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Vörubílstjóri óskast

Barðastaðir 9 - 4ra herbergja íbúð.

Eykt óskar eftir öflugum og áreiðanlegum vörubílstjóra,
vanan vinnu með bílkrana.
Sækja skal um starfið á heimasíðu Eyktar www.eykt.is
eða með því að senda tölvupóst á póstfangið eykt@eykt.is.

Marargata -Rvk-Glæsileg fasteign í miðborginni.

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS FRÁ KL. 17.30-18.00
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Nánari upplýsingar gefur Páll Daníel Sigurðsson
alla virka daga milli kl 09:00 -16:00 í síma 822-4422
Eykt ehf. Stórhöfða 34-40. 110 Reykjavík S: 595-4400

Falleg 119,6 fm. íbúð að meðtalinni 12,6 fm. geymslu á 5. hæð í
nýlegu sex hæða lyftuhúsi með glæsilegu útsýni. Íbúðin er í dag 3ja
herbergja þar sem gert var eitt stórt herbergi úr tveimur en lítið mál
að breyta aftur. Vestursvalir út af stofu. Einstakt útsýni yfir flóann og
til Esjunnar. Íbúðinni fylgir sér stæði í bílageymslu.
Verð 32,9 millj. Íbúð merkt 0501. Verið velkomin.
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Stórglæsilegt og nánast algjörlega endurnýjað 355,1 fm
einbýlishús á þremur hæðum auk riss og 18,6 fm bílskúr. Á
efri hæðum hússins og í risi er stór 7 herbergja glæsileg íbúð
og á jarðhæð eru tvær litlar íbúðir sem hafa verið í útleigu en
væri hægt að sameina aðalíbúð hússins. Eignin hefur öll verið
endurnýjuð að innan og innréttuð á afar smekklegan máta á
sl. árum. Stofur eru stórar og bjartar og að hluta með verulega
aukna lofthæð, allt að 7 metrum. Húsið er teiknað af Guðmundi
H. Runólfssyni árið 1931. Rut Káradóttir innanhússarkitekt
teiknaði breytingar sem gerðar voru á eigninni að innan árið
2008. Þráinn Hauksson landslagsarkitekt hannaði lóð hússins
sem var endurnýjuð árið 2012. Frábær staðsetning í miðborginni.

Aðalskipulag Húnaþings vestra
2014-2026

AUGLÝSING UM
DEILISKIPULAG Í
GARÐABÆ

Tillaga að Aðalskipulagi Húnaþings vestra 2014-2026 og umhverfisskýrsla var auglýst til athugasemda frá 17. apríl til 2. júní 2014.
Gögnin voru aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins
www.hunathing.is, skrifstofu Húnaþings vestra og hjá Skipulagsstofnun. Athugasemdir bárust frá sex aðilum.
Skipulags- og umhverfisráð yfirfór athugasemdirnar og samþykkti
tillögur að breytingar á greingargerð og skipulagsuppdrætti á fundi
11. júní 2014, sjá heimasíðu www.hunthing.is, í 238. Fundargerð
skipulags- og umhverfisráð. Sveitarstjórn samþykkt aðalskipulagið
16. júní 2016 og hefur sent það til til Skipulagsstofnunar til staðfestingar í samræmi við 3.mgr. 32. gr skipulagslaga nr. 123/2010.
Hvammstangi 14. júlí 2014
Sigurbjartur Halldórsson
Skipulags- og byggingafulltrúi

OPIÐ HÚS
Fimmtud. 17. júlí

17:30 - 18:00

Falleg 4ra herbergja íbúð á annarri hæð
Endurnýjað eldhús og bað
Nánari upplýsingar veita
Davíð Jónsson, sölufulltrúi
Suðursvalir með útsýni yfir gróið svæði
david@miklaborg.is sími: 697 3080
Glæsilegt útivistar og leiksvæði við húsið
Stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu
Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali

Verð:

25,9 millj.

