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leirinn glæðir 
hamingju og sköpun
Barnamenningarhátíð í Kópavogi stendur nú yfir og lýkur með 
uppskeruhátíð á laugardag. Þar gefst fjölskyldum færi á að upplifa  
það sem börn hafa unnið að í smiðjum og skoða verk þeirra. ➛2

listakonurnar guðrún Jóna Halldórsdóttir (t.v.) og Elín anna Þórisdóttir stýra kórónuleirsmiðjunni Valdhafar. MynDir/SigTryggUr ari
Pizza í 

matinn?
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Uppskeruhátíð Barnamenn-
ingarhátíðar í Kópavogi 
verður haldin laugardaginn 

21. apríl en þá verður dagskrá í 
öllum Menningarhúsum bæjarins 
þar sem fjölskyldum er gefið færi 
á að upplifa það sem grunnskóla-
börn hafa unnið að í smiðjum 
hátíðarinnar undanfarna viku. 
Verk barna sem unnin voru í 
smiðjum hátíðarinnar verða til 
sýnis í Gerðarsafni og Náttúru-
fræðistofu Kópavogs en ein þeirra 
er kórónuleirsmiðjan Valdhafar. 
Það eru listakonurnar Elín Anna 
Þórisdóttir og Guðrún Jóna Hall-
dórsdóttir sem stýra henni en þær 
eru nemar í listkennslu við Lista-
háskóla Íslands.

Táknrænt gildi
Kórónuleirsmiðjan snýst um 
kórónugerð og er í raun fyrir alla 
aldurshópa, segir Elín. „Þó miðum 
við undirbúning og kveikjur fyrir 
þann hóp sem við vinnum með 
hverju sinni. Markmiðið með 
smiðjunum núna er að fjölskyldur 
kynnist Náttúrufræðistofunni 
og noti það sem innblástur að 
listaverki, geri völdu náttúrufyrir-
bæri hátt undir höfði og taki þátt í 
sýningu í kjölfarið. Einnig vonumst 
við til að þátttakendur íhugi sam-
band sitt við náttúruna, uppgötvi 
hversu merkileg undur veraldar 
eru og það að við mennirnir erum 
aðeins hluti af stórri heild. Við 
erum sannfærðar um að leirinn 
glæðir hamingju og sköpun hjá 
þeim sem gefur sér tíma í að upp-
lifa efnið og sjá möguleikana sem 
útkoman gefur.“

Guðrún segir þær báðar hafa 
íhugað hvað standi að baki 
kórónunni en hún hefur verið tákn 
valds í gegnum tíðina. „Kórónan er 
táknrænt gildi sem setur valdið á 
höfuð eins aðila. Að krýna náttúru-
fyrirbæri er kannski valdatilfærsla 
á huglægan hátt.“

Ótrúlega skemmtilegt
Aðspurðar hvernig það hafi komið 
til að þær voru beðnar um að 
standa fyrir slíkri smiðju segir Elín 
að lokaverkefni hennar hafi byggt 
á kórónuleirsmiðjum sem hún hélt 
í Náttúrustofu með eldri borgurum 
frá Gjábakka og leikskólabörnum 
frá Undralandi. „Sýning á þeim 
verkum verður opnuð í Náttúru-
stofu þann 26. maí. við höfum svo 
tekið að okkur kennslu saman á 
fleiri stöðum og verið með lista-
smiðjur með fólki á öllum aldri. 
Smiðjurnar komu vel út og við 
vorum beðnar um að taka að 
okkur smiðjur fyrir grunnskóla-
börn í Kópavogi og fjölskyldu-
smiðju í kjölfarið svo fleiri gætu 
notið þess að leira.“

Þær hafa áður tekið þátt í sam-

Fallegar leirkór-
ónur að fæðast.

Teiknismiðjur í Gerðarsafni fyrir 4.-6. bekk standa yfir alla vikuna.

Ólöf Breiðfjörð er verkefnastjóri fræðslu- og kynningar-
mála hjá Menningarhúsunum í Kópavogi. 

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 | 

Við hjá Menningar-
húsum hlökkum til 

að taka á móti fjölskyld-
um á laugardaginn og 
ljúka þannig vel heppn-
aðri hátíð.
Ólöf Breiðfjörð

og persónulega listræna tjáningu, 
auka hæfni til að takast á við verk-
efni á skapandi hátt og nýta tæki-
færið til að láta rödd sína heyrast.“

Fjölskyldusmiðjan í tengslum 
við leirsmiðjuna verður haldin 
milli kl. 14 og 16 á laugardaginn í 
Náttúrufræðistofu Kópavogs.

Fjölbreytt dagskrá
Að sögn Ólafar Breiðfjörð, verk-
efnastjóra fræðslu- og kynningar-
mála hjá Menningarhúsunum 
í Kópavogi, verður dagskráin á 
laugardaginn fjölbreytt og ættu 
allir að finna eitthvað við sitt 
hæfi. „Dagskráin hefst í Linda-
safni kl. 11.30 með smiðju sem 

nefnist Japanskar dúkkulísur og 
grímur en það er myndlistar-
maðurinn Ingibjörg Huld sem 
leiðir smiðjuna. Þá hefst dagskrá 
í aðalsafni Bókasafns Kópavogs 
sem er hluti af Menningarhús-
unum kl. 12 en þá er hægt að læra 
að skrifa arabískt, rússneskt og 
pólskt letur.“

Í Gerðarsafni verður boðið upp 
á hreyfi-teiknismiðju sem sló í 
gegn meðal nemenda í 4. til 6. 
bekk í vikunni í umsjón lista-
kvennanna Eddu Mac og Hrafn-
hildar Gissurardóttur. Smiðjan fer 
fram í sýningarsal Gerðarsafns og 
í takt við tónlist teikna þátttak-
endur á risastórar pappírsarkir 

sem síðan mynda stórt listaverk í 
sýningarsalnum. „Auk þess verður 
marokkósk stemning í Stúdíói 
Gerðar frá kl. 15 en boðið verður 
upp á te og hennatattú sem ég er 
sérstaklega spennt fyrir og sérlega 
gaman að vera í samstarfi við félag 
kvenna frá Marokkó,“ segir Ólöf.

Í Salnum verður einnig boðið 
upp á skemmtilega viðburði. 
„Barnaóperan Gilitrutt eftir 
Hildigunni Rúnarsdóttur verður 
sýnd kl. 16 en sagan er færð til 
nútímans þar sem Gilitrutt er m.a. 
komin með snjallsíma. Raftón-
listarmenn framtíðar úr Kársnes-
skóla mæta svo í hús kl. 17 og sýna 
gestum afrakstur námskeiðs sem 
bæjarlistamaðurinn Sigtryggur 
Baldursson stóð fyrir ásamt 
tónlistarmönnunum Unnsteini 
Manuel og Hildi Kristínu.“

Hún segir hafa verið frábært að 
fylgjast með smiðjum í Menn-
ingarhúsunum þar sem húsin 
hafa fyllst af kátum grunnskóla-
nemum. „Í gær var Salurinn þar að 
auki fullur í tvígang en leikskóla-
krakkar fengu að njóta þess að 
hlusta og horfa á Gilitrutt. Í dag og 
á föstudag halda svo smiðjurnar 
áfram en við hjá Menningar-
húsum hlökkum til að taka á móti 
fjölskyldum á laugardaginn og 
ljúka þannig vel heppnaðri hátíð.“

Dagskrána og nánari tímasetningar 
má finna á kopavogur.is.

bærilegum hátíðum og segja þær 
ótrúlega skemmtilegar enda séu 
börn svo áhugasöm og skapandi. 
„Þarna fá þau margbreytileg tæki-
færi til að víkka sjóndeildarhring-
inn gegnum sjónræna skynjun 
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Bílar 
Farartæki

BESTA VERÐIÐ !
Skoda Octavia Ambiente 4x4 árg 
05/2015 ek 111 þ.km, lán 2.1 mil 
verð 2.250 þús !!!

SpARAÐu 1200 þúS
Nýjir Suzuki S-Cross 4X4 GLX Diesel 
Leður, 17” felgur, glerþak , kostar 
nýr hjá Suzuki 5.2 mil. Okkar verð 
aðeins 3990 þús Aðeins nokkrir 
bílar í boði !

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

SMÍÐAVINuRINN
JCB 527 SKOTBÓMA SKÓFLA OG 
GAFLAR FYLGJA GÁMAGENGUR Í 
FÍNU STANDI KLÁR Í VINNU VERÐ 
1.980.000 +VSK allar upplýsingar 
6952015

SJÁLSKIpTuR SENDÓ
2010 MERCEDES-BENZ SPRINTER 
315 CDI EK 206 Þ.KM, DÍSEL, 
SJÁLFSKIPTUR. ÁSETT 1.680Þ + vsk 
S: 580 8900

Borgarbílasalan
Funahöfða 1, 110 Reykjavík

Sími: 580 8900
 

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

 Bílar til sölu

Til sölu Nizzan Pathfinder árg.2001.
með krók.Verð 90 þús.Uppl.í s:849-
7555

 Hjólbarðar
Continental dekk 195x16,15” á 
felgum til sölu. Uppl.s:8960692

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

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

Opnunartími: Mán-föst kl. 10-18 • Lau kl. 12-15 • Lokað sunnudaga.
Sími utan opnunartíma • S. 861 2165

BMW 318d sportline. 
Árgerð 2016, ekinn 20 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 8 gírar. Verð 4.980.000. Umboðs-
bíll Rnr.116208.

VW Golf variant highline. 
Árgerð 2016, ekinn 77 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur 7 gírar. TILBOÐ 2.390.000. 
Rnr.212868.

DACIA Logan. 
Árgerð 2016, ekinn aðeins 29 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.490.000. 
Rnr.212898.

HYUNDAI I30. 
Árgerð 2016, ekinn 69 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. TILBOÐ 1.790.000. Rnr.212864.

TOYOTA Rav4 vx. 
Árgerð 2016, ekinn 27 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.980.000. Rnr.212782.

KIA Sportage. 
Árgerð 2016, ekinn 74 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. TILBOÐ 2.990.000. 
Rnr.340857.

LAND ROVER Discovery 4 hse 7 manna. 
Árgerð 2010, ekinn 110 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 4.590.000. 
Rnr.212930.

VOLVO Xc60 inscription. 
Árgerð 2016, ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 6 gírar. TILBOÐ 5.990.000.Mjög 
vel útbúinn Rnr.116204.

VOLVO Xc90 inscription t8 hybrid. 
Árgerð 2017, ekinn 6 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. TILBOÐ 8.990.000. Mjög vel 
útbúinn Rnr.212905.

LAND ROVER Discovery landmark . 
Árgerð 2016, ekinn 24 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur 8 gírar. Verð 11.990.000.1 með 
öllu Rnr.231756.

FORD F350 lariat ultimate fx4. 
Árgerð 2017, Nýr, dísel, sjálfskiptur. Verð 
án vsk 7.250.000. Rnr.212931.

DODGE Ram 3500  long horn limited. 
Árgerð 2017, ekinn 14 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð án vsk 6.920.000.Mjög vel 
útbúinn Rnr.212909.

GMC Sierra 3500hd denali. 
Árgerð 2018, Nýr, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð án vsk 7.850.000. Rnr.212928.

Góðir í sumar!
TILBOÐ 

2.390.000 TILBOÐ 

1.790.000

TILBOÐ 

8.990.000
TILBOÐ 

5.990.000
TILBOÐ 

2.990.000

Bílafjármögnun Landsbankans

REYNSLA OG TRAUST Í 30 ÁR

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



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

 Garðyrkja

 Bókhald

rétta- bókhaldsþjónusta.
Getum bætt við okkur verkefnum. 
Alhliða bókhaldsþjónusta. 
Sanngjörn verð og góð þjónusta. 
Uppl. í s. 8548080/5168080 eða 
olafur@retta.is.

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

 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

 Rafvirkjun

raflagnir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

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

 Húsaviðhald

sögun og borun.
Kjarnaborun og steypusögun. 

Múrbrot, raufar í gólf fyrir 
hitalagnir og rafmagn.
S: 7778371/ 8923553

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

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.

 Spádómar

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Ný veiddur Hornafjarðarhumar 
og fleira góðgæti úr hafinu. 
Humarsalan SÉRFRÆÐINGAR 
Í SJÁVARFANGI. WWW.
HUMARSALAN:IS S. 867 6677

Ungnautakjöt beint frá býli. Minnst 
1/8 úr skrokk. Hakk, gúllas, snitsel 
og steikur. www.myranaut.is s. 868 
7204

 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.

Skólavörðustígur 36
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 21. mars 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 5. apríl 2018 var 
samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi reits 1.181.4, Lokastígsreits 4, vegna lóðarinnar 
nr. 36 við Skólavörðustíg. Í breytingunni felst að auka byggingarmagn á 1. hæð að suðvestur lóðarmörkum, 
nýta þakhæð 1. hæðar að hluta sem þaksvalir og stækka og hækka stigahúsið. Nánar um tillöguna vísast 
til kynningargagna.

Blikastaðavegur 2-8
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 21. mars 2018 og borgarráði Reykjavíkur þann 5. apríl 2018 
var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir lóðina nr. 2-8 við Blikastaðaveg. Í 
breytingunni felst að hluti ytri byggingarreits er skilgreindur sem byggingarreitur. Nánar um tillöguna vísast 
til kynningargagna.

Tillögur má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð, 
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 18. apríl 2018 til og með 30. maí 2018. Einnig má sjá tillögurnar á vefnum, 
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna 
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa 
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 30. maí 2018. Vinsamlegast notið uppgefið netfang 
fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.

Reykjavík 18. apríl 2018
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Skrifstofa borgarstjóra

Skrifstofa borgarstjóra

Borgarverkfræðingur

Borgarverkfræðingur

Hagdeild

Hagdeild

Dagvist barna

Dagvist barna

Reykjavíkurborg
Umhverfis- og skipulagssvið 

Auglýsing um tillögur að breyttu 
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
eru hér með auglýstar tillögur  að breytingu á deiliskipulagi í 

Borgartúni 12-14, 105 Reykjavík, sími: 411 1111, www.reykjavik.is

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 

Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Aðalskipulag Flóahrepps 2017-2029. Heildarendurskoðun.

Sveitarstjórn Flóahrepps hefur samþykkt að auglýsa tillögu að endurskoðuðu aðalskipulagi Flóahrepps skv. 31. gr. laga  
nr. 123/2010 ásamt umhverfisskýrslu sbr. 7. gr. laga nr. 105/2006.

Í dag eru í gildi þrjár aðalskipulagsáætlanir sem hver og ein nær yfir eitt af þeim þremur sveitarfélögum sem sameinuðust 
í Flóahrepp árið 2006, þ.e. Hraungerðishrepp, Gaulverjabæjarhrepp og Villingaholtshrepp, en með nýju aðalskipulagi verða 
svæðin sameinuð í eitt skipulag sem nær yfir allt land sveitarfélagsins. 

Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Flóahrepps í Þingborg, á skrifstofu skipulagsfulltrúa hjá Umhverfis- og tæknisviði Uppsveita, 
Dalbraut 12 á Laugarvatni, og hjá Skipulagsstofnun í Borgartúni 7b í Reykjavík. Þá eru öll gögn aðalskipulagsins aðgengileg 
rafrænt á heimasíðu Umhverfis- og tæknisviðs Uppsveita, www.utu.is. 

Tillagan er í kynningu frá 18. apríl til 31. maí 2018. Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillöguna og er frestur til að skila inn athugasemdum til 31. maí 2018. Skila skal inn skriflegum athugasemdum 
til skipulagsfulltrúa á skrifstofu hans að Dalbraut 12, 840 Laugarvatni eða á netfangið berglind@utu.is.

Berglind Sigurðardóttir
Skipulagsfulltrúi
berglind@utu.is

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

Tilkynningar

Atvinna
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