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Fylgstu með!

Harðparketið frá Berry Alloc uppfylli ýtrustu kröfur, hvort sem kemur að hörku, rispuviðnámi eða rakavörn. Það er harðparket fyrir þá sem gera kröfur um
fallegt útlit og mikil gæði. Úrvalið er glæsilegt en sjón er sögu ríkari í verslun Álfaborgar þar sem gólfefni frá fleiri góðum framleiðendum fæst í úrvali.

Allt á gólfið á einum
stað síðan árið 1986

Álfaborg býður upp á mikið úrval af vönduðum gólfefnum frá heimsþekkt
um framleiðendum á góðu verði. Verslunin hóf nýlega sölu á nýju harðpark
eti frá Berry Alloc, sem viðskiptavinir hafa verið sérlega ánægðir með. ➛2
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Nýja harðparketið frá Berry Alloc hefur fengið frábærar móttökur hjá viðskiptavinum. Álfaborg hefur sjaldan fengið eins góðar móttökur við vörum frá nýjum birgja, hvort sem það er á einstakl
ingsmarkaði, hjá fagmönnum eða verktökum, enda er parketið frábær viðbót við núverandi vöruval. Fyrirtækið og vörur þess falla mjög vel að kröfum markaðarins. FRÉTTABLAÐIÐ/ANTON BRINK

Framhald af forsíðu ➛

G

ólfefnaverslunin Álfaborg
býður nú aukið úrval af
gólfefnum og hefur hafið
sölu á nýju harðparketi frá hinum
heimsþekkta framleiðanda Berry
Alloc.
„Móttökur viðskiptavina hafa
verið frábærar, enda er þetta
frábær viðbót við núverandi
vöruval í parketi,“ segir Kolbeinn
Össurarson. „Við höfum sjaldan
fengið eins góðar móttökur við
vörum frá nýjum birgja, hvort sem
það er á einstaklingsmarkaði, hjá
fagmönnum eða verktökum.“

Vinsældir
Tarkett vínyl
parkets hafa
stöðugt verið
að aukast, en
það er afar
sterkt og útlit
þess er orðið
raunverulegt.
Vínylparket
er sterkara en
harðparket
og endist því
lengur, auk
þess sem það
er mýkra og
hljóðvist þess
er góð.

Aukið vöruval í parketi

„Frá stofnun fyrirtækisins hefur
áhersla okkar verið á að bjóða upp
á vandaða vöru frá þekktum fram
leiðendum,“ segir Kolbeinn. „Við
höfum verið íhaldssöm í því að
bæta við okkur framleiðendum og
frekar lagt áherslu á samstarfsaðila
sem við höfum unnið með til
fjölda ára. Ef við sjáum hins vegar
tækifæri til þess að þétta vöruvalið
gerum við það.
Leiðarljósið er sem fyrr að veita
viðskiptavinum okkar heildar
lausnir við val á gólfefnum og
góða þjónustu,“ segir Kolbeinn.
„Íslenskir neytendur eru kröfu
harðir og við bjóðum þeim
einungis vandaða vöru á sam
keppnishæfum verðum, annað
gengur ekki.
Fyrirtækið Berry Alloc og vör
urnar frá því falla því einstaklega
vel að kröfum markaðarins. Það er
góð viðbót við núverandi vöruval í
parketi, en til fjölda ára höfum við
unnið með vinum okkar hjá Tark
ett með góðum árangri,“ útskýrir
Kolbeinn.

Berry Alloc harðparket

„Harðparketið frá Berry Alloc
uppfyllir ýtrustu kröfur, hvort
sem kemur að hörku, rispuvið
námi eða rakavörn. Þetta er harð
parket fyrir þá sem gera kröfur um
fallegt útlit og mikil gæði, enda
fylgir ábyrgð frá framleiðanda,“
segir Kolbeinn. „Það er líka auð
velt að leggja það, enda er það með
svokölluðum 5G lás, sem gerir
nánast öllum kleift að leggja það
á stuttum tíma. Parketið hefur
hörkustuðulinn 33 og er vatns
þolið, ásamt því að auðvelt er að
þrífa það og það hefur umhverfis
vottun og náttúrulegt útlit.

Íslenskir neytendur eru kröfuharðir og við bjóðum
þeim einungis vandaða
vöru á samkeppnishæfum verðum.

