíðir. „FK-hamborgarhryggurinn er okkar stolt. Kjötið er sérvalið, reykt og saltað fyrir Fjarðarkaup. FK-hamborgarhryggurinn
hefur verið mjög vinsæll undanfarin ár og mest seldi jólamaturinn
hjá okkur,“ segir Gísli. „Reyndar er
svínakjöt vinsæll matur á jólunum
en í öðru sæti hjá okkur er heill
svínabógur, síðan lambahryggur
eða -læri og loks purusteikin,“
segir hann enn fremur. „Svína-

kjöt er ódýr matur og það hefur
verið mikil aukning í sölu þess hjá
okkur undanfarið,“ bætir Gísli við
en Fjarðarkaup er líka með mikið
úrval af hangilærum og frampörtum, nautasteikum og alls kyns
villibráð.
„Við leggjum ríka áherslu á
metnaðarfullt kjötborð. Tveir
kjötiðnaðarmenn starfa hjá okkur
við að þjóna viðskiptavininum
eftir hans þörfum. Hægt er að
panta alls kyns útfærslur af fylltum
lambalærum eða lambahryggjum.
Við erum með veglegt kjötborð
og persónulega þjónustu. Allir
geta fundið rétta jólamatinn enda
er kjötborðið okkar sérstaða og
starfsfólkið sinnir öllum óskum
viðskiptavinarins.“
Það eru ekki margar verslanir
sem bjóða upp á jafn fjölbreytt
úrval í kjötborði og Fjarðarkaup.
Viðskiptavinurinn velur kjötið
sjálfur og því er pakkað á staðnum.
Þannig veit fólk alltaf að hverju
það gengur í Fjarðarkaupum. Þótt
borðið sé stútfullt af jólakræsingum þessa dagana þá er einnig
fiskborð í Fjarðarkaupum þar
sem boðið er upp á nýjan fisk og
fiskrétti. Gísli segir að sömuleiðis

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.

Útgefandi:
365 miðlar
Ábyrgðarmaður:
Svanur Valgeirsson

F

FK-hamborgarhryggurinn er vinsælasti jólamaturinn í Fjarðarkaupum. MYNDIR/EYÞÓR

sé hægt að fá skötu en hún er í lofttæmdum umbúðum til þæginda
fyrir viðskiptavininn.
Í Fjarðarkaupum er mikið
vöruúrval og viðskiptavinir geta
fengið allt sem þá vantar fyrir jólin.
„Við erum með fjölbreytt meðlæti
með jólamatnum, hvort sem það
er með FK-hamborgarhryggnum
eða öðrum réttum,“ segir Gísli en
þess má geta að í Fjarðarkaupum
er heimilisdeild þar sem er úrval
af fallegri gjafavöru. Þá er hægt að
grípa jólanáttfötin eða -nærfötin
með í verslunarferðinni í Fjarðarkaup.
Verslunin Fjarðarkaup verður opin
til kl. 19 í dag og á morgun en 22
á föstudag og laugardag. Hægt er
að skoða afgreiðslutíma á heimasíðunni www.fjardarkaup.is

Kjötiðnaðarmenn geta útbúið kjötið eins og viðskiptavinurinn vill hafa það.

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

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

Smáratorgi 3 · 201 Kópavogi · 550 2700

LESLJÓS FYLGIR
völdum bókum á Heimkaup.is

Ragnar Ingi Aðalsteinsson

Yrsa Sigurðardóttir

FYLGIR

3.990 kr.

3.390 kr.

Hvað er íslenskara? Vísur af
ýmsum toga, sumar þekktar, aðrar
á fárra vitorði.

Ásta Kristrún Ragnarsdóttir

6.990 kr.

FYLGIR

4.990 kr.

6.990 kr.

„Hún kann að tala um málin sem eru
efst á baugi“ Þorgeir Tryggvason,
Kiljunni. Enn ein góð frá Yrsu.

Guðni Kolbeinsson þýddi

4.990 kr.

„Þetta er frábærlega vel uppbyggð
bók“ Sigurður Valgeirsson, Kiljunni.
Frábær á jólanótt.

6.990 kr.

5.490 kr.

„Allt gerir hann óaðfinnanlega.
Þetta er mjög fínn Arnaldur“
Kolbrún Bergþórsdóttir, Kiljunni.

