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KYNNINGARBLAÐ

Heimili

Góður svefn er
mikilvægur!
HVERNIG
SVAFST ÞÚ?

Mjög krefjandi en
samt draumastarfið

Hulda Jónsdóttir vissi alltaf að hún vildi vinna við eitthvað skapandi. Arkitektúr varð fyrir valinu og sér hún ekki eftir því. FRÉTTABLAÐIÐ/SIGTRYGGUR ARI

Hulda Jónsdóttir er sjálfstætt starfandi arkitekt. Hún er nýflutt heim eftir
tólf ára búsetu erlendis þar sem hún lærði arkitektúr og vann við fagið. Hulda
sér ekki eftir að hafa valið þetta nám en hún féll fyrir því á fyrstu önn. ➛2

2 KYNNINGARBLAÐ FÓLK
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Hulda teiknaði
nýlega þetta
einbýlishús í
Úlfarsársdal
en það er enn
í byggingu.
FRÉTTABLAÐIÐ/

SIGTRYGGUR ARI

Lágur gluggi gefur fallega birtu inn í eldhúsið.

Horngluggi í
húsinu í Mosfellsbænum
rammar vel inn
náttúruna fyrir
utan.

Sandra Guðrún
Guðmundsdóttir

sandragudrun@frettabladid.is

Framhald af forsíðu ➛

H

ulda flutti til Íslands í ágúst
í fyrra eftir að hafa búið í
Frakklandi, Spáni og Kaupmannahöfn. Hún fór í BA-nám í
Frakklandi og tók svo tvær mastersgráður í faginu, eina á Spáni og
aðra í Kaupmannahöfn.
„Ég vissi alltaf að ég vildi vera í
skapandi starfi, en ég var ekkert
endilega viss um að ég myndi
enda sem arkitekt. Ég var mikið
að skoða fatahönnun og grafíska hönnun og alls konar. En ég
leiddist út í arkitektúr til að byrja
með því mér fannst það praktískt.
En svo þegar ég byrjaði í náminu
þá kolféll ég fyrir því. Það heillaði
mig hvað arkitektúr getur haft

Maður verður að
hafa ástríðu fyrir
þessu og finnast þetta
skemmtilegt ef maður
ætlar að vinna við þetta.

Hér sést hvernig birtan frá gluggunum í Úlfarsárdalnum lýsir fallega upp borðstofuna.

Þetta einbýlishús í Mosfellsbæ fellur
vel að náttúrunni.

mikil áhrif á líf fólks og hvað hann
er mikið í kringum okkur og í öllu
sem við gerum á heimili okkar, á
vinnustaðnum og í umhverfinu,“
útskýrir Hulda.
„Ég útskrifaðist úr náminu í
Kaupmannahöfn árið 2015 en
flutti bara heim til Íslands síðasta
haust og ákvað þá að láta á það
reyna að vera sjálfstætt starfandi.
Þegar ég vann í Kaupmannahöfn
vann ég í alls kyns stórum verkefnum, skólum, íþróttahúsum og
fjölbýlishúsum, en ég vann meðal

annars um tíma hjá BIG arkitektum í Kaupmannahöfn. En eftir
að ég fór að vinna sjálfstætt hef ég
aðallega verið að teikna einbýlishús,“ útskýrir Hulda.
Hún var nýlega í viðtali við
franska innanhússstílistann
Caroline Cheron, en hún er með
hlaðvarp um innanhússhönnun
á síðunni Bonjour.is. Þar sagði
Hulda að hún hefði fengið símtal
frá vinum á Íslandi sem spurðu
hana hvort hún vildi hanna húsið
þeirra. Þetta var á meðan hún bjó í
Kaupmannahöfn og var í fæðingarorlofi. Hulda segir að það verkefni
hafi verið eins konar stökkpallur
fyrir hana í að fara að vinna sjálfstætt. Hún hafi lært helling á því og
fengið aukið sjálfstraust í faginu.

