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Heimili

Mágkonurnar Áslaug S.
Árnadóttir og Arnlaug
Borgþórsdóttir framleiða myndskreyttar
vörur úr postulíni undir
vörumerkinu Lauga &
Lauga. ➛6

Hluti starfsfólks Minjastofnunar í Reykjavík. Frá vinstri: Sólrún Inga Traustadóttir, fornleifafræðingur og verkefnisstjóri, Ásta Hermannsdóttir, fornleifafræðingur og verkefnisstjóri, Þór Hjaltalín, minjavörður Reykjaness, María Gísladóttir, arkitekt og verkefnisstjóri, og dr. Kristín Huld Sigurðardóttir. MYND/SIGTRYGGUR ARI

Væntumþykja og
virðing fyrir sögunni
Minjastofnun Íslands er vakin og sofin yfir fornleifum Íslendinga og leggur
landsmönnum lið við að vernda gömul hús og mannvirki. Umsóknarfrestur
fyrir árlega styrki úr húsafriðunarsjóði rennur út 1. desember.

f
Frábær jólagjö

A

llar jarðfastar mannvistarleifar sem náð hafa 100 ára
aldri teljast til fornleifa,“
segir dr. Kristín Huld Sigurðardóttir, forstöðukona Minjastofnunar Íslands.
Með jarðföstum mannvistarleifum er átt við allt sem menn hafa
notað og staði sem mannaverk eru
á, allt frá álagablettum til kirkjugarða.
„Allar fornleifar, hús og mannvirki, sem eru 100 ára eða eldri,
eru friðuð samkvæmt lögum og
má ekki hreyfa við þeim án heimildar Minjastofnunar. Friðlýsing
er hins vegar sterkari vernd en
friðun og hægt að friðlýsa hús og
yngri minjar en 100 ára, jafnt sem
þau sem eldri eru. Í dag eru friðlýst
hús og mannvirki um 530 talsins
og friðlýstar fornleifar ná yfir 855
minjastaði en hver minjastaður
getur innihaldið eina eða fleiri
fornleifar,“ útskýrir Kristín Huld.

Menningarminjar eru friðlýstar
af ýmsum ástæðum og oft að frumkvæði Minjastofnunar en einnig
eru mörg dæmi þess að eigendur
húsa og jarða hafi óskað eftir friðlýsingu.
„Minjastofnun gerir tillögu til
mennta- og menningarmálaráðherra um friðlýsingu fornleifa, húsa
og mannvirkja en sjálf friðlýsingin
er ákvörðun ráðherra,“ upplýsir
Kristín Huld.
Meðal verkefna starfsmanna
Minjastofnunar eru umsagnir
vegna skipulagsmála og leyfisveitingar til fornleifarannsókna og
eftirlit með þeim.
„Einungis fornleifafræðingar
geta sótt um leyfi til fornleifarannsókna. Áður en farið er í jarðrask
vegna framkvæmda er nauðsynlegt
að skráning á fornleifum, húsum
og mannvirkjum hafi farið fram á
umræddu svæði svo minjar sem þar
kunna að finnast verði ekki fyrir

skemmdum. Gott er að hafa í huga
að oftast leynast umfangsmeiri
fornleifar undir grasrót en sjást á
yfirborði,“ segir Kristín Huld.

Fagmennska og samvinna
Minjastofnun Íslands er ætlað
umfangsmikið hlutverk en
stofnunin hefur yfirumsjón með
verndun fornleifa- og byggingararfs
á Íslandi og heyrir undir menntaog menningarmálaráðuneytið.
„Stofnunin sinnir afar fjölbreyttum verkefnum á sviði
menningarminja og minjavörslu
þar sem áhersla er lögð á virðingu,
fagmennsku og samvinnu. Við
veitum ráðgjöf vegna fornleifa- og
byggingararfsins, leiðbeinum og
tökum stjórnsýsluákvarðanir, og
eigum í öflugu og góðu samstarfi
við innlendar og erlendar stofnanir, nefndir og ráð,“ segir Kristín
Huld.
Svo fátt eitt sé talið á Minja-

