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BYGGINGARFULLTRÚI
Sameinað sveitarfélag Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar óskar eftir að
ráða byggingarfulltrúa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í nýju sveitarfélagi. Leitað er að öflugum einstaklingi
sem sýnir metnað og frumkvæði í starfi. Næsti yfirmaður er framkvæmda- og umhverfismálastjóri.
Helstu verkefni:
• Byggingareftirlit og umsjón með
byggingarmálum sveitarfélagsins
• Ráðgjöf er varðar byggingarmál
ásamt móttöku og afgreiðslu
á byggingarleyfisumsóknum
• Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa
ásamt staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga
• Samskipti við hagsmunaaðila
• Önnur verkefni sem viðkomandi er falið
af framkvæmda- og umhverfismálastjóra
sameinaðs sveitarfélags

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðkomandi skal hafa löggildingu sem hönnuður
skv. 25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010
• Góð þekking og reynsla á
sviði byggingarmála æskileg
• Mikil samskipta- og samstarfshæfni
• Frumkvæði og öguð vinnubrögð
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta

SKIPULAGSFULLTRÚI
Sameinað sveitarfélag Borgarfjarðarhrepps, Djúpavogshrepps, Fljótsdalshéraðs og Seyðisfjarðarkaupstaðar
óskar eftir að ráða skipulagsfulltrúa til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf í lifandi umhverfi.
Næsti yfirmaður er framkvæmda- og umhverfismálastjóri.
Helstu verkefni:
• Umsjón skipulagsmála í sveitarfélaginu
• Útgáfa framkvæmdarleyfa og gerð
umsagna um skipulags- og byggingaerindi
• Umsjón með grenndarkynningu deiliskipulagsbreytinga og byggingaleyfa
• Auglýsir skipulagslýsingar og skipulagsbreytingar lögum samkvæmt
• Lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála
• Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa,
kjörna fulltrúa og aðra hagsmunaaðila
• Önnur verkefni sem viðkomandi er falið af framkvæmdaog umhverfismálastjóra sameinaðs sveitarfélags
• Umsjón með vinnu við gerð
aðalskipulags sameinaðs sveitarfélags

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem arkitekt,
landslagsarkitekt eða skipulagsfræðingur
• Framhaldsmenntun sem nýtist í starfi æskileg
• Umsækjandi skal uppfylla menntunar- og hæfniskröfur
samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5. kafla
skipulagsreglugerðar nr. 90/2013
• Reynsla af starfi tengdu skipulagsmálum er skilyrði
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg
• Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Nákvæmni og hæfni í framsetningu efnis
• Góð almenn tölvukunnátta

Umsóknum fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um óháð kyni og uppruna.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknir óskast fylltar út á vef Hagvangs www.hagvangur.is. Umsóknarfrestur er til og með 25. september 2020.
Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is.

BAUHAUS ÓSKAR EFTIR
STARFSFÓLKI
BAUHAUS er ein af stærstu
verslunarkeðjum á byggingasviði í
Evrópu og og rekur hátt í 300 verslanir
í yfir 20 löndum. Hjá BAUHAUS er
viðskiptavinurinn alltaf í öndvegi,
stjórnendur eru virkir og hvetja sitt fólk til
dáða.
Opnunartími BAUHAUS er frá kl. 8-19
virka daga og 10-18 um helgar.

Hjá Bauhaus erum við alltaf með viðskiptavininn í fyrsta sæti þar sem markmiðið er að
veita framúrskarandi þjónustu. Við leitumst ávallt við að bæta þjónustu okkar og leitum
nú að kröftugu starfsfólki til að slást í hópinn.
Við leitum að fólki í:
• Deildarstjóra í ljósa, rafmagns og málningardeild
• Útstillingar í verslun
• Sölu- og afgreiðslu í timburverslun
• Afgreiðslu um helgar

Bauhaus er vaxandi fyrirtæki í verslun og þjónustu á Íslandi og leggur sig fram
við að skapa öruggt og gott umhverfi fyrir starfsfólkið. Ef þú ert með létta lund
og hraðar hendur skaltu endilega hafa samband.
Umsóknarfrestur er til 23. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Nánari upplýsingar veitir
Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is

VERKEFNASTJÓRI
BYGGINGARFRAMKVÆMDA
Um JT Verk
JT Verk var stofnað árið 2017 með það
að markmiði að vera leiðandi alhliða
ráðgjafafyrirtæki í framkvæmdageiranum.
Starfsfólk JT Verks býr yfir mikilli reynslu
úr framkvæmdageiranum, eins hafa
margir þeirra gegnt lykilstöðum í stjórnun
ýmissa stærri verkefna í gegnum tíðina.
JT Verk veitir sérhæfða þjónustu á sviði
verkefnastjórnunar, umsjónar, eftirlits og
almennrar ráðgjafar með framkvæmdum
í byggingariðnaði. Sérstaða JT Verks
felst í sérhæfingu í stjórnun, stýringu og
eftirliti með framkvæmdar verkefnum.
JT Verk tekur ekki að sér hönnun, en
stýrir hönnunarferlinu. Þannig veitum við
faglega og óháða ráðgjöf í verkefnum án
hagsmunaárekstra.

JT Verk leitar að öflugum verkefnastjóra til þess að hafa umsjón með framkvæmdum.
Starfssvið og ábyrgð:
• Almenn stjórnun verkefna og framkvæmda
• Samningagerð við verkkaupa, birgja og
undirverktaka
• Hönnunarstjórn
• Gerð og eftirfylgni kostnaðar- og
verkáætlana
• Rekstur gæða- og öryggismála í verkefnum
• Þátttaka í að móta ungt fyrirtæki til vaxtar

Hæfniskröfur:
• Háskólapróf á sviði verkfræði eða tæknifræði
• Lausnamiðuð hugsun og góð hæfni í
mannlegum samskiptum og teymisvinnu
• Frumkvæði, jákvæðni, heiðarleiki og metnaður í
starfi
• Mjög góð tölvukunnátta er skilyrði
• Reynsla af sambærilegu starfi hjá verktaka er
kostur
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku.
Kunnátta í fleiri tungumálum er kostur

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

www.jtverk.is

Með umsókn um starfið þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að gegna starfinu rökstudd.

Umsóknafrestur er til 25. september nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is

Nánari upplýsingar veitir
Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

TÆKNILEGUR VERKEFNISSTJÓRI
Umbra - þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins leitar að reynslumiklum verkefnisstjóra með
bakgrunn kerfisstjóra og sterka tæknilega þekkingu á Microsoft hugbúnaði til að stýra
innleiðingu á nýju málaskrárkerfi fyrir Stjórnarráðið. Hið nýja kerfi er hjartað í málavinnslu
ráðuneytanna, fjölmörgum ferlum og samvinnu innan ráðuneyta. Starfið krefst mikilla
samskipta við ráðuneyti, stofnanir og birgja.
Umbra - þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins
er miðlæg þjónustueining ráðuneytanna
sem sér um tiltekna rekstrarlega þætti og
annars konar þjónustu fyrir ráðuneyti og
stofnanir. Starfsmenn eru 35 og notendur
þjónustunnar á sjötta hundrað. Umbra er
ISO27001 vottuð.

Öllum umsóknum verður svarað þegar
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá því
að umsóknarfrestur rennur út, sbr. 2. gr.
reglna nr. 464/1996, um auglýsingar á

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
• Innleiðing á nýju samskipta- og
upplýsingastjórnkerfi fyrir ráðuneyti
og stofnanir
• Samvinna við framleiðanda og þjónustuaðila,
skjalastjóra og aðra sérfræðinga innan
ráðuneytanna í tengslum við innleiðingu
og útfærslu kerfisins
• Ábyrgð á daglegum rekstri kerfisins og
áframhaldandi þróun á virkni og ferlum
í samvinnu við kerfisstjóra Umbru,
skjalastjóra ráðuneytanna og þjónustuaðila
• Önnur tilfallandi verkefni í tengslum við þróun
og rekstur Umbru á Microsoft 365 og
Sharepoint umhverfi

lausum störfum, með síðari breytingum.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nám í tölvunarfræði, kerfisfræði eða
sambærilegt nám eða reynsla
• Reynsla af verkefnastjórnun, innleiðingu og
rekstri tölvukerfa
• Þekking á skjalastjórnun og tengdum kerfum
er mikill kostur
• Góð þekking á Sharepoint og öðrum Microsoft
365 hugbúnaði
• Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti
• Rík vitund um upplýsingaöryggi
• Frumkvæði, góð samskipta- og leiðtogahæfni,
ásamt ríkri þjónustulund og ögun í
vinnubrögðum
• Metnaður til að ná árangri og hæfni til að
tileinka sér nýjungar og breytingar

KERFISSTJÓRI
Umbra - þjónustumiðstöð Stjórnarráðsins leitar að kerfisstjóra með sterka tæknilega
þekkingu á miðlægum Microsoft lausnum til að sinna kerfisstjórn og þjónustu við
notendur ráðuneyta og stofnana.
Helstu verkefni:
• Þátttaka í rekstri Microsoft 365 kerfa þar sem
staðbundnum og skýjalausnum er blandað
saman
• Kerfisstjórnun og notendaþjónusta
• Innleiðing og uppsetning nýrra kerfa
og lausna
• Taka þátt í vali á lausnum í takt við
tækniþróun á hverjum tíma
• Önnur tilfallandi verkefni í tengslum við þróun
og rekstur á innri kerfum Umbru

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Nám í tölvunarfræði, kerfisfræði eða
sambærilegt nám eða reynsla
• Reynsla af rekstri útstöðva, SCCM
og PowerShell
• Reynsla af rekstri og innleiðingu tölvukerfa
• Góð þekking á Microsoft 365 geira (tenant) og
á skýja- og staðbundnum lausnum Microsoft
æskileg
• Góð almenn þekking og reynsla af Microsoft
hugbúnaði, t.d. Active Directory, Azure, Intune,
Exchange, Teams og Sharepoint
• Góð kunnátta í íslensku og ensku í ræðu og riti
• Rík vitund um upplýsingaöryggi
• Frumkvæði og góð samskiptahæfni, ásamt ríkri
þjónustulund
• Metnaður til að ná árangri og hæfni til að
tileinka sér nýjungar og breytingar
• Sjálfstæði í starfi og ögun í vinnubrögðum

Umsóknarfrestur er til 27. september. Með umsókn um starfið skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Nánari upplýsingar veita Stefanía Hildur Ásmundsdóttir, stefania@hagvangur.is og Hlynur Atli Magnússon, hlynur@hagvangur.is.

