
Kynningarblað

brandtex stendur fyrir glæsilegan fatnað í miklum gæðum og á góðu verði. Jakkinn hér á myndinni kostar aðeins 12.990 krónur og fæst í stærðunum 34-48.

Ungar konur vilja hafa 
blóm í kringum sig. Bæði 
afskorin blóm og potta-
blóm að sögn Sigríðar 
Gunnarsdóttur.  ➛4
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ný dönsk flottheit
Danski tískurisinn brandtex opnar stórglæsilega tískuverslun við mikil hátíðar
höld í Kringlunni á morgun. Mikill fengur er í komu brandtex fyrir íslensku 
kvenþjóðina sem finnur þar glæsilegan kvenfatnað fyrir allan aldur.   ➛2Fæst í apótekum og heilsubúðum

Góð melting styrkir ónæmiskerfið

Stjórnaðu bakteríu-
flórunni með OptiBac
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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@frettabladid.is, s. 512 5349 | Ragnheiður Tryggvadóttir, 
heida@frettabladid.is, s. 512 5367 | Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 
| Sigríður Inga Sigurðardóttir, sigriduringa@frettabladid.is, s. 512 5372 | Starri Freyr Jónsson, starri@
frettabladid.is, s. 512 5358 |  Þórdís Lilja Gunnarsdóttir, thordisg@frettabladid.is s. 512 5338

Útgefandi: 
365 miðlar 
Ábyrgðarmaður:  
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Sölumenn: Atli Bergmann, atli@frettabladid.is, s. 512 5457 | Jón Ívar Vil-
helmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | Ólafur H. Hákonarson, 
olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Máté Dalmay, mate@frettabladid.
is, s. 512 5442 ,

Nýja Brandtex verslunin er full af vorlegum og kvenlegum klæðum. Góð og persónuleg þjónusta er aðalsmerki Brandtex og einstakur starfsmannahópur tekur vel á móti viðskiptavinum. MYND/ERNIR

allar vörur verða aðgengilegar 
viðskiptavinum heima í stofu, 
eða hvar og hvenær sem er.

Frábær opnunartilboð
Á morgun verður haldin stór-
glæsileg opnunarhátíð í Brandtex. 
Verslunin verður opnuð klukkan 
tíu og fyrstu þrjátíu gestirnir sem 
mæta frá 2.000 króna gjafabréf í 
versluninni. Að auki verða frábær 
opnunartilboð á boðstólum. 
Bylgjan verður með beina útsend-
ingu frá klukkan 12 til 15 og Dísa í 
World Class kynnir glænýja snyrti-
vörulínu frá Laugum Spa, með 20 
prósenta kynningarafslætti. DJ 
Dóra Júlía heldur uppi veislufjöri 
og sér til þess að opnun Brandtex 
í Kringlunni verði ógleymanleg 
upplifun.

Brandtex er á 2. hæð í Kringlunni. 
Sjá Brandtex Ísland á Facebook.

ÞESSI VÖRUMERKI FÆRÐU Í BRANDTEX!

Aðalsmerki Brandtex er 
einstaklega fallegur kven-
fatnaður í nútímalegum 

stíl. Hann er stílhreinn og litríkur, 
með áherslu á gæði og fæst í 
stærðunum 34 til 56. Með til-
komu Brandtex gefst því konum 
á öllum aldri einstakt tækifæri til 
að klæðast fallegum og nýtísku-
legum fatnaði, óháð lögun og 
stærð.

Fyrir konur á öllum aldri
Brandtex var stofnað árið 1935 af 
Anne og Aage Petersen í Dan-
mörku. Þau framleiddu uppruna-
lega dýrindis barnaföt en með 
árunum þróaðist fatasaumur 
Brandtex yfir í nútímalegan og 
sérlega glæsilegan kvenfatnað 
sem nú er seldur í fleiri en 2500 
verslunum um allan heim.

Brandtex tilheyrir BTX Group, 
einum stærsta tískuframleiðanda 
Danmerkur sem er leiðandi á 

Norðurlöndunum þegar kemur 
að vörumerkjum og fatnaði fyrir 
konur á öllum aldri.