Þróunin í sölu á parketi hefur
verið í þá átt að viðskiptavinir
okkar velja frekar harðparket en
viðarparket eða gegnheilt parket,“
segir Kolbeinn. „Ástæðu þess má ef
til vill rekja til þess að útlit þess er
raunverulegra og verðið mun hag
stæðara. Í raun er harðparket 95%
umhverfisvænn viður og eingöngu
5% plast, en það er á yfirborði þess.
Það gerir yfirborð þess mjög slit
sterkt og endingu þess eftir því.
Við bjóðum nú harðparket í
mismunandi þykktum, allt frá 8
mm upp í 12 mm, í stærri og lengri
borðum en áður. Einnig bjóðum
við viðarparket í miklu úrvali eins

Álfaborg hefur
unnið með
framleiðand
anum Tarkett
með góðum
árangri í mörg
ár og býður upp
á viðarparket
frá fyrirtækinu í
miklu úrvali.

og áður,“ segir Kolbeinn. „Við erum
með umtalsvert magn af parketi á
lager, en einnig getum við sér
pantað með stuttum fyrirvara.“

Flísar, parket, dúkar, teppi,
vínylparket og múrefni
„Við erum þekkt fyrir mikið
úrval af gólfefnum, sérstaklega í

flísum, og höfum verið leiðandi á
markaðnum,“ segir Kolbeinn. „Við
bjóðum einnig töluvert vöruúrval
af teppum, dúkum og vínylparketi.
Vinsældir Tarkett vínylparkets
hafa líka stöðugt verið að aukast,
enda er það frábær vara. Það er
afar sterkt og útlit þess er orðið
raunverulegt,“ segir Kolbeinn.

„Vínylparket er sterkara en harð
parket og endist því lengur, en auk
þess er það mýkra og hljóðvist þess
er góð. Einstaklingar og fyrirtæki
hafa því í auknum mæli valið þann
valkost fyrir gólf í eldhúsum, bað
herbergjum og öðrum rýmum sem
eru undir miklu álagi, enda þolir
það bleytu vel.“

Frjáls framlög

enginn kostnaður!

VILTU GLEÐJA FORELDRA LANGVEIKRA BARNA
EÐA FJÖLSKYLDUR ÞAR SEM FORELDRI ER AÐ
GLÍMA VIÐ LÍFSÓGNANDI SJÚKDÓM?
Hjá okkur í Samferða er enginn kostnaður og allt rennur
óskert til þeirra sem þurfa svo sannarlega á að halda.
Þú getur hringt í eftirtalin númer:

907 1081 - 1.000 kr.
907 1085 - 5.000 kr.

907 1083 - 3.000 kr.
907 1090 - 10.000 kr.

Þú finnur okkur á Facebook – ekki hika við að fylgja okkur þar, við
gerum góðverk í hverjum mánuði fyrir íslensku þjóðina.
www.facebook.com/samferdafoundation

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Þjónusta

Pípulagnir

Málarar
Getum bætt við okkur verkefnum
innan og utanhús. Vönduð
vinnubrögð og góð umgengni.
Tilboð eða tímavinna. Lítið Mál ehf.
Sigurður 896-5758.
Málningarþjónusta S: 782-6034.

Búslóðaflutningar
PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA
Viðgerðir, viðhald og nýlagnir.
Uppýsingar í síma 868-2055

Ert þú að flytja? Búslóðafl.,
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is
flytja@flytja.is

550 5055
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Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Bókhald
Bókhaldsþjónusta, vsk, laun,
Innheimta. Áralöng reynsla. AKB
bókhald s. 856-6749

Skólar
Námskeið
Námskeið

Húsaviðhald

FRÆSUN FYRIR GÓLFHITA
OG FL.
PÍPULAGNIR

Faglærðir píparar geta bætt við
sig verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Uppl. í s. 663 5315

Fræsun- rör- flotun

ICELANDIC, ENGLISH,
NORWEGIAN, DANISH &
SWEDISH F. FOREIGNERS ENSKA, NORSKA, DANSKA,
SÆNSKA

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA

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

Start/Byrja: 9/3, 6/4. 4/5, 1/6,
29/6, 27/7, 14/9, 12/10, 9/11,
7/12. Einnig Sérnámskeið fyrir
Heibrigðisstarfsfólk/ Also Special
courses for Health staff. 4 weeks/
vikur x 5 days/ daga. 2-4 students/
nem. AM & PM/ fh & eh. Price/Verð:
49.500.- Labour unions pay back
75-90 % of course price/Stéttafélög
endurgreiða 75-90% námsgjalds.
www.iceschool.is - ff@icetrans.
is - facebook.com/iceschool.
Fullorðinsfræðslan-IceSchool,
Ármúli 5. 108 s. 8981175 / 5571155

Hreingerningar
VY-ÞRIF EHF.