Sólveig Pálsdóttir

Gunnar Helgason

FYLGIR

6.490 kr.

Arnaldur Indriðason

Ragnar Jónasson

FYLGIR

5.190 kr.

Ásta Kristrún varpar ljósi á magnað
lífshlaup formæðra sinna.

9.990 kr.

7.490 kr.

4.890 kr.

Hönnun í máli og myndum fyrir alla
unnendur klassískrar hönnunar.

Frí heimsending!
Gildir um allar sendingar yfir kr. 4.000

3.990 kr.

Það er alltaf fjör í kringum fjölskyldu
Stellu. Nú kemur amma á óvart og
Stella segir frá af sínu alkunna fjöri.

6.490 kr.

4.890 kr.

Ung kona hverfur sporlaust eins og
himininn hafi gleypt hana. Hvaða
óhugnaður býr í einangruninni?

Tilboðið gildir 20-22 desember.
Smáratorgi 3 · 201
Smáratorgi
Kópavogi3· ·550
2012700
Kópavogi · 550 2700
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Góðar gjafir úr eldhúsinu

Heimatilbúnar gjafir standa alltaf fyrir sínu og þær hafa þann góða kost að safna hvorki ryki né
taka pláss til lengri tíma. Slíkar gjafir má töfra fram á örstuttum tíma án mikillar fyrirhafnar.
Sigríður Inga
Sigurðardóttir

sigriduringa@365.is

F

áar gjafir eru jafnskemmtilegar og þær sem eru heimagerðar og ekki er verra ef hægt
er að borða þær eða drekka. Hægt
er útbúa slíkar gjafir með litlum
fyrirvara og gefa í jólagjöf, eða við
önnur tækifæri, enda eiga þær
alltaf vel við.

Skemmtileg vinagjöf

Kakó í krúttlegri krukku er sniðug
gjöf sem tekur stuttan tíma að
útbúa. Hér er að ferðinni tilvalin
vinagjöf fyrir börn og unglinga
því flestum á þeim aldri finnst

heitt kakó gott. Allt sem þarf er
falleg krukka, kakóduft, t.d. Swiss
Miss, og loks sykurpúðar í þeirri
stærð sem hver og einn kýs. Hrein
krukka er fyllt að hálfu með kakódufti og síðan fyllt upp í hana með
sykurpúðum í þeirri stærð sem
hver og einn heldur mest upp á.
Gaman er að skreyta krukkuna
með flottum borða og jólabrjóstsykursstaf.

Lofnarblómsedik

Lofnarblóm, eða lavender, hefur
um aldir verið notað á margvíslegan hátt en það gefur frískandi
ilm og á að hafa róandi áhrif. Það
má t.d. setja þurrkuð lofnarblóm
í litla taupoka og stinga inn í skáp

Heimagerðar karamellur eru bragðgóðar og sniðugar til gjafa.

Gleðigjöf!
Bes
Upptu
áh

alds

Árstíðabundnar vörur sem hafa slegið í gegn

Lofnarblóm má nota á margvíslegan hátt til að fá góða lykt í húsið.

Kakó í krukku er vinaleg gjöf.

til að fá ferskan ilm í föt, handklæði eða sængurföt. Slíkur poki
gæti verið sæt aukagjöf. Hægt er að
bæta þurrkuðum lofnarblómum út
í líkamsskrúbbinn, baðolíuna eða
hárnæringuna til að fá góðan og
róandi ilm og það má jafnvel setja
þau út í kökudeig. Svo má setja
lofnarblóm út í edik, t.d. hvítvínsedik, og setja á fallega flösku og
gefa í jólagjöf. Slíka blöndu er hægt
að nota fyrir alhliða þrif og fá góða
lykt í leiðinni. Best er að nota einn
hluta af þurrkuðum lofnarblómum
á móti fjórum hlutum af hvítvínsediki, svo sem ¼ bolla af lofnarblómum á móti einum bolla af
borðediki. Gott er að blanda þessu
saman í könnu og hella síðan yfir í
fallega flösku, sem búið er að sótthreinsa og skreyta síðan að smekk.

lega næstu þrjá mánuðina. Með
tímanum á blandan að verða
fagurrauð. Eftir þrjá mánuði ætti
blandan að vera tilbúin og má þá
hella henni á flöskur til gjafa.
Einnig má nota vodka í staðinn
fyrir gin. Ef ætlunin er að gefa
hindberjagin í jólagjöf er hægt
að setja fersk hindber í hreina
og flotta flösku og hella gini eða
vodka yfir en þá eru berin meira
til skrauts en að gefa gott bragð.
Hægt er að prófa sig áfram með
eitt og annað, t.d. má setja nokkra
bita af chili-ávextinum í flösku og
hella vodka yfir og fá þannig sterkt
bragð af drykknum.