Lágmúla 4 www.miklaborg.is

Greiðsluáskorun
Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil
nú þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:
Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 15. júlí 2014, virðisaukaskattur sem fallið hefur í eindaga til og með 7. júlí 2014 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í
eindaga til og með 15. júlí 2014, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli,
vanskilum launagreiðenda á gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti,
bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíugjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts
vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu,
vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, aðflutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi,
skipagjöldum, fisksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi
Fjármálaeftirlitsins, árgjaldi handhafa markaðsleyfis og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem eru:
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna,
eignarskattur, sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa,
tryggingagjald, búnaðargjald, iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð
aldraðra og skattur af verslunar- og skrifstofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.
Fjárnáms verður krafist án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum
gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.
Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda.
Fjárnámsgjald í ríkissjóð er allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. auk útlagðs kostnaðar eftir
atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt,
áfengisgjald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda
bifreiðagjöld og þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir
gjaldendur sem skulda gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum
kröfum. Greiðsluáskorunin hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu
áskorunar þessarar gildir ekki í þessum tilvikum.
Reykjavík, 16. júlí 2014
Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarfirði
Sýslumaðurinn í Keflavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal

Sýslumaðurinn á Ísafirði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksfirði
Sýslumaðurinn á Hólmavík
Sýslumaðurinn á Siglufirði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri

Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisfirði
Sýslumaðurinn á Eskifirði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

Bæjarstjórn Garðabæjar auglýsir hér með
eftirfarandi tillögur að breytingum á
deiliskiplagi í samræmi við 1.mgr. 43. gr.
skipulagslaga nr. 123/2010.

1 Deiliskipulag Silfurtúns, breyting
vegna hljóðvarna meðfram
Hafnarfjarðarvegi.
Tillagan gerir ráð fyrir því að deiliskipulagssvæðið stækki til norðurs að
Hafnarfjarðarvegi. Gert verður ráð fyrir
hljóðvörnum í formi jarðvegsmana og
hljóðveggjar. Tillaga að útfærslu
hljóðmana er sýnd á skýringarmynd.

2 Deiliskipulag Vesturhluta
Urriðaholts, breyting á
fjölbýlishúsalóðum að Holtsvegi
nr. 37 og 39.
Tillagan gerir ráð fyrir því að íbúðum í
fjölbýlishúsinu að Holtsvegi nr. 37 fjölgi
um 3 og að Holtsvegi nr. 39 um tvær.
Einnig að á báðum húsum bætist við
inndregin hæð þannig að viðmiðunarhæðir verði 6 hæðir í stað 5 að Holtsvegi
nr. 37 og 5 hæðir í stað 4 hæða að
Holtsvegi nr. 39. Hámarkshæð húss nr. 37
verður 15,5 í stað 14,5 og hámarkshæð
húss nr. 39 verður 12,5 í stað 11,0.
Breytingar verða á fjölda bílastæða á lóð
og í bílageymslum á báðum lóðum.
Heildar byggingarmagn lóðanna er óbreytt.
Tillögurnar liggja frammi á bæjarskrifstofum
Garðabæjar, Garðatorgi 7, frá 11. júlí til og
með 29. ágúst 2014. Þær eru ennfremur
aðgengilegar á heimasíðu Garðabæjar
www.gardabaer.is. Þeim sem telja sig eiga
hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að
gera athugasemdir við tillögurnar. Frestur til
þess að skila inn athugasemdum rennur út
föstudaginn 29. ágúst 2014. Skila skal
athugasemdum á bæjarskrifstofur
Garðabæjar og skulu þær vera skriflegar og
undirritaðar. Þeir sem ekki gera
athugasemdir við tillögurnar fyrir tilskilinn
frest teljast samþykkir þeim.
Arinbjörn Vilhjálmsson
skipulagsstjóri Garðabæjar

www.gardabaer.is
Tækni- og umhverfissvið