stofnun fulltrúa í kirkjugarðaráði,
ráðgjafarnefnd Þjóðgarðsins Snæfellsjökuls, Breiðafjarðarnefnd og
í ráðgjafarnefndum vegna friðlýsinga náttúruminja og innviðauppbyggingar á ferðamannastöðum.
„Stofnunin er einnig hluti af neti
minjastofnana á Norðurlöndum
og Evrópu og heldur meðal annars
utan um menningarminjadaga
Evrópu hér á landi og tekur þátt
í fjölda norrænna og evrópskra
samvinnuverkefna. Yfirlit yfir þessi
fjölmörgu samstarfsverkefni er að
finna á heimasíðu stofnunarinnar.“

Minjastofnun um land allt
Minjastofnun skiptist í fjögur
svið: rannsókna- og miðlunarsvið,
umhverfis- og skipulagssvið, minjavarðarsvið og skrifstofu.
„Aðalskrifstofan er í Reykjavík
en starfsstöðvar okkar eru um allt
Framhald á síðu 2 ➛
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Minjastofnun Íslands er á Suðurgötu 39 í Reykjavík. Hægt er að finna allar upplýsingar um styrki úr húsafriðunarsjóði og fornminjasjóði á minjastofnun.is

land og er landinu skipt upp í átta
minjasvæði: Reykjavík og nágrenni,
Suðurnes, Vesturland, Vestfirði,
Norðurland vestra, Norðurland
eystra, Austurland og Suðurland.
Á hverju svæði fyrir sig starfar
minjaráð og er samráðsvettvangur
um varðveislu og nýtingu menningarminja á sínu heimasvæði.
Minjaráð beita sér fyrir verkefnum
á sviði minjavörslu, til eflingar
byggða og atvinnusköpunar, meðal
annars með ályktunum sem beint
er til sveitarstjórna eða stjórnvalda.
Minjaráð hefur líka frumkvæði að
uppbyggilegum verkefnum í héraði. Sex fulltrúar sitja í ráði hvers
minjasvæðis auk þess sem minjavörður á hverju svæði er formaður
síns minjaráðs,“ útskýrir Kristín
Huld.

Jarðfastar menningarminjar:
Fornleifar, hús og mannvirki
Húsverndarstofa er samstarfsverkefni Minjastofnunar, Borgarsögusafns Reykjavíkur og Iðunnar,
fræðsluseturs. Hún er til húsa í
Kjöthúsinu á Árbæjarsafni í Reykjavík. „Húsverndarstofa er fyrir húseigendur, iðnaðarmenn, arkitekta,
námsmenn og allt áhugafólk um
byggingarsögu og húsvernd. Þar
er að finna safn bóka, tímarita,
verklýsinga, laga og reglugerða sem
varða hús og húsvernd. Einnig eru
sýnishorn á staðnum af byggingarhlutum sem framleiddir eru í dag
og henta fyrir gömul hús,“ upplýsir
Kristín Huld. Einu sinni í viku, á
miðvikudögum á milli klukkan 15
og 17, eru arkitektar á staðnum og
veita ráðgjöf um viðhald og viðgerðir á gömlum húsum, húseigendum að kostnaðarlausu. Bækling
með nánari upplýsingum um
Húsverndarstofu er hægt að finna á
heimasíðu Minjastofnunar.
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.

Minjastofnun veitir
í dag árlega viðurkenningu fyrir framúrskarandi verkefni í þágu
minjaverndar á Íslandi.

Flutningur forngripa á milli
landa
Minjastofnun veitir leyfi til
útflutnings á forngripum.
„Nauðsynlegt er að halda skrá
yfir alla gripi sem sendir eru úr
landi svo við getum haft yfirsýn
yfir hvar íslenskar menningarminjar eru staðsettar í heiminum.
Þess vegna erum við í góðu samstarfi við embætti tollstjóra og lögreglu, söfn og uppboðshús erlendis
meðal annarra aðila,“ segir Kristín
Huld.

