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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Þegar sólin felur sig svo
vikum skiptir er mörgum
skapi næst að örvænta.
En það er margt í boði á
rigningardögum, bara
spurning um hugarfar og
hugmyndaflug.
➛4

Fyrirliði íslenska karlalandsliðsins í knattspyrnu, Aron Einar Gunnarsson, var hvatamaður þess að JS Watch hannaði sérstakt HM-úr nú, líkt og gert var fyrir
EM 2016. Hér stendur hann kampakátur með nýja HM-úrið ásamt Grímkeli Sigurþórssyni, Gilberti Ó. Guðjónssyni og Sigurði B. Gilbertssyni hjá JS Watch Co.

HM-úr með vit og visku
Gilbert úrsmiður og JS Watch Company eiga heiðurinn af HM-úrinu World
Cup MMXVIII sem var hannað í samvinnu við strákana í íslenska fótboltalandsliðinu. Úrið er fágætt, fagurt og felur í sér hjartfólgnar tilvísanir. ➛2

Þ

að var fyrirliðinn frækni,
Aron Einar Gunnarsson, sem
fyrir hönd strákanna í landsliðinu óskaði eftir að búin yrði til
ný útgáfa af armbandsúri þegar
ljóst var að Ísland yrði með í sjálfri
úrslitakeppni heimsmeistaramótsins í Rússlandi,“ upplýsir Grímkell

Sigurþórsson, hönnuður hjá JS
Watch co. Reykjavík.
JS Watch hannaði sérstakt EM-úr
í samstarfi við strákana í landsliðinu árið 2016, með góðum árangri.
„EM-úrið var framleitt í hundrað
númeruðum eintökum og seldist
fljótt upp. Því framleiðum við HM-

úrið í 300 númeruðum eintökum
og er salan nú í fullum gangi,“ segir
Grímkell um nýja HM-úrið sem
hittir Íslendinga í hjartastað því
það er smíðað með mörgum hjartfólgnum tilvísunum.
„Þegar við hönnuðum HM-úrið
horfðum við til lítilla smáatriða

sem tengjast landsliðinu. Þar má
nefna tölurnar frá einum og upp
í ellefu sem eru silfraðar og tákna
leikmennina. Tólfan, eða tölustafurinn 12, er rauður og táknar
áhorfendur eða stuðningsmenn
landsliðsins; sum sé tólfta leikmanninn,“ útskýrir Grímkell um þá
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Horft var til þýðingarmikilla smáatriða sem tengjast íslenska landsliðinu við hönnun HM-úrsins. Þar á meðal er sekúnduvísirinn eins og blátt víkingaspjót. MYNDIR/

Framhald af forsíðu ➛
glæstu úrsmíði sem HM-úrið er.
„Við höfðum EM-úrið blátt sem
tónaði við lit landsliðstreyjanna
en HM-úrið er hvítt með bláum
mínútustrikum upp í 45. mínútu.
Síðustu fimmtán mínúturnar eru
hins vegar afmarkaðar með rauðum
strikum og á því svæði mínútuhringsins stendur „half time“, með
vísun í leiktímann,“ útskýrir Grímkell.
Sekúnduvísir HM-úrsins er blár og
í laginu eins og víkingaspjót.
„Á botni skífunnar er ritað „Fyrir
Ísland“ og fyrir neðan miðju er
nafn úrsins: World Cup MMXVIII.
Þar snýr R-ið öfugt til marks um
að keppnin fer fram í Rússlandi.
Á bakhliðinni kemur fram nafn
framleiðandans, nafn úrsins og tilvitnunin „Var það ekki“ til að minna
á fagnaðarsöng landsliðsins eftir
sigurleiki,“ upplýsir Grímkell.

Uppfyllir ströngustu kröfur
Fyrstu þrjátíu númer HM-úrsins
eru frátekin fyrir landsliðshópinn.
Úrin voru afhent íslensku leikmönnunum við hátíðlega athöfn á Hilton
Nordica áður en þeir lögðu af stað til
Rússlands.
„HM-úrin frá JS Watch eru íslensk
úrsmíð frá grunni,“ segir Grímkell.
„Þau voru hönnuð á teikniborði JS
í miðbæ Reykjavíkur og allir íhlutir
voru sérframleiddir í sérhæfðum
verksmiðjum í Sviss og Þýskalandi.
Þá eru úrin sett saman hér heima
undir ströngu gæðaeftirliti Gilberts
Ó. Guðjónssonar úrsmíðameistara,
sem nýtir áralanga þekkingu og
reynslu sína af úrsmíði til að tryggja
að hvert og eitt úr standist ströngustu kröfur. Frá upphafi hefur því
verið leitast við að sameina glæsilega
hönnun, gæði, fyrsta flokks úrverk
og falleg armbönd,“ segir Grímkell
og víst er að HM-úrið stenst kröfur.
„Vönduð úr eru munaðarvara og
fylgihlutur sem bæði karlmenn og
konur njóta þess að velja, bera og
eiga.“

Strákarnir í íslenska karlalandsliðinu fengu draum sinn uppfylltan þegar þeim var afhent glæsilegt
HM-úrið við hátíðlega athöfn á Hilton Nordica áður en þeir lögðu af stað í keppnina til Rússlands.