Vill ekki troða sínum stíl að

„Mér finnst þetta mjög skemmtilegt starf. Þetta er draumastarfið
mitt en það er mjög krefjandi. Ég
gæti trúað að það sé á margan hátt

vanmetið. Það eru margir sem gera
sér ekki grein fyrir vinnunni sem
liggur bak við hverja teikningu.
Maður verður að hafa ástríðu fyrir
þessu og finnast þetta skemmtilegt
ef maður ætlar að vinna við þetta,“
segir hún.
Hulda segir að sér finnist
skemmtilegast að teikna heimili og
skóla. „Ég teiknaði tvo skóla þegar
ég vann í Kaupmannahöfn. Ég á
börn sjálf svo ég fann tengingu þar.
Ég held mér finnist skemmtilegast
að teikna eitthvað sem ég tengi
við sjálf. Það sem tengist börnum
og daglegu lífi, eins og skólar og
heimili fólks gera. Staði þar sem
maður getur ímyndað sér að fólk sé
að fara að vera í sínu daglega lífi.“
Hulda segir mikilvægt þegar
teiknað er fyrir fólk að hlusta á
hugmyndir þess. „Það eru þau
sem koma til með að búa í húsinu
en ekki ég. En ég kem samt alltaf
með ólíkar tillögur líka svo fólk
sjái fleiri möguleika. Þegar hús

eru teiknuð er mikilvægt að hugsa
um birtuna. Fólk gerir sér oft ekki
grein fyrir því hvar sólin kemur
upp og hvar hún mun lýsa og skína
innanhúss. Það er gott að reyna
að sjá það fyrir sér og passa líka að
gluggarnir séu í þeirri hæð að þeir
rammi inn náttúruna og landslagið.“
Hulda hannaði nýlega hús í
Úlfarsárdal sem er enn í byggingu
en hún segir að það hafi verið gott
samstarf milli hennar og eigandans. „Það er sambland af hans
hugmyndum og hugmyndum frá
mér sem hann hefur samþykkt.
Kúnninn kemur alltaf með lokasvarið. Ég er ekki að reyna að
troða mínum stíl upp á neinn svo
húsin sem ég hanna eru oft ólík.
Ég aðlaga húsin að landinu í kring
með tilliti til stíl kúnnans. Mér
finnst það mjög mikilvægt.“
Hulda er með vefsíðuna huldajons.com fyrir þá sem hafa áhuga á
að skoða verkin hennar.

Glæsilegar danskar
innréttingar í öll
herbergi heimilisins

Fríform ehf.
Askalind 3,
201 Kópavogur.
562–1500
Friform.is
Mán. – Fim.
10–18
Föstudaga.
10–17
Laugardaga.
11–15

Smáauglýsingar
4 SMÁAUGLÝSINGAR

Bílar
Farartæki
Bílar til sölu
Til sölu Toyota Hilux árg.2007, ekinn
196 þús, 33” breyttur með pallhúsi.
Uppl. síma 862-5068.

PÍPULAGNINGAÞJÓNUSTA

Pípulagnir

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

Ræstingar

PÍPULAGNIR

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

Þjónusta
PÍPULAGNINGARÞJÓNUSTA

Hreingerningar

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

VY-ÞRIF EHF.

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

FYRIRTÆKJARÆSTINGAR.
Ódýrar & vandvirkar ræstingar.
Sjá uppl. www.fmjthrif.is
Uppl. í síma 780 7020 eða
raesting2010@yahoo.com

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

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

Búslóðaflutningar

Keypt
Selt

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

Bækur

Húsaviðhald
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

Önnur þjónusta

Tillaga að breytingu á Aðalskipulagi
Akureyrar 2018-2030.
Málningarþjónusta S: 782-6034.