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is
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Við leitum að liðsauka
Alcoa Fjarðaál leitar að góðu fólki í framleiðsluteymi álversins á Reyðarfirði. Teymisfélagar skipta
með sér hlutverkum og sjá um daglega framleiðslu Fjarðaáls á þrískiptum átta tíma vöktum.
Hvers vegna að vinna með okkur?

• Við erum með vaktakerfi sem gefur góðar tekjur og góð frí.
• Akstur til og frá vinnu, mötuneyti, heilsugæsla, velferðarþjónusta o.fl.
• Við stöndum vörð um jafnrétti og gerðum með okkur sáttmála um góða
•
•
•
•

Ef þú hefur áhuga á að vinna með okkur
í álverinu á Reyðarfirði þá hvetjum við þig til
að kynna þér málið nánar. Frekari upp-

vinnustaðarmenningu.

lýsingar veitir mannauðsteymi Fjarðaáls

Við trúum því að samhent teymi ólíkra einstaklinga skili bestum árangri.

í gegnum netfangið starf@alcoa.com

Við gerum strangar kröfur til okkar í umhverfis-, heilbrigðis- og öryggismálum.

eða í síma 470 7700.

Tækifæri til starfsþróunar með þjálfun, fræðslu og fjölbreyttri starfsreynslu.
Við búum í nálægð við náttúruna í fjölskylduvænu samfélagi á Austurlandi.

Hægt er að sækja um framleiðslustörf hjá
Fjarðaáli á www.alcoa.is. Umsækjendur verða
að hafa náð 18 ára aldri, tala íslensku, vera
með gild ökuréttindi og hreint saka-

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störfin.

vottorð. Umsóknir eru trúnaðarmál

Umsóknarfrestur er til og með 22. september.

og er þeim öllum svarað.

Skólastjóri Auðarskóla
Laus er til umsóknar staða skólastjóra Auðarskóla í sveitarfélaginu Dalabyggð. Skólastjóri ber faglega
ábyrgð á starfsemi skólans og hefur forystu um að skapa skólaumhverfi sem stuðlar að og eflir áhuga
nemenda á námi og að þeir nái sem bestum árangri á öllum sviðum skólastarfsins.
Stefnt er að ráðningu í stöðuna frá og með 1. nóvember næstkomandi eða eftir samkomulagi.

Auðarskóli er samrekinn leik-, grunnog tónlistarskóli með um 100 nemendur.
Við skólann starfa um 35 manns.
Gildi skólans eru:

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:
• Stýrir og ber faglega ábyrgð á starfsemi skólans í
samræmi við gildandi stefnu
• Ábyrgð á daglegum rekstri og yfirumsjón með
fjármálum og rekstrarlegum skuldbindingum skólans
• Forysta í mótun og eftirfylgni með stefnu skólans í
samræmi við skólastefnu sveitarfélagsins, aðalnámskrá
grunnskóla og lög um grunnskóla
• Starfsmannamál, s.s. ráðningar, starfsþróun og
vinnutilhögun
• Stuðlar að góðum skólabrag og samstarfi skóla og
samfélags

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Kennaramenntun og leyfisbréf kennara er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði stjórnunar eða uppeldisog kennslufræða er æskileg
• Farsæl stjórnunar- og kennslureynsla og reynsla af
leik- og/eða grunnskólastarfi
• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á þróun og
nýjungum í skólastarfi
• Lipurð í samstarfi, sveiganleiki og framúrskarandi
hæfni í mannlegum samskiptum
• Góðir skipulagshæfileikar, frumkvæði og
lausnamiðun í starfi

• Dagleg umsjón og umráð skólamannvirkja
• Leiðir og hvetur starfsfólk með það að markmiði að
tryggja sem best samskipti og gagnkvæmt traust
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð
er grein fyrir hæfni umsækjanda sem nýtist í starfi.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Við hvetjum
áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna. Gert er ráð fyrir að skólastjóri verði búsettur í Dalabyggð.

Nánari upplýsingar:
Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is)
Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is)

Framlengdur umsóknarfrestur er til og með 23.09.2020
Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is

Ábyrgð - Ánægja - Árangur
Í Dalabyggð búa um 650 manns, þar af
um 40% í Búðardal. Sveitarfélagið nær
frá Álftafirði á Snæfellsnesi til Gilsfjarðar
á mörkum Vestfjarða og býr yfir mikilli
náttúrufegurð.
Dalabyggð er friðsælt og rótgróið
samfélag, hlaðið sögu og menningu.
Nánari upplýsingar um þjónustu
sveitarfélagsins er að finna á: www.dalir.is

Framkvæmdastjóri heilbrigðissviðs
Leitað er að öflugum, jákvæðum og gæðamiðuðum aðila í starf framkvæmdastjóra
heilbrigðissviðs Hrafnistuheimilanna. Framkvæmdastjóri vinnur að stefnumótun og framþróun
í þjónustu og situr í framkvæmdaráði Hrafnistu.
Heilbrigðissvið er stoðsvið við öll heimili Hrafnistu og hefur það meginhlutverk að efla gæði og
hafa yfirumsjón með faglegri þróun í vinnubrögðum. Þetta er gert með það fyrir augum að veita
enn betri þjónustu fyrir íbúa og að starfsfólki líði vel.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfnikröfur

• Daglegur rekstur og stjórnun
heilbrigðissviðs.
• Yfirumsjón með gæðaog öryggismálum.
• Yfirumsjón með RAI kerfi.
• Yfirumsjón með aðkeyptri
læknisþjónustu Hrafnistu.
• Ábyrgð á innra og ytra
eftirliti og úrbótum.
• Eftirfylgni með lögum og reglum
tengdum starfsemi Hrafnistu.

• Háskólamenntun á sviði heilbrigðisvísinda
eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi.
Framhaldsmenntun æskileg.
• Yfirgripsmikil reynsla af heilbrigðismálum
og þekking á gæðamálum nauðsynleg.
• Reynsla og þekking á RAI.
• Þekking eða reynsla af stjórnun eða
verkefnastjórnun æskileg.
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum
samskiptum og leiðtogahæfni.
• Góð skipulagshæfni og sjálfstæði í starfi.

Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2020.

Sótt er um starfið á www.alfred.is. Vinsamlegast skilið inn ferilskrá og kynningarbréfi
með umsókninni. Nánari upplýsingar um starfið veitir Jakobína H. Árnadóttir,
mannauðsstjóri Hrafnistu, jakobina@hrafnista.is.
Hrafnista starfrækir átta öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ.
Hjá Hrafnistu starfa tæplega 1.500 manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi.
Veitt er sólarhringsþjónusta alla daga ársins til aldraðra skjólstæðinga heimilanna.

Hrafnista Laugarás Hraunvangur Boðaþing Nesvellir Hlévangur Ísafold Sléttuvegur Skógarbær
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Hlutverk Póst- og fjarskiptastofnunar er að tryggja hagkvæm, örugg og aðgengileg fjarskipti
og póstþjónustu og efla virka samkeppni á markaði. Meginþungi starfseminnar eru fjarskipti
og tengd mál. Hjá PFS starfa 30 starfsmenn, aðallega sérfræðingar við úrlausn tæknilegra, viðskiptalegra og lagalegra verkefna er tengjast hlutverki stofnunarinnar.

Póst-og fjarskiptastofnun óskar eftir að ráða í stöðu sérfræðings við eftirlit með öryggi
net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða og fjarskiptafyrirtækja
Póst- og fjarskiptastofnun hefur eftirlit með net- og upplýsingaöryggi fjarskiptafyrirtækja, stafrænna grunnvirkja og veitenda stafrænnar þjónustu í samræmi við fjarskiptalög og ný lög um
öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviða (NIS-laga). Þá gegnir stofnunin ráðgefandi samhæfingarhlutverki gagnvart öðrum eftirlitsstjórnvöldum í því skyni að stuðla að samræmdri framkvæmd eftirlits á sviði netöryggis.
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Uppbygging á aðferðarfræði eftirlits með öryggi net- og upplýsingakerfa mikilvægra innviði
og fjarskiptafyrirtækja.
• Framkvæmd úttekta á öryggisskipulagi aðila og gerð prófana á grundvelli fjarskiptalaga
og NIS-laga.
• Rannsókn á alvarlegum atvikum (netárásum) sem verða í net- og upplýsingakerfum
eftirlitsskyldra aðila.
• Þátttaka í uppbyggingu á samhæfingarhlutverki PFS og samvinna við önnur eftirlitsstjórnvöld
við framkvæmd eftirlits.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði verk-, tækni- eða tölvunarfræði eða
sambærilegu.
• Reynsla á sviði öryggismála net- og upplýsingakerfa, t.a.m. framkvæmd prófana og/eða
úttekta, svo sem á grundvelli staðla, er kostur.
• Þekking á stafrænum innviðum og stafrænni þjónustustarfsemi er kostur.
• Umsækjendur þurfa að eiga auðvelt með að starfa sjálfstætt sem og í hópi og jafnframt búa
yfir þeim sveigjanleika og festu sem nauðsynleg er til að ná árangri í starfi.
• Umsækjendur þurfa að geta unnið undir álagi og hafa tamið sér skipulag í vinnubrögðum.
• Góð íslensku og enskukunnátta, bæði töluð og í rituðu máli, er áskilin.

PFS hvetur konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá stofnuninni.
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Umsóknarfrestur er til og með 28. september nk. Umsjón með starfinu hefur Unnur Kristín Sveinbjarnardóttir, fagstjóri samhæfingar net- og upplýsingaöryggis, tölvupóstur: unnur@pfs.is.
Umsóknir óskast fylltar út á Starfatorgi.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Krafist er sakavottorðs.
Umsækjandi þarf að gangast undir og standast bakgrunnsskoðun og öryggisvottun Ríkislögreglustjóra.
Póst- og fjarskiptastofnun lítur svo á að umsókn gildi í 6 mánuði frá dagsetningu hennar, nema umsækjandi ákveði umsókninni skemmri gildistíma.

