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anna opnaði nýlega galleríið annag þar sem sýningin verður haldin. Diskurinn fyrir aftan Önnu er eftir Steinunni Marteinsdóttur frá árinu 1961. MynD/Valli

   líður vel innan 
um listaverk
anna Guðnadóttir býður til endurfunda við íslenska, sígilda 
hönnunargripi frá árunum 1950 til 1980 á Hönnunarmars. margt 
af því er orðið eftirsótt hönnunarvara en anna vill minna á hvað 
áður var gert af íslenskum frumkvöðlum á sviði hönnunar. ➛2
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FISLÉTTIR DÚNJAKKAR frá kr. 19,900,-
VORFRAKKAR  frá kr. 18,900,- 

Klipptu út auglýsinguna og hafðu með þér.
Gildir til 31. maí 2018

2 fyrir 1

4.900 fyrir tvo

Sjávarréttapanna

Grandagarði 9 - Sími 517 3131 - sjavarbarinn.is

Vinsælasti rétturinn okkar!
Þrjár tegundir af ferskasta fiski dagsins ásamt 
humri, rækjum og bláskel. Sjávarréttasúpa og 
salatbar innifalið.



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

Ég man eftir mér sem barni 
í stofunni heima að horfa á 
eftirprentun af Fjallamjólk 

Kjarvals, sem mamma gaf pabba 
í þrítugsafmælisgjöf. Ég varð hug-
fangin af myndinni og var alltaf að 
finna í henni nýjar ummyndanir 
og fígúrur, en ég var líka dolfallin 
af rósóttum diskum og listmunum 
úr leir,“ segir Anna Guðnadóttir 
sem hefur einkar næmt auga fyrir 
list og sérstakan áhuga á íslensk-
um, sígildum hönnunargripum 
frá því um og eftir miðbik síðustu 
aldar.

„Fyrir fimmtán árum hreifst 
ég mjög af keramiki frá listrænu 
tímabili sem ríkti í Gliti á sjöunda 
áratugnum. Þá var gamla Glit á 
Óðinsgötunni eins og samkomu-
staður myndlistarmanna sem voru 
í námi eða nýútskrifaðir. Þeir fengu 
oft frjálsar hendur við skreytingar. 
Þar má nefna seinni tíma þekkta 
listamenn eins og Hring Jóhannes-
son, Steinunni Marteinsdóttur, 
Þorbjörgu Höskuldsdóttur og 
Ragnheiði Jónsdóttur,“ upplýsir 
Anna.

Við tók ástríðufull söfnun Önnu 
á listmunum úr Gliti sem orðið er 
dágott safn og eftirsótt hönnunar-
vara.

„Margir þekkja hraunvasa og 
-skálar frá Gliti en það sem ég 
safna er ennþá eldra. Margt hefur 
rekið á fjörur mínar en oft líður 
langur tími á milli þess að ég finni 
nýjan hlut, enda hef ég orðið vand-
látari með árunum,“ segir Anna 
sem í gærmorgun sótti á pósthúsið 
fágætan vasa frá gamla Gliti.

„Vasinn skartar myndum og 
texta úr þjóðsögunni Djákn-
anum frá Myrká og er skreyttur af 
myndlistarmanninum Sigurjóni 
Jóhannssyni árið 1964. Ég er for-
vitin að eðlisfari og það hefur rekið 
mig áfram að forvitnast um hverjir 
bjuggu til listmunina en þeir sem 
ég hef safnað eru merktir lista-
mönnunum og gjarnan ártalinu 
líka.“

Dýrmætir gripir í geymslunni
Þegar Listaháskóli Íslands var 

stofnaður árið 1998 fluttust í hann 
allar deildir úr Myndlista- og 
handíðaskólanum nema keramik-
deildin.

„Það segir dálítið um mat 
manna á þeirri listgrein, að hún 
hafi ekki átt heima í listaháskóla 
og leirmunagerð nýtur ekki nógu 
mikillar virðingar hér á landi. Á 
Norðurlöndunum, og ekki síst 
í Danmörku og Svíþjóð, seljast 
keramikhlutir á himinháu verði á 
uppboðum. Allt eru það jafn dýr-
mætir hlutir og málverk eða aðrir 
listmunir,“ útskýrir Anna.