Heillandi tískumerki
Góð, persónuleg þjónusta er höfð 
að leiðarljósi hjá Brandtex og þar 
starfar stórkostlegur hópur frá-
bærra kvenna sem taka vel á móti 
viðskiptavinum. Hvert sem litið 
er heillandi kvenfatnaður sem 
samanstendur af lokkandi úrvali 
hversdagsfatnaðar, yfirhöfnum, 
náttfötum, skóm og undurfögru 
skarti.

Í Brandtex eru einnig fáanleg 
tískumerkin IMITZ, SIGNATURE, 
JENSEN OG CISO. Reglulega 
bætast við nýjar og spennandi 
vörur og því alltaf eitthvað nýtt 
og spennandi í búðinni. Hægt 
verður að fylgjast með öllu 
því nýjasta á Facebook, undir 
Brandtex Ísland, og senn opnar 
netsíðan Brandtex.is, þar sem 

Brandtex stend-
ur fyrir einkar 
kvenlegan, stíl-
hreinan, litríkan 
og nútímalegan 
stíl. Gæðin eru 
einstök og 
verðin koma 
ánægjulega á 
óvart. Buxur 
eru frá krónum 
6.990, bolir og 
toppar frá 2.990 
krónum og 
skyrtur frá 5.990 
krónum.

Í Brandtex finna konur á öllum aldri glæsilegan fatnað óháð lögum og stærð.

BRANDTEX: Fyrir eldri konur sem vilja vera 
þægilega klæddar en með ákveðinn stíl. 
Tímalaus hönnun sem einkennist af lit-
ríkum, mjúkum og munstruðum flíkum.

IMITZ: Nútímalegur fatnaður fyrir yngri, 
sterkar og sjálfstæðar konur. Einstak-
lega falleg og smart klæði með flottum 
smáatriðum.

CISO: Fyrir konur í stærðunum 42 til 56 sem 
þora að standa upp úr og vera öðruvísi.

SIGNATURE: Fyrir allar konur sem fíla ró-
legan og þægilegan stíl. Merkið er þekkt 
fyrir glæsilegar undirstöðuvörur og ættu 
allar konur að eiga flík frá Signature.

JENSEN: Fyrir allar konur sem aðhyllast 
hefðbundinn hversdagsfatnað. Jensen 
hefur sett litaspjaldið í hæstu hæðir og 
vinnur mikið með sterka liti, munstur og 
röndótt.

 2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK  2 8 .  F E B R ÚA R  2 0 1 8  M I ÐV I KU DAG U R



ly�a.is

Sérfræðingur Sothys veitir 
fría húðgreiningu í Ly	u:

Í dag mið. | Lágmúla kl. 14–18

Fim. 1. mars | Smáratorgi kl. 14–18  

Fös. 2. mars | Keflavík kl. 14–18 

Lau. 3. mars | Smáralind kl. 14–18

25%
afsláttur
28. feb.–11. mars

Sothys dagar í Ly	u
Dagana 28. febrúar–3. mars verður kynning á hinum vönduðu og vinsælu 

vörum frá Sothys í völdum apótekum Ly�u. Þar veitir sérfræðingur Sothys 

ráðgjöf ásamt húðgreiningu og býður gestum að kynnast kremum og serum 

frá Sothys sem þekkt eru fyrir nærandi og rakagefandi eiginleika. Sothys 

snyrtitaska ásamt 30 ml hreinsivatni, hreinsimjólk og 15 ml hálsaserum 

fylgir þegar verslað er fyrir 5.000 kr. eða meira. 

Hlökkum til að sjá þig!



Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Léttur og góður réttur sem 
hentar vel á síðasta degi 
febrúar. Uppskrift fyrir fjóra.

