
KYNNINGARBLAÐ

Nú stendur rabarbari í 
fögrum blóma og er sann-
kölluð búbót fyrir þá sem 
kunna að nýta hann í 
sælkeraeldhúsinu heima. 
Sterkt rabarbara-  
chutney gefur nýja 
matarupplifun.   ➛4
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„Við rifum bókstaflega allt út úr íbúðinni og opnuðum eldhúsið, sem er 10 fermetrar, fram á gang svo það er núna í miðrými íbúðarinnar. Það tók þrjár vikur að 
umbylta íbúðinni en við unnum líka frá morgni til kvölds,“ segir Ingunn. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Nýju flísarnar  
grípa augað
Ingunn Mjöll Vilhjálmsdóttir 
býr ásamt eiginmanni og 
tveimur börnum í fallegri íbúð 
í Vogahverfinu. Eldhúsið hefur 
vakið athygli og þá ekki síst 
veggflísarnar sem setja mikinn 
svip á það en þær eru litríkar 
með óvenjulegu mynstri. ➛2

S Í G I L D  K Á P U B Ú Ð

 SUMARSALA 20%-30% AFSLÁTTUR
GERRY  WEBER-TAIFUN-BETTY BARCLAY



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 | 

Við keyptum þessa íbúð fyrir 
þremur árum og þá leit eld-
húsið allt öðruvísi út en í 

dag. Við rifum bókstaflega allt út úr 
íbúðinni og opnuðum eldhúsið, sem 
er 10 fermetrar, fram á gang svo það 
er núna í miðrými íbúðarinnar. Það 
tók þrjár vikur að umbylta íbúðinni 
en við unnum frá morgni til kvölds 
og nutum aðstoðar vina og vanda-
manna. Í raun lyftum við grettistaki á 
þessum stutta tíma. Þegar allri undir-
búningsvinnu var lokið röðuðum 
við upp eldhúseiningum frá IKEA 
eins og við töldum best. Við erum 
ótrúlega ánægð með útkomuna og 
erum enn að tala um hvernig okkur 
tókst þetta eiginlega,“ segir Ingunn, 
sem er heimavinnandi og sér um 
bókhald fyrir smáfyrirtæki.

Friðrik Þór Gestsson, eiginmaður 
hennar, er smiður og hann var búinn 
að skipuleggja verkefnið frá upphafi 
til enda og því gengu framkvæmdir 
eins vel og raun ber vitni. Ingunn 
segir þau ekki hafa skoðað aðrar inn-
réttingar en frá IKEA en þau notuðu 
teikniforrit fyrirtækisins til að finna 
út hvernig best væri að raða upp eld-
húseiningunum.

Hvað voruð þið aðallega með í 
huga við val á innréttingu? „Okkur 
fannst mikilvægt að hafa gott vinnu-
pláss og að það þyrfti að þrífa sem 
minnst, enda finnst mér það ótrú-
lega leiðinlegt. Við völdum framhlið 
í hvítu með háglans og það sér ekkert 
á henni, þótt ótrúlegt sé. Við vildum 
líka hafa gott pláss fyrir allt leirtau og 
potta og pönnur. Við spáðum mikið 
í hagnýtum atriðum og ofninn er t.d. 
í vinnuhæð, það er stutt frá vask-
inum að eldavélinni og þegar tekið 
er úr uppþvottavélinni er allt leirtau 
geymt innan seilingar.“

Þegar Ingunn er spurð hvað her-
legheitin hafi kostað kemur í ljós að 
þau borguðu um 1,3 milljónir fyrir 
innréttingu, bakaraofn, helluborð, 
stóran kæliskáp með frysti og upp-
þvottavél.

Hún segir það hafa tekið þó 
nokkurn tíma að fá réttu flísarnar en 
hún hafði ákveðnar hugmyndir í því 
sambandi. „Ég fékk flísarnar sem ég 
leitaði að í Bauhaus. Þær eru litríkar 

og minna mig mest á ítölsk eldhús. 
Þær kostuðu vissulega sitt en voru 
hverrar krónu virði. Ég vildi ekki hafa 
eldhúsið alveg hvítt heldur poppa 
það upp með litum og hillum.“

Flísarnar vekja jafnan mikla 
athygli „Eldhúsinnréttingin var 
komin upp áður en flísarnar voru 
lagðar en þegar þær voru komnar 
á sinn stað þá kom rétti heildar-
svipurinn yfir eldhúsið. Þær voru 
punkturinn yfir i-ið,“ segir Ingunn.