Ómótstæðilegar
karamellur
Flestum finnst gaman að búa til
karamellur og ekki er verra að fá
heimagerðar og gómsætar karamellur í jólagjöf. Þær má skera
niður og pakka í fallegt sellófan
eða bökunarpappír, setja í öskju og
gleðja einhvern á jólunum.
275 g púðursykur
325 g sykur
225 g smjör
350 g síróp
300 ml rjómi
175 ml mjólk
2 msk. vanilludropar

Tilvalið í veisluna eða á hlaðborðið.
Fást í öllum helstu matvöruverslunum
og í fiskborði stórmarkaðanna.

Setjið allt hráefni í pott og hitið við
lágan hita. Hrærið vel í á meðan
blandan er að hitna. Látið hana ná
120-130°C hita og látið svo kólna
lítillega. Hellið í mót sem er 20x20
cm að stærð (eða notið einfaldlega

Kryddsalt
Rauður drykkur með tvisti.

það mót sem er til, en þó ekki of
stórt svo karamellurnar verði ekki
þunnar). Látið kólna vel. Skerið í
hæfilega stóra bita, pakkið inn í
sellófan og lokið fyrir með skrautlegu bandi. Setjið í öskju eða dós
og færið þeim sem þið viljið gleðja
á jólunum.

Hindberjadrykkur
með smá
tvisti
700 ml gin eða
vodka
400 g frosin
hindber
250 g sykur
kanilstöng
Setjið gin, hindber, sykur
og kanil í hreina krukku.
Lokið vandlega og setjið í
kæli. Hristið daglega næstu
tvær vikurnar en svo viku-

Kryddsalt er eitthvað sem allir
geta notað. Nota má margs konar
krydd, svo sem rósmarín, chili eða
timían til að bragðbæta saltið.
340 g saltflögur, t.d. Maldon salt
2 msk. timían eða 1 msk. rósmarín
Setjið 110 g af salti og 1 msk. af
kryddinu í matvinnsluvél
og malið fínt.
Blandið því sem
eftir er saman
við og látið
saltblönduna
þorna vel
á grunnum
diski í 2-3
klst. Hellið kryddsaltinu í
smekklega
glerkrukku og
skreytið að
vild.

SUSHI

WORK

SHOP

Borgardætur

GJÖF SEM
SKEMMTIR
Hvort sem þú vilt gleðja tónlistarunnandann
eða dansáhugamanninn, hvort sem
viðtakandinn vill eiga kvöldstund í leikhúsinu
eða styðja liðið sitt á íþróttavellinum, getur þú
verið viss um að gjafakort frá midi.is uppfylli
óskir vina og vandamanna. Það er auðvelt

Gjafakortin fást á midi.is.
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Ráð gegn jólaveislukvíða

Nú er jólahátíðin að skella á með tilheyrandi veisluhaldi og mannamótum. Margir fyllast kvíða
fyrir jólaveislur og forðast þær jafnvel alfarið en hér eru nokkur ráð til að gera þær auðveldari.
Oddur Freyr
Þorsteinsson