4 kjúklingabringur
4 msk. sesamfræ
½ tsk. salt
¼ tsk. pipar
2 msk. smjör til steikingar

Epla- og fennelsalat
2 græn epli
Safi úr einni sítrónu
1 fennel
1 msk. sykur
2 msk. fínt hakkað dill
2 mozzarellakúlur
1 msk. jómfrúarólífuolía
Nýmalaður pipar

Kryddið kjúklingabringurnar með 

salti og pipar. Veltið þeim síðan 
upp úr sesamfræjum. Setjið smjör 
á pönnu og steikið kjúklinginn í 
tvær mínútur á hvorri hlið. Lækkið 
þá hitann, setjið lok á pönnuna 
og látið steikjast áfram í fjórar 
mínútur. Takið hitann af en látið 
kjúklinginn hvíla áfram á pönn-
unni í nokkrar mínútur.
Skrælið eplin og kjarnhreinsið 
þau. Skerið þau síðan í fíngerðar 
sneiðar, til dæmis með ostaskera, 
og setjið í skál. Kreistið sítrónusafa 
yfir þau. Skerið því næst fennel í 
þunnar sneiðar og leggið í skálina. 
Dreifið sykrinum yfir og dilli. 
Blandið öllu vel saman.
Skerið mozzarella í sneiðar og 
berið fram með kjúklingnum og 
salatinu. Dreifið ólífuolíu yfir 
ostinn og kryddið með pipar.

Kjúklingabringa með sesam  
og epla- og fennelsalat

Kjúkling er hægt að elda á svo margan hátt.

Sigríður Gunnarsdóttir sem 
rekur blómaverslunina 18 
rauðar rósir í Hamraborg 

segir að mikil breyting hafi orðið í 
blómasölu. Ungar konur vilji hafa 
lifandi blóm í kringum sig og gera 
heimilið hlýlegt. Blóm eru ódýr 
leið til að gera heimilið fallegt. 
Sum blóm eru vinsælli en önnur, 
að sögn Sigríðar eða Diddu, eins 
og hún er jafnan kölluð.

Dekkri veggir á heimilum hafa 
verið áberandi að undanförnu, 
jafnvel mjög dökkir. Í framhaldinu 
hafa falleg blóm komið til móts 
við hin dimmu híbýli. Didda segir 
að hvít blóm séu mjög vinsæl 
um þessar mundir. „Eucalyptus 
hefur sömuleiðis verið mjög vin-
sælt blóm en það hefur grá blöð. 
Eucalyptus er oftast tekið með 
afskornum blómum. Það lyktar vel 
og margir taka liljur með því. Liljur 
eru reyndar mjög vinsælar núna í 
öllum litum. Svo eru pottaplönt-
urnar orðnar mjög vinsælar,“ segir 
Didda og bætir við að hún hafi 
fundið mikla breytingu hvað þetta 
varðar en pottaplöntuáhugi lá 
niðri um langt skeið. „Planta sem 
nefnist rifblaðka eða Monstera 
hefur verið mjög vinsæl en hún er 
bæði til í potti og afskorin. Blöðin 
eru græn og stór. Það er mjög 
misjafnt hvort fólk vilja stórar 
eða litlar plöntur, fer svolítið eftir 
umhverfinu á heimilinu.“

Hún segir að margar eldri konur 
sem komi í búðina hafi orð á því 
hversu skemmtilegt sé að sjá aftur 
pottaplöntur. „Það hefur aukist 
mjög mikið að fólk komi og kaupi 
sér blóm fyrir helgar. Við þurfum 
ekkert sérstaka daga til að skreyta 
heimilið með blómum,“ segir 
Didda en tveir stórir blómadagar 
eru í febrúar, Valentínusardagur 
og konudagur. „Við höfum líka 
tekið eftir því að fólk vill hafa 

fleiri hluti í kringum sig en var á 
tímabili. Til dæmis hafa kerta-
luktir verið mjög vinsælar. Það er 
hlýleg stemming í gangi núna,“ 
segir hún.

Blóm bæta loftgæði á heimilum. 
Það styttist í páskana í lok mars 

og þá vilja flestir hafa gul blóm í 
kringum sig, hvort sem það eru 
páskaliljur, túlípanar eða önnur 
gul blóm. Síðan er það vorið og 
tími fyrir kryddplöntur en þá 
byrjar fólk sömuleiðis að huga að 
garðplöntunum fyrir sumarið.