Les í myndir af lifandi eða dauðum.
Lækna krabbamein með blessun.
Fyrirframgreiðsla. Sími: 776-4111

Breyting
stefnu
um rekstrarskylda
gististarfsemi
Tillagaá að
breytingu
á Aðalskipulagi
á íbúðarsvæðum.
Tillaga
að breytingu
Akureyrar
2018-2030á Aðalskipulagi

Húsnæði

Breyting á stefnu
um rekstrarskylda
gististarfsemi
Skipulagsráð
Akureyrarkaupstaðar
kynnir,
í samræmi við 1. mgr. 31. gr.
á íbúðarsvæðum.
skipulagslaga
nr. 123/2010, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
Breyting2018-2030.
á stefnu um rekstrarskylda gististarfsemi
Akureyrar
Skipulagsráð Akureyrar kynnir, í samræmi við 1. mgr. 31. gr.
Íá
tillögunni
erunr.gerðar
breytingar á stefnu aðalskipulags Akureyrar
íbúðarsvæðum.
skipulagslaga
123/2010, tillögu að breytingu á Aðalskipulagi
2018-2030
varðandi heimildir fyrir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi á
Akureyrar 2018-2030.
Skipulagsráð Akureyrarkaupstaðar kynnir, í samræmi við 1. mgr. 31. gr.
íbúðarsvæðum.
Í tillögunni eru nr.
gerðar
breytingar
á stefnu
aðalskipulags
Akureyrar
skipulagslaga
123/2010,
tillögu
að breytingu
á Aðalskipulagi
2018-2030 varðandi heimildir fyrir rekstrarleyfisskylda gististarfsemi á
Akureyrar
2018-2030.
Tillaga
að aðalskipulagsbreytingunni eru aðgengileg á 1. hæð, í Ráðhúsi
íbúðarsvæðum.
Í tillögunni eru gerðar breytingar
stefnubirt
aðalskipulags
Akureyrarkaupstaðar.
Tillagan er áeinnig
á heimasíðuAkureyrar
bæjarins:
Tillaga að aðalskipulagsbreytingunni
er aðgengileg
á 1.
hæð
í Ráðhúsi á
2018-2030
varðandi
heimildir
fyrirundir:
rekstrarleyfisskylda
gististarfsemi
www.akureyri.is
– neðst
á forsíðu
Auglýstar
tillögur.
Akureyrarkaupstaðar. Tillagan er einnig birt á heimasíðu bæjarins:
íbúðarsvæðum.
Frestur
til að gera athugasemdir við tillöguna rennur út kl. 16:00
www.akureyri.is – neðst á forsíðu undir: Auglýstar tillögur.
miðvikudaginn til 15. apríl 2020 og skal athugasemdum skilað skriflega
Tillaga
að
aðalskipulagsbreytingunni
eru
aðgengileg
á 16:00
1.
hæð,
í Ráðhúsi
Frestur
til að
gera athugasemdir
við tillöguna
rennur út9,kl.
til
skipulagssviðs
Akureyrarkaupstaðar,
Geislagötu
3.
hæð
eða
með
miðvikudaginn
til 15. apríl
2020 og
athugasemdum
skilaðbæjarins:
skriflega
Akureyrarkaupstaðar.
Tillagan
erskal
einnig
á heimasíðu
tölvupósti
(skipulagssvid@akureyri.is)
þarbirt
sem
nafn, kennitala
og
til skipulagssviðs Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð eða með
www.akureyri.is
– neðstkemur
á forsíðu
undir: Auglýstar tillögur.
heimilisfang
sendanda
fram.
tölvupósti (skipulagssvid@akureyri.is)
þar sem nafn, kennitala og
Frestur
til aðsendanda
gera athugasemdir
heimilisfang
kemur fram.við tillöguna rennur út kl. 16:00
4.
mars 2020 til 15. apríl 2020 og skal athugasemdum skilað skriflega
miðvikudaginn
4. skipulagssviðs
mars 2020
Sviðsstjóri
skipulagssviðs
til
Akureyrarkaupstaðar, Geislagötu 9, 3. hæð eða með
Sviðsstjóri skipulagssviðs
tölvupósti (skipulagssvid@akureyri.is) þar sem nafn, kennitala og
heimilisfang
sendanda
kemur
fram.
Geislagata
9 Sími
460 1000
www.akureyri.is
akureyri@akureyri.is

Akureyrar 2018-2030.

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar
Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

MERKI MOSFELLSBÆJAR
Höf. Kristín Þorkelsdóttir

RÉTT NOTKUN

TÁKN
A) Tilvísun til silfurs Egils Skallagrímssonar
Dóttir Egils, Þórdís, bjó að Mosfelli og dvaldi hann hjá henni síðustu árin.
Í nágrenni Mosfells á Egill að hafa falið silfursjóð sem Aðalsteinn hinn
sigursæli Englakonungur gaf honum.