oddurfreyr@365.is

K

annanir sýna að margir kvíða
fyrir jólaveislum. Sumir
fyllast kvíða við tilhugsunina
um að þurfa að skemmta sér með
öðrum en vanalega og óttast að
vera ekki nógu skemmtilegur eða
áhugaverður félagsskapur. Aðrir
óttast sífellt að gera sig að fífli og
hafa sérstakar áhyggjur af því að
gera eitthvað sem þeir sjá eftir
undir áhrifum áfengis.
En það eru til nokkur góð ráð sem
geta hjálpað fólki að höndla kvíðann og gera sig ekki að fífli, hvort
sem það er í veislu með vinum, fjölskyldu eða vinnufélögum.
Fyrsta og mikilvægasta ráðið er
að fara varlega í áfengið. Það getur
gert kvíðann og óöryggið bærilegra,
en það er auðvelt að fara yfir strikið
og líða illa eða haga sér á óviðeigandi hátt. Þegar líður á kvöldið
getur kvíði eða aðrar neikvæðar
tilfinningar líka komið aftur af
auknum krafti. Það er heldur ekki
hollt að reiða sig á áfengi til að
komast í gegnum mannamót.
Ekki fela kvíðann. Láttu einhvern
annan vita að þú sért kvíðin(n), til
dæmis þann sem bauð þér eða vin
þinn sem ætlar líka. Viðkomandi

sýnir þér líklega samkennd og nærgætni og það getur hjálpað þér að
slaka á. Ef þú ert líka hreinskilin(n)
við fólk sem þú hittir í veislunni og
segir því að þú eigir stundum erfitt
með veislur er líklegt að fólk sýni
þér samkennd og játi jafnvel að
því líði eins. Það er um að gera að
minnka þrýstinginn á sjálfan sig.
Það ætlast enginn til að þú haldir
uppi fjörinu.
Vertu með félaga. Hvort sem það
er til að passa að þú ofgerir þér ekki
í drykkjunni eða til að smyrja samskipti er gott að hafa smá stuðning.
Ef það er enginn á staðnum sem
þú vilt halla þér að er líka stundum
gott að hafa samband við traustan
vin og fá hann til að segja þér eitthvað gott um þig. Smá auka sjálfstraust skemmir ekki fyrir.
Ekki vera feimin(n) við að taka
hlé frá veislunni og fara afsíðis til að
ná áttum.
Vertu vakandi fyrir því þegar þú
færð nóg. Þú þarft ekki að skammast þín fyrir að fara snemma og það
er betra að fara á meðan það er enn
gaman og fá góða upplifun en að
vera lengur en þig langar og fara að
leiðast eða líða illa.
Settu þér raunsæ markmið,
eins og að kynna þig fyrir tveimur
nýjum manneskjum, eða að vera
að minnsta kosti klukkutíma í

Sumir fyllast
kvíða við tilhugsunina um
að mæta í jólaveislu.
MYND/NORDIC
PHOTOS/GETTY

veislunni. Þá verður auðveldara að
mæta.
Undirbúðu umræðuefni. Það
getur verið erfitt að spjalla við
ókunnugt fólk en með því að spyrja
út í áhugamál er oft hægt að finna
sameiginlegan grundvöll og ef
þú hefur lesið þér til um málefni
líðandi stundar er hægt að ræða
íþróttir, fréttir eða kvikmyndir.

Ekki flýja strax. Yfirleitt er
kvíðinn verstur fyrst, en þegar þú
venst umhverfinu minnkar hann
fljótlega.
Mættu snemma. Það er eðlilegt að fresta því að mæta ef þú ert
kvíðin(n), en það getur verið mun
erfiðara að komast inn í samræður
þegar líður á veisluna.
Mundu svo að fólki finnst þú

örugglega vera indæl(l). Svo lengi
sem þú ert kurteis á fólki ekki eftir
að líka illa við þig eða finnast þú
leiðinleg(ur).
Á leiðinni heim skaltu líka vera
stolt(ur) af sjálfum þér. Þú lést
kvíðann og óöryggið ekki koma í
veg fyrir að þú gerðir eitthvað og
það er ástæða til að vera ánægð(ur)
með sig.

Norski unglingaþátturinn Skam er gríðarlega vinsæll víða um heim.

Mikið úr val af hágæða vetrar fatnaði í jólapakkann!