Blómaáhugi 
sjaldan meiri
Eftir langan og kaldan vetur eru margir sem vilja flytja vor-
ið inn í stofu og gera það gjarnan með fallegum blómum. 
Á undanförnu ári hefur færst í vöxt að fólk skreyti heimil-
ið með bæði afskornum blómum og pottablómum.

Didda hjá 18 rauðum rósum segir að ungar konur vilji skreyta heimili sín með blómum. MYNDIR/ANTON BRINK

Þetta blóm heitir Eucalyptus og 
margir vilja eignast það.

Hvít blóm hafa átt vinsældum að fagna. 

Rifblaðka er mikið notuð með fal-
legum afskornum blómum. 

Veglegt sérblað Fréttablaðsins
um brúðkaup kemur út 23. mars nk.

Allt sem hugsast getur varðandi brúðkaup.

Tryggðu þér gott auglýsingapláss 
í langmest lesna dagblaði landsins.

Upplýsingar hjá auglýsingadeild Fréttablaðsins í síma 512 5402
eða sendu okkur póst á netfangið serblod@frettabladid.is

.is

Allt það helsta úr heimi  
TÍSKUNNAR á einum stað 
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Laugavegi 63 • Skipholti 29b • Sími 551 4422 • www.laxdal.is

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

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

ÚTSÖLUVÖRUR 

(buxur-pils-jakkar)

Kr. 3900,- eða 

4900,- stk

GERRY WEBER - TAIFUN - SAMOON  
VORFATNAÐUR FYRIR ALLAR VORVEISLURNAR

TILBOÐSADAGAR 
20 % AFSLÁTTUR MIÐVIKUD. - LAUGARD.



Bílar 
Farartæki

100% LÁN
SKODA Octavia 2.0 Dísel Sjálfskiptur 
Elegance. Árgerð 2014, ekinn 89 
Þ.KM. Verð 2.990.000. Rnr.136482.

100% LÁN
SKODA Octavia Dísel Elegance 4x4. 
Árgerð 2014, ekinn 76 Þ.KM. Verð 
2.990.000. Rnr.136574.

100% LÁN
SKODA Octavia 2.0L Dísel 
Sjálfskiptur Station. Árgerð 2014, 
ekinn 61 Þ.KM. Verð 2.780.000. 
Rnr.136717.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

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

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Þarftu að kaupa  
eða seLja bíL?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur 
þar sem þú getur keypt eða selt 
bíl á einfaldan og hagkvæman 
hátt. Kynntu þér málið. www.
bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

 Bílar til sölu

HYUNDAI ix35, 2010, snyrtilegur, 
velmeðfarinn. Nýskr. 12/2010, ekinn 
99 þ.km, bensín, sjálfsk. 6 gíra, 4x4, 
góð heilsársdekk. TILBOÐ 1.450.000 
 Uppl. í s:781-3999 Lóa.

 Hjólbarðar

Nýju saiLuN dekkiN Á 
frÁbæru verði.

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

Þjónusta

 Pípulagnir

pípuLagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 

Uppl. í s. 663 5315

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

 Hreingerningar

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.

 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

trésmiður
Þarft þú að gera endurbætur á 

eigninni þinni, fáðu tilboð í það 
sem þú þarft að framkvæma. 

Tek að mér alla almenna 
trésmíðavinnu jafnt innan sem 

utan dyra. Til dæmis uppsettning 
innréttinga, milliveggja, hurða, 
parketlögn, gler skipti, þakjárn, 
utanhúsklæðningu, sólpalla og 

margt fl.

Uppl. í s: 8931901 

Svanur Tómasson Húsasmiður

 Rafvirkjun

rafLagNir og 
dyrasímakerfi s. 896 6025

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

Keypt
      Selt

 Óskast keypt

kaupum guLL -  
jÓN & Óskar

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

Skólar
Námskeið

 Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við 
endurtökupróf og akstursmat. 
S. 893 1560 og 587 0102, Páll 
Andrésson.

Húsnæði

 Atvinnuhúsnæði

skrifstofur tiL Leigu!
og líka stærri skrifstofurými 

fyrir einstaklinga og fyrirtæki. 
Bæði í Borgartúni og Síðumúla í 

snyrtilegu húsnæði með aðgengi 
að sameiginlegu rými. 