Ársfundur Minjastofnunar
Á hverju ári er haldinn ársfundur
þar sem er lögð áhersla á eitt
ákveðið efni er varðar starfsvettvang Minjastofnunar.
„Á fundinum í ár, sem haldinn
verður í dag, 28. nóvember, verður
sérstaklega fjallað um vernd á
jarðföstum menningarminjum
og rætt um hvað við getum gert
betur til að tryggja vernd fornleifa,
húsa og mannvirkja. Ýmsir aðilar
frá mismunandi stofnunum sem
tengjast málaflokknum flytja erindi
á fundinum og sitja í pallborði.
Á fundinum verður einnig veitt
árleg minjaverndarviðurkenning
stofnunarinnar en viðurkenningin er veitt þeim er hafa unnið að
framúrskarandi verkefnum í þágu
Útgefandi:
Torg ehf
Ábyrgðarmaður:
Kristín Þorsteinsdóttir

Dr. Kristín Huld og Þorsteinn Gunnarsson arkitekt og ritstjóri verksins Kirkjur Íslands. MYND/SIGTRYGGUR ARI

minjaverndar á Íslandi,“ upplýsir
Kristín Huld.

Menningararfurinn okkar
allra
Minjastofnun stendur ekki ein að
vernd fornleifa, húsa og mannvirkja heldur fer slík verndun einnig fram úti í samfélaginu.
„Fagfólk sem starfar við menningarminjar, áhugafólk um land
allt, sveitarstjórnir og aðrir hagsmunaaðilar fjalla á hverjum degi
um málefni fornleifa, húsa og
mannvirkja og taka ákvarðanir
sem kunna að snerta tilvist þeirra
og framtíð. Það er því mikilvægt
að þessir aðilar hafi þekkingu og
skilning á lagaumhverfi minjaverndar og stefnu Minjastofnunar í
málaflokknum,“ segir Kristín Huld.

Minjastofnun nýtur ráðgjafar
,fornminja- og húsafriðunarnefnda
vegna friðlýsingarmála og veitingar styrkja úr fornminjasjóði og
húsafriðunarsjóði sem stofnunin
úthlutar úr á hverju ári. Umsóknarfrestur í húsafriðunarsjóð rennur
út 1. desember næstkomandi og
í fornminjasjóð 10. janúar 2019.
Allar frekari upplýsingar varðandi
sjóðina tvo er að finna á heimasíðu
Minjastofnunar, minjastofnun.is.
Lög sem Minjastofnun Íslands
starfar eftir og annað áhugavert efni er að finna á heimasíðu
stofnunarinnar.
Minjastofnun Íslands er á Suðurgötu 39. Sími 570 1300. Netfang:
postur@minjastofnun.is. Facebook:
Minjastofnun Íslands. Instagram:
minjastofnunislands.

Umsjónarmenn efnis: Sólveig Gísladóttir, solveig@frettabladid.is s. 512 5351 | Elín Albertsdóttir, elin@frettabladid.is, s. 512 5349
Oddur Freyr Þorsteinsson, oddurfreyr@frettabladid.is, s. 512 5368 Brynhildur Björnsdóttir, brynhildur@frettabladid.is, s. 512 5347
| 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

Hafðu samband við Minjastofnun
Íslands, ef þig vantar ráðgjöf eða
upplýsingar varðandi:
● Ef finnst forngripur á landi eða í
sjó/vatni/jökli.
● Framkvæmdir sem hafa jarðrask í
för með sér.
● Fyrirhugaða skipulagsgerð hvort
sem það er vegna aðal- eða deiliskipulags.
● Fornleifaskráningu.
● Fornleifarannsóknir á Íslandi.
● Notkun málmleitartækja.
● Flutning forngripa á milli landa.
● Friðað hús og endurnýjun á einhverjum hluta þess, til dæmis
breytingar/lagfæringar á gluggum.
● Húsakönnun vegna skipulagsvinnu.
● Húsafriðunar- eða fornminjasjóð.
Sölumenn: Arnar Magnússon, arnarm@
frettabladid.is, s. 512 5442, Atli Bergmann, atli@
frettabladid.is, s. 512 5457, Jón Ívar Vilhelmsson,
jonivar@frettabladid.is, s. 512 5429,

allt innifalið
með öllum legsteinum
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2046

149.900 KR .

ÁÐUR: 276.600 KR.