.

iskraft.is

Sölustjóri ÍSKRAFT
Sölustjóri er ábyrgur fyrir þjónustu og sölu á vörum fyrirtækisins til rafverktaka. Eftirsóknarvert er að fá til liðs við okkur
söludrifinn leiðtoga sem er tilbúinn að leggja sitt af mörkum við að veita framúrskarandi þjónustu til okkar viðskiptavina.
Lögð er rík áhersla á jákvæð samskipti og samvinnu ásamt því að viðkomandi falli vel að góðri liðsheild fyrirtækisins.
•
•
•
•
•
•
•
•

Helstu verkefni:

Stjórnun og skipulag á sölustarfi til rafvirkja og verktaka
Þjónusta og samskipti við núverandi viðskiptavini
Öflun nýrra viðskiptasambanda
Samninga- og tilboðsgerð
Umsjón með útibúum á Selfossi og Reykjanesbæ
Umsjón með verslun á Smiðjuvegi
Þjálfun söluteymis
Gerð söluáætlana og eftirfylgni þeirra í samráði við framkvæmdastjóra

•
•
•
•
•
•
•
•

Menntunar og hæfniskröfur:

Sveinspróf í rafvirkjun, rafiðnfræði eða rafmagnstæknifræði er skilyrði
Mikil tengsl og þekking á rafverktakamarkaðinum
Hæfni til að greina tækifæri á markaði
Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfileikar
Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
Þekking á CRM og notkun slíkra kerfa
Reynsla af sölustjórnun og mannaforráðum
Góð almenn tölvukunnátta

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál. Hvetjum alla áhugasama til að sækja um óháð kyni. Umsóknarfrestur er til 15. september.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Brynjar Stefánsson, framkvæmdastjóri Ískraft, brynjar@iskraft.is. Sótt er um starfið á ráðningarvef Ískrafts,
https://www.iskraft.is/um-okkur/laus-storf/

Ískraft er rafiðnaðarheildsala og leiðandi á því sviði á íslenskum markaði. Fyrirtækið hefur starfað
síðan 1975. Ískraft rekur 4 starfsstöðvar, í Kópavogi, Akureyri, Selfossi og Reykjanesbæ.
Nánari upplýsingar á iskraft.is.

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

GEGNUM GLERIÐ
VERSLUN FAGURKERANS

Sunnulækjarskóli
Vegna fæðingarorlofs vantar umsjónarkennara í
2. bekk í tímabundna ráðningu til vors. Þá vantar
forfallakennara til starfa við skólann.
Í skólanum eru um 730 nemendur og þar er lögð áhersla
á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt
konum sem körlum.
Leitað er að umsækjendum með kennsluréttindi og sérhæfingu á grunnskólastigi, góða íslenskukunnáttu, áhuga
og reynslu af teymiskennslu og góða samskiptahæfni.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:
http://www.sunnulaekjarskoli.is
og hjá skólastjóra í síma 480-5400.

Er þjónusta þitt fag ?
Verslunin GEGNUM GLERIÐ er sérverslun með húsgögn, gjafavörur og
innréttingar í sérflokki.
Við óskum eftir að ráða þjónustulipran og lífsglaðan starfsmann til að sinna
sölustörfum í versluninni, annast móttöku viðskiptavina, ráðgjöf við vöruval og
frágang sölu auk þess að sjá um framsetningu og útstillingar á vörum verslunarinnar.
Viðkomandi annast að auki önnur alhliða dagleg störf er falla til hverju sinni.
Vinnutími er frá kl. 11-18 alla daga auk laugardaga skv. nánara samkomulagi.
Hlutastarf kemur vel til greina.
Hæfniskröfur eru að umsækjendur hafi marktæka reynslu af sambærilegum störfum
auk þess að hafa næmt auga fyrir framsetningu og uppstillingu á fallegri vöru. Við
leitum að manneskju með brennandi áhuga á hönnun, en menntun á því sviði er
áhugaverð. Áhersla er lögð á þjónustulund, frumkvæði og metnað til árangurs í starfi.
Viðkomandi þarf jafnframt að hafa þekkingu/hæfni til að vinna með aðstoð
samskiptamiðla.

Umsóknarfrestur er til 18. september 2020.

Umsóknarfrestur er til og með 21. september nk. Gengið verður frá ráðningu sem
fyrst. Vinsamlega sendið eigin umsóknir/starfsferilskrár til stra@stra.is. Þeir sem eiga
umsóknir fyrirliggjandi hringi eða sendi rafpóst og tilkynni þátttöku.

Sækja þarf um stöðurnar á vef Sveitarfélagsins Árborgar,
http://starf.arborg.is

Guðný Harðardóttir hjá STRÁ ehf. veitir frekari upplýsingar í síma 588 3031, en
símaviðtalstími er frá kl.11-13 alla virka daga meðan á umsóknarferli stendur.

Skólastjóri

Vinsamlega athugið að fyrirspurnum verður eingöngu svarað hjá STRÁ ehf.

SPENNANDI
FRAMTÍÐ
Sérfræðingur í stýringu
flutningskerfisins
Við leitum að metnaðarfullum samstarfsfélaga, með brennandi áhuga
á orkugeiranum, í hóp frábærra sérfræðinga í stjórnstöð okkar.
Stjórnstöðin ber ábyrgð á stjórnun raforkukerfisins, samhæfingu
aðgerða í tengslum við truflanir og viðhald auk þess að halda utan um
orkumarkað. Nýju starfsfólki er veitt öflug og markviss þjálfun en um er
að ræða krefjandi og ábyrgðarmikið starf. Hluti starfsins er vaktavinna.
Starfs- og ábyrgðarsvið
• Stýring og vöktun raforkukerfisins
• Aðgerðastjórnun og áætlanagerð um rekstur
flutningskerfisins
• Rekstur jöfnunarorkumarkaðs
• Þátttaka í greiningar- og úrbótaverkefnum
• Þátttaka í nýsköpunarverkefnum

Landsnet er þjónustufyrirtæki sem kappkostar
að vinna í takt við samfélagið og hefur það
að meginmarkmiði að tryggja örugga afhendingu
á raforku til framtíðar. Við bjóðum upp á fyrsta
flokks aðbúnað, góðan starfsanda, frábært
mötuneyti, aðgengi að líkamsræktaraðstöðu og
stuðning við að viðhalda og sækja sér frekari
þekkingu. Við erum þátttakandi í fjölmörgum
rannsóknar- og samvinnuverkefnum innan
Norðurlandanna og Evrópu.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og geta til að starfa í teymi
• Geta til að starfa undir álagi
• Öguð og nákvæm vinnubrögð
• Sterk öryggis- og jafnréttisvitund
• Háskólamenntun í raungreinum sem nýtist í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 27. september nk. Sótt er um starfið á landsnet.is. Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilskrá
og kynningarbréf. Nánari upplýsingar veitir Ragnar Guðmannsson, forstöðumaður stjórnstöðvar, í síma 563 9300.

Landsnet | Gylfaflöt 9 | 112 Reykjavík | Sími 563 9300 | landsnet@landsnet.is | www.landsnet.is
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LAVANGO ehf leitar að

sölustjóra
Lavango ehf leitar að sölustjóra fyrir innlendan markað.
Sölustjórinn mun halda utan um samskipti við ört stækkandi hóp viðskiptavina félagsinns. Starfið krefst þekkingar
á vinnslutækni í sjávarútvegi, fiskiðnaði, fiskeldi og öðrum
matvælaiðnaði. Sölustjórinn veitir faglega ráðgjöf til viðskiptavina og sinnir gerð sölutilboða, arðsemisgreininga
ásamt aðkomu að mótun sölu- og markaðsstarfs félagsins.

LÖGFRÆÐINGUR ÓSKAST TIL STARFA

Lögfræðingur óskast til starfa
hjá 2F Húsi Fagfélaganna
Helstu verkefni eru að veita ráðgjöf varðandi túlkun ráðningarsamninga, kjarasamninga og laga. Aðkoma að starfshópum á
vegum iðnaðarmannasamfélagsins, þátttaka í kjaraviðræðum,
umsagnir og málarekstur þegar svo ber undir.

Að 2F Húsi Fagfélaganna standa:

Gerð er krafa um að umsækjendur hafi lokið meistaraprófi í
lögfræði og æskilegt er að hafa málflutningsréttindi. Þekking og
reynsla af vinnumarkaðsmálum er kostur.

Matvæla- og veitingafélag Íslands (MATVÍS)

Um er að ræða nýtt og spennandi starf í krefjandi starfsumhverfi.
Lögfræðingur mun heyra undir skrifstofustjóra 2F sem er
þjónustuskrifstofa iðnaðarmannasamfélagsins að Stórhöfða 31.

Byggiðn - Félag byggingamanna
Félag iðn- og tæknigreina (FIT)

Rafiðnaðarsamband Íslands (RSÍ)
Samiðn - Samband iðnfélaga
Nánari upplýsingar um starfið
veitir Pálmi Finnbogason (palmi@2f.is).
Umsóknir sendist á netfangið logmadur@2f.is.

Við leitum að einstaklingi með háskólamenntun og/eða
reynslu sem nýtist í starfi. Einstaklingurinn þarf að vera
skipulagður, sjálfstæður, og lipur í mannlegum samskiptum.
Sölustjórinn þarf að hafa frumkvæði og vera lausnaþenkjandi og sjá möguleika á að skapa aukið virði fyrir viðskiptavini okkar. Viðkomandi þarf að tala og skrifa íslensku og
ensku. Farið er fram á góða tölvukunnáttu (Office). Reynsla
af teiknivinnu í AutoCad eða öðrum sambærilegum forritum
er kostur.
Sölustjórinn mun starfa á söluskrifstofu félagsins í Mosfellsbæ en reikna má með ferðalögum til viðskiptavina á
Íslandi og til birgja erlendis.
Umsóknir með ferilskrá sendist til lavango@lavango.is
fyrir 20. september næstkomandi.
Allar umsóknir eru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Umsóknarfrestur er til 22. september.

Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Þjóðgarðsvörður

Askja og Herðubreiðarlindir
Vatnajökulsþjóðgarður auglýsir starf þjóðgarðsvarðar á hálendi norðursvæðis laust til umsóknar.
Leitað er að metnaðarfullum og framsýnum stjórnanda með mikla samskiptahæfni og áhuga á
náttúruvernd og umhverfismálum.
Hér er auglýst staða þjóðgarðsvarðar á norðursvæði með fasta starfsstöð í Mývatnssveit og umsjónarsvæði sem nær t.d. til Öskju,
Herðubreiðar, Holuhrauns og Gæsavatnaleiðar. Þjóðgarðsvörður mun eiga náið samstarf við þjóðgarðsvörð í Ásbyrgi og aðra
þjóðgarðsverði. Næsti yfirmaður þjóðgarðsvarðar er framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs en þjóðgarðsvörður mun einnig
vinna náið með svæðisráði norðursvæði Vatnajökulsþjóðgarðs.
Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

- Umsjón með daglegum rekstri og stjórnun svæðisins
- Framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunar
þjóðgarðsins
- Leiða starf við landvörslu og fræðslu á svæðinu
- Samskipti og samvinna við hagsmunaaðila s.s.
fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög, skóla og íbúa á
nærsvæðum þjóðgarðsins
- Þátttaka í þróun og stefnumótun þjóðgarðsins
- Almenn stjórnsýsla og útgáfa leyfa fyrir hálendi
norðursvæðis Vatnajökulsþjóðgarðs

- Reynsla af stjórnun, rekstri og/eða mannaforráðum
- Háskólamenntun sem nýtist í starfi
- Þekking á umhverfismálum, náttúruvernd eða
ferðaþjónustu
- Góð hæfni í mannlegum samskiptum
- Frumkvæði, skipulögð vinnubrögð og leiðtogahæfileikar
- Þekking á öryggismálum og reynsla af ferðalögum til
fjalla er kostur
- Þekking á starfsemi þjóðgarða og friðlýstra svæða er
kostur
- Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
- Góð íslensku- og enskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið: Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags. Umsóknarfrestur er til og með 22. september 2020. Sótt er um starfið á Starfatorgi og skal umsóknum fylgja ítarlegt
yfirlit um menntun og starfsferil ásamt kynningarbréfi þar sem fram kemur ástæða umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni
viðkomandi í starfið. Við hvetjum bæði karla og konur til að sækja um starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
Um Mývatnssveit: Í Mývatnssveit búa um 500 manns. Þar er fjölskylduvænt, heilsueflandi samfélag með ríka áherslu á
sjálfbærni og nýsköpun. Þar er öflugt leikskóla- og grunnskólastarf og boðið upp á ókeypis skólamáltíðir fyrir börn og ókeypis
frístund.
Nánari upplýsingar um starfið veita Magnús Guðmundsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs,
magnus.gudmundsson@vjp.is og Ragnheiður Björgvinsdóttir, mannauðsstjóri, ragnheidur.bjorgvinsdottir@vjp.is
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Bílamálari og bílasmiður
Óskum eftir duglegum og hressum bílamálara og bifreiðasmið með sveinspróf til starfa. Erum að leita eftir einstaklingum með góða reynslu og geta unnið sjálfstætt.
Með góða þekkingu af bílum til að vinna hjá okkur á snyrtilegu og velbúnu verkstæði. Um tvö störf er að ræða.
Menntunar- og hæfniskröfur
• Sveinspróf í bílamálun
• Sveinpróf í bifreiðasmíði
• Íslenskukunnátta er skilyrði
Vinnutími er frá mán-fim: 8:00-17:00 og fös: 8:00-16:00.
Fyrir frekari fyrispurnir og umsóknir ásamt ferilskrá skulu
sendar á netfangid: karenosk@gmail.com

Leikskólastjóri
í leikskólann Álfatún
Leikskólinn Álfatún er staðsettur í skjólsælum reit austast í Fossvogsdalnum og er í beinum tengslum við
útivistarsvæðin í dalnum. Í leikskólanum er mikil áhersla lögð á málörvun, hreyfingu og skapandi starf.
Leitað er að stjórnanda sem hefur góða hæfni í mannlegum samskiptum, er skipulagður og umbótadrifinn
og hefur metnað til að ná árangri í starfi. Viðkomandi þarf að vera leiðtogi í sínum skóla, veita faglega forystu og búa yfir hæfni og frumkvæði til að skipuleggja skapandi leikskólastarf í samvinnu við starfsmenn,
forráðamenn og leikskóladeild.
Menntunar- og hæfniskröfur
· Kennaramenntun og leyfisbréf kennara
· Reynsla af starfi og stjórnun í leikskóla
· Framhaldsmenntun (MA, MEd, MBA eða Diplóma að lágmarki) á sviði stjórnunar eða
uppeldis- og menntunarfræða
· Forystuhæfileikar og góð færni í mannlegum samskiptum
· Fagleg forysta, sýn og vilji til nýbreytni og þróunar í leikskólastarfi
· Frumkvæði, lausnamiðuð hugsun og metnaður til að ná árangri í starfi
· Góð tölvukunnátta
· Góð íslenskukunnátta
Umsóknarfrestur er til og með 24. september 2020.
Nánari upplýsingar um starfið má finna á ráðningavef Kópavogsbæjar.
Eingöngu er hægt að sækja um starfið rafrænt á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is.

Erum við
að leita að þér?

kopavogur.is

Forstjóri
Náttúrufræðistofnunar Íslands
Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir laust embætti forstjóra Náttúrufræðistofnunar Íslands.
Leitað er eftir leiðtoga með kraft og metnað til að vinna að markmiðum stofnunarinnar. Náttúrufræðistofnun Íslands stundar
m.a. undirstöðurannsóknir í dýrafræði, grasafræði og jarðfræði landsins og annast skipulega heimildasöfnun um náttúru
Íslands. Stofnunin hefur víðtækt vöktunar- og fræðsluhlutverk.
Umhverfis- og auðlindaráðherra skipar forstjóra Náttúrufræðistofnunar Íslands til fimm ára í senn. Forstjóri stýrir stofnuninni,
mótar stefnu í störfum hennar og ber ábyrgð á rekstri hennar. Hjá stofnuninni starfa um 55 starfsmenn.

Helstu verkefni stofnunarinnar eru:
• Stunda vísindalegar rannsóknir á náttúru Íslands
• Varðveita náttúrugripi og vísindaleg heimildasöfn
• Skrá kerfisbundið einstaka þætti íslenskrar náttúru
• Vöktun lykilþátta íslenskrar náttúru
• Öflun og miðlun upplýsinga og þekkingar sem varða
íslenska náttúru

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun með meistaragráðu sem nýtist í starfi
• Þekking á verksviði stofnunarinnar
• Reynsla af stjórnun- og rekstri
• Reynsla af vinnu við stefnumótun og áætlanagerð
• Leiðtogahæfileikar og hæfni til að leiða fólk til samvinnu
og árangurs
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Gott vald á íslensku og góð kunnátta í ensku

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og stutt kynningarbréf um ástæðu umsóknar auk upplýsinga um árangur
sem viðkomandi hefur náð í starfi og telur að nýtist í embættið. Þriggja manna valnefnd skipuð af umhverfisog auðlindaráðherra metur hæfni og hæfi umsækjenda og skilar greinargerð til ráðherra.
Umsóknarfrestur er framlengdur til og með 21. september nk.
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið uar@uar.is.
Nánari upplýsingar um starfið eru á Starfatorgi – starfatorg.is.
Upplýsingar um embættið veitir Sigríður Auður Arnardóttir, ráðuneytisstjóri
í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu (sigridur.arnardottir@uar.is).
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SÉRFRÆÐINGUR

Í STAFRÆNNI ÞRÓUN
OG MARKAÐSSETNINGU

Við leitum að sérfræðingi í stafrænni þróun í teymið okkar í markaðsdeild Krónunnar.
Við leitum að lausnamiðuðum einstaklingi sem sýnir frumkvæði að snjöllum lausnum,
vinnur vel í hóp og hefur brennandi áhuga á markaðs- og umhverfismálum.
Hjá Krónunni starfar fjölbreyttur hópur að því að einfalda líf viðskiptavina. Við viljum hafa áhrif
til góðs og sýna samfélagslega ábyrgð í verki – alltaf. Við vöndum okkur mikið við að vera góður
vinnustaður. Við erum stolt af því hver við erum og okkur finnst hversdagurinn í öllum sínum
fjölbreytileika alveg frábær!

Helstu verkefni:

Reynsla og færni:

• Ábyrgð á skipulagi, viðhaldi og þróun vefsins

• Menntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi

• Vinna að stafrænni vegferð Krónunnar t.d.
Snjallverslun Krónunnar

• Þekking og færni á vefumsjónarkerfum

• Yfirumsjón með vefmælingum og öðrum
greiningum ásamt leitarvélabestun

• Góð tæknileg kunnátta og geta til að
tileinka sér tæknilegar nýjungar

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

FAST

• Reynsla af vefþróun og greiningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Tekið er á móti umsóknum á www.kronan.is/atvinna
Umsóknarfrestur er til 21. september.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Hjördís Elsa Ásgeirsdóttir, markaðsstjóri
í hjordis@kronan.is

Erum við að leita að þér?

www.kronan.is

DRAUMSTARFIÐ BÍÐUR ÞÍN Í BORGARBYGGÐ
Borgarbyggð er fallegt, friðsælt og fjölskylduvænt sveitarfélag á Vesturlandi,
í nálægð við allt sem skiptir máli.
Við leitum eftir framsæknum stjórnendum og sérfræðingum til þess að taka
þátt í að eﬂa og leiða þjónustu sveitarfélagsins inn í nýja tíma. Borgarbyggð
hefur einsett sér að leggja aukna áherslu á notendamiðaða þjónustuhönnun,
tækniframþróun og þjónustu við íbúa og viðskiptavini.

Í þeirri vegferð sem er framundan ætlum við að eﬂa stjórnsýslu og þjónustu
sveitarfélagsins og vera tilbúin til að mæta áskorunum framtíðarinnar.
Áhersla verður lögð á þverfaglegt samstarf í verkefnamiðuðu umhverﬁ
og frekari þróun innra starfs sem leiði í senn til framúrskarandi þjónustu
og öﬂugs vinnuumhverﬁs

SVIÐSTJÓRI STJÓRNSÝSLUOG ÞJÓNUSTUSVIÐS

DEILDARSTJÓRI SKIPULAGSOG BYGGINGARMÁLA

Gegnir lykilhlutverki í að leiða þróun á
þjónustu sveitarfélagsins og tryggir vandaða
stjórnsýslu. Undir sviðið heyrir m.a.
þjónustuver, málefni skipulags-, byggingar-,
umhverﬁs- og framkvæmdarmála.

Hefur yﬁrumsjón með skipulags- og
byggingarmálum sveitarfélagsins. Stýrir verkefnum
og vinnur að úrlausn þeirra. Sér til þess að
verkefnin séu unnin faglega í samræmi við lög
og reglugerðir.

SKIPULAGSFULLTRÚI
Starfar í samræmi við hlutverk skipulagsfulltrúa
skv. skipulagslögum og skal uppfylla hæﬁsskilyrði
laganna. Hefur m.a. umsjón með skipulagsgerð
og eftirliti með framkvæmdaleyﬁsskyldum
framkvæmdum.

Nánari upplýsingar um öll störﬁn má ﬁnna á vefnum borgarbyggd.is

Er Skatturinn að leita að þér?
Skatturinn leitar að
framsæknum hugbúnaðarsérfræðingi í Reykjavík
sem og öflugum sérfræðingi til starfa á Siglufirði.

Hugbúnaðarsérfræðingur í Reykjavík
Á tæknisviði Skattsins er unnið að fjölbreyttum verkefnum sem miða að liprum og öruggum
rafrænum samskiptum við almenning og öruggri og hagkvæmri úrvinnslu upplýsinga sem
Skattinum berast.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starfið felur í sér þróun og rekstur á upplýsingakerfum Skattsins auk samskipta við
samstarfsaðila vegna daglegra verkefna tengt skattframkvæmd. Starfshlutfall er 100%.