Skam heldur
vinsældum

N
Norsk ullarnærföt úr einstaklega mjúkri og teygjanlegri 100% merino ull

Peysa kr.11.990.- Buxur kr.10.990.-

SPORTÍS
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orsku þættirnir Skam eru
umtöluðustu sjónvarpsþættir árið 2017 samkvæmt
Tumblr-listanum. Þættirnir hrinda
meira að segja Game of Thrones
úr efsta sætinu. Þótt Skam hafi
einungis verið sýndir á Norðurlöndunum, í Noregi, Svíþjóð, Danmörku, á Íslandi og í Finnlandi,
ná þeir engu að síður miklum
vinsældum á alþjóðlegum lista eins
og Trumblr er. Á eftir Skam koma
Game of Thrones, Stranger Things
og Walking Dead.
Tumblr samanstendur af 383
milljónum ólíkra bloggnotenda.
Sömuleiðis er mikið rætt um Skam
á Instagram. Breski miðillinn The
Guardian útnefndi Skam bestu
þættina fyrir samfélagsmiðlakynslóðina sem nú vex úr grasi. Skam
þættirnir hafa ekki verið sýndir
með enskum texta, en margir aðdáendur þeirra hafa textað þá sjálfir
yfir á enska tungu.
Skam þættirnir voru fyrst sýndir
á vef NRK og fengu strax ótrúlegt
áhorf hjá unglingum. Aðdáendum
þáttanna fjölgar stöðugt. Þá hafa

Skam þættirnir hafa
slegið í gegn hjá
unglingum um allan
heim, jafnvel þótt þeir
hafi ekki enn verið sýndir
með enskum texta.
heimsóknir á vef NRK, norska
ríkissjónvarpsins, aukist umtalsvert frá því þættirnir hófu göngu
sína. Metið var 9. þáttur í seríu þrjú
sem fékk 1,2 milljónir áhorfenda.
Á haustmánuðum 2016 flykktust
danskir og sænskir unglingar inn á
NRK og horfðu á þættina um leið
og þeir glósuðu orðin sem þeir
skildu ekki. Nú hefur verið gengið
frá sýningu þáttanna í Hollandi,
Þýskalandi, Ítalíu, Frakklandi og
Spáni. Þá hefur Simon Fuller keypt
réttinn á seríunni í Bandaríkjunum
en hann er maðurinn á bak við
marga vinsæla sjónvarpsþætti
eins og Idol og fleira. Bandaríska
útgáfan verður staðfærð fyrir þann
markað.

Smáauglýsingar
Bílaþjónusta

Bílar
Farartæki

512 5000

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

Vy-þrif ehf.

Keypt
Selt

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

Bókhald
Til sölu

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

Hjólbarðar

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

Málarar
Regnbogalitir ehf

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

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Húsaviðhald

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

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

Varahlutir

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

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

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

Hreingerningar

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 5861414
http://www.stora.is

Spádómar
Spásíminn 908 5666

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

Rafvirkjun
Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

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

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

Skötuveisla

Þjónusta

FORD Transit Connect. Árgerð 2013,
ekinn 24 Þ.KM, Dísel, beinsk. TILBOÐ
1.490.000 +VSK. Rnr.136370.

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

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

VW Caddy 1.6 Dísel m/ hillukerfi.
Árgerð 2012, ekinn 44 Þ.KM, dísel,
beinskiptur. TILBOÐ 1.590.000 +VSK.
Rnr.136168.

VW Crafter Langur Háþekja. Árgerð
2015, ekinn 14 Þ.KM, dísel, 6 gírar.
TILBOÐ 3.590.000 +VSK. Rnr.135490.

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

Búslóðaflutningar
Nýju Sailun dekkin á
frábæru verði.

NÝR BÍLL - VW Crafter 35 KR103.
Dísel, Beinskiptur. Verð 3.390.000
+VSK. Rnr.136266.

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

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

intellecta.is

Skötuveisla
á Cafe Catalinu

Að venju verðum við með hið margrómaða
vestfirska skötuhlaðborð á Þorláksmessu.
Stórskata • Saltfiskur
Plokkfiskur • Rófur
Kartöflur • Hamsatólg
Hnoðmör • Smjör • Rúgbrauð
Kaffi og konfekt
Hlaðborð í hádeginu frá kl. 11:30-14:00
og um kvöldið frá kl. 18:00-20:00
Húsið opnar kl. 11:00

RÁÐNINGAR

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

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

Save the Child
Children
h rren á ÍÍslandi
s

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.

Óskast keypt

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
www.hagvangur.is

Tilkynningar

SKIPULAGSBREYTING
Breyting, Krýsuvíkurvegur, Hamranes- tengivirki. Deiliskipulag.