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

Ræstingar
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Plettac vinnupallar
- Protekt fallvarnarbúnaður
Öruggar lausnir

Húsnæði

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.

Við sérhæfum okkur í ræstingum
á fyrirtækjum,
þar sem áhersla er lögð á fagleg
og vönduð vinnubrögð.
Ódýr og góð þjónusta.
FMJ Þrif ehf.
Uppl. í síma 780 7020 eða
raesting2010@yahoo.com

T

Tímavinna eða tilboð.
Upplýsingar á steinbrot@
steinbrot.is eða í síma: 777-2242

Spádómar
SPÁSÍMINN 908 5666

Stjörnuspá. Tarot. Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.

Geymsluhúsnæði
GEYMSLUR.IS
SÍMI 555-3464

Smiðsbúð 10, 210 Garðabæ - s. 787 9933
vpallar@vpallar.is - www.vpallar is

Geymslur af öllum stærðum. Allt að
20% afsláttur. www.geymslur.is

WWW.GEYMSLAEITT.IS

Sérgeymslur á mjög góðum
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500

Breyting á Aðalskipulagi Reykjavíkur 2010-2030

Reykjavíkurborg Sjómannaskólareitur (Þ32), Veðurstofuhæð (Þ35)
Umhverfis- og skipulagssvið
Skrifstofa borgarstjóra
Breytt landnotkun og fjölgun íbúða
Borgarráð Reykjavíkur samþykkti þann 13. febrúar 2020, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi Reykjavíkur
2010-2030, varðandi breytta landnotkun og fjölgun íbúða á Sjómannaskólareit og Veðurstofuhæð. Í
breytingunum felst að svæði fyrir samfélagsstofnanir á Sjómannaskólareit er minnkað og breytt að hluta í
svæði fyrir íbúðarbyggð og opin græn svæði. Á Veðurstofuhæð er svæði fyrir samfélagsstofnanir breytt í
miðsvæði. Skilgreindar eru heimildir um fjölda íbúða og þéttleika byggðar á báðum svæðum.
Aðalskipulagstillagan var auglýst samhliða breytingu á deiliskipulagi Sjómannaskólareits. Tillagan var einnig
borgarstjóra
auglýstSkrifstofa
með athugasemdum
Skipulagsstofnunar, dagsettar 19. ágúst 2019. Tillögurnar voru auglýstar á
tímabilinu frá 30. ágúst 2019 til og með 11. október 2019.

Með því að auglýsa í
Atvinnublaðinu nær
þitt fyrirtæki til 89%
lesenda dagblaða*
á höfuðborgarsvæðinu.

Á auglýsingatímanum bárust athugasemdir frá 14 aðilum, auk umsagna frá opinberum aðilum.
Flestar athugasemdir beindust einnig að deiliskipulagstillögu Sjómannaskólareits. Vegna framkominna
athugasemda voru gerðar eftirfarandi breytingar á auglýstri aðalskipulagstillögu, sbr afgreiðsla tillögunnar:
„Græn svæði umhverfis stakkstæðið og Vatnshólinn eru skilgreind sem hverfisverndarsvæði, H24 og
H25, sjá afmörkun á þéttbýlisuppdrætti. Auk þess er skilgreint í aðalskipulagi opið grænt svæði sunnan
Sjómannaskólans til að tryggja betur óskerta ásýnd að byggingunni, sbr. ákvæði í breyttu deiliskipulagi og
niðurfellingu reits fyrir nemendaíbúðir. Einnig er felldur út byggingarreitur fyrir íbúðir norðan Sjómannaskólans,
austan stakkstæðis og er það svæði skilgreint nú sem opið svæði á þéttbýlisuppdrætti. Þetta hefur í för
með sér að almennt viðmið aðalskipulagsins um fjölda íbúða á Sjómannaskólareit lækkar úr 150 íbúðum
í 120 íbúðir. Einnig eru lagfærð lítillega mörk á milli landnotkunarsvæða við Sjómannaskóla í samræmi við
lóðamörk og afmörkun svæða í deiliskipulagstillögu og tölfræði um stærðir landnotkunarsvæða leiðrétt
samanber framangreindar breytingar.“
Tillagan hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar. Þeir sem óska frekari upplýsinga og að nálgast
einstök í gögn í málinu geta snúið sér til umhverfis- og skipulagssviðs Reykjavíkurborgar (skipulag@
reykjavik.is).
Umhverfis- og skipulagssvið Reykjavíkurborgar

Borgarverkfræðingur

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