MERKI Í LIT
Tákn – 100% Pantone 371
eða samsvarandi CMYK gildi
Letur – Svart

Mosfellsbær

Tákn og letur – negatíft í 100% svörtum bakgrunni

EFRI REYKIR OG REYKJAHVOLL 5
PANTONE 371
PANTONE 371

Skrifstofa borgarstjóra

Mosfellsbær birtir uppfærða auglýsingu fyrir
ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
deiliskipulagsbreytingu.
Skipulagið er auglýst
Tákn og letur negatíft á bakgrunni í 100% Pantone 371
skv. 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Mosfellsbær auglýsti í Fréttablaðinu 22. febrúar sl.
Mosfellsbær
skipulagsbreytingu undir heitinu „Efri Reykir og Reykholt 5“. Í ljós
kom að staðhættir voru rangir á uppdrætti og í auglýsingu, því er
Mosfellsbær
skipulagið kynnt
að nýju og athugasemdafrestur lengdur.

Mosfellsbær
Hönnunarsta›all - Grunnur
ÞEGAR PRENTAÐ ER Í EINUM PRENTLIT
Tákn og letur – 100% Pantone 371

Í samræmi við 1. mgr. 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, eru hér
með auglýstar tillögur að breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík.

PANTONE 371
PANTONE 371

Breytingin felur í sér skiptingu núverandi lóða Efri Reykja og
Reykjahvols 5 í þrjár lóðir í stað tveggja. Nýja lóðin Reykjahvoll
NOTAÐ EINGÖNGU
5A erTÁKN
910
m2 og ætluð einbýlishúsi. Leyfilegt er að byggja allt að
100% svartur
300 m2 hús á tveimur hæðum með tilliti til landhalla. Svæðið er
,íbúðabyggð‘ á aðalskipulagi Mosfellsbæjar 2011-2030.

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 5. febrúar 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 13. febrúar
2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi Bústaðavegar 151-153. Í breytingunni
felst m.a. að skipulagssvæðið stækkar til norðurs inn á svæði við lóðarmörk Ásenda og afreinar frá
Miklubraut að Reykjanesbraut, uppsetningu hljóðveggs meðfram afrein/aðrein akandi umferðar við
gatnamót Miklubrautar og Reykjanesbrautar, lega göngu- og hjólastígs norðan hitaveitustokks og vestan
lóðar við Bústaðaveg 151D breytist og lega göngu- og hjólastígs breikkar og hækkar í landi milli eystri
Skrifstofa
borgarstjóra
lóðarmarka
Ásenda og
afreinar/aðreinar milli Miklubrautar og Reykjanesbrautar vegna háspennurafstrengs
sem liggur í jörðu undir núverandi stíg. Einnig eru felldar burt tvær settjarnir (settjörn 1 og settjörn 2) vegna
óhentugrar hæðarlegu lands og skerpt á skilmálum vegna blágrænna ofanvatnslausna innan lóða í formi
regnbeða. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Mosfellsbær

Mosfellsbær

Hönnunarsta›all - Grunnur

Tillagan verður til sýnis í Þjónustuveri Mosfellsbæjar, Þverholti
2, fráTÁKN
4. TIL
febrúar
HLIÐAR VIÐ2020
LETUR til og með 24. apríl 2020, svo þeir sem þess
notkunar á reikningsform
óskaEingöngu
getatilkynnt
sér tillöguna og gert við hana
athugasemdir.
Mosfellsbær
Tillagan er einnig birt á vef Mosfellsbæjar á slóðinni:
mos.is/skipulagsauglysingar.