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

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

Til bygginga

Skipulags- og byggingarráð Hafnarfjarðar samþykkti á fundi sínum 14.nóv. 2017 að auglýsa tillögu að
deiliskipulagi lóðarinnar. Skipulags- og byggingarráð samþykkti að málsmeðferð deiliskipulagsins yrði í
samræmi við 1. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 þar sem hér er um óverulega breytingu á núverandi
nýtingu lóðar að ræða og heimilar auglýsingu þess með vísan til 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Breytingin felst m.a. í því að lega aðkomuvegar er uppfærð og vegarstæði hliðrað til suðurs á hluta vegstæðisins.
Lóð Landsnets er skipt upp í tvær lóðir. Ný lóð fyrir aðveitustöð HS-veitna er afmörkuð innan núverandi lóðar
Landsnets. Ný girðing verður sett upp á lóðarmörkum milli lóða Landsnets og HS-veitna. Gert er ráð fyrir að nýir
jarðstrengir sem tengjast rafveitukerfi Hafnarfjarðar verði lagðir frá aðveitustöð HS-veitna.
Tillögurnar verða til sýnis í þjónustuveri Hafnarfjarðar Strandgötu 6 og hjá Umhverfis- og skipulagsþjónustu
Norðurhellu 2, frá 20.12. 2017 til 01. 02. 2018 og á hafnarfjordur.is
Þeim sem telja sig hagsmuna eiga að gæta er gefinn kostur á að gera athugasemdir við breytinguna og skal þeim
skilað skriflega til Umhverfis- og skipulagsþjónustu Hafnarfjarðarbæjar, eigi síðar en 1. febrúar 2018. Þeir sem
eigi gera athugasemdir við breytinguna innan tilskilins frests, teljast samþykkir henni.
Nánari upplýsingar eru veittar á umhverfis- og skipulagsþjónustu. Skipulagsfulltrúi.

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.

HAFNARFJARÐARBÆR
RÁÐHÚS HAFNARFJARÐAR
STRANDGÖTU 6

ÞJÓNUSTUVER
OPIÐ FRÁ KL. 8.00 – 16.00
ALLA VIRKA DAGA

585 5500
hafnarfjordur.is

Atvinna

Heimilið

Barnavörur
valka.is

VIÐ LEITUM AÐ
ÖFLUGUM RAFVIRKJA
Verð frá 99.900 kr. Barnið
Okkar - Hlíðasmára 4 - 201 Kóp.
barnidokkar.is

Húsnæði

Valka óskar eftir rafvirkja í samsetningu á hátækni
fiskvinnslubúnaði. Um er að ræða fjölbreytt starf hjá
vaxandi fyrirtæki. Við leitum að öflugum einstaklingi til
liðs við góðan hóp í jákvæðu starfsumhverfi. Við hvetjum
konur jafnt sem karla til að sækja um.

Húsnæði til leigu:

Save the Children á Íslandi

165 fm húsnæði á götuhæð
að Nýbýlavegi 8 með inngang
og glugga að Nýbýlavegi.
Húsnæðið hefur verið nýtt undir
matvælaframleiðslu, og hentar
afar vel undir veitingastað eða
matvælaframleiðslu.
Nánar: hafsteinn@
lundurfasteignir.is

hátæknilausnir fyrir vinnslu á fiski með það að
markmiði að auka afköst, nákvæmni og framleiðni

Starfssvið:

í samræmi við óskir viðskiptavina okkar.

• Samsetning á tækjum sem Valka framleiðir

Framtíð fyrirtækisins byggir á hæfu, heiðarlegu

• Prófanir á tækjum

Atvinnuhúsnæði

Hlutverk okkar er að hanna og framleiða

• Þátttaka í uppsetningu á tækjabúnaði bæði
innanlands sem og erlendis

og framsæknu starfsfólki sem axlar ábyrgð og sýnir
frumkvæði í starfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sveins- eða meistarapróf í rafvirkjun
• Reynsla af samsetningu á rafeindavörum er æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Frumkvæði og metnaður

Nánari upplýsingar um starfið veitir Róbert Hafsteinsson,
Framleiðslustjóri í síma 430 0600.
Umsóknarfrestur er til 28. desember nk.
Umsóknir sendist á robert@valka.is

Kría hönnunarstofa www.kria.is

Vagnstykki + kerrustykki
+ skiptitaska