JS Watch co. Reykjavík er á Laugavegi 62. Sími 551 4100. Sjá nánar á
jswatch.com.

Bakhlið HM-úrsins er ekki síður merkileg. Þar er meðal annars áritað: „Var
það ekki“ sem minnir á kunnan fagnaðarsöng landsliðsins eftir sigurleiki.

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:
Elmar Hallgríms Hallgrímsson

Aron Finnbogason var himinsæll með eigulegt HM-úrið
sem kemur að góðum notum og er einstaklega klæðilegt.

Tölustafirnir 1 til 11 eru silfraðir og tákna leikmenn landsliðsins en tölustafurinn 12 er rauður og táknar tólfta leikmanninn sem eru stuðningsmenn.

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

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 |

Sérmeðferðir fyrir þá sem gera kröfur
um raunverulegan árangur !

Snyrtistofan Hafblik býður upp á hinn vinsæla Supreme Hollywoodmeðferðarkúr sem gefur raunverulegan árangur. Þessi náttúrulega og
kröftuga viðgerðarmeðferð á andliti er raunhæf leið til að eldast með
fullri reisn. Staðreyndin er að það tekur okkur mörg ár að mynda djúpar
hrukkur og aðrar skemmdir í húð. Þær hverfa ekki á einni nóttu. Það er
engin skyndilausn til. Supreme Hollywood-meðferðarkúr er langtímaferli og þ.a.l. raunveruleg viðgerð sem vinnur á ótímabærri öldrun húðar, vinnur á litabreytingum og
öldrunarblettum og styrkir og stinnir húðveﬁnn. Starfsemi húðar verður sterkari, heilbrigðari og virkari.

Glæsilegir tilboðspakkar í boði og allt frá 55 þús. upp í 150 þús. kr. afsláttur !

Við bjóðum einnig:

Háræðaslitsmeðferðir

HENDUR – ANDLIT – HÁLS – BRINGA
Hljóðbylgjumeðferð
Fjarlægir háræðaslit í andliti, háræðastjörnur, blóðblöðrur og skemmdir í húð
eftir rósroða.
Hversu margar meðferðir þarf?
Algengt er 2-4 skipti, en misjafnt er hversu
margar meðferðir þarf til að fjarlægja
háræðaslit endanlega.

Fyrir þá sem gera kröfur um gæði og árangur

Bókið frían tíma í skoðun/viðtal

Snyrtistofan Hafblik
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Þér finnst rigningin góð
Þegar sólin tekur upp á því að fela sig svo vikum skiptir er mörgum skapi næst að örvænta. En
það er margt hægt að gera á rigningardögum, bara spurning um hugarfar og hugmyndaflug.
Brynhildur
Björnsdóttir
brynhildur@frettabladid.is

Leiktu þér með liti. Þegar sólin er
ekki til staðar til að gleðja augað
og sálina verður beinlínis lífsnauðsynlegt að bæta litum í lífið með
því að skipta út gráum, svörtum og
brúnum púðum, mottum og gardínum fyrir aðeins litríkari valkosti.
Tískulitirnir innanhúss í sumar
eru allt frá fölum pastellitum yfir í
mexíkóska marglitadýrð sem er nóg
til að koma öllum í gott skap.
Hlustaðu. Það er fátt notalegra
en að hlusta á regnið falla á
glugga og þök eða dynja á laufblöðum eða stéttinni fyrir utan. Vatn er
undirstaða lífsins og fyrst við erum
svo heppin að fá svona mikið af því
er eins gott að njóta þess.
Andaðu. Besta lykt í heimi
kemur af blautu birki eða mosa
og tandurhreint loft er það hollasta
sem þú getur dregið að þér.
Skapaðu. Rigningin býður upp á
ýmis tækifæri til sköpunar. Það
má til dæmis mála með regndropum sem er mjög góð skemmtun
bæði fyrir börn og fullorðna. Setjið
nokkra dropa af málningu á þykkan
pappír og látið svo rigna á blaðið.
Takið það svo inn eftir smástund og
sjáið hvað rigningin málaði handa
ykkur.
Kúrðu. Á Íslandi er mikill
þrýstingur í þá veru að það beri
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Sumarið er tíminn til að púsla og hlusta á rigninguna falla mjúklega á þakið.