Í eldhúsinu er skipulagið og vinnuaðstaðan eins og best verður á kosið. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Þessu fallega útvarpi var bjargað frá glatkistunni fyrir 40 
árum og það stendur enn fyrir sínu. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Vogin fékkst í verslun Þorsteins Bergmanns og var hún eitt 
það fyrsta sem Ingunn keypti í búið. MYND/SIGTRYGGUR ARI

„Okkur fannst mikilvægt að þurfa 
sem minnst að þrífa eldhúsið.“

Eldhúsið fyrir 
breytingar. 

Eftir að eldhúsið var opnað fram á gang er það svo 
sannarlega hjarta íbúðarinnar. MYND/ÚR EINKASAFNI

Sigríður Inga 
Sigurðardóttir
sigriduringa@frettabladid.is 

Framhald af forsíðu ➛

Ég 
vildi 

ekki hafa 
eldhúsið 
alveg hvítt 
heldur 
poppa það 
upp með 
litum og 
hillum.

NÝJAR VÖRUR Á ÍSLANDI

Sjá sölustaði á
birkiaska.is
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FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is

Göngustjórar: Reynir Traustason og John Snorri Sigurjónsson. 

Brottför kl. 18 frá skógræktinni í Mosfellsbæ og bílastæði í Úlfarsárdal. 
Jakob Frímann Magnússon stjórnar stuði á palli. 

Stuðmenn, Emmsjé Gauti, Hörður Torfason.  Skrefin, kór Ferðafélags Íslands.

Haukur Hjaltason stjórnar æfingarprógramminu Hauknum. 

Styrktaraðilar: Vodafone, Arion banki, Ikea og Fjallakofinn.

ÚLFARSFELL
1000

Fjölskylduhátíð 21. júni kl. 18 



Þórdís Lilja  
Gunnarsdóttir
thordisg@frettabladid.is

Til að 
gera 

maukið 
enn sterk-
ara er ráð 
að bæta við 
chili-flög-
um, meiri 
cayenne-
pipar eða 
enn fleiri 
jalapeño-
belgjum.

Rabarbari er oftast sultaður, 
saftaður eða notaður í grauta, 
enda heimilisleg afurð úr 

náttúrunni sem flestum þykir 
ómissandi sem bragðgóð sulta 
ofan á pönnukökur og vöfflur sum-
arsins, sem frískandi og ljúffeng 
saft á heitum sumardögum, eða 
sem súrsætur grautur með rjóma í 
sumarlegum eftirrétti.

Uppskeran er gjarnan grósku-

mikil og mörgum þykir vont að 
nýta hana ekki til fulls. Því er hér 
stungið upp á nýstárlegri aðferð 
við að nýta rabarbarann enn betur 
og sjóða niður dýrindis rabar-
bara-chutney sem gleður munn og 
maga flestra við matarborðið. Það 
er auðvelt og fljótlegt í vinnslu og 
á meðan mallar í pottinum berst 
lokkandi angan um heimilið.

Rabarbara-chutney er gómsætt 
ofan á hamborgara, með ostum og 
kexi, á samlokur í lautarferðirnar, 
það er undurgott með grillkjöti 
og kjúklingi, sem og hrísgrjónum, 

Sumarheit 
rabarbara 
upplifun
Nú stendur rabarbari í fögrum blóma 
og er sannkölluð búbót fyrir þá sem 
kunna að nýta hann í sælkeraeldhús-
ið heima. Sterkt rabarbara- chutney 
gefur nýja matarupplifun.

Leiðin að hjarta 
mannsins 
liggur í gegnum 
magann, segir 
máltækið. Því 
er ekki úr vegi 
að gefa með sér 
snotra krukku 
af heimalöguðu 
rabarbara- 
chutney sem 
hittir þiggjand-
ann í hjarta-
stað og kætir 
bragðlaukana í 
leiðinni.

Kryddað rabarbara-chutney rífur skemmtilega í með hamborgaranum.

baunaréttum og jafnvel pönnu-
kökum. Það er líka frábær gestagjöf 
til að taka með sér í boðið eða færa 
góðum gestum í kveðjugjöf.

Njótið vel og finnið nýtt og 
undursamlega gott bragð af 
rabarbaranum.