Menntunar– og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verkfræði eða annarra raungreina sem nýtast
í starfi (lágmarksmenntun er bakkalár gráða). Meistaragráða æskileg.
Þekking og/eða reynsla á Python, C#, .NET og SQL.
Færni í þarfagreiningu og hönnun lausna.
Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
Frumkvæði og metnaður.
Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
Jákvæðni og þjónustulund.
Geta til að vinna undir álagi.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jens Þór Svansson í síma 442-1000
eða í tölvupósti á jens.svansson@skatturinn.is

Sérfræðingur á starfsstöð Skattsins á Siglufirði
Á starfsstöð Skattsins á Siglufirði starfa 6 starfsmenn sem tilheyra álagningarsviði Skattsins.
Helstu verkefni snúa að endurgreiðslu á virðisaukaskatti.

Helstu verkefni og ábyrgð
Um er að ræða verkefni á sviði virðisaukaskattsframkvæmdar sem snýr að endurgreiðslum,
þjónustu og upplýsingagjöf. Starfshlutfall 100%.

Menntunar– og hæfniskröfur

Sterk tengsl
í íslensku
atvinnulífi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi (lágmarksmenntun er bakkalár gráða).
Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
Frumkvæði og metnaður.
Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
Jákvæðni og þjónustulund.
Geta til að vinna undir álagi.
Góð almenn tölvukunnátta.
Talnalæsi er kostur.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Hanna Björnsdóttir í síma 442-1000
eða í tölvupósti á hannab@skatturinn.is
Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu Skattsins eða á vefsíðu Starfatorgs, starfatorg.is.
Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar upplýsingar m.a. um menntun, fyrri störf, umsagnaraðila og
annað er máli skiptir þarf að fylgja með svo umsókn teljist fullnægjandi. Laun eru samkvæmt
gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 21. september 2020 og verður öllum umsóknum svarað
þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

hagvangur.is

Háskólinn á Bifröst –
Kennslustöður aðjúnkta
Auglýstar eru lausar tvær 50% kennslustöður aðjúnkta í
viðskiptadeild við Háskólann á Bifröst. Leitað er að einstaklingum
með reynslu af fjarnámskennslu á háskólastigi og metnað og áhuga á
að taka virkan þátt í frekari uppbyggingu og þróun fjarnáms Háskólans á
Bifröst. Háskólinn á Bifröst er framsækinn háskóli sem hefur verið leiðandi í
uppbyggingu hagnýts fjarnáms á háskólastigi hér á landi síðastliðin 20 ár.
Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
•Kennsla í annars vegar markaðsfræðum og markaðsrannsóknum og hins vegar stjórnun og
leiðtogafræðum í fjarnámi í grunn- og meistaranámi.
•Leiðbeining í lokaritgerðum á grunn- og meistarastigi á viðkomandi fræðasviði.
•Virk þátttaka í störfum viðskiptadeildar og þ.m.t. í uppbyggingu og þróun námsbrauta.
Hæfniskröfur:
•Meistarapróf á sviði markaðsfræði og/eða í stjórnunar- og leiðtogafræðum.
•Farsæl reynsla af kennslu í fjarnámi á háskólastigi er skilyrði.
•Góð reynsla og tengsl við atvinnulíf.
•Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund.
•Leiðtoga- og skipulagsfærni.
•Reynsla af uppbyggingu og mótun námskeiða og/eða námsbrauta.
•Mjög góð færni í íslensku og ensku, í ræðu og riti.
Tekið verður tillit til þarfa og áherslna í viðskiptadeild Háskólans á Bifröst og hversu vel umsækjendur falla
að þeim.

Við ráðum
Ráðum býður upp á ráðgjöf
og ráðningarþjónustu sniðna
að þörfum viðskiptavinarins.
Stjórnendaleit
Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Umsókn: Með umsókn fylgi náms- og starfsferilsskrá þar sem kennslureynsla er m.a. útlistuð,
afrit af útskriftarskírteinum og kennslumati, ásamt stuttu kynningarbréfi. Í kynningarbréfi komi fram
hugmyndafræðileg sýn, áherslur og nálgun umsækjanda í kennslu.

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Nánari upplýsingar: Arney Einarsdóttir, dósent og mannauðsstjóri, mannaudsstjori@bifrost.is og í
síma 433-3004 eða Jón Snorri Snorrason, dósent og deildarforseti viðskiptadeildar, jonsnorri@bifrost.
is. Miðað er við ráðningu frá og með 1. janúar 2021. Starfsstöðvar Háskólans á Bifröst eru á Bifröst og í
Reykjavík.

Almennar ráðningar á markaði

Háskólinn á Bifröst vinnur samkvæmt jafnréttisáætlun skólans og hvetur konur jafnt og karla til að sækja um.

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta
áskorun fyrirtækja í dag. Þekking á markaðnum
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu
máli. Með leit í gagnagrunni eða auglýsingu í
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki
við að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.

Sveigjanleg nálgun

Umsóknarfrestur er til og með 18. september 2020
- í fararbroddi í fjarnámi

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun
á ráðningarverkefnið. Fyrir utan að sjá um allt
ráðningarferlið komum við til móts við þarfir
fyrirtækja með því að sjá um hluta þess ef þörf
krefur, t.d. bakgrunnskannanir, hæfnismat eða
starfstengdar æfingar.

Matstæki
Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt
sköpum í ráðningum. Ráðum er í samstarfi við
bandaríska mannauðslausnafyrirtækið CEB sem
er í fararbroddi í persónuleikaprófum og öðrum
matstækjum sem eru sérstaklega hönnuð til að
greina sérstöðu og hæfileika einstaklinga áður
en ráðning fer fram.

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfsmanna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.
Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.
Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræðiog stjórnunarstöður.

www.stra.is
Með starf
fyrir þig

Til hvers að auglýsa ?
Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.
Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.
Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn
með talsverðri nákvæmni. Persónuleikamatið
OPQ32 og DSI (Dependability & Safety Index)
skimunarprófið hafa t.d. verið stöðluð og
staðfærð að íslenskum markaði.

Ráðgjöf við starfslok
Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir
höfuðmáli þegar fyrirtækið á frumkvæðið að
starfslokum. Ráðum býður upp á viðtal við
ráðgjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um
atvinnumarkaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði
varðandi starfsleit og atvinnuviðtöl.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.
WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Embætti sýslumannsins

Sunnulækjarskóli
Vegna fæðingarorlofs vantar umsjónarkennara í
2. bekk í tímabundna ráðningu til vors. Þá vantar
forfallakennara til starfa við skólann.
Í skólanum eru um 730 nemendur og þar er lögð áhersla
á sveigjanlega og fjölbreytta kennsluhætti, einstaklingsmiðað nám, teymisvinnu kennara, ábyrgð nemenda og góða
samvinnu allra sem að skólastarfinu koma. Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Launanefndar Sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands. Starfið hentar jafnt
konum sem körlum.
Leitað er að umsækjendum með kennsluréttindi og sérhæfingu á grunnskólastigi, góða íslenskukunnáttu, áhuga
og reynslu af teymiskennslu og góða samskiptahæfni.
Nánari upplýsingar má finna á vefsíðu skólans:
http://www.sunnulaekjarskoli.is
og hjá skólastjóra í síma 480-5400.

á höfuðborgarsvæðinu laust til umsóknar
Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu.
Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu
umdæmi, eftir því sem lög og reglugerðir eða önnur stjórnvaldsfyrirmæli kveða á
um. Auk hefðbundinna verkefna sýslumannsembætta þá annast Sýslumaðurinn á
höfuðborgarsvæðinu veitingu leyfa til ættleiðinga, afgreiðslu nauðungarvistana,
löggildingu fasteigna-, fyrirtækja- og skipasala, skráningu leyfa til heimagistingar
og álagningu stjórnvaldssekta vegna gististarfsemi sem er rekin án tilskilinna
rekstrarleyfa. Sýslumenn bera faglega, fjárhagslega og stjórnunarlega ábyrgð á
rekstri embætta sinna í samræmi við lög og önnur stjórnvaldsfyrirmæli. Embættið
á höfuðborgarsvæðinu sker sig frá öðrum sýslumannsembættum landsins vegna
stærðar og umfangs verkefnanna. Gera má ráð fyrir að næstu árum verði unnið að
nokkuð umfangsmiklum breytingum á mörgum verkefnum sýslumanna, vinnulagi
við þau og verkaskiptingu á milli embætta. Sýslumenn þurfa að eiga náið samstarf
sín á milli og vinna með ráðuneytinu að þessum breytingum, ásamt ýmsum umbótaverkefnum vegna örra tæknibreytinga hjá hinu opinbera, í samræmi við stefnu
ríkisins.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 3. gr. laga nr. 50/2014, um framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkisins í héraði.

Umsóknarfrestur er til 18. september 2020.
Sækja þarf um stöðurnar á vef Sveitarfélagsins Árborgar,
http://starf.arborg.is
Skólastjóri

Aðrar hæfniskröfur eru:
• Reynsla af stjórnun með mannaforráð
• Góð þekking og yfirsýn á verkefnum sýslumanna æskileg
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla er æskileg
• Mjög góð forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg
Dómsmálaráðherra skipar í embættið til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið
frá og með 1. janúar 2021.
Um laun og starfskjör sýslumanns fer samkvæmt 39. gr. a. laga nr. 70/1996,
um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, með síðari breytingum.
Nánari upplýsingar veitir Berglind Bára Sigurjónsdóttir skrifstofustjóri
í síma 545 9000.

Sérfræðingar í
ráðningum

Umsóknir skulu berast í gegnum starf(hja)dmr.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Umsóknarfrestur er til 1. október nk.

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Erum við
að leita að þér?

Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá, starfsheiti og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfylli hæfniskröfur fyrir starfið. Umsækjandi skal í kynningarbréfi gera skýra grein fyrir hæfni
sinni í samræmi við þær hæfniskröfur sem fram koma í 2. mgr. 3. gr. laga nr.
50/2014 og auglýsingunni auk annarra upplýsinga sem varpað geta ljósi á faglega
eiginleika og færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf sýslumanns.
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Búmenn hsf
Húsnæðissamvinnufélag
Lágmúla 7
108 Reykjavík
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Embætti sýslumannsins

á Norðurlandi vestra laust til umsóknar
Dómsmálaráðuneytið auglýsir laust til umsóknar embætti sýslumannsins á
Norðurlandi vestra.
Sýslumenn fara með framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði, hver í sínu
umdæmi, eftir því sem lög og reglugerðir eða önnur stjórnvaldsfyrirmæli kveða á
um. Auk hefðbundinna verkefna sýslumannsembætta þá annast Sýslumaðurinn á
Norðurlandi vestra framkvæmd laga um sjóði og stofnanir sem starfa samkvæmt
staðfestri skipulagsskrá og rekstur innheimtumiðstöðvar. Sýslumenn bera faglega,
fjárhagslega og stjórnunarlega ábyrgð á rekstri embætta sinna í samræmi við lög
og önnur stjórnvaldsfyrirmæli. Gera má ráð fyrir að næstu árum verði unnið að
nokkuð umfangsmiklum breytingum á mörgum verkefnum sýslumanna, vinnulagi
við þau og verkaskiptingu á milli embætta. Sýslumenn þurfa að eiga náið samstarf
sín á milli og vinna með ráðuneytinu að þessum breytingum, ásamt ýmsum umbótaverkefnum vegna örra tæknibreytinga hjá hinu opinbera, í samræmi við stefnu
ríkisins.
Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 3. gr. laga nr. 50/2014, um
framkvæmdavald og stjórnsýslu ríkisins í héraði.
Aðrar hæfniskröfur eru:
• Reynsla af stjórnun með mannaforráð
• Góð þekking og yfirsýn á verkefnum sýslumanna æskileg
• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg
• Rekstrarþekking og/eða reynsla er æskileg
• Mjög góð forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni
• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg
Dómsmálaráðherra skipar í embættið til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og
skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið
frá og með 1. janúar 2021.
Um laun og starfskjör sýslumanns fer samkvæmt 39. gr. a. laga nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, með síðari breytingum.
Nánari upplýsingar veitir Berglind Bára Sigurjónsdóttir skrifstofustjóri
í síma 545 9000.
Umsóknir skulu berast í gegnum starf(hja)dmr.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.
Umsóknarfrestur er til 1. október nk.
Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá, starfsheiti og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfylli hæfniskröfur fyrir starfið. Umsækjandi skal í kynningarbréfi gera skýra grein fyrir hæfni
sinni í samræmi við þær hæfniskröfur sem fram koma í 2. mgr. 3. gr. laga nr.
50/2014 og auglýsingunni auk annarra upplýsinga sem varpað geta ljósi á faglega
eiginleika og færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf sýslumanns.

RÁÐNINGAR

Síðumúla 5

108 Reykjavík

Búmanna hsf.

Aðalfundur Búmanna hsf., verður haldinn mánudaginn
5. október 2020 og hefst hann kl. 14.00 í Gullteig B
á Grand Hótel við Sigtún í Reykjavík.

Í samræmi við 13. gr. samþykkta Búmanna verður
félagsmönnum sem búa í meira en 200 km. akstursfjarlægð frá tilgreindum aðalfundarstað gefinn kostur
á að mæta og taka þátt í aðalfundinum í gegnum
fjarfundarbúnað á fjarfundarstað.
Fjarfundarstaður verður á Hótel Kea, Hafnarstræti
87-89 á Akureyri. Nánar vísast til reglna um
rafræna þátttöku á félagsfundum Búmanna sem eru
aðgengilegar á vef Búmanna www.bumenn.is.
Innskráning á fundinn á aðalfundarstað og fjarfundarstað hefst kl. 13.00 og eru félagsmenn hvattir til að
mæta tímanlega til skráningar.
Aðalfundurinn er opinn öllum félagsmönnum
Búmanna og hafa þeir málfrelsi, tillögurétt og
atkvæðisrétt á fundinum. Hver félagsmaður má fara
með umboð frá einum öðrum félagsmanni.
Framboðsfrestur til stjórnarkjörs er til 21. september 2020. Framboðum skal skila á netfangið
gunnarkr@bumenn.is.
Dagskrá aðalfundar Búmanna er í samræmi við
samþykktir félagsins sem hér segir:
1. Setning aðalfundar og kosning fundarstjóra og
fundarritara.
2. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár og umræður
um hana.
3. Framlagning ársreikninga, umræða og afgreiðsla.
4. Ákvörðun um hvernig ráðstafa skuli rekstrarafgangi eða bregðast við ef tap verður á rekstri
félagsins.
5. Kynning á ákvörðun stjórnar um fjárhæð félagsgjalda, inntökugjalda, þjónustugjalda og annarra
gjalda sem ákveðin er af stjórn félagsins samkvæmt samþykktum þess.
6. Ákvörðun gjalds í viðhaldssjóð félagsins.
7. Ákvörðun í framlag til varasjóðs félagsins.
8. Tillögur til breytinga á samþykktum félagsins.
9. Kosning formanns til eins árs.
10.Kosning tveggja meðstjórnenda til tveggja ára.
11.Kosning þriggja varamanna í stjórn til eins árs.
12.Ákvörðun um þóknun stjórnarmanna.
13.Kosning löggilts endurskoðanda til eins árs og
tveggja skoðunarmanna og eins til vara, alla til
eins árs.
14.Kosning þriggja manna kjörnefndar.
15.Önnur mál sem tiltekin eru í fundarboði.
16.Önnur mál.
Stjórn Búmanna hsf.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

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.

Intellecta ehf.

AÐALFUNDUR

511 1225

intellecta.is
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AUGLÝSING UM FERÐASTYRKI
OG ÞÓKNANIR

Umsóknarfrestur rennur út miðvikudaginn
30. september kl. 16.
Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna, auglýsir
eftir umsóknum um þóknanir og ferða- og menntunarstyrki,
síðari úthlutun. Umsóknarfrestur rennur út miðvikudaginn 30.
september kl. 16.
Þóknanir vegna ljósritunar, stafrænnar fjölföldunar o. fl.
Óskað er eftir umsóknum um þóknanir vegna ljósritunar og stafrænnar fjölföldunar úr fræðiritum og kennslugögnum í skólum og
öðrum stofnunum hins opinbera 2018-2019. Til úthlutunar eru allt
að 5.000.000.- kr.

EMBASSY – HOUSING
The American Embassy, is seeking to lease
a house/apartment in 101 Reykjavik as soon as possible.
Required size is 160 – 300 square meters, large living room,
2 full bathrooms, garage/inside parking and permission
to keep pets.
Lease period is for minimum 3 years. Please send an e-mail to:
sveinssonk@state.gov before September 21st . with information about the house and location (photos,street and house/
apartment number) and phone number of the contact person
showing the property.

SENDIRÁÐ – HÚSNÆÐI
Bandaríska Sendiráðið óskar að taka á leigu
hús/íbúð í 101 Reykjavík eins fljótt og auðið er.
Æskileg stærð 160 – 300 fermetrar, stór stofa, 2 baðherbergi
með sturtu/baðkari, bílskúr/stæði í bílageymslu og leyfi til að
hafa gæludýr.

Þóknanir til rétthafa á fræðslu- og heimildarmyndum
Óskað er eftir umsóknum handritshöfunda, sem eru rétthafar
á fræðslu- og heimildarmyndum og þáttum sem sýndir voru í
sjónvarpi árin 2017–2019, um þóknanir sem Hagþenkir greiðir í
framhaldi af gerðardómi um skiptingu tekna IHM, Innheimtumiðstöðvar gjalda, af geisladiskum, myndböndum og myndbandstækjum. Til úthlutunar eru allt að 1.500.000.- kr.

Leigutími lágmark 3 ár. Vinsamlegast sendið tölvupóst á:
sveinssonk@state.gov fyrir 21. september með upplýsingum
um eignina og staðsetningu (ljósmyndir,götuheiti og húsnúmer/
íbúðarnúmer) og símanúmer þess sem sýna mundi eignina.

Ferða- og menntunarstyrkir – fyrir félagsmenn Hagþenkis,
síðari úthlutun
Óskað er eftir umsóknum um ferða- og menntunarstyrki Hagþenkis vegna síðari úthlutunar. Rétt til að sækja hafa þeir sem
hafa verið félagar í Hagþenki í eitt ár og eru skuldlausir við félagið. Einungis er heimilt að sækja um vegna ferða sem hafa verið
farnar. Umsækjendum senda umsókn og fylgiskjöl í gegnum
heimasíðu Hagþenkis. Til úthlutunar eru allt að 2.000.000.- kr.

ÚTBOÐ

Allar nánari upplýsingar, úthlutunarreglur, rafræn umsóknareyðublöð eru á heimasíðu félagsins: www.hagthenkir.is
Umsækjendur fá rafræna staðfestingu, kennimark, um að
umsókn hafi borist og það gildir sem kvittun.

Hagþenkir, félag höfunda fræðirita og kennslugagna

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
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ÚTBOÐ
Fasteignafélag Árborg óskar eftir tilboðum í :

Nýr grunnskóli í Björkurstykki Byggingastjóri - Framkvæmdaeftirlit
Verkið felur í sér að taka að sér hlutverk byggingastjóra
og framkvæmdaeftirlits vegna rúmlega 5000 fermetra
byggingar 1. áfanga Björkurskóla á Selfossi í nýju hverfi
sem er í uppbyggingu sunnan við núverandi byggð í
Selfossi.
Um er að ræða framkvæmd á jarðvinnu, uppsteypu
ásamt lokafragágangi að utan og innan.
Verktími: Október 2020 til júlí 2022.
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með
þriðjudeginum 15. september 2020. Þeir sem hyggjast
gera tilboð í verkið skulu hafa samband við Höllu Kartínu
Svölu- og Arnardóttur hjá Eflu með tölvupósti í netfangið halla.katrin@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðsgögnin send
í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til Eflu verkfræðistofu, Austurvegi
1-5, 800 Selfoss fyrir kl. 11.00 þriðjudaginn 6. október
2020 og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

• Snorrabraut – Borgartún. Breytingar á götum og
svæðum – Áfangi 1, útboð nr. 14988.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Þórunnartún 2, 2 hæð. Skrifstofa nr. 7. 105 Reykjavík /
Sími 551-9599 www.hagthenkir.is / hagthenkir@hagthenkir.is
Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

ÚTBOÐ
Fasteignafélag Árborgar óskar eftir tilboðum í verkið :

ÚTBOÐ
Lækjartún LT2-01

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

Landsnet óskar eftir tilboðum
í að grafa fyrir og leggja
15,3 km 132 kV jarðstreng
frá nýju tengivirki Landsnets
við Lækjartún að tengivirki
Landsnets á Hellu. Auk þess að
leggja 1,2 km 66 kV jarðstreng
frá núverandi loftlínu Selfosslínu
2 að nýja tengivirkinu við
Lækjartún og 220 kV jarðstrengi
innan lóðar tengivirkis.
Tilboð verða opnuð
fimmtudaginn 15. október kl. 14.00.