Rigning þarf ekki að stoppa neinn í því að gera það sem hugurinn stendur til.

að nota gott veður til
hins ítrasta. Þá á
að gera garðinn
frægan, mála,
lakka, taka til
í geymslum,
spóka sig,
synda,
brúnast, borða
ís, hjóla, leika
úti, grilla og
svo framvegis.
Í rigningu þarftu
ekki að gera neitt
nema kúra undir teppi
með te, bók eða Netflix, í mesta
lagi fara í skemmtilegt spil við fjölskyldu og vini.
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Fátt jafnast á við að kúra með
bók í góðum félagsskap
á meðan regnið fellur
fyrir utan.

Eldaðu. Regntíminn er kjörinn
til að prófa nýjar uppskriftir sem taka langan
tíma og mikla yfirlegu.
Leggðu í bleyti, marineraðu,
hægsteiktu, bakaðu fánaköku til
að borða yfir HM. Nógur tími til að
dúlla sér.
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Farðu út. Það er allt öðruvísí
að upplifa umhverfið og náttúruna í rigningu en sólskini og þar
sem sumarregnið er oft svo ljúft
er mögulega hægt að fara út með
regnhlíf, nokkuð sem Íslendingum
býðst sjaldan á öðrum árstíma.
Veiddu. Besta veiðiveðrið er
mildur sumarúði og samruninn
við náttúruna í rigningu úti í miðri
á nánast yfirnáttúrulega dásamlegur.
Púslaðu. Eitt af því sem
rigningardagar leyfa er að
sökkva sér niður í kyrrstöðuverkefni eins og að púsla í ró og næði og
hafa nægan tíma til að prófa hina
og þessa kubba í stóru og flóknu

Vatn er undirstaða
lífsins og fyrst við
erum svo heppin að fá
svona mikið af því er eins
gott að njóta þess.

8
9

púsli. Það er líka notalegt að hekla,
prjóna eða sauma úti í rigningu,
prófaðu bara.
Mundu. Það styttir upp
að lokum, það hefur alltaf
gerst.
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SUMARSALAN HAFIN 20%-30% AFSLÁTTUR,
GERRY WEBER-TAIFUN-BETTY BARCLAY

GLÆISLEG
VERSLUN
SKIPHOLTI 29B
SÍGILD KÁPUBÚÐ
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MYKIND BÆTIEFNALÍNAN FR Á GARDEN OF LIFE ER LÍFR ÆN,
VEGAN O G L AUS VIÐ ÖLL AUK AEFNI

Bara það besta fyrir þig og Móður jörð!

Mykind línan var hönnuð með það að leiðarrljósi að velja aðeins bestu möguleg
egu
hráefnin og meðhöndla þau þannig að næringgin
n skilaði sér sem best.
Gæði bætiefna skipta öllu máli.
Þau sem eru búin til úr fæðu eins og þessi er líklegra að líkaminn nái að nýta að fullu.
Öll línan er 100% vegan og inniheldur því engar dýraafurðir. Meira að segja D3 og B12
vítamínin eru vegan en þessi tvö er oft erﬁtt að fá vegan í bestu formunum.
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Smáauglýsingar

512 5800

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

Bílar
Farartæki

Glæsilegt hjólhýsi
FENDT Tendenza
515 SG
 Árgerð 2018
 Nýtt
 Flott verð
 Góð lán í boði
Tilboð
kr. 4.790.000.
Rnr.105777.
Rnr.104955

YARIS 2005 Ek. 155þ.km. skoðaður,
í góðu ástandi, bensín beinskiptur.
S: 8947198

Bílar óskast
MAZDA Cx-3. Árgerð 2016, ekinn
16 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar.
Verð 2.980.000. Rnr.262051 Hafið
samband varðandi hugsanleg skipti.
Bílabankinn S. 5880700 www.
bilabankinn.is

"ÅLDSHÎFÈA  o  2EYKJAVÅK
3   o WWWBILABRAUTIS

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

ÓDÝR OG NÝR !!!
VW Golf Trendline 1.6 Diesel
06/2018 beinsk. Okkar verð 3.290 !
HEKLA 3.790 !!! Er á staðnum.

SUZUKI
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 568 5100
suzukisport@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

Þarftu að ráða?