Sterkt rabarbara- 
chutney
Fyrst fer þetta í pott-
inn:
2 bollar púður-
sykur
1 ½ bolli epla-
edik
1 tsk. engifer
1 tsk. salt
1 tsk. allra-
handa
1 ½ tsk. kanill
½ tsk. negull
½ tsk. svartur 
pipar
1 tsk. cayenne-pipar

Síðan fer þetta í pottinn:
6 bollar rabarbari, skorinn í litla 
bita
3 litlir jalapeño-belgir, saxaðir 

með fræjum
2 tsk. engiferrót, rifin niður
3 tsk. hvítlaukur, saxaður niður
1 bolli laukur, saxaður
1 bolli gylltar rúsínur

Aðferð: Setjið hráefnið í fyrsta 
hlutanum í pott og látið suðu 
koma upp til að leysa upp sykur-
inn. Bætið því næst við hráefnum 
í seinni hluta uppskriftarinnar 

og látið suðuna koma aftur 
upp. Lækkið þá hitann 

og látið malla í einn 
til hálfan annan 

tíma eða þar til 
maukið er orðið 
þykkt. Hrærið oft 
í á meðan. Ausið 
nú maukinu í 
hreinar heitar 
krukkur, skiljið 

eftir rúman senti-
metra upp að loki 

og látið standa í 
sjóðandi vatnsbaði í tíu 

mínútur.
Hægt er að setja einum til 

tveimur jalapeño-belgjum fleiri í 
uppskriftina ef maukið á að verða 
sterkara, eða þá chili-flögur eða 
meiri cayenne-pipar.

Herra/Dömu

Dömu: Earth

Herra: Grafite

LAUGAVEGI 91 - 2. HÆÐ

SKÓDAGAR

 VELKOMIN Á SKÓDAGA ICEWEAR MAGASÍN, 
LAUGAVEGI 91 OG GERIÐ GÓÐ KAUP LAUGAVEGI 91 - 2. HÆÐ

Enforce GV BARNASKÓR
Kr. 11.990.-   
Nú kr. 9.592.-

Fugitive GTX
Kr. 27.990.-
Nú kr. 22.392.-

Herra

Dömu

Falcon  GV
Kr. 27.490.-
Nú kr. 21.992.-

Herra

Falcon  GV
Kr. 27.490.-
Nú kr. 21.992.-

Dömu

Shiraz  GV
Kr. 32.990-
Nú kr. 26.392.-

Herra

Shiver  GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 15.992.-

Shiraz  GV
Kr. 32.990-
Nú kr. 26.392.-

Shiver  GV
Kr. 19.990.-   
Nú kr. 15.992.-

VELKOMIN Á SK

Kr. 20.990.-
Nú kr. 16.792.-

MS WILDFIRE GTX

Kr. 27.990.-
Nú kr. 22.392.-

MS MTN TRAINER
MID GTX

.-

Kr. 27.990.-
Nú kr. 22.392.-

MS MTN TRAINER
MID GTX

Kr. 20.990.-
Nú kr. 16.792.-

MS WILDFIRE GTX

Dömu

Dömu
Herra

Herra

TPS 520 GV EVO
Kr. 29.990.-
Nú kr. 23.992.-

20. - 30. júní

AF ÖLLUM SKÓM

AFSLÁTTUR
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frettabladid.is fer 
með þér á HM! 
Fréttir og beinar 
textalýsingar 

Stemningin í máli  
og myndum

Viðtöl og  
margt fleira!

frettabladid.is mun færa landsmönnum fréttir daglega frá HM í Rússlandi.

Ekki missa af neinu, fylgdu 
Fréttablaðinu á Facebook FRÉTTABLAÐIÐ.IS



Bílar 
Farartæki

ÓDÝR 1790 ÞÚS !!!
Dazia Dokker 06/2018 Nýr bíll, 
rennihurð báðum megin ! Aðeins 
nokkrir bílar í boði núna á 1790 
+ VSK !!! Syningarbíll á staðnum, 
tökum gamla vinnubílinn uppi !

SÝNINGARBÍLL !
Flottasti Discovery HSE Dynamic 
landsins, árg. 08/17 ek 12 þ.km 
sérvalið leður ofl, bíllinn er á 
staðnum (raðnr 153158) Vertu 
flottur í sumar, verð 12.7 mil !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

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

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

NÝR BÍLL
SKODA Octavia 2.0L Dísel 4x4 Style. 
Árgerð 2018, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 4.790.000. Rnr.136951.

JEEP Wrangler Unlimited X. Árgerð 
2009, ekinn 134 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 3.580.000. 
Rnr.150245.

100% LÁN
FORD Mustang. Árgerð 2007, ekinn 
90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. TILBOÐ 
2.290.000. Rnr.159955.

Stóra bílasalan
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5861414
http://www.stora.is

 Bílar til sölu

Suzuki Vitara árg. ‘06 ek. 171þús, 
leður, topplúga, dráttarb. nýjar 
legur og fl. Sk. ‘19 Verð 850þús S. 
867 1889

 Bílar óskast

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA 
BÍLINN ?