FAST
lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is

Allar nánari upplýsingar er finna
á utbod.landsnet.is og www.utbodsvefur.is

Nýr grunnskóli í Björkurstykki
- Jarðvinna
Verkið felst í jarðvinnu fyrir undirstöður skólabyggingar í
Björkurstykki á Selfossi í nýju hverfi sem er í uppbyggingu sunnan við núverandi byggð í Selfossi.
Grafa skal fyrir undirstöðum niður á burðarhæfan botn,
losa klöpp/hraun þar sem þarf og fylla undir undirstöður.
Þá skal grafa lagnaskurð að tengipunktum við götu og
ganga frá lögnum í honum.
Verklok eru þann 15.01.2021.
Helstu magntölur eru eftirfarandi:
• Uppgröftur
13.200m3
• Losun á klöpp
500m3
• Fyllingar undir mannvirki
12.900m3
• Fyllingar undir plan/vinnusvæði 3.100m2
• Girðingar
520m
Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með
þriðjudeginum 15. september 2020. Þeir sem hyggjast
gera tilboð í verkið skulu hafa samband við Höllu Katrínu
Svölu- og Arnardóttur hjá EFLU með tölvupósti í netfangið halla.katrin@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang bjóðanda og fá í kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.
Tilboðum skal skila til EFLU verkfræðistofu, Austurvegi
1-5, 800 Selfoss fyrir kl. 11.00 fimmtudaginn 8. október
2020 og verða þau opnuð þar að viðstöddum þeim
bjóðendum sem þess óska.
Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

Fasteignaauglýsingar

Um er að ræða snyrtilegan 52,7 fm sumarbústað með útigeymslu og
stórri timburverönd með skjólveggjum.Mjög víðsýnt er frá húsinu.
Húsið hefur verið töluvert endurnýjað. Tvö svefnherbergi. Eldhús
og stofa er opið í eitt. Heitt vatn komið að húsi. Búið er að teikna
gestahús og greiða gjöld af því.
Húsið stendur á 4.456 fm leigulóð með nýjum 25 ára samningi í
Úthlíð með frábæru útsýni, Hekla og Suðurland blasir við.

Miðbrún 2, Úthlíð,
Bláskógabyggð

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957 GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090 WWW.EIGNAMIDLUN.IS

Kristján Baldursson hdl. Garðar Kjartansson

Galtastaðir, Flóahreppi

EFSTALEITI 11 – íbúðir 0406 og 0506

ca. 105 m2
103 Reykjavík
Verð: 77,9 og 79,7 mkr.

FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali /sölustjóri
Sími 899 1882
thorarinn@eignamidlun.is

Löggiltur fasteignasali
og leigumiðlari
S: 867-3040

Aðstoðamaður
fasteignasali
S: 898-0255

NJARÐARGATA 25 - 101 REYKJAVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN

BÓ

Bókið skoðun hjá Þórarni í síma 899-1882 eða Brynjari í síma 896-1168
Nýjar glæsilegar 3ja herbergja ca 105 fm íbúðir á 4 og 5. Hæð (efstu) í
nýju vönduðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er afhent með
vönduðum Nobilia innréttingum sem hafa verið sérhannaðar inn í íbúðina
sem er frávik frá skilalýsingu. Þar má m.a. nefna Lægri sökkla, innrétting
nær upp í loft, ofn er af vandaðri gerð og helluborð er Bora Pure sem er
með innbyggðri viftu og því er enginn háfur. Parket og flísar á gólfum og
kubbaljós í loftum. Afhending er í október/nóvember.

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað
16,0sérlega
ha. Húsakostur
mikið
endurnýjað
204,9 fm
íbúðarhús
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nýtist
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er
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aðsem
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flísum,
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í nokkur
hólf og er m.a.ogágæt
stóðhestagirðing.
Staðsetning
járn.afstúkað
Harðviður
er í vindskeiðum
greni
í undirklæðningu.
Gluggar
Verðfm90,0
milljónir.
um klukkustundar
akstur
Reykjavík.
og útihurðir
eru úr PVC.
Viðfrá
húsið
er um 100
verönd
með klæðningu frá Þ.Þorgrímssyni. Á veröndinni er
Allar nánari
upplýsingar
veitir við húsið
yfirbyggður
heitur
pottur. Framan
Steindór Guðmundsson
er stór
hellulögð
stétt
og
innkeyrsla.
Húsið
löggiltur fasteignasali
er á s.steyptum
með ísteyptum
gólf480 2900,grunni
steindor@log
eða 863 2900.
hitalögnum
með stýringum. Verð 56,5 millj.
www.log.is

Íbúð 0406 er á 77,9 millj. Íbúð 0506 er á 79,7 millj.

Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali

Halla
Viðskiptafr./
Lögg. fast.
659 4044

Grensásvegur 13 - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - gimli.is - gimli@gimli.is

Ólafur
Sölu- og
markaðsstjóri
690 0811

Ellert
Lögg. fast.
661 1121

Sigþór
Lögg. fast.
899 9787

Hafrún
Lögg. fast.
848 1489
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Góð eign á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur. Eignin hefur verið
tekin í gegn á mjög vandaðan hátt og húsið er í fallegu og góðu
hverfi. Þetta eru samföst hús sem bæði eru til sölu;
Njarðargata 25, sem er 126,9 fm. og Urðarstígur 15, sem er 78,7
fm. Húsið er rekið sem gistiheimili í dag með öll tilskilin leyfi, með
pláss fyrir 11 manns í gistingu.
Nánari uppl. veita Kristján s. 867-3040, kristjan@trausti.is og
Garðar K. s. 853-9779, gardar@trausti.is Verð: Tilboð

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

Bárður
Sölustjóri
896 5221

Elín Urður
Lögg. fast.
690 2602

Elín Rósa
Lögg. fast.
773 7126

Lilja
Viðskiptafr./
Lögg. fast.
820 6511

Kristján
Viðskiptafr./
Lögg. fast.
691 4252

STILLHOLT
- AKRANESI
STILLHOLT
2121
- AKRANESI
FASSTTEEI IGGNNAA
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Þingvangur
ehf byggir
10 hæða
lyftuhúsnæði
á góðum
stað miðsvæðis
Þingvangur
ehf byggir
10 hæða
lyftuhúsnæði
á góðum
stað miðsvæðis
á Akranesi.
Staðsett
við verslunarkjarnann
Dalbraut
1, Akranesi.
á Akranesi.
Staðsett
við verslunarkjarnann
Dalbraut
1, Akranesi.

Sýning
ar
íb
á 1. hæ úð
ð

Þingvangur
Þingvangurehf
ehfbyggir
byggir1010
hæða lyftuhúsnæði á góðum
hæða lyftuhúsnæði á góðum
stað miðsvæðis á Akranesi. Staðsett við
stað miðsvæðis á Akranesi. Staðsett við
verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.

verslunarkjarnann Dalbraut 1, Akranesi.

Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar og seljast fullbúnar
Íbúðirnar
tilbúnar
til afhendingar
seljast fullbúnar
án
gólfefnaeru
nema
forstofa,
þvottahús ogog
baðherbergi
án gólfefna
nema
forstofa,
flísalagt.
Öllum
íbúðum
fylgir þvottahús
kæliskápur og
og baðherbergi
uppþvottavél
Öllum íbúðum fylgir kæliskápur og uppþvottavél
íflísalagt.
eldhúsinnréttingu.

í eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð
á 1. hæð.
Opið hús átilbúin
sunnudag
milli kl 12 og 13 í sýningaríbúð á 1 hæð
Sýningaríbúð tilbúin á 1. hæð.

Íbúðirnar
eru tilbúnar
til afhendingar
seljast
án
nema
forstofa, þvottahús
Íbúðirnar
eruíbúðirnar
tilbúnar
tilogafhendingar
oggólfefna
seljast
fullbúnar
3ja
herbergja
105
fm
til fullbúnar
107 fm.
Íbúðunum
og baðherbergi flísalagt.
fylgir
stæði
í bílakjallara
og
kjallara.
Öllum
íbúðum fylgir
kæliskápur
og
uppþvottavél
Íbúðirnar
eru
tilbúnar
tilsérgeymslu
afhendingar
og
seljast fullbúnar
3ja
herbergja
íbúðirnar
105
fm tilí eldhúsinnréttingu.
107íog
fm.
Íbúðunum
án
gólfefna
nema
forstofa,
þvottahús
baðherbergi

Verð
frá
46,6
millj.
tildanska
50,9og
millj.
fylgir
stæði
í bílakjallara
sérgeymslu
kjallara.
Innréttingar
ogÖllum
fataskápar
frá
framleiðandnum
HTH íog
ﬂísalagt.
íbúðum
fylgir
kæliskápur
ogbaðherbergi
uppþvottavél í
án gólfefna
nema
forstofa,
þvottahús

Innhurðir og flísar frá Parka
4ra
herbergja
íbúðirnar
126 fmátil1.
128
fm.
Verð
frá 46,6
millj.íbúðum
til eru
50,9frá
millj.
Heimilistæki
frá Ormsson
eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð
hæð.
ﬂísalagt.
Öllum
fylgir
kæliskápur
og uppþvottavél
Íbúðunum fylgir stæði í bílskýli og sérgeymslu í kjallara.
Boðið
er upp á einkaskoðun
og fólk vinsamlegast
beðið
um til
að hafa
4ra
herbergja
íbúðirnar
eru frá 126
fm
128samband
fm. í síma 898-9396

eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð
á 1. hæð.
eða
á hakon@valfell.is
panta
tíma til
skoðunar.
Verð
frá 56,4
millj.
til 59,4
millj.
Innréttingar
ogogstæði
fataskápar
frá
danska
framleiðandnum
HTH
Íbúðunum
fylgir
í bílskýli
og sérgeymslu
í kjallara.

í

Innréttingar
og flísar
fataskápar
frá danska
framleiðandnum
Innhurðir
og
frá
Parka
2, 300
Akranesi | Sími: 570 4824 |
Verð
frá Kirkjubraut
56,4
millj.
til 59,4
millj.
Innréttingar
og
fataskápar
frá
danska
framleiðandnum HTH
HTH.