Kaupi bíla 100-200þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Bílar til sölu

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

Bátar

HOBBY 540UFF - Nýtt. Árgerð
2018,Tilbúið í ferðalagið með
gaskút,rafgeymi,hleðslu, Topp
markisa TRUMA Combi 6 heating
system, including 10-litre boiler.
Verð 3.990.000 .Bílabankinn S.
5880700 www.bilabankinn.is

NÝR 4X4 !
Skoda Octavia Style 4X4 2.0 Diesel
(NÝR 2018) Hlaðinn búnaði ! Nokkrir
litir í boði ! Okkar verð 4.790 Þús
(HEKLA 5.4 mil) Er á staðnum !

Bílabankinn
Eirhöfði 11, 110 Reykjavík
Sími: 588 0700
Opið virka daga 12-18 og
laugard. 12-15
www.bilabankinn.is

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Til sölu Seadoo GTX ltd 2017.
Flaggskipið frá Seadoo, virkilega vel
búið tæki 300 hp með bremsum,
cruise control svo eitthvað sé nefnt.
Keyrt 11 hrs. Yamaha FX cruiser
SHO 2008. Einnig flaggskipið frá
Yamaha 2008 vel búið og þægilegt
skíði einnig með cruise control.
Skìðin eru í tvöfaldri kerru sem situr
frekar lágt og því mjög þægilegt að
sjósetja úr henni. Verð 4.300.000 kr
Upplýsingar í 8586415

Pro marine slöngubátar 360 cm
- 229.000 kr 420cm - 289.000 kr
Besta verðið í bænum ! Nánar um
bátana á veidiportid.is Veiðiportið
Grandagarði 3 101 Reykjavik 5529940

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Góðir í sumar!
OÐ

B
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B
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$ !3;2(39286=
Árgerð 2014, ekinn 66 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur. "*6A .einn með öllu
Rnr.213030.

""#( 8 6)*7.,2 Árgerð 2017,
ekinn 13 Þ.KM, bensín/rafmagn sjálfskiptur 8 gírar.glerþak,leður,krókur,loftpuðar og ﬂ . "*6A  Rnr.116395.

)36& 90
Árgerð 2015 sólacella,markísa,sjónvarp
og ﬂ !@/6 *.273,
2F888.0'E.AC791&6.A Rnr.115872.

.8.,3
Árgerð 2014, ekinn 185 Þ.KM, bensín, 5
gírar. !@ &A*.27*+8.6
Rnr.213031.

(8&:.&;)
Árgerð 2016, ekinn 57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. "*6A  Einkabíll
Rnr.116380.

 &7-5&.&(*28&
Árgerð 2015, ekinn 44 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur. "*6A  einkabíll
Rnr.116386.

%< 348.191
Árgerð 2016, ekinn 38 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur 6 gírar. "*6A 
Rnr.213019.

".7(3:*6=7
Árgerð 2012, ekinn 101 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 8 gírar. "*6A ﬂottur bíll
á ﬂottu verði Rnr.212903.

"! .0:*6&)3 08>
Árgerð 2018, nýr bíll, dísel, sjálfskiptur.2.ára ábyrð "*6A   án vsk
Rnr.212981.

 .*66& -))*2&0.
Árgerð 2018, nýr bíll .KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. "*6A  án vsk 2
.ára ábyrð Rnr.212928.

 40&8.2.91908.1&)*
Árgerð 2017, ekinn 8 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.leður,glerþak lok,stærri dekk
"*6A  án vsk Rnr.115630.

&1 0.1.8*)892,78*2
Árgerð 2018, nýr bíll Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. leður,glerþak og ﬂ asian skipting
"*6A   án vsk Rnr.115242.

  896'38*(-&68
Árgerð 2006, ekinn 26 Þ.KM, bensín,
sjálfskiptur 5 gírar. "*6A  .
gullmoli Rnr.116355.

4292&68C1.B2+D78/0 ?&9/0 ?3/&A79229)&,&
C1.98&234292&68C1&?  

REYNSLA OG TRAUST Í 30 ÁR

Góð sala!
Vantar nýlega bíla á skrá og á staðinn. Úti og innisvæði.

SMÁAUGLÝSINGAR
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Varahlutir

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

Nýskráður 3/2018, ekinn 1 þús.km., bensín,
sjálfskiptur,bakkmyndavél,bluetooth,
sýningarbíll frá umboðinu.