Kaupi bíla 25-250þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu 

sms og ég hringi til baka

 Kerrur

 Hjólhýsi

HJÓLHÝSADRIF MOVER.
Kronings mover Skoðið á 

kronings.com Verð frá kr.168 
þús.Til á lager.Áhugasamir hafi 
samband við KB-Imports ehf. 

S:8634449

kriben@simnet.is

HOBBY LANDHAUS 
HJÓLHÝSI 2018 

STÓRSPARNAÐUR!
Kauptu beint frá Þýskalandi við 
aðstoðum þig. Verðhugmyndir, 

grunnverð. 1 Evra kr. 122, 
Landhaus 770 CL kr.4.540.000.-, 

Allar fyrirspurnir sendist á 
kriben@simnet.is s. 8634449 Ath. 

takmarkað magn.

 Bátar

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 552-
9940

 Varahlutir

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

Þjónusta

 Hreingerningar

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

 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.

 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

 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

 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

Kerrurnar 
frábæru frá 

Humbaur eru 
til á lager!

Startrailer 1280  
750 kg. Mál: 205x109.5x30 cm.  

Verð: 121.888 kr. án vsk.  

 Gerð 1376 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 205x131x35 cm.  
Verð: 169.355 kr. án vsk.

 Gerð 1374 
Opnanleg að framan. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 201.612 kr. án vsk.

 Gerð 1384 
Sturtanleg. 

750 kg. Mál: 251x131x35 cm.  
Verð: 229.839 kr. án vsk.

 Gerð 1339 
Opnanleg að framan. 

1300 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 350.807 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

 Gerð 2331 
Opnanleg að framan. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð: 431.452 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Flatvagnar 
Ýmsar stærðir og gerðir. 

2500 kg. Mál: 303x150x35 cm.  
Verð frá: 512.000 kr. án vsk.,  

en með skráningu.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Ný tækifæri,
nýjar áskoranir!

www.hagvangur.is
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 

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

Smáauglýsingar



Keypt
      Selt

 Til sölu

Níðsterkar PVC vöðlur Í 
veiðina,fjósið eða bara þar sem 
vöðlur þurfa að vera sterkar St. 
38-48 Besta verðið 10.900 kr 
Veidiportid Grandagardi 3 s.552-
9940 veidiportid.is

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.

Húsnæði

 Geymsluhúsnæði

GEYMSLUR.IS 
 SÍMI 555-3464

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

WWW.GEYMSLAEITT.IS
 FYRSTI MÁNUÐUR FRÍR

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

Atvinna

 Atvinna í boði

GUIDE FJÓRHJÓLAFERÐIR.
Óskum eftir að ráða guide í 

fjórhjólaferðir með ferðamenn 
staðsett í Reykjavík. Kunnátta á 

vélum kostur.
Umsókn sendist á info@

atvreykjavik.is

VÉLSTJÓRI.
Björgun ehf óska erftir vélstjóra 
til afleisinga, réttindi 1.vélstjóri 
á 2020 kw vél. Tímabil ráðningar 
frá: 16.júli - 26.júlí og 13.ágúst - 
18.ágúst. Upplýsingar um starfið 
veitir johann@bjorgun.is eða í síma 
8435640

 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

Bílakjarnanum  Eirhöfða 11 Sími 551 7171  notadir.bernhard.is

Opnunartími
Mánudaga - föstudaga milli kl. 10:00 og 18:00 

Lokað á laugardögum í sumar

Peugeot 206

Honda HR-V Comfort

Honda CR-V Elegance

Honda CR-V Lifestyle

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar 
okkur allar gerðir bíla á söluskrá

Nýskráður 2/2000, ekinn 115.000 km.,  
bensín, beinskiptur, skoðaður til 2019, allt að 100% 

fjármögnun Visa/Euro/Pei 

Nýskráður 11/2016, ekinn 23.000 km, bensín,  
sjálfskiptur, er í verksmiðjuábyrgð, einn eigandi.   
Útborgun kr. 309.000 og kr. 58.500 á mán 

í 60 mán.

Nýskráður 5/2014, ekinn 80.000 km., bensín, 
sjálfskiptur, fjórhjóladrif, heilsársdekk. Útborgun kr. 

349.000 og kr. 67.700 á mán í 58 mán.

Nýskráður 6/2012, ekinn 85.000 km., bensín, 
sjálfskiptur, fjórhjóladrif, einn eigandi. Útborgun kr. 

560.000 og kr. 64.700 á mán í 60 mán.

Verð kr. 190.000

Verð kr. 4.390.000

 Verð kr. 3.490.000

Verð kr. 2.790.000

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  
stór og smá fyrirtæki.