Anna Guðnadóttir heldur hér á gullfallegum og stórum diski úr keramiki eftir Hauk Dór frá árinu 1982. MYNDIR/VALLI

Djákninn frá Myrká var viðfangs-
efni myndlistarmannsins Sigurjóns 
Jóhannssonar á þessum fágæta 
keramikvasa frá árinu 1964. 

Nýir og fagrir leirvasar eftir Rögnu Ingimundardóttur eru til sýnis hjá ÖnnuG.

Flestir hönnunargripirnir sem 
Anna sýnir á HönnunarMars voru 
framleiddir upp úr miðri síðustu 
öld.

„Ég held það hafi komið ákveðin 
eyða í íslenskt keramik eftir að 
námið breyttist,“ segir Anna sem 
sýnir einnig fáeina nýja keramik-
hluti. „Með því vil ég opna augu 
fólks fyrir því að kaupa nýtt 
keramik sem er á lægra verði en 
gömlu dýrgripirnir en getur í 
mörgum tilvikum verið fjárfesting 
til framtíðar, rétt eins og önnur 
listaverk. Ég vil líka auka virðingu 
almennings fyrir listmunum og 
hönnun úr keramiki og að það átti 
sig á að heima geti leynst dýrmætir 
gripir í geymslunni.“

Gott er að skoða merkingar 
og ártöl á keramikmunum sem 
hugsanlega leynast í fórum 
Íslendinga.

„Finnist slíkir gripir heima er 
hægt að leita sérfræðiþekkingar 
til mín eða í Hönnunarsafnið í 
Garðabæ sem á hrós skilið fyrir 
að safna upplýsingum um sögu og 
halda sýningar á íslenskri leirkera-
framleiðslu. Ég er líka opin fyrir því 
að taka leirmuni í umboðssölu en 
þá er lykilatriði að hönnuðurinn 
sé þekktur og hluturinn sé með 
staðfestingu eða merkingu á því að 
vera fágætur, einstakur listmunur,“ 
segir Anna.

Léttstíg út af listsýningum
Anna safnar líka gömlum, íslensk-
um húsgögnum sem sýnd verða á 
sýningunni.

„Ég er einkar hrifin af tímabili 
sem kallast „mid-century modern“ 
eða sixtís, og spannar húsgagna-
framleiðslu frá árunum 1950 til 
1960, þegar húsgögn voru smíðuð 
úr tekki og palisander. Ég verð með 
borðstofuborð og stóla úr tekki frá 
húsgagnaverkstæðinu Valbjörk á 
Akureyri, stóla úr palisander og 
frægan ruggustól frá árinu 1968 
eftir Helga Hallgrímsson sem 
gerður var í fáum eintökum,“ upp-
lýsir Anna.

Á sýninginni verða einnig valdir 

nytjahlutir úr steinleir eftir Hauk 
Dór frá árunum 1967 til 1982.

„Á sýningunni ber margt for-
vitnilegt fyrir augu og sérstaklega 

fyrir yngra fólk að sjá hvað verið 
var að gera í íslenskri hönnun fyrir 
sextíu árum. Margir hönnuðir á 
HönnunarMars voru ekki fæddir 
á þeim tíma en þó kallast margt af 
þessum hlutum á við það sem verið 
er að gera í dag og er útlitið bæði 
sígilt og nútímalegt.“

Hönnunargripirnir á sýningu 
Önnu eru allir fágætir og verða 
meira og minna til sölu.

„Það getur verið erfitt að sjá á 
eftir gripunum en ég er nýjunga-
gjörn og þá skapast pláss fyrir 
nýja og spennandi hluti. Mér líður 
einstaklega vel innan um listaverk. 
Það endurnærir mig að fara á lista-
söfn og ef mig skortir upplyftingu 
fer ég gjarnan á listsýningar og 
labba léttstígari út. Þess vegna 
hafði ég áhuga á að búa mér til 
starfsvettvang á þessu sviði; til að 
miðla fegurðinni og ræða um list 
og hönnun við viðskiptavini. Það 
er svo gaman að vera í samneyti 
við fólk með svipað áhugamál.“

Sýningin verður opnuð fimmtu-
daginn 15. mars og stendur fram á 
sunnudag, 18. mars í AnnaG, Sóltúni 
20 (við hlið íþróttahúss fatlaðra). 
Sjá nánar á annag.is og um viðburð-
inn og sýningartíma á Facebook.