Hönnunarsta›all - Grunnur

Mosfellsbær
Athugasemdir skulu vera skriflegar og skal
senda þær til
skipulagsnefndar Mosfellsbæjar, Þverholti 2, 270 Mosfellsbær,
eða í tölvupósti til undirritaðs eigi síðar en 24. apríl 2020.
Mosfellsbær

Laugardalur – austurhluti

Á fundi skipulags- og samgönguráðs þann 5. febrúar 2020 og borgarráðs Reykjavíkur þann 20. febrúar
2020 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á deiliskipulagi “Laugardalur - austurhluti” vegna
afmörkunar nýrrar lóðar fyrir smáhýsi. Velferðarsvið Reykjavíkurborgar leitast eftir að koma fyrir smáhýsum
á völdum stöðum í borginni sem búsetuúrræði fyrir skjólstæðinga sína. Í breytingunni felst að koma fyrir
allt að 5 smáhýsum á nýrri lóð. Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.
Tillögurnar má einnig nálgast á skjá og tölvu í þjónustuveri Reykjavíkurborgar að Borgartúni 12-14, 1. hæð,
virka daga kl. 8:20 – 16:15 frá 4. mars 2020 til og með 15. apríl 2020. Einnig má sjá tillögurnar á vefnum,
www.reykjavik.is, skipulag í kynningu. Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til að kynna
sér tillögurnar. Ábendingum og athugasemdum við tillögurnar skal skila skriflega til skipulagsfulltrúa
eða á netfangið skipulag@reykjavik.is, eigi síðar en 15. apríl 2020. Vinsamlegast notið uppgefið
netfang fyrir innsendar athugasemdir með tölvupósti.
Reykjavík 4. mars 2020
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Borgarverkfræðingur

B) Þrír skildir fléttast saman og mynda samstöðu, sbr. þrjá byggðarkjarna
fyrrum Mosfellshrepps: Mosfellsdalur, Reykjahverfi og „niðursveitin“.

Tillaga að breytingu á
deiliskipulagi Mosfellsbær

TÁKN NOTAÐ EINGÖNGU
100% Pantone 371

Auglýsing um tillögur að
Geislagata 9 Sími 460 1000 www.akureyri.is akureyri@akureyri.is
Reykjavíkurborg
breytingu á deiliskipulagi í Reykjavík
Umhverfis- og skipulagssvið
Bústaðavegur 151-153

Táknið er stílfærð mynd af þremur skjöldum sem prýddu bakhlið penings
sem var í umferð á tíma Aðalsteins hins sigursæla.

SVART/HVÍTT
Tákn og letur – 100% svartur

Mosfellsbær

Geislagata 9 • Sími 460 1000 • www.akureyri.is • akureyri@akureyri.is

4. mars 2020
Sviðsstjóri skipulagssviðs

ÓPLÆGÐUR AKUR:

Nýjar slóðir er léttlestrarbók
fyrir fólk af erlendum uppruna,
sem er búið með grunninn í
íslenskunni. Bókin samanstendur
af 12 stuttum og sjálfstæðum
sögum úr ýmsum áttum. Bókin
er sérstaklega skrifuð fyrir
fullorðinsfræðsluna, þó fólk á
öllum aldri getur lesið hana. Orð
og orðasambönd eru útskýrð
á auðveldan og skemmtilegan
Geymsluhúsnæði
hátt. Nýjar slóðir er eitt skref af
mörgum sem mun aðstoða fólk
WWW.GEYMSLAEITT.IS
að ná tungumálinu og skilja betur
Sérgeymslur á mjög góðum
okkar hefðir. Fram til þessa hefur
verðum. Frá 2-17 m2. S: 564-6500
þessi markhópur verið óplægður
akur og er þess virði að vekja
GEYMSLUR.IS
athygli á.
SÍMI 555-3464
Bókin kostar 3.600 kr. Tekið er
Þarftu þitt pláss? Við erum með nóg
við pöntunum: bookskb20@
af því. Allt að 20% afsláttur. www. RÉTT LITAMEÐFERÐ MERKIS gmail.com
geymslur.is

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

Fh. Skipulagsfulltrúa Mosfellsbæjar
kristinnp@mos.is
Mosfellsbær

Hönnunarsta›all - Grunnur

Þverholt 2 I Mosfellsbær 270 I Sími 525 6700 I mos.is

100% Pantone 371
100% svartur

100% Pantone 371

100% svartur