Heimilistæki
Ormssonfrá danska framleiðandnum
Innréttingar
ogfrá
fataskápar

Innhurðir
flísar
frá Parka
Innihurðir
og og
flísar
frá Parka.

hakon@valfell.is | valfell.is

Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltir fasteignasalar

Jón Rafn Valdimars

Gunnar S. Jónsson

Ólafur Finnbogason

Atli S. Sigvarðsson

Elín Alfreðsdóttir

Gunnar H. Einarsson

Svan G. Guðlaugsson

Þórunn Pálsdóttir

Ásgrímur Ásmundsson

Þröstur Þórhallsson

Jórunn Skúladóttir

lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

lögg. fasteignasali
Sími: 822 2307

lögg. fasteignasali
Sími: 899 1178

lögg. fasteignasali
Sími: 899 3090

lögg. fasteignasali
Sími: 615 6181

lögg. fasteignasali
Sími: 697 9300

lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

hdl. og lögg. fasteignas
Sími: 865 4120

lögg. fasteignasali
Sími: 897 0634

lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958

2015
2019

Framúrskarandi
fyrirtæki

Þóroddur S. Skaptas

Jason Kr. Ólafsson

Axel Axelsson

Óskar H. Bjarnasen

Kjartan Í. Guðmunds

Þórhallur Biering

Friðrik Þ. Stefánsson Friðjón Ö. Magnúss.

Guðrún D. Valdimars

Anton Karlsson

Páll Þórólfsson

Ragnheiður Pétursd.

lögg. fasteignasali
Sími: 868 4508

lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

hdl. og aðst. fasteignas lögg. fasteignasali
Sími: 616 1313
Sími: 692 2704

aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

hdl. og löggiltur
fasteignasali

NÝTT
Í SÖLU

Álfaland 13
108 Reykjavík

Glæsilegt endaraðhús
á 2 hæðum ásamt bílskúr
í Fossvoginum
• Eignin er 210,2 fm 27,3 fm bílskúr
• Fallegur og gróin garður í suður
• Stór verönd, útisturta
og heitur pottur
• Skrautsteypustétt fyrir framan
hús með snjóbræðslu

NT IÐ SK OÐ UN

PA
41 20
hjá Ásgrími í síma 86 5

• Fjögur svefnherbergi tvö
baðherbergi og gestasnyrting

Verð:

99,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:

Ásgrímur Ásmundsson

hdl og lögg. fasteignasali
sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

NÝTT
Í SÖLU

NÝTT
Í SÖLU

Smárarimi 67
112 Reykjavík

Fasteignasalan

Gautland 7
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

Miklaborg
Lágmúla 4
108 Reykjavík

OPIÐ HÚS

t.
sunnudaginn 13. sep
milli kl. 15:00 - 15:30

t.
sunnudaginn 13. sep
milli kl. 13:00 - 13:30

Glæsilegt vel skipulagt 172 fm
einbýlishús á einni hæð með
bílskúr

4 herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýli
• Eignin er skráð 84,8 fm
• 2 svefnherbergi en hægt að
bæta við þriðja með millivegg

• Fjögur svefnherbergi
• Mikil lofthæð í alrými

sími

569 7000

• Vel staðsett í rólegu
umhverfi innst í botlanga

www.miklaborg.is

• Stór pallur og gróin garður

• 4 herb upprunalega
skv teikningu
• Rúmgóðar svalir í suður
• Frábær staðsetning í Fossvogi

• Útsýni er til Esjunnar
og Snæfellsjökuls
Nánari upplýsingar:

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir

Með þér alla leið

lögg. fasteignasali
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

• Vel viðhaldið hús
Ásgrímur Ásmundsson

Verð:

94,5 millj.

hdl og lögg. fasteignasali
sími: 865 4120
asi@miklaborg.is

Verð:

49,9 millj.

105

SÓLBORG

nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

105 Reykjavík

íbúða frá 58-254 fm
• Á Kirkjusandi er örstutt í alla
þjónustu, veitingastaði
og útivist
• Hljóðgólf í öllum íbúðum,
sérstakalega einangrandi
veggir og gler
• Allar íbúðir að fullu
loftræstar (inn og út)

ÚS
OPIÐ H13
. se pt .

Sérlega
vandaðar
íbúðir

su nn ud ag in n
m ill i kl . 16 - 17

SÓLBORG105

• Stærðir

Afhending 2020

bor gar
við ves tur end a Stu ðla
Tök um á mó ti ges tum

www.105midborg.is/miklaborg

STUÐLABORG

Stuðlaborg er vandað
fjölbýli með 77 íbúðum
í fimm lyftuhúsum

K irKjusandur

Nýtt hverfi í
Laugarnesinu
• 2ja

til 5 herbergja íbúðir
• Vandaðar íbúðir á
frábæru verði
• Lyftuhús á 6 hæðum
Afhending 2020

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Ólafur Finnbogason Gunnar S. Jónsson Jórunn Skúladóttir Páll Þórólfsson
lögg. fasteignasali

Sími: 822 2307

olafur@miklaborg.is

.

lögg. fasteignasali

Sími: 899 5856

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

Sími: 893 9929

gunnar@miklaborg.is jorunn@miklaborg.is

pall@miklaborg.is

Þórunn Pálsdóttir

Anton Karlsson

Ásgrímur Ásmunds Svan G. Guðlaugs

Kjartan Í. Guðmunds Jason Ólafsson

Þórhallur Biering

Sími: 773 6000

Sími: 771 8601

Sími: 865 4120

Sími: 663-4392

Sími: 896 8232

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

thorunn@miklaborg.is anton@miklaborg.is

hdl. og lögg. fasteignas lögg. fasteignasali
asi@miklaborg.is

Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

vfr. og aðst. fasteignas lögg. fasteignasali
kjartan@miklaborg.is

.

NÝTT
Í SÖLU

Glæsileg ný 113 fm efri
sérhæð með sérinngangi

101 Reykjavík

• Þrjú svefnherbergi
• Mikil lofthæð í bjartri

Glæsileg 79,6 fm rishæð

• Stórar stofur, mikil lofthæð
• Glæsilegir gluggar sem

PA NT IÐ SK OÐ5UN
55 20

hjá Jóni Rafni í síma 69

setja svip á hæðina

búr innaf og baðherbergi

Sími: 845 8958

Verð:

jorunn@miklaborg.is

49,9 millj.

stofu, svalir

• Afhendist fullbúin
með gólfefnum

• Innfelld lýsing og tæki í eldhúsi
• Vandaðar innréttingar og tæki

• Endurnýjað fallegt eldhús

lögg. fasteignasali

thorhallurb@miklaborg.is

104 Reykjavík

Þórsgata 21

• Tvö svefnherbergi eldhúsi
• Sér geymsla í kjallar

jko@miklaborg.is

Eikjuvogur 27

OPIÐ HÚS

þriðjudag 15. sept. kl. 17:30 - 18:00

Jórunn Skúladóttir

lögg. fasteignasali

Sími: 775 1515

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali

Sími: 695 5520

Verð:

jon@miklaborg.is

74,5 millj.

LÆ KK AÐ
VE RÐ

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
13
Í SÍ M A: 61 6 13

Vallarás 5
Falleg 86,9 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð
í góðu fjölbýli í Selásnum

112 Reykjavík
Verð:

41,9 millj.

• Eldhús og bað hafa verið endurnýjuð
• 2 svefnherbergi
• Sér geymsla í kjallara
• Frábært útsýni

Nánari upplýsingar: Friðrik

Þ. Stefánsson hdl. og aðst. fasteignasala
s. 616 1313 Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali s. 822 2307

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
58
Í SÍ M A: 84 5 89

Sóltún 5 (304)
Falleg 4ra herbergja á 3. hæð
Svalalokun á suðursvölum

105 Reykjavík
Verð:

69,9 millj.

• Fataherbergi innaf svefnherbergi
• Hálf opið eldhús inn í stofu. Þvottahús innaf baði
• Vönduð gólfefni. Frábær staðsetning.
• Stæði í bílakjallara

Nánari upplýsingar:

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
56
Í SÍ M A: 89 9 58

Skúlagata 40
Vel skipulögð íbúð á 5 hæð
í húsi fyrir 60 ára og eldri

101 Reykjavík
Verð:

• 3ja herbergja 106 fm auk 15 fm stæðis
• Stæði í bílageymslu
• Góð staðsetning þar sem stutt er í alla helstu þjónustu

Nánari upplýsingar:
löggiltur fasteignasali

– Með þér alla leið

s. 899 5856 Gunnar S. Jónsson

löggiltur fasteignasali

54,5 millj.

.

.

OPIÐ HÚS

NÝTT
Í SÖLU

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 13. sept. kl. 17:30-18:00

í dag laugardag 12. sept kl 14 - 15

Urriðakvísl 12

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

Grandavegur 42b (603)

110 Reykjavík

107 Reykjavík

Glæsilegt 2 hæða einbýli
með bílskúr í Ártúnsholti
• Stæði fyrir 7 bíla í innkeyrslu
með snjóbræðslu
• 4 svefnherbergi
• Stofa með útgengt út í garð
• Stór vel hirtur garður
með gróðurhúsi
• Frábær staðsetning

Stórglæsileg 130,6 fm vel
skipulögð 3ja herbergja íbúð

jorunn@miklaborg.is

Verð:

• Glæsilegt alrými og eldhús
• 2 svefnherbergi og 2 baðh.
• Tvennar yfirbyggðar
svalir samtals 28,3 fm

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali

Sími: 697 9300

99,9 millj.

.

• Stæði í bílgeymslu
• Stórbrotið útsýni

svan@miklaborg.is

Verð:

89,5 millj.

.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 13. sept. kl. 14:00-14:30

sunnudaginn 13. sept. kl. 13:00-13:30

Austurberg 8

Fróðengi 6

111 Reykjavík

112 Reykjavík

Falleg og vel skipulögð
3ja herb. íbúð auk bílskúrs

Falleg 4-5 herbergja íbúð
sem tekur vel á móti þér

• Þrjú svefnherbergi,

• Skráð 98,3 fm skiptist

rúmgott sjónvarphol

í 80,4 fm íbúðarrými
og 17,9 fm bílskúr

• Fallegar stofur með útgengt

• 2 Svefnherbergi
• Geymsla á jarðhæð

á 9 fm útsýnis svalir

• Þvottahús/geymsla innan
• Merkt stæði á bílaplani

Jórunn Skúladóttir

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

Verð:

jorunn@miklaborg.is

49,9 millj.

Verð:

gunnar@miklaborg.is

42,9 millj.

BJARKARHOLT 8-20

Hverfisgata 85
101 Reykjavík

S
OPIÐ nH13Ú
. sept.

TIL
AFHENDINGAR
STRAX

Sími: 899 5856

sunnudagin
milli kl. 15:00 - 16:00

S
OPIÐ nH13Ú
. sept.

Nýjar
íbúðir fyrir

sunnudagin
milli kl. 13:00 - 14:00

50 ára+
úða
Helmingur íb
seldur

Fullbúin sýningaríbúð

Frábærlega staðsettar íbúðir í miðborginni

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 50 ára og eldri

65 íbúða fjölbýlishús á 4-5 hæðum við Bjarkarholt 8-20 í Mosfellsbæ

• Í