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 Vilhelmsson, jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429 | 
Ólafur H. Hákonarson, olafurh@frettabladid.is, s. 512 5433 | Máté Dalmay, mate@frettabladid.is, s. 512 5442 ,

Sími: 561 1433

mánudaga-föstudaga   7.30 -17.30
laugardaga    8.00 -16.00
sunnudaga 9.00 -16.00
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• Austurströnd 14
• Hringbraut 35
• Fálkagötu 18 
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www.bjornsbakari.is
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Bílar 
Farartæki

Suzuki mótorhjól Komdu og kíktu 
við í sýningarsal Suzuki. Ýmislegt 
spennandi til, sjón er sögu ríkari.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is

Suzuki.is / suzukisport.is

Öruggir Vinnuvéla-Lyftara og 
Bifreiðaflutningar á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

 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

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Uppl. í s. 6996069 og 663 5315

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

 Garðyrkja
Felli tré og klippi runna. Besti tíminn 
Halldór garðyrkjum. s:698 1215

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.

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

PoPeturSSoN/húSamáluN
Þarft þú að láta mála? Inni og 
útimálun - fagmennska og vönduð 
vinnubrögð. Góð verð, uppl í 
S:8587531

 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

Hreinsa þakrennur, laga á þökum og 
tek að mér ýmis verkefni. Uppl:847-
8704 eða manninn@hotmail.com

 Nudd

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

 Rafvirkjun

raflagNir, dyraSímar.  
S. 663 0746.

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

lok á heita Potta og 
hitaveituSkeljar.

Stærðir í cm: 200x200, 210x210, 
220x220, 235x235, 235x217, 
217x174, 8 hyrnd lok. Lokin þola 
1000 kg jafnarðarþunga af snjó. 
Vel einangruð og koma með 
10 cm svuntu. Sterkustu lokin á 
markaðnum. Litir: Brúnt eða Grátt. 
Opnarar til þess að auðvelda opnun 
á loki. www.Heitirpottar.is Sími 777 
2000 Haffi og 777 2001 Grétar

 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.

Heimilið

 Barnavörur

vagNStykki + kerruStykki 
+ SkiPtitaSka

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

Húsnæði

 Húsnæði óskast

leiguíbúð/herbergi 
ÓSkaSt

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu 
þjóðanna leitar 3-4 herb. 
leiguíbúð eða herbergi á 

höfuðborgarsvæðinu. Íbúðin 
þarf að vera búin nauðsynlegum 
húsgögnum og heimilistækjum. 

Herbergin þurfa að vera búin 
húsgögnum og bjóða upp á 

aðgang að tækjum til þrifa, þvotta 
og eldunar. Leigutími er frá 15. 
apríl til 7. október 2018. Nánari 
uppl. í s:569 6069/6000 og thi@

os.is.

 Atvinnuhúsnæði

atviNNuhúSNæði
TIL LEIGU 50 m2 Góð l.hæð+hurð. 
Leiga: 99 þ - Snyrtileg starfsemi 
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

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

Atvinna

 Atvinna í boði

StarfSkraftur ÓSkaSt
Kjötvinnsla Kjöthallarinnar 

Skipholti 70 óskar eftir að ráða 
starfsfólk til starfa. Reynsla 
af kjötútskurði eða annarri 

matvælavinnslu æskileg. Einnig 
óskum við eftir að ráða starfsfólk 
í verslun okkar. Um hlutastarf er 
að ræða. Starfið felst í þjónustu 

og ráðgjöf til viðskiptavina. 
Íslenskukunnátta er skilyrði.

Upplýsingar veitir Björn 
Christensen í síma 553 

1270. Umsóknir má senda á 
kjothollin@kjothollin.is

- trailer bílStjÓra 
vaNtar -

 

Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

kraNamaður / 
byggiNgarviNNa

Heimaás óskar eftir að ráða 
kranamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

verkamaður / 
byggiNgarviNNa

Heimaás óskar eftir að ráða 
verkamann í byggingarvinnu. 

Nánari uppl. í s. 8956820 
Guðmundur 

heimaas@heimaas.is merkt 
“atvinna”

fiSkviNNSla í 
hafNarfirði leitar eftir 

verkStjÓra og 
gæðaStjÓra.

Viðkomandi þarf að hafa 
reynslu við verkstjórn og hafa 
góða þekkingu á almennum 

fiskvinnslustörfum. 

Umsóknir skal senda póst á 
vinna@hamrafell.is

meiraPrÓfSbílStjÓri
Bifreiðastöð ÞÞÞ óskar eftir 
meiraprófsbílstjórum. Áhugasamir 
senda á trukkur@bifreidastod.is

Vantar duglegt fólk í 
bílaþrif. Umsóknir sendist á 
bilathrifatvinna@gmail.com

 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

Snyrti & nuddstofan Smart

Indverskt höfuð og andlitsnudd, 
litun og plokkun á augabrúnir 

á aðeins 5.500.-
  
  Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í síma 789 3031 & 897 3035, helgasig2@gmail.com
eða á facebook síðu: Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Tilboð

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

GEFÐU 
VATN
gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að eftirfarandi aðalskipulagsbreytingu:

1. Uppbygging ferðaþjónustu á Bragðavöllum -  
breytt landnotkun 

Gerð er tillaga að breytingu vegna uppbyggingar í þágu 
ferðaþjónustu og er gert ráð fyrir verslunar- og þjónustusvæði 
á og nærri bæjarstæði, og stækkun skógræktarsvæðis.

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér 
auglýst tillaga að eftirfarandi deiliskipulagi:

2. Bragðavellir - deiliskipulag vegna uppbyggingar  
ferðaþjónustu á og nærri bæjarstæði

Deiliskipulagssvæðið er 8,25 ha að stærð og er staðsett á 
og nærri bæjarstæði. Samkvæmt tillögunni er gert ráð fyrir 
uppbyggingu veitinga- og samkomuhúss, allt að 22 gistihúsum 
ætluðum til útleigu til ferðamanna auk þjónustuhúss, bíla- og 
rútustæðum og íbúðarhúsalóð.

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi á skrifstofu 
Djúpavogshrepps, Bakka 1, Djúpavogi og eru einnig aðgengi-
legar á heimasíðu Djúpavogshrepps: www.djupivogur.is undir 
liðnum Skipulagsmál. Tillaga 1 liggur jafnframt frammi hjá 
Skipulagsstofnun, Borgartúni 7b, Reykjavík.

Skipulagstillögurnar eru í kynningu frá 14. mars til 25. apríl 
2018. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir 
til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum 
skal skila skriflega til sveitarstjóra Djúpavogshrepps, Bakka 
1, 765 Djúpavogi eða á sveitarstjori@djupivogur.is, eigi síðar 
en 25. apríl 2018. Vinsamlegast gefið upp nafn, kennitölu og 
heimilisfang sendanda innsendra ábendinga og athugasem-
da. Hver sá sem ekki gerir athugasemdir við tillöguna innan 
gefins frests telst vera henni samþykkur.

Sveitarstjóri Djúpavogshrepps

Djúpavogshreppur
Auglýsing um skipulagsmál 

Aðalskipulagsmál

Aðalskipulagi Akureyrar 
2018-2030

Niðurstaða bæjarstjórnar

Bæjarstjórn Akureyrarkaupstaðar hefur þann 6. mars 2018 
samþykkt Aðalskipulag Akureyrar 2018-2030 í samræmi við 2. 
mgr. 32. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 7. gr. laga um umhverfis-
mat áætlana nr. 105/2006.

Tillagan var auglýst frá 1. desember 2017 með athugasemdar-
fresti til 12. janúar 2018. 54 athugasemdir bárust. Bæjarstjórn 
hefur afgreitt athugasemdirnar og sent þeim sem gerðu athuga-
semdir umsögn sína. 

Athugasemdirnar gáfu tilefni til breytinga á tillöguninni er  
varða m.a. eftirtalin atriði:
•	Lega jarðstrengja var felld að landinu og mörk hverfisverndar 

Naustaflóa aðlöguð án þess að ganga á verndargildi svæðisins. 
•	Smábátahöfn við norðurenda flugbrautar var felld út vegna 

flugöryggis. 
•	Legu göngu- og reiðstígs við suðurenda flugbrautar var breytt 

af sömu ástæðu. Lega þess stígs og reiðstíga sunnan hesta-
hverfisins Breiðholts var samþætt legu jarðstrengja. 

•	 Íbúðarsvæði í Kotárborgum var minnkað. Þétting sem tengist 
íþróttasvæðum var skilyrt stefnumótun um uppbyggingu 
íþrótta mannvirkja. 

•	Lítið þéttingarsvæði í Síðuhverfi var fellt út. 
•	Fjöldi íbúða á svæði ofan Glerártorgs var minnkaður.

Á heimasíðu Akureyrar www.akureyri.is undir auglýstar skipu-
lagstillögur má sjá lista yfir allar breytingar sem gerðar voru á 
skipulaginu eftir auglýsingu og lokagögn.

Aðalskipulagsbreytingin hefur verið send Skipulagsstofnun sem 
sér um lokaafgreiðslu erindisins. 

Við gildistöku þess fellur eldra skipulag úr gildi, Aðalskipulag 
Akureyrar 2005-2018 sem tók gildi 4. janúar 2007.

Hægt er að kæra samþykkt bæjarstjórnar til úrskurðarnefndar 
umhverfis- og auðlindamála. Kærufrestur er einn mánuður frá 
birtingu auglýsingar um samþykkt aðalskipulagsins í B-deild 
Stjórnartíðinda.

Þeir sem óska nánari upplýsinga um aðalskipulagið og 
niðurstöðu bæjarstjórnar, geta snúið sér til skipulagssviðs, 
Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð.

Sviðsstjóri skipulagssviðs

Sala fasteigna frá

588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Elsta starfandi fasteignasala landsins óskar eftir að ráða 
öflugan aðila í 100% starf. Um er að ræða fjölbreytt starf 
í lifandi umhverfi.

ÓSKUM EFTIR STARFSMANNI
Í SKJALAVINNSLU

HELSTU VERKEFNI
• Skjalavinnsla, útvegun skjala og gagna
• Undirbúningur fyrir kaupsamningsgerð 
   og uppgjör
• Samskipti við viðskiptavini
• Önnur tilfallandi verkefni
 

HÆFNISKRÖFUR
• Haldbær reynsla af sambærilegum störfum
• Geta unnið undir álagi
• Skipulagshæfileikar
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum 
   og rík þjónustulund
• Góð tölvufærni
• Hreint sakavottorð
 

Umsóknir óskast sendar til jenny@eignamidlun.is
Umsóknarfrestur er til og með 20. mars. 
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sala fasteig
n

a frá

588 9090 . w
w

w
.eignam

idlun.is . G
rensásvegi 11 . 108 Reykjavík

- með þér alla leið -  

569 7000  Lágmúla 4   www.miklaborg.is

2-3 herbergja að stærð 79- 96,2 fm
Aðgengi að þjónustu - heimaþjónusta, heimahjúkrun, 
félagsstarf, heilsuefling og matur í hádeginu
Yfirbyggðar suður svalir
Eigið bílastæði í upphitaðum lokuðum bílakjallara
Stór pallur með sérafnotarétti fylgir jarðhæðaríbúðum
Afhending við kaupsamning,  
íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum

Verð frá:

53,5 - 59,2 millj.

Sóltún 1-3
Öryggis- og þjónustuíbúðir   

105 Reykjavík

Aðeins 

5 

íbúðir eftir

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Nánari upplýsingar veita:

Axel Axelsson,  lögg. fasteignasali
axel@miklaborg.is sími: 778 7272

OPIÐ HÚS
fimmtudaginn 15.mars. kl.17:00-18:00

Fasteignir

Atvinna

Tilkynningar Tilkynningar

Vírushreinsun og 
stýrikerfis- 
hreinsun

Fljót og góð þjónusta

SKER Hönnun & Gjafavara

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík 
www.sker.is

Langholtsvegur 126
104 Reykjavík 
www.sker.is

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17

Laugardaga frá 12-15

Opnunartími:
Mánudaga-Miðvikudaga frá 12-17

Laugardaga frá 12-15

Hafðu samband
Sími: 445 0100
Langholtsvegur 126
104 Rvk.

tölvuvinir.is
tölvuverkstæði

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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