Hægt að leigja án eða með 
húsgögnum. Verð frá 65 þús. 

Allar upplýsingar veitir Einar í síma 
861 7200 eða á netfangi  

einar@efnividur.is

atviNNuhúsNæði
Til sölu eða leigu 50 m2 í Steinhellu 
14. Góð hæð+hurð. Verð: 18,4 m. 
Leiga: 99 þ. Bara snyrtileg starfs. 
Facebook: steinhella 14 S: 661-6800

 Geymsluhúsnæði

www.geymsLaeitt.is
 fyrsti mÁNuður frír

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

geymsLur.is
 sími 555-3464

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

Atvinna

 Atvinna í boði

söLumeNN Óskast.
Óska eftir sölumönnum til að selja 
í hús usb lykla sem á er digital bók. 
Geta sölumenn auðveldlega haft 
margar milljónir eftir skatt. Gengið 
er í hús milli kl 12-22 alla daga þegar 
gott er veður. Uppl.í s: 776-4111

Óska eftir konu í aðstoð á heimili 
fyrir húsmóður,tilfallandi störf,2-
3 daga í viku,þarf að hafa bíl til 
umráða. Nánari uppl. í s:5542101

Gröfumaður óskast, aðeins vanir 
menn. Einnig verkamenn vanir 
jarðvinnu. Uppl. í s. 8970731

samhjÁLp
óskar eftir öflugum 

einstaklingi á aldrinum 30 
+++ í símasölu á dagvakt. Góð 

laun í boði. Tölvufærni og 
góð íslenskukunnátta áskilin. 

Upplýsingar í s. 561-1000 frá kl.10-
15 alla virka daga eða á fjaroflun@

samhjalp.is

 Atvinna óskast

smiðir - verkameNN 
- múrarar- 

LagerstarfsmeNN
Erum með vana smiði,verkamenn, 

múrara, pípara og 
lagerstarfsmenn sem eru klárir í 

mikla vinnu. 

HANDAFL STARFSMANNAVEITA 
 s. 780 1444

vaNtar Þig smiði, 
múrara, mÁLara eða 

aðra starfsmeNN?
Höfum á skrá menn sem geta 

hafið störf með skömmum 
fyrirvara.

Proventus starfsmannaþjónusta 
- proventus.is Sími 551-5000 

Netfang proventus@proventus.is

LAND ROVER Range rover sport hse 
dynamic.  
Árgerð 2016, ekinn 32 Þ.KM, dísel,  
sjálfskiptur 8 gírar.  
Verð 13.980.000. Rnr.116102.

BMW X5 xdrive40e plug in m pakki.  
Árgerð 2017, ekinn 9 Þ.KM, bensín,  
sjálfskiptur. Verð 10.490.000.  
Rnr.116133.

VOLVO Xc60 inscription.  
Árgerð 2016, ekinn 36 Þ.KM, dísel,  
sjálfskiptur 6 gírar.  
Verð 6.490.000. Rnr.116204.

LAND ROVER Discovery landmark. 
Árgerð 2016, ekinn 24 Þ.KM, dísel,  
sjálfskiptur 8 gírar.  
Verð 12.490.000. Rnr.231756.

PORSCHE Cayenne s e-hybrid.  
Árgerð 2016, ekinn 37 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 8 gírar.  
Verð 10.490.000. Rnr.116186.

Yfir 150 bílar á staðnum   Bíll með myndum selst betur  Innisalur

Góðir allt árið

Opið: Mánudaga-föstudaga kl. 10-18, laugardaga 12-15.

SMIÐIR - VERKAMENN - MÚRARAR

HANDAFL EHF    s. 777 2 333

Erum með vana smiði, 
verkamenn, múrara og pípara 
sem eru klárir í mikla vinnu.

SMIÐIR - VERKAMENN – MÚRARAR  
– LAGERSTARFSMENN

Erum með vana smiði,verkamenn,  
múrara, pípara og lagerstarfsmenn  

sem eru klárir í mikla vinnu.
HANDAFL STARFSMANNAVEITA  s. 780 1444

Atvinna

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



995 þúsund kr. út og  
þú átt þína eigin íbúð!