Við útvegum hæfa  
starfskrafta í flestar 

greinar atvinnulífsins

Suðurlandsbraut 6,  Rvk. |  SÍMI 419 9000  info@handafl.is  |  handafl.is

Ábendingahnappinn má 
finna á www.barnaheill.is
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Drög að tillögu að matsáætlun 
allt að 6 MW virkjunar í Þverá í Vopnafirði

Hafið er mat á umhverfisáhrifum allt að 6 MW virkjunar  
í Þverá í Vopnafirði.

Þverárdalur ehf. er framkvæmdaraðili verksins en mat á  
umhverfisáhrifum er unnið af Mannviti hf.   

Á vefsíðu Mannvits (www.mannvit.is) eru nú til kynningar  
drög að tillögu að matsáætlun framkvæmdarinnar.

Óskað er eftir athugasemdum og ábendingum almennings og 
er frestur til 15. júlí 2018.  Athugasemdir og ábendingar skulu 

sendar á netfangið haukur@mannvit.is

Akureyrarbær undirbýr nú mat á umhverfisáhrifum vegna 
stækkunar Jaðarsvallar á Akureyri. Mat á umhverfisáhrifum 
er unnið samkvæmt lögum nr. 106/2000 og reglugerð  
nr. 660/2015, en framkvæmdin er matsskyld samkvæmt  
tölulið 2.01 í 1. viðauka laganna.

Mati á umhverfisáhrifum er ætlað að kanna nánar umhverfis-
áhrif framkvæmdarinnar. 
EFLA verkfræðistofa vinnur að mati á umhverfisáhrifum. Drög 
að tillögu að matsáætlun hafa nú verið lögð fram til kynningar 
og eru gögnin aðgengileg á heimasíðu EFLU, www.efla.is. 
Frestur til athugasemda er frá 20. júní til 4. júlí 2018.

Allir hafa rétt til að kynna sér drögin að tillögu að matsáætlun 
og leggja fram athugasemdir. Að auglýsingatíma loknum 
verða drögin ásamt þeim athugasemdum sem berast, send 
Skipulagsstofnun til umfjöllunar. 

Hægt er að koma ábendingum eða athugasemdum við drög 
að tillögu að matsáætlun til Friðriks Klingbeil Gunnarssonar 
hjá EFLU verkfræðistofu eigi síðar en 4. júlí 2018. Athuga-
semdir er hægt að senda með tölvupósti á netfangið  
fridrik.gunnarsson@efla.is eða skriflega á skrifstofu EFLU að 
Höfðabakka 9, 110 Reykjavík merkt „Landmótun og stækkun 
Jaðarsvallar“.

Drög að tillögu að matsáætlun. 

Stækkun golfvallar að Jaðri.

 
 

Kristján Baldursson 
hdl. löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri. Viðskiptafr.,  
lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali, leigumiðlari.
S: 899-5949

Trausti fasteignasala, trausti@trausti.is,  
s.546-5050, Vegmúla 4, 108 Reykjavík

Mosarimi 5 – 112 Reykjavík    
OPIÐ HÚS Í DAG MIÐVIKUDAGINN 20. JÚNÍ KL. 17:30 – 18:00

Norðurás 18 – 301 Akranes 
OPIÐ HÚS Í DAG MIÐVIKUDAGINN 20. JÚNÍ KL. 19:00 - 20:00

Rúmgóð og björt 4ra herbergja nýuppgerð 106,6 fm. íbúð með  
sér   inn gangi og sérbílastæði við Mosarima í Grafarvogi.  
Skipt hefur verið um eldhúsinnréttingu, eldhústæki, skápa, inni-
hurðir, glugga kistur og gólfefni. Baðherbergi hefur verið endurnýjað 
að hluta. Þvottahús og geymsla eru innan íbúðar. Eignin er laus við 
kaupsamning. Verð: 46,9 millj. 

Glæsilegur og vandaður sumarbústaður ásamt frístandandi  gesta-
húsi á 7.300 fm. gróinni leigulóð við Norðurás í Hvalfjarðarsveit. 
Lóðin er efst á svæðinu og er því einstaklega gott útsýni frá húsinu. 
Lítill umgangur er við bústaðinn. Eingöngu 45 mínútna akstur frá 
Reykjavík. Heitur pottur á palli og útisturta. Rúmgott svefnloft.  
Lokað svæði með rafmagnshliði (símahlið).
Verð: 32,9 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Að gera betur í dag en í gær 

er drifkraftur nýrra hugsana 

og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill 

að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu 

og gera ákvarðanir markvissari

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is
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