115

329.420 KR .
ÁÐUR: 482.900 KR.

6010

297.420 KR .

2021

900 KR.
ÁÐUR: 442.900

118

2006

288.620 KR .
ÁÐUR: 431.900 KR.

ÁÐUR: 408.900 KR.

113

369.420 KR .

ÁÐUR: 532.900 KR.

104

270.220 KR .

313.420 KR .

ÁÐUR: 440.900 KR.

106

315.520 KR .

319.420 KR .

ÁÐUR: 452.900 KR.

900 KR.
ÁÐUR: 451.900

129-3

295.820 KR .

385.420 K R .

KR .
ÁÐUR: 552.900

ÁÐUR: 462.900 KR.

ÖLL OKK AR VERÐ MIÐAST VIÐ
FULLBÚINN STEIN MEÐ UPPSETNINGU
ÞARF AÐ ENDURNÝJA
LETRIÐ Á STEININUM?
GR ANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ
HREINSA OG ENDURMÁLA LETUR Á
LEGSTEINUM. EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM
ERU FARNIR AÐ HALLA.

MÖRKIN 4
108 REYKJAVÍK

FYR IR
EFTIR

*Frí uppsetning miðast við uppsetningu á höfuðborgarsvæðinu.
Með fyrirvara um prentvillur og uppseldar vörur.

2041

SÍMI 555 3888
GR ANITHOLLIN.IS
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Jólaljósin á Óslóartrénu verða kveikt á sunnudaginn, fyrsta sunnudag í aðventu. Aðventuhátíðir verða víða haldnar um borg og bý og jólasveinar taka forskot á sæluna og mæta í bæinn. MYND/ERNIR

Ljós í borg og bý
Fyrsti í aðventu er á sunnudaginn. Af því tilefni verða ljósin
tendruð á jólatrjám víða um land. Á höfuðborgarsvæðinu
verður ýmislegt gert til að gleðja yngstu kynslóðina.
Sólveig
Gísladóttir
solveig@frettabladid.is

Hátíðlegt á Austurvelli
Ljósin á Óslóartrénu á Austurvelli
verða tendruð klukkan 16 á sunnudaginn, 2. desember. Svala Björgvinsdóttir og Friðrik Ómar flytja
falleg jólalög ásamt hljómsveit.
Einnig munu jólasveinar stelast
í bæinn og syngja og skemmta
kátum krökkum.
Lúðrasveit Reykjavíkur leikur
jólatónlist frá kl. 15.30.
Kynnir er Katla Margrét Þorgeirsdóttir og verður dagskráin
túlkuð á táknmáli.
Órói Styrktarfélags lamaðra og
fatlaðra prýðir jólatréð en Dögg
Guðmundsdóttir hannar hann
og rithöfundurinn Dagur Hjartarson semur kvæði sem fylgir með
óróanum og mun flytja það á viðburðinum.
Rauði krossinn verður með sölu
á heitu kakói til að verma kalda
kroppa.

Upplýstur Miðbakki

IÐA-bókakaffi Vesturgata 2a 101 Rvk.
opið til 22 alla daga.

Ljósin á Hamborgartrénu verða
tendruð klukkan 17 laugardaginn
1. desember en tréð stendur á Miðbakka Reykjavíkurhafnar. Góðir
vinir frá Hamborg hafa sent jólatré
til Reykjavíkurhafnar árlega frá
árinu 1965. Þessi fallegi siður er
tileinkaður íslenskum togarasjómönnum sem sigldu til Hamborgar með fisk strax eftir seinni
heimsstyrjöldina. Þess er sérstaklega minnst að sjómennirnir gáfu
svöngu og ráðlausu fólki á hafnarsvæðinu fiskisúpu á meðan verið
var að landa úr togaranum.
Við athöfnina munu fulltrúar frá

Hamborg flytja stutt ávarp um leið
og þeir afhenda gjöfina. Kristín
Soffía Jónsdóttir, formaður Faxaflóahafna sf., þakkar fyrir jólatréð
fyrir hönd Faxaflóahafna. Herbert
Beck sendiherra Þýskalands
á Íslandi, ávarpar gesti
við tréð ásamt D. Sverri
Schopka, fulltrúa
Þýsk-íslenska félagsins í Þýskalandi. Að
athöfn lokinni er
gestum boðið í heitt
súkkulaði og bakkelsi
í Hafnarhúsinu, ásamt
því að jólasveinar
munu kíkja í heimsókn.
Félagar úr Lúðrasveit
Hafnarfjarðar leika jólalög.

Aðventuhátíð í Kópavogi
Aðventuhátíð verður haldin í
Menningarhúsum Kópavogs á
laugardaginn milli klukkan 13
og 17. Klukkan 16 verða ljósin
á jólatrénu tendruð en Gosi og
Ósk úr leikhópnum Lottu stjórna
útiskemmtun og tónlistarhópar
munu auka á hátíðleikann auk
þess sem ýmsar jólakræsingar
verða til sölu á jólamarkaði.
Dagskráin verður fjölbreytt,
jólakötturinn verður á ferðinni
og leikritið Strákurinn sem týndi
jólunum verður sýnt í Salnum
klukkan 14. Boðið verður upp á
listasmiðju og jólaföndur á bókasafninu

Jólaþorpið vaknar til lífsins
Jólaþorpið í Hafnarfirði fagnar
15 ára afmæli með fjölbreyttri
dagskrá á Thorsplani þegar ljósin
verða tendruð á Cuxhaven-jólatrénu föstudaginn 30. nóvember
klukkan 18. Jólatréð er gjöf frá

vinabænum Cuxhaven í Þýskalandi en í ár fagna vinabæirnir 30
ára samstarfsafmæli. Lúðrasveit
Hafnarfjarðar og Karlakórinn
Þrestir flytja nokkur
jólalög og boðið
verður upp á brot
af því besta sem
er á dagskrá
í Bæjarbíói
í desember
þegar Friðrik
Dór, Bubbi,
Jóhanna Guðrún og Davíð
Sigurgeirsson
taka lagið.
Bettína verður á
ferli á Strandgötunni
með hestvagninn sinn frá
kl. 17.00 til 20.00 og geta áhugasamir fengið jólarúnt um bæinn
fyrir sanngjarnt verð.
Litlu fagurlega skreyttu jólahúsin í Jólaþorpinu í Hafnarfirði eru
löngu orðin þjóðþekkt. Jólaþorpið
verður opið kl. 12-17 alla laugardaga og sunnudaga á aðventunni.

Jólalegt í Garðabæ
Ljósin verða tendruð á vinabæjarjólatrénu frá Asker á Garðatorgi
laugardaginn 1. desember. Dagskrá hefst klukkan 16 með ýmsum
tónlistaratriðum, jólasveinar koma
í heimsókn og verða með sprell
fyrir gesti og gangandi.
Í tilefni dagsins verður ókeypis
aðgangur að Hönnunarsafni
Íslands en klukkan 14.30 verður
boðið upp á leiksýninguna Sigga
og skessan í jólaskapi í Bókasafni
Garðabæjar. Listamenn Grósku
verða með opnar vinnustofur og
jólalistamarkað í Gróskusalnum
við Garðatorg.
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Áslaug og Arnlaug hjá Lauga & Lauga hanna og framleiða m.a. litfagra bolla, skemmtilega platta, jólakúlur, fallegt skart, skemmtileg plaköt, skrautlega eyrnalokka og ýmiss konar tækifæriskort.

Sköpunarþörfin og
sköpunargleðin í fyrirrúmi
Mágkonurnar
Áslaug S.
Árnadóttir
og Arnlaug
Borgþórsdóttir
framleiða
myndskreyttar
vörur úr
postulíni undir
vörumerkinu
Lauga & Lauga.

létum við verða af því að hrinda
þessum gamla draumi í framkvæmd.“

Gaman að hitta fólk

Starri Freyr
Jónsson
starri@frettabladid.is

M

ágkonurnar Áslaug S. Árnadóttir arkitekt og Arnlaug
Borgþórsdóttir keramiker
standa á bak við hönnunarmerkið
Lauga & Lauga sem fagnar þriggja
ára afmæli um þessar mundir.
Saman hanna þær og framleiða
myndskreyttar vörur úr postulíni
þar sem þær leika sér með nokkur
þemu í myndskreytingunum, t.d.
strikamynstur, blóm og skemmtilegar fígúrur. „Við byrjuðum með
bolla, platta, jólakúlur og skart.
Síðan höfum við bætt við myndskreytingum og aukið úrvalið og
unnið að því að auka framleiðslu-

Áslaug S. Árnadóttir (t.v.) og Arnlaug Borgþórsdóttir mynda tvíeykið Lauga & Lauga. MYND/STEFÁN

getuna. Eins hönnum við grafíska
línu, plaköt og tækifæriskort, þar
sem við notum sömu myndskreytingar. Þar af leiðandi er vörulínan
frekar heildstæð, þó við séum með
nokkur þemu í gangi,“ segja þær.

Skemmtilegt vinnuferli
Þær segja verkaskiptinguna vera
þannig að Arnlaug leiri meðan
Áslaug teikni. Hugmyndavinnan
sé sameiginleg og þær gefi hvor

annarri endurgjöf. „Vinnuferlið
er mjög skemmtilegt og gefandi
og í hvert skipti sem við tölum
saman eða hönnum eitthvað
nýtt, fáum við nýjar hugmyndir.
Þótt við séum með annan fótinn
á Íslandi og hinn í Danmörku þá
gerir tæknin okkur kleift að vinna
saman þótt það séu fleiri þúsund
kílómetrar á milli okkar. Og svo
nýtum við tækifærin til að hittast,
bæði í Danmörku og á Íslandi.“

Sameinuðu kraftana
Áslaug og Arnlaug hittust fyrst á
Sauðárkróki árið 1999 en smullu
virkilega saman þegar Arnlaug og
Ragnar Páll, eiginmaður hennar,
fluttu til Árósa árið 2001 þar sem
Áslaug stundaði nám í Arkitektaskólanum í Árósum. „Við vorum
búnar að tala um það í mörg ár að
sameina krafta okkar og fá útrás
fyrir sköpunarþörf og sköpunargleði í sameiginlegu verkefni. Loks

Þær tóku þátt í sýningunni Handverk og hönnun sem haldin var í
Ráðhúsi Reykjavíkur um síðustu
helgi. „Þetta var fjórða skiptið sem
við tökum þátt en okkur finnst
alltaf jafn gaman að hitta viðskiptavini okkar. Það er eiginlega
alveg nauðsynlegt að geta hitt fólk
á svona vettvangi eins og Handverk og hönnun því ekki náum við
að hitta það í verslunum sem selja
vörurnar okkar.“
Um næstu helgi verða þær á
Sauðárkróki og þar sem þær taka
þátt í heilmikilli jóladagskrá í
bænum.
„Á næstu mánuðum ætlum við
að vinna að því að koma vörum
okkar út í vel valdar búðir hér
á Íslandi og Danmörku. Einnig er hart lagt að okkur að koma
netverslun á laggirnar. En góðir
hlutir gerast hægt og það er alltaf
eitthvað sem við ættum að vera
búnar að gera. Það er bara svoleiðis og sennilega bæði forsenda
og skilyrði þegar maður er í svona
verkefnum og rekstri. Það er líka
mikilvægt fyrir okkur að halda
fast í það sem kom okkur af stað í
þetta ævintýri, sem er sköpunarþörfin og gleðin sem eru alltaf í
fyrsta sæti.“
Lauga & Lauga eru á Facebook og
Instagram þar sem hægt er að fylgja
þeim eftir og kynna sér vörur þeirra
betur.

Smáauglýsingar

550 5055

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

Spádómar

Þjónusta

SÁ SÍMASPÁ Í 844 6845
Spáir í spil og bolla . Símaspá,
Einkaspá. Geymið auglýsinguna. Er
á facebook

Keypt
Selt
TOYOTA Rav4 Sport Hybrid AWD.
Árgerð 2018, Nýr bíll! Bensín/
rafmagn, sjálfskiptur, alcantara/
leðursæti, kostar 6.710.000
í umboði. Verð 5.980.000.
Rnr.213188.

Glænýr 2019 Mitsubishi
Outlander PHEV Intense+. Frábær
fjórhjóladrifinn Plug-In Hybrid
jepplingur. Kraftmeiri, sparneytari,
hljóðlátari og íburðarmeiri! Verð
4.890.000 kr.

Til sölu

Grunnar, malarkeyrsla, ﬂatvagnar o.ﬂ.

Viðgerðir

Góða þjónusta - vönduð vinna þaulvanir menn - Ávallt gott verð.

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

VOLVO XC60 R-Design. Árgerð 2015,
ekinn 32 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6
gírar, leður, vel með farið og fallegt
eintak. Verð 5.890.000. Rnr.213308.

Vörubílastöðin Silfri ehf hefur 9 trukka, þar af einn ADR bíl
og einn 4 öxla vörubíl og kranabíl.

Silfri ehf | S. 894 9690 | silfriehf.is

Til sölu

Þjónusta
2016 Volvo V60 D5 AWD Hybrid.
Frábær fjórhjóladrifinn skutbíll.
Kjörinn fyrir íslenskar aðstæður.
Ekinn 50.000 km. 3.790.000 kr.

Hreingerningar

LAND ROVER Range Rover Sport
Dynamic Autobiography. Árgerð
2014, ekinn aðeins 27 Þ.KM, dísel,
300 hö, sjálfskiptur 8 gírar. Verð
9.900.000. Rnr.116665. Einn eigandi,
óaðfinnanlegur bíll!

2019 Volvo XC90 T8 R-Design.
Glænýr, fjórhjóladrifinn, hybrid
lúxusjeppi. Meira en þrem
milljónum lægra verð en hjá
umboðinu. Verð 11.190.000 kr.

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

Til sölu 12 volta leiðiskrossar með
rafgeymi, einnig 24 volta og 32
volta vandaðir díóðuljósakrossar
á leiði. JS Ljósasmiðjan ehf
Skemmuvegur 34 (brún gata) 200
kóp. S. 554 0661, 897 4996 & 699
2502. Opið virka daga 8-18 og á
laugardögum í desember 10-16.

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

Bókhald
2016 Volvo XC90 T8 Inscription.
Lítið notaður bíll á bestu
mögulegum kjörum! - Ekinn 37.000
km. Verð 7.490.000 kr.

Betri bílakaup ehf.
Ármúla 4, 108 Reykjavík
Sími: 511 2777
Netfang: sala@betribilakaup.is
www.betribilakaup.is

2013 VW Up! Ekinn 82.000 km,
bensín, 5 gírar. Frábær smábíll
á gjafaverði! Verð 650.000 kr.
Rnr.150116.

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

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

Bílar óskast
Húsaviðhald

Kaupi bíla 25-350þús
Hringdu S. 615 1810 eða sendu
sms og ég hringi til baka

Við hreinsum allar gerðir
loftræstikerfa. Hafðu samband og
pantaðu fría ástandsskoðun í síma:
557 7000 eða inná www.k2.is

2015 HONDA CR-V. Ekinn 35.000
km, bensín, sjálfskiptur - 5 gírar.
Lúxusjeppi fyrir veturinn. Verð
3.780.000 kr. Rnr.150165.

Varahlutir

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

2017 HONDA Civic 5dr. Ekinn 14.000
km, bensín, sjálfskiptur. Flottur
sportbíll sem vert er að skoða! Verð
3.990.000 kr. Rnr.150184.

Betri bílasalan
Ármúla 4, 108 Reykjavík
Sími: 571 7166
Netfang: sala@betribilasalan.is
www.betribilasalan.is

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

Óskast keypt

KAUPUM GULL JÓN & ÓSKAR

Þjónusta

Aukahlutir í bíla

Rútusæti til sölu 12Stk, 3p belti.
Ónotuð, seljast öll saman. Ásett
verð 450þús Sími: 8632476

intellecta.is

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

VILTU LOSNA VIÐ GAMLA
BÍLINN ?

2017 RENAULT Talisman. Ekinn
91.000 km, dísel, sjálfskiptur 6
gírar. Glæsilegur fjölskyldubíll.
Drekkhlaðinn búnaði. Verð
2.690.000 kr. Rnr.150138.

TILBOÐSVERÐ kr. 3.850.000 – BEIN SALA.
Upplýsingar í síma 863 9966

VY-ÞRIF EHF.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.
Sími: 567 2277
www.nyja.is

GULLFALLEGUR VEL MEÐ FARINN FRÚARBÍLL
Benz CLA 180 2016. Lítið ekinn ca. 33þús. Bíll með öllu, vetrar
og sumar dekk á felgum fylgja. Rétt verð kr. 4.790.000

Tek að mér allt alm. viðhald
húsa, s.s. málun, múrun, flísa- &
parketlagnir og trésmíði. S. 616
1569
Smiðir geta bætt sig verkefnum.
Uppl. í s. 783 6006

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

8 SMÁAUGLÝSINGAR
Til bygginga

2 8 . N ÓV E M B E R 2 0 1 8 M I ÐV I KU DAG U R

Atvinna

Nudd
NUDD
Heilnudd, slökun, íþróttanudd
og snyrting. Afslappandi og gott
umhverfi á sv. 105 rvk. Opið kvöld
og helgar. S. 894 4817

Mávanes 16

Atvinna í boði

210 GARÐABÆR

Húsnæði
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.

STÆRÐ: 313 fm

BÍLSTJÓRI ÓSKAST Í
SENDIBÍLAAKSTUR.

Geymsluhúsnæði
WWW.GEYMSLAEITT.IS
Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

7EZIXLI'LMPHVIRjÈWPERHM

Hraustur, þjónustulundaður og
íslenskumælandi með hreint
sakavottorð. Meirapróf ekki
nauðsynlegt.

EINBÝLI

HERB: 8

Fallegt og vel skipulagt hús á frábærum stað á
Arnarnesi. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. Tvö
baðherbergi. Mikið endurnýjað hús. Þriggja
herbergja aukaíbúð með sérinngangi. Stór
eignarlóð.

TILBOÐ

BÓKIÐ SKOÐUN
Heyrumst

Frekari uppl. í s. 892 6363 og
skutlari@gmail.com

Bjarni Blöndal
Löggiltur fasteignasali

662 6163
bjarni@fastlind.is

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

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir

Einar Guðmundsson lögg.fasteignasali í síma
Sóltún 20, 105 Reykjavík

einar@egfasteignamidlun.is

SAFAMÝRI 67

KYNNINGARFUNDUR
SKIPULAGSBREYTING

896 8767

Traust og ábyrg fasteignamiðlun í 22 ár!

75,9 millj.

Háspennulínur við Hamranes,
bráðabirgða færsla.
Fundur verður haldinn fimmtudaginn 22.
nóvember nk. frá kl. 17 – 18:30, að Norðurhellu 2.
Kynning á tillögu að breytingu á aðalskipulagi
Hafnarfjarðar 2013-2025 í samræmi við 2. mgr.
30. gr. skipulagslaga 123/2010 og gerir grein fyrir
bráðabirgða færslu á háspennulínum við Hamranes.
Skipulagsbreytingin er auglýst til 04. 12. 2018, sbr.
31. gr. skipulagslaga 123/2010.

OPIÐ HÚS

Nánar á hafnarfjordur.is

www.egfasteignamidlun.is
fimmtudag mili kl. 17 og 17:45.
Björt, falleg og talsvert endurnýjuð ca. 170 fm efri sérhæð og bílskúr í góðu þríbýlishúsi á góðum
stað í Safamýri. 4-5 svefnherbergi og samliggjandi stofa og borðstofa. Stórt forstofuherbergi með
svölum og aðgengi að salerni. Rúmgóður bílskúr. Mjög góð staðsetning þar sem stutt er ýmsa
þjónustu svo sem verslunarkjarnann í Kringlunni og skóla á öllum skólastigum.

HAFNARFJARÐARBÆR

585 5500
hafnarfjordur.is

Verð frá

5.000 kr.

SKRIFSTOFUINNRÉTTINGAR
OG ELDHÚSTÆKI TIL SÖLU!
AÐEINS OPIÐ Í DAG, MIÐVIKUDAGINN
28. NÓVEMBER, FRÁ KL. 12:00 -16:00
FOSSHÁLS 7, VIÐ HLIÐ EÐALBÍLA