Viðgerðir

Verð kr. 4.190.000

Almennar bílaviðgerðir. Sérgrein
bremsuviðgerðir. Renni diska
og skálar. Fljót og góð þjónusta.
Bergfinnur ehf. 892 7852
Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

Þjónusta

FLÍSALAGNIR - MÚRVERK
- FLOTUN - SANDSPARSL MÁLUN - TRÉVERK

Pípulagnir

Ásamt öllu almennu viðhaldi
fasteigna.

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

Áratuga reynsla og þekking skilar
fagmennsku og gæðum.
Tímavinna eða tilboð.

Hreingerningar

Honda HR-V Executive
Nýskráður 2/2018, ekinn 4 þús.km., bensín,
sjálfskiptur, opnanlegt glerþak, leiðsögukerfi,
lykillaust aðgengi o.fl.

Strúctor byggingaþjónusta ehf.

Verð kr. 4.390.000

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

S. 893 6994

Nudd

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

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

Rafvirkjun

Garðyrkja
Almenn garðvinna, sláttur, úðun
og ofl. Halldór garðyrkjumaður. S:
698 1215
Tek að mér slátt fyrir húsfélög
og einstaklinga og klippingar og
umhirðu á görðum. Uppl. í s. 616
1569.

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
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Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur
og stofnun fyrirtækja. Fagleg
vinnubrögð á sanngjörnu verði.
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511
2930.

Mazda 2

Bússur- Þessar gömlu góðu. 8.900
kr. St. 40-48 Veiðiportið Grandagarði
3 S:552-9940

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

Bókhald

Nýskráður 10/2006, ekinn 57 þús.km., bensín,
beinskiptur, ný tímareim.

Keypt
Selt
Til sölu

Húsaviðhald

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

Verð kr. 690.000

VANTAR ÞIG STARFSFÓLK
Við útvegum hæfa
starfskrafta í ﬂestar
greinar atvinnulífsins
Markmið okkar er að spara
viðskiptavinum tíma,
fyrirhöfn og fjármuni.

Toyota Rav4 GX Plus
Nýskráður 8/2015, ekinn 57 þús.km., dísel, sjálfskiptur, bakkmyndavél, bluetooth, dráttarkrókur.

Ásett verð kr. 4.450.000

Tilboð kr. 3.990.000

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar
okkur allar gerðir bíla á söluskrá

Handafl er traust og fagleg
starfsmannaveita með
margra ára reynslu á markaði
þar sem við þjónustum
stór og smá fyrirtæki.

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00
Lokað á laugardögum í sumar

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Suðurlandsbraut 6, Rvk. | SÍMI 419 9000

info@handaﬂ.is |

handaﬂ.is
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Atvinna

Óskast keypt

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

Atvinna í boði
- BÍLSTJÓRA VANTAR Á
FJÖGURRA ÖXLA TRUKK Silfri ehf óskar eftir bílstjóra á
fjögurra öxla trukk.

Til bygginga

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

- TRAILER BÍLSTJÓRA
VANTAR Silfri ehf óskar eftir trailer bílstjóra

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.

Uppl. gefur Gunnar í s. 894 9690

Við finnum starfsmanninn fyrir þig

Húsnæði
SMIÐUR / UPPSLÁTTUR
Heimaás óskar eftir að ráða smiði
í uppsláttarvinnu.

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
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Ertu að leita
að talent?

-Mæling/einingarverð
-Sveinspróf skilyrði

Umsækjendur, skráið ykkur á

www.talentradning.is

-Kranapróf kostur
Nánari uppl. í s. 8956820
Guðmundur
heimaas@heimaas.is merkt
“atvinna”
Garðyrkjufyrirtæki á
höfuðborgarsvæðinu óskar eftir
samviskusömu og áreiðanlegu
sumarstarfsfólki. Umsókn ásamt
ferilskrá sendist á netfangið
hreinirgardar@gmail.com

Tilkynningar

Mat á umhverfisáhrifum
Álit Skipulagsstofnunar

Landmótun kirkjugarðs í hlíðum Úlfarsfells,
Reykjavík
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu Reykjavíkurborgar er
einnig að finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.

Mat á umhverfisáhrifum
Álit Skipulagsstofnunar

Hólsvirkjun í Fnjóskadal,
Þingeyjarsveit
Skipulagsstofnun hefur gefið álit sitt um mat á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum nr. 106/2000. Álitið liggur frammi hjá Skipulagsstofnun,
Borgartúni 7b, Reykjavík. Álitið og matsskýrslu Arctic Hydro er einnig að
finna á vef stofnunarinnar www.skipulag.is.

Ábendingahnappinn má finna á
www.barnaheill.is

talen
talent@talentradning.is
bryndis@talentradning.is
bryn
Sími: 552-1600
Sími

Bryndís
GSM: 773 7400