TIL SÖLU stúdióíbúðir 25 - 47 fm verð 15.9 til 22.9  
auðveld kaup aðeins 5% útborgun

VERÐDÆMI

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR Í BOÐI!

29,5 fm

47 fm

ÍBÚÐ

ÍBÚÐ

VERÐ

VERÐ

LÁN FRÁ BANKA

LÁN FRÁ BANKA

LÁN FRÁ SELJANDA

LÁN FRÁ SELJANDA

ÚTBORGUN AÐEINS

ÚTBORGUN AÐEINS

15,9 m

23,9 m

90%

90%

5%

5%

795.000

1.195.000

Opið hús í  
dag kl. 17.30
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AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi
Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar lýsingar fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:  
1. Deiliskipulag fyrir 9,8 ha landbúnaðarspildu úr landi Grænhóla, Flóahreppi. 
 Kynnt er lýsing vegna deiliskipulags sem nær til 9,8 ha spildu (lnr. 218185) úr landi Grænhóla í Flóahreppi þar sem fyrir - 
 hugað er að byggja íbúðarhús, skemmu og allt að þrjú lítil gistihús. Gert er ráð fyrir að stofnað verði lögbýli á spildunni.

2. Deiliskipulag fyrir 15,7 ha landbúnaðarspildu úr landi Einiholts í Bláskógabyggð. 
 Kynnt er lýsing vegna deiliskipulags sem nær til 15,7 ha spildu (lnr. 222396) úr landi Einiholts í Bláskógabyggð. Landið  
 er norðan bæjartorfu Einiholts og liggur milli Einiholtslækjar og Einiholtsvegar. Gert er ráð fyrir að stofnað verði lögbýli á  
 spildunni og að þar verði heimilt að byggja íbúðarhús, landbúnaðarbyggingar og lítil gestahús.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum:  
3. Deiliskipulag fyrir iðnaðarlóð úr landi Kópsvatns í Hrunamannahreppi. Heitavatnsborhola.
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til um 2 ha svæðis úr landi Kópsvatns, utan um núverandi heitavatnsborholu.  
 Í tillögunni er afmörkuð um 1,3 ha lóð auk byggingarreitar þar sem heimilt verður að byggja aðstöðuhús, borholuhús og  
 hús fyrir rafala, samtals allt að 500 fm.
4. Deiliskipulag fyrir nýtt lögbýli sem kallast Leyndarholt á 7,5 ha spildu úr landi Brjánsstaða í Grímsnes- og  
 Grafningshreppi.
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir nýtt lögbýli sem kallast Leyndarholt á 7,5 ha spildu úr landi Brjánsstaða í   
 Grímsnes- og Grafningshreppi. Stofnað hefur verið lögbýli á landinu og samkvæmt deiliskipulagstillögunni er þar gert ráð  
 fyrir byggingu íbúðarhús, hesthúss og skemmu.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á  
skrifstofutíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni  
http://www.utu.is

Skipulagstillögur 1-2 eru í kynningu frá 28. febrúar  til 16. mars 2018 en tillögur 3-4 frá 28. febrúar til 12. apríl. Athugasemdir 
og ábendingar við tillögur 1-2 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 16. mars en 12. apríl fyrir tillögur 3-4.  Athugas-
emdir og ábendingar skulu vera skriflegar. 

Pétur Ingi Haraldsson
Skipulagsfulltrúi

petur@utu.is

Vegna mikilla verkefna vill 
Sérverk ráða í eftirfarandi stöður

• Vana menn á trésmíðaverkstæði.
• Aðstoðarmenn á trésmíðaverkstæði

Trésmíðaverkstæðið er búið fullkomnustu tækjum sem 
völ er á til innréttingasmíða.

• Góður starfsandi
• Góð starfsaðstaða í nýju húsi 
• Nýjar fullkomnar vélar á verkstæði 
• Mjög góð verkefnastaða framundan

Umsóknir sendist á atvinna@serverk.is 

Atvinna

Tilkynningar

UPPBYGGING FYRIR ALDRAÐA VIÐ 
SLÉTTUVEG

ÚTBOÐ
Sjómannadagsráð og dótturfélag þess Ölduvör vinna í samvinnu við Reykjavíkurborg að uppbyggingu 
fyrir aldraða við Sléttuveg.

Ölduvör kt. 650213-0840 fyrir hönd Reykjavíkurborgar – eignasjóðs, kt: 570480-0149 óskar eftir tilboðum 
í verkið “Uppsteypa og utanhússfrágangur hjúkrunarheimilis” – Útboð 18-01

Hjúkrunarheimilið er fyrsti áfangi í stærri uppbyggingu Sjómannadagsráðs á sömu lóð sem m.a. felur í 
sér byggingu  þjónustumiðstöðvar og íbúða fyrir aldraða.

Helstu magntölur eru:
Mót                                      18.900 m3

Járnabinding                     255.000 kg
Steypa                                   3100 m3

Utanhússklæðningar            3.200 m2

Gluggar og hurðir                     950 m2

Verklok eru 30. apríl 2019.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt á útboðsvef verksina. Ósk um aðgang berist á Karl Á. Ágústsson á 
netfangið: karl@thg.is.

UPPBYGGING FYRIR ALDRAÐA VIÐ 
SLÉTTUVEG

ÚTBOÐ
Sjómannadagsráð og dótturfélag þess Ölduvör vinna í samvinnu við Reykjavíkurborg að uppbyggingu 
fyrir aldraða við Sléttuveg.

Ölduvör kt. 650213-0840 fyrir hönd Reykjavíkurborgar – eignasjóðs, kt: 570480-0149 óskar eftir tilboðum 
í verkið “Uppsteypa og utanhússfrágangur hjúkrunarheimilis” – Útboð 18-01

Hjúkrunarheimilið er fyrsti áfangi í stærri uppbyggingu Sjómannadagsráðs á sömu lóð sem m.a. felur í 
sér byggingu  þjónustumiðstöðvar og íbúða fyrir aldraða.

Helstu magntölur eru:
Mót                                      18.900 m3

Járnabinding                     255.000 kg
Steypa                                   3100 m3

Utanhússklæðningar            3.200 m2

Gluggar og hurðir                     950 m2

Verklok eru 30. apríl 2019.
Útboðsgögn verða afhent rafrænt á útboðsvef verksina. Ósk um aðgang berist á Karl Á. Ágústsson á 
netfangið: karl@thg.is.

UPPBYGGING FYRIR ALDRAÐA VIÐ SLÉTTUVEG

ÚTBOÐ
Sjómannadagsráð og dótturfélag þess Ölduvör vinna í samvinnu við Reykjavíkurborg að uppbyggingu fyrir aldraða 
við Sléttuveg.
Ölduvör kt. 650213-0840 fyrir hönd Reykjavíkurborgar – eignasjóðs, kt: 570480-0149 óskar eftir tilboðum í verkið 
“Uppsteypa og utanhússfrágangur hjúkrunarheimilis” – Útboð 18-01
Hjúkrunarheimilið er fyrsti áfangi í stærri uppbyggingu Sjómannadagsráðs á sömu lóð sem m.a. felur í sér byggingu 
þjónustumiðstöðvar og íbúða fyrir aldraða.

Helstu magntölur eru:
Mót  18.900 m3
Járnabinding  255.000 kg
Steypa  3100 m3
Utanhússklæðningar  3.200 m2
Gluggar og hurðir  950 m2

Tilboðum skal skila skriflega á skrifstofu THG arktiekta Faxafeni 9, Reykjavík, 
í síðasta lagi fimmtudaginn 5. apríl 2018 kl.14:00.

Verklok eru 30. apríl 2019. 
Útboðsgögn verða afhent rafrænt á útboðsvef verksina.  
Ósk um aðgang berist á Karl Á. Ágústsson á netfangið: karl@thg.is. 
Útboðið verður auglýst á Evrópska Efnahagssvæðinu. 

Útboð

Fréttablaðið eykur 
þjónustu sína.
Þú getur nálgast frítt eintak af Fréttablaðinu
á eftirfarandi stöðum víðsvegar um landið: 

mest lesna dagblað landsins.
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