
KYNNINGARBLAÐ

Nú geta karlar komið 
saman í huggulegum skúr 
í Hafnarfirði og átt glaðar 
og skapandi stundir í 
félagskap annarra karla 
yfir kaffisopa og verk-
efnum eftir eigin getu og 
áhuga.  ➛4
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Soffía Dögg segir að það sé allt annað líf að hafa pall við húsið. Áður var þetta pláss ekkert nýtt í garðinum.  MYNDIR/ERNIR

Pallurinn  
framlenging af stofunni
Soffía Dögg Garðarsdóttir hefur mikinn áhuga á heimilum og hönnun. Hún heldur 
úti einni vinsælustu Facebook-síðu landsins, Skreytum hús. Soffía Dögg fékk pall 
við hús sitt sumarið 2016 og segir það hafa breytt öllu um notagildi garðsins.  ➛2



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 | 

LOKSINS KOMNAR VINSÆLU
SUMARYFIRHAFNIRNAR

Soffía Dögg segir að hún og 
maður hennar, Valdimar 
Björn Guðbjörnsson kerfis-

fræðingur, búi í húsi sem byggt 
var árið 1975 með stórum garði. 
„Við keyptum húsið 2008 en það 
var ekki fyrr en síðla sumars 2016 
sem við hófumst handa við að 
gera pallinn og smíðinni er ekki 
lokið. Við ætlum að stækka hann 
enn frekar enda er þvílíkur munur 
að hafa hann. Fyrir framan hús 
var smá afdrep sem við notuðum 
fyrstu árin en eftir að við fengum 
pallinn erum við bara þar. Pallur-
inn er framlenging á stofunni og ég 
er alltaf með opið út þegar veður 
leyfir,“ segir hún.

Soffía segir að þau vilji minnka 
grasið í garðinum og þar með slátt-
inn. „Það er mikil vinna að halda 
garðinum fallegum og þess vegna 
höfum við ákveðið að stækka pall-
inn töluvert í viðbót. Garðurinn er 
í mikilli rækt og fallegur en honum 
fylgir mikil vinna. Það er eilífðar 
verkefni að hreinsa beðin þótt mér 
þyki gaman að hafa gróðurinn,“ 
segir Soffía.

Valdimar byggði sjálfur pallinn 
ásamt föður sínum og var vandað 
til verksins. „Þetta var hellings 
verkefni þar sem hver einasta hola 
var handgrafin. Það var mikið af 
stóru grjóti í jarðveginum. Það 
þurfti að úthugsa hönnunina þar 
sem við ætlum að hafa pallinn 
helmingi stærri og jafnvel fá okkur 
heitan pott. Einnig langar okkur 
í vinnuskúr þar sem hægt er að 
geyma grill og útihúsgögn. Sömu-
leiðis þurftum við að hugsa um 
útsýnið, við erum með sjávarsýn 
og vildum ekki missa hana. Vegg-
irnir mega því ekki vera of háir og 
verða með gluggum að hluta. Við 
létum pallinn veðrast í heilt ár eins 
og ráðlagt er áður en við bárum á 
hann.“

Soffía Dögg er nýbúin að kaupa 
sumarblóm til að skreyta umhverf-
ið enn frekar en hún keypti hús-
gögn í Rúmfatalagernum síðasta 
sumar sem hún er mjög ánægð 
með. „Húsgögnin stóðu úti í allan 

vetur og það sér ekki á þeim. Þau 
þurfa ekkert viðhald. Við fengum 
okkur líka nýtt borð og stóla enda 
er svo gaman að borða úti. Mér 
finnst ótrúlega skemmtilegt að 
gera fínt á pallinum og maður 
vonar bara að sumarið verði gott. 
Við erum líka með hengirúm sem 
krakkarnir nota mikið. Í rauninni 
er þetta rosa vinsæll staður hjá 
þeim,“ segir Soffía sem á tvö börn. 
„Pallurinn gaf okkur nýtt líf og það 
munar svo miklu að geta labbað 
beint út og notið sumarsins. Litli 
hundurinn okkar getur líka nýtt 
pallinn enda er hann alveg lok-
aður. Mér finnst ánægjulegast að 
nú erum við farin að nota þennan 

hluta garðsins sem við gerðum 
ekki áður,“ segir Soffía Dögg.

Soffía segist hvetja fólk sem er 
með garð að drífa í því að gera pall. 
„Og ef fólk er ekki með aðstöðu 
fyrir pall þá er alveg hægt að gera 
svalirnar kósí. Ég er viss um að 
pallurinn verður mikið notaður í 
sumar. Þarna varð til glænýr íveru-
staður fyrir okkur. Það eru forrétt-
indi að grilla úti á palli og borða 
síðan úti á fallegum sumardögum. 
Húsgögnin og sumarblómin 
gera líka svo mikið fyrir pallinn,“ 
segir Soffía sem er ekki bara með 
Skreytum hús á Facebook heldur 
einnig vinsælt blogg undir sama 
nafni.

Glæsilegur pallur hjá Soffíu. Greinilegt að hún nostrar við hvert smáatriði. MYNDUR/ERNIR

Fallegur 
sólbekkur 
sem Soffía 
segir að sé 
orðinn tíu 
ára gamall. 
Hann fær 
nýtt líf á 
pallinum. 

Soffía Dögg 
á tvö börn 
sem hafa 
mikið yndi 
af hengi-
rúminu. 

Soffía 
keypti 
sófasettið 
í Rúmfata-
lagernum 
og er mjög 
ánægð með 
þau kaup. 

Hundurinn á  heimilinu er ekki síður ánægður með 
nýja pallinn en aðrir í fjölskyldunni. Hann getur valsað 
áhyggjulaus um enda er þetta lokað svæði. 

Elín  
Albertsdóttir
elin@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Soffía Dögg segir að fjölskyldan borði eins oft úti og veðrið leyfi. 
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Markmið Karlar í skúrum er 
að skapa aðstæður þar sem 
heilsa og vellíðan karla er í 

fyrirrúmi, þar sem þeir halda sér við 
líkamlega, andlega og félagslega í 
öruggu og vinalegu umhverfi,“ segir 
Hörður Sturluson, verkefnastjóri hjá 
Rauða krossinum í Hafnarfirði og 
Garðabæ.

Hörður er staddur í fyrsta skúr 
karla sem var opnaður við Hellu-
hraun 8 í Hafnarfirði 1. júní.

„Karlar í skúrum er að ástralskri 
fyrirmynd sem nefnist Men’s shed 
og hefur slegið í gegn víðs vegar um 
Evrópu og í Bandaríkjunum. Þannig 
eru 422 skúrar á Írlandi þar sem yfir 
10.000 karlar hittast í hverri viku og 
segja 97 prósent meðlima að heilsa 
þeirra hafi batnað og velferð þeirra 
aukist við það að taka þátt í félags-
skap karla í skúrnum,“ upplýsir 
Hörður.

Best að spjalla öxl í öxl
Karlar í skúrum er ætlað að koma í 
veg fyrir félagslega einangrun karla 
og neikvæðar afleiðingar hennar.

„Karlar á öllum aldri eru vel-
komnir í skúrinn þar sem þeir mæta 
á sínum forsendum. Það gefur þeim 
stað og stund til að hittast yfir kaffi-
sopa, spjalla og vinna að persónuleg-
um eða sameiginlegum verkefnum 
sem þeir ákveða sjálfir og á sínum 
hraða, og í skúrnum skiptast þeir á 
þekkingu og gefa til samfélagsins á 
leiðinni,“ útskýrir Hörður í skúrnum 
sem skiptist í notalega kaffistofu og 
vinnurými.

„Hugmyndafræðin byggir á rann-
sóknum sem sýna að karlmönnum 
þykir best að tala saman þegar þeir 
vinna með eitthvað í höndunum og 
þegar þeir standa saman öxl í öxl 
frekar en beint á móti hvor öðrum,“ 
segir Hörður sem er strax farinn að 
horfa fram á veginn í leit að húsnæði 
fyrir annan skúr í Garðabæ og vill 
færa út kvíarnar víðar.

„Þörfin virðist vera mikil og meira 
að segja konurnar vilja komast líka 
í skúrinn. Ég skil það vel en fyrsta 
kastið leyfum við körlunum að njóta 
skúranna einir, að koma saman og 
þróa þá eftir eigin höfði. Í hverjum 
skúr þarf að vera þriggja manna 
stjórn og hver skúr útbýr sínar eigin 
reglur í samráði við Rauða kross-
inn. Þeir hafa sjálfir lyklavöldin að 

skúrnum en ákveðnar grunnreglur 
verða til staðar; að ekki megi útiloka 
fólk sökum húðlits, stjórnmálaskoð-
ana, fötlunar eða þjóðernis, og ekki 
er haft áfengi um hönd í skúrnum.“

Maður er manns gaman
Fallegt handverk blasir við þeim 
sem heimsækja karlana í skúrnum 
við Helluhraun.

„Reynslan sýnir að flestir sinna 
verkefnum sem snúa að smíðum og 
vinnu með timbur og menn smíða 
bæði stóra og smáa hluti en gera líka 
við eigin hluti og annarra. Félagslegi 
ávinningurinn er þó það mikilvæg-
asta og því skipar kaffistofan stóran 
sess til skrafs og ráðagerða. Í vinnu-
rýminu fást karlarnir líka við fleira 
en smíðar, einn stundar listmálun í 
einu horni kaffistofunnar, og tveir 
með mikinn áhuga á framköllun 
ljósmynda eru að búa til mykraher-
bergi,“ segir Hörður innan um glæsi-
legan tækjakost í skúrnum.

„Velvildin er svo mikil í hafnfirsku 
samfélagi að skúrinn er orðinn 
fullur af frábærum vélum sem við 
höfum fengið gefins vegna þess að 
verkefnið spurðist út. Við þorum 
ekki einu sinni að auglýsa því þá 
fyllist allt en margir eru tilbúnir að 
gefa okkur stórkostlegar vélar,“ segir 
Hörður kátur og nú þegar eru tutt-
ugu meðlimir skráðir.

„Eldri karlar á Íslandi eru miklir 
vinnuþjarkar, vilja hafa mikið fyrir 
stafni og kunna margt fyrir sér. 
Margir hér eru mjög handlagnir, 
smiðir og einn er smíðakennari 
og þeir kunna vel til verka og hafa 
ánægju af því að miðla. Allt eru það 
félagslega sterkir menn en hópurinn 
sem við viljum fá kemur vonandi 
núna þegar starfið er komið í gang. 

Við verðum með opið tvo daga í 
viku í júní og júlí en eftir verslunar-
mannahelgina verður opið alla daga 
og starfið fer á fullt,“ segir Hörður, 
fullur tilhlökkunar.

Karlar í skúrum er í Helluhrauni 
8 í Hafnarfirði. Opið þriðjudaga 
frá klukkan 14 og fimmtudaga frá 
klukkan 10. Nánari upplýsingar hjá 
Herði á hordur@redcross.is

Vellíðan karla í fyrirrúmi
Nú geta karlar komið saman í huggulegum skúr í Hafnarfirði og átt glaðar og skapandi 
stundir í félagsskap annarra karla yfir kaffisopa og verkefnum eftir eigin getu og áhuga.

Margt var um manninn við opnun skúrsins i Hafnarfirði 1. júní síðastliðinn. Pönnukökumeistarinn Jóhann Salomon Gunnarsson bakaði pönnukökur. .

Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Hörður Sturluson, fyrir miðju, með Þórarni Klemenssyni gjaldkera og Sturlu Jónssyni.  MYNDIR/SIGTRYGGUR ARI

Margt fagurra muna er að finna í vönduðu handverki karlanna í skúrnum.

Þekking - Þroski - Þróun - Þátttaka

STÚDENTSNÁM:

KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ Á WWW.MK.IS OG Á FACEBOOK SÍÐU SKÓLANS
INNRITUN STENDUR YFIR TIL 8. JÚNÍ

Menntaskólinn í Kópavogi
Sími: 594 4000

GRUNNDEILD MATVÆLA OG FERÐAGREINA:
Bakari

eða starfa í ferðaþjónustu
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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

PEUGEOT 307. Árgerð 2005, ekinn 
138 Þ.KM, bensín, 5 gírar. TILBOÐ 
390.000. Rnr.150347.

KIA Picanto Dísel. Árgerð 2006, 
ekinn 176 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
350.000. Rnr.150470.

MAZDA 6. Árgerð 2004, ekinn 144 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar. 
Verð 290.000. Rnr.150662.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

CHEVROLET Silverado 3500 ltz. 
Árgerð 2018, ekinn -1 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.725.000.+ vsk 
Rnr.212981.

DODGE Ram 3500 limited tungsten. 
Árgerð 2018, ekinn -1 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.967.000. + vsk 
Rnr.115242.

FORD F350 lariat ultimate fx4. 
Árgerð 2018, ekinn -1 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.653.000. + vsk 
Rnr.212931.

FORD F350 platinium ultimade . 
Árgerð 2017, ekinn 8 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 7.975.000.+ vsk 
Rnr.115630.

GMC Sierra 3500hd denali. 
Árgerð 2018, ekinn -1 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 7.967.000.+ 
vsk Rnr.212928.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
www.nyja.is

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Bátar

VEIÐIBÆNDUR
Þjórsá, Þjórsá, laxanetin tilbúin. 
Þekking,reynsla og gæði.Heimavík 
ehf. S 892 8655 www.heimavik.is

 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 á viðhaldi og 
viðgerðum. 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
Tek að mér slátt fyrir húsfélög 
og einstaklinga og klippingar og 
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616 
1569.

Almenn garðvinna, sláttur, úðun 
og ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 
698 1215

 Nudd

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

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

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

 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

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

Keypt
      Selt

 Til sölu

Hvað dreymdi þig í nótt?
Hringdu í gjaldfrjálst númer Draumalínunnar 

og opnaðu fyrir öll skilningarvit.
#DRAUMURINN

Draumalínan
571 4940 Hrin

gdu 

núna!
Hringdu 

núna!
Suðurlandsbraut 6, Rvk.  |  Sími 419 9000  info@handafl.is   |   handafl.is

Við útvegum hæfa starfskrafta  
í flestar greinar atvinnulífsins

Markmið okkar er að spara viðskiptavinum  
tíma, fyrirhöfn og fjármuni.

VA N TA R  Þ I G  STA R FS F Ó L K
Handafl er traust  

og fagleg  

starfsmannaveita  

með margra ára 

reynslu á markaði þar 

sem við þjónustum 

jafnt stór sem smá  

fyrirtæki.

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is

512 5800
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



TRIGANO TJALDVAGN
Til sölu Trigano tjaldvagn árg.’96 
verð 200 þús eða tilboð. Vel með 
farinn vagn. Frekari uppl. í s:821-
4111

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

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.

Heilsa

 Nudd

HEILSUNUDD
Nuddstofan, opið frá 10-20. einnig á 
laugardögum S. 561 6254

Heimilið

 Barnavörur

VAGNSTYKKI + KERRUSTYKKI 
+ SKIPTITASKA

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

Húsnæði

 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

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
VANTAR -

Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

- TRAILER BÍLSTJÓRA 
VANTAR -

Silfri ehf óskar eftir bílstjóra á 
fjögurra öxla trukk. 

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Garðyrkjufyrirtæki á 
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir 
samviskusömu og áreiðanlegu 
sumarstarfsfólki. Umsókn ásamt 
ferilskrá sendist á netfangið 
hreinirgardar@gmail.com

 Atvinna óskast

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

AUGLÝSING
Um skipulag í Sveitarfélaginu Vogum.

Tillaga að breytingu á deiliskipulagi Grænaborg

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Voga samþykkti þann 16. maí 
2018 að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Grænu-
borgarhverfis, skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Í breytingunni felst m.a. að lóðum verði fjölgað, hámarksstærð 
og hámarkshæð húsa verði aukin. Tillagan er sett fram á upp-
drætti og vísast til hans um nánari upplýsingar.

Tillagan verður til sýnis á skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, 
Iðndal 2, 190 Vogar frá og með miðvikudeginum 6. júní 2018 til 
og með miðvikudagsins 18. júlí 2018. 
Tillagan er einnig aðgengileg á vef Sveitarfélagsins Voga,   
www.vogar.is/Skipulag/Skipulag_i_kynningu/.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur 
á að gera athugasemdir við tillöguna. Skila skal skriflegum 
athugasemdum til skrifstofu Sveitarfélagsins Voga, Iðndal 2, 
190 Vogar eða á netfangið skrifstofa@vogar.is eigi síðar en 
miðvikudaginn 18. júlí 2018. 

Vogum, 6. júní 2018
f.h. bæjarstjórnar,

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri

Kvennaskólinn í Reykjavík auglýsir eftir-
farandi stöðu kennara lausa til umsóknar:

 Enska 80-100% á haustönn 2018.

Kröfur til umsækjenda: háskólapróf í viðkomandi  
greinum eða skyldum greinum ásamt kennsluréttindum  
í framhaldsskóla.

Skriflegar umsóknir ásamt ferilskrá, prófskírteinum og 
sakavottorði berist Kvennaskólanum í í rafrænu formi í 
netfangið hjalti@kvenno.is.  Ekki er sótt um á sérstökum 
eyðublöðum og ráðið verður í stöðuna frá 1. ágúst 2018. 

Umsóknarfrestur er til 19. júní 2018. Laun kennara eru 
samkvæmt kjarasamningi KÍ og fjármálaráðuneytis.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um  
ráðningu liggur fyrir.
Nánari upplýsingar gefur undirritaður, auk aðstoðarskóla-
meistara, í síma 5807600 á skrifstofutíma (netföng: hjalti@
kvenno.is og oddnya@kvenno.is). Sjá einnig www.kvenno.is

Skólameistari

MIÐBÆJARSKÓLINN AÐALBYGGING UPPSALIR

 

RÁÐUM EHF • Sími 519 6770
www.radum.is • radum@radum.is

Þarftu að ráða
starfsmann?

 Ráðum sérhæfir 
sig í ráðningum og 
mannauðs ráðgjöf. 
Við komum til móts 
við þarfir fyrirtækja 
og sérsníðum 
lausnir sem henta 
hverjum viðskiptavini.

Einstakt tækifæri, fallegur 4ra herbergja bústaður á 1,8 ha. sumar-
bústaðalóð með leyfi fyrir byggingu á alls fjórum bústöðum. Mjög 
gott berjaland. Eignin er á leigulóð í landi Stóra-Fjalls.  Vel við 
haldið 61.5 fm. 4ra herbergja sumarhús með 5 fm geymsluskúr og 
42 fm verönd.  Geymsluskúr er ekki inni í heildar fm. Eignin er á 
gróðursælli 1.8 ha. leigulóð með leyfi fyrir byggingu samtals 4ra 
sumarhúsa. V. 22,9 millj.  
Nánari upplýsingar veitir Hlynur 698-2603 eða 
hlynur@hraunhamar.is

Háskjólabyggð 5 - Stóra-fjalli - 311 Borgarbyggð

Hlynur Halldórsson, Löggiltur fasteignasali

SMÁAUGLÝSINGAR  7 M I ÐV I KU DAG U R  6 .  J Ú N Í  2 0 1 8



Auglýsing um útgáfu  
byggingaleyfis

Byggingarfulltrúi Akureyrar samþykkti þann 9. nóvember 2017 
byggingaráform fyrir hreinsistöð fráveitu á Akureyri, á lóð nr. 
33 að Óseyri. 

Þann 4. júní 2018 gaf byggingarfulltrúi út byggingarleyfi til 
Norðurorku hf., þar sem uppfyllt hafa verið skilyrði byggingar-
reglugerðar til útgáfu byggingarleyfis.

Skipulagslegar forsendur samþykktar byggingaráforma. 
 Aðalskipulag Akureyrar. 
 Deiliskipulag SANDGERÐISBÓT, 12. ágúst 2009,  

 br. 2. maí 2017.
 Matsskýrsla sem unnin var af Eflu Verkfræðistofu fyrir  

 Norðurorku hf.: „Hreinsistöð fráveitu á Akureyri.   
 Mat á umhverfisáfhrifum.  Matsskýrsla“ dagsett  
 desember 2016.
 Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum dagsett  

 13. febrúar 2017.

Álit Skipulagsstofnunar um mat á umhverfisáhrifum frá  
13. febrúar 2017 og endanlega matsskýrslu Norðurorku hf., 
ásamt fylgigögnum, umsögnum og svör við þeim má finna á 
eftirfarandi vefslóð: http://www.skipulag.is

Nánari upplýsingar um samþykkt byggingaráformanna,  
byggingarleyfið og teikningar er að finna á heimasíðu  
Akureyrarkaupstaðar https://www.akureyri.is
Vakin er athygli á því að niðurstaða byggingarfulltrúa er 
kæranleg til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála sbr. 
4. gr. laga nr. 130/2011. (sjá http://www.uua.is/   
Kærufrestur er einn mánuður frá birtingu auglýsingar. 

06. júní 2018
Bjarki Jóhannesson, byggingarfulltrúi

AUGLÝSING UM SKIPULAGSMÁL
Bláskógabyggð, Grímsnes-og Grafningshreppi, Hrunamannahreppi, 
Skeiða-og Gnúpverjahreppi, Flóahreppi og Ásahreppi

Deiliskipulagsmál

Samkvæmt 3. mgr. 40. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér kynntar lýsingar fyrir eftirfarandi deiliskipulagsverkefni:

1. Deiliskipulag fyrir Sogsvirkjanir, Steingrímsstöð. Grímsnes- og Grafningshreppur.
 Kynnt er lýsing vegna deiliskipulags sem nær til virkjana í Soginu. Deiliskipulagið tekur til Steingrímsstöðvar. Deiliskipulagið  
 snýst í meginþáttum um að staðfesta núverandi landnotkun og afmarka vatnsverndarsvæði Þingvallavatns. Gert er ráð fyrir  
 íbúðarsvæði fyrir núverandi íbúðir við Steingrímsstöð. Iðnaðarsvæði verður minnkað að austanverðu og þeim hluta breytt í  
 opið svæði. Iðnaðarsvæði mun ná yfir stíflu í Þingvallavatni og aðrennslisgöng stöðvarinnar. 

2. Deiliskipulag fyrir Sogsvirkjanir,  Írafoss- og Ljósafossvirkjanir. Grímsnes- og Grafningshreppur. 
 Kynnt er lýsing vegna deiliskipulags sem nær til virkjana í Soginu. Deiliskipulagið tekur til Írafossstöðvar og Ljósafoss stöðvar.  
 Deiliskipulagið snýst í meginþáttum um að staðfesta núverandi landnotkun og afmarka vatnsverndarsvæði Þingvallavatns.  
 Breyta þarf afmörkun iðnaðarsvæðis og íbúðarsvæðis við Ljósafoss. Breytingar sem eru áformaðar við Írafoss eru að byggt  
 verði tengivirkishús, tekin niður háspennulína og fjarlægð gömul hús. Þá verða tengingar af Þingvallavegi endurskoðaðar.

3. Deiliskipulag fyrir Efra-Sel, ferðaþjónusta. Hrunamannahreppur. 
 Kynnt er lýsing vegna deiliskipulags sem nær til 2,8 ha svæðis á Efra-Seli, sem afmarkast af landmörkum milli Syðra-Sels og  
 Efra Sels til vesturs. Innan reitsins er gert ráð fyrir uppbyggingu hótels en fyrir er golfskáli með veitingasal, tvær skemmur og  
 fjögur íbúðarhús.

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að eftirfarandi deiliskipulagsáætlunum: 

4. Deiliskipulag fyrir Skógarskarð frístundarbyggð. Skeiða- og Gnúpverjahreppur.
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til nýrrar lóðar í landi Skarðs 1( L174781 ). Lóðin er 1 ha að stærð og er staðsett  
 500m austan bæjartorfunnar í Skarði. Afmarkaður er byggingarreitur fyrir frístundahús og gestahús. Leyfilegt byggingarmagn  
 á lóðinni er 200m2 sem samsvarar nýtingarhlutfallinu 0,02.

5. Deiliskipulag fyrir Sandamýri úr landi Einiholts 1 í Bláskógabyggð. Íbúðar- og aðstöðuhús á landbúnaðarlandi. 
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi fyrir 10,36 ha spildu úr landi Einiholts 1 sem kallast Sandamýri, L223807. Liggur spildan  
 upp að landi Gígjarhólskots 2, milli Einiholtslækjar og Einiholtsvegar. Fyrirhugað er að stofna lögbýli á landinu og byggja þar  
 íbúðarhús og aðstöðuhús fyrir dýralækningar.

6. Deiliskipulag fyrir hluta af jörðinni Varmalæk í Hrunamannahreppi.
 Auglýst er tillaga að deiliskipulagi sem nær til austasta hluta jarðarinnar Varmalæk, L166907. Skipulagssvæðið er um  
 2,2 ha að stærð. Gert er ráð fyrir þremur íbúðarhúsalóðum þar sem heimilt verður að byggja allt að 350m2 íbúðarhús og 60m2  
 gestahús/geymslu. Einnig er gert ráð fyrir lóð undir hesthús allt að 250m2. Vegtenging við þjóðveg og að skipulagssvæðinu  
 breytist lítilega.

Samkvæmt 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér auglýstar tillögur að breytingum á eftirfarandi  
deiliskipulagsáætlunum: 

7. Deiliskipulag fyrir Brautarholt á Skeiðum. Skeiða- og Gnúpverjahreppur.
 Auglýst er tillaga á breytingu deilliskipulags Brautarholts í Skeiða- og Gnúpverjahreppi. Um er að ræða breytingu sem er til 
 komin vegna aukinnar eftirspurnar eftir parhúsalóðum og stærri atvinnulóðum á svæðinu. Í breytingunni felst m.a að verið er  
 að fjölga parhúslóðum og fækka einbýlishúalóðum við Vallar- og Holtabraut ásamt að lóðamörk og byggingarreitir þriggja  
 lóða við Malarbraut 2-6 breytast. Einnig er staðsett hreinsivirki skv. mælingu, lóðin stækkuð og byggingarreitur fyrir tengistöð  
 er færður.

8. Deiliskipulag fyrir frístundabyggð úr landi Galtar. Grímsnes- og Grafningashreppi.
 Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi syðst í landi Galtar, L168244. Um er að ræða afmörkun nýrrar lóðar undir  
 frístundabyggð sem er 3,9 ha að stærð. Deiliskipulagið miðast við að heimilt verði að byggja á nýrri lóð allt að 300m2  
 frístundarhús, 60m2 gestahús, 100 m2 bílskúr og 180m2 bátaskýli. 

9. Deiliskipulag fyrir garðyrkjulóðina Mela á Flúðum. Hrunamannahreppur.
 Auglýst er tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir miðsvæði og garðyrkjulóðir á Flúðum. Um er að ræða 2,6 ha land úr   
 Hrafnkelsstöðum 2, sem nú tilheyrir gróðrarstöðinni Melum. Áætlað er að reisa þar allt að þrjú starfsmannahús fyrir starfs 
 fólk. Hluti þessa lands var innan deiliskipulagsmarka fyrir breytingu en nú er áætlað að hafa allt landið innan deiliskipulags-  
 marka. Vegtengin við þjóðveg breytist lítilega og vegir innan lóðamarka breytast. Byggingarreitur gróðurhúsa á lóð  
 Hrafnkelsstaða 2 breytist og færist til en byggingarheimild helst óbreytt.  

Ofangreindar skipulagstillögur liggja frammi til kynningar á skrifstofu skipulagsfulltrúa, Dalbraut 12, Laugarvatni á skrifstofu-
tíma frá 9-16. Að auki er hægt að nálgast nánari lýsingu á tillögunum og  tillögurnar sjálfar á vefslóðinni http://www.utu.is.
Skipulagstillögur 4-9 eru í kynningu frá 6. júní til 20. júlí 2018 en tillögur 1-3 frá 6.júní til 6. júlí 2018 Athugasemdir og ábendingar 
við tillögur 4-9 þurfa að berast skipulagsfulltrúa í síðasta lagi 20. júlí en 6. júlí fyrir tillögur 1-3.  Athugasemdir og ábendingar 
skulu vera skriflegar. 

Berglind Sigurðardóttir
Skipulagsfulltrúi
berglind@utu.is

mosfellsbaer.is/skipulagsauglysingar 

.  201 ,
Skipulagsfulltrúi Mosfellsbæjar 

olafurm@mos.is

Við gætum verið  
með næsta starfsmann 
mánaðarins á skrá

www.capacent.is 

Ráðgjafar okkar búa 
yfir víðtækri þekkingu 
á atvinnulífinu  
og veita trausta og 
persónu lega ráðgjöf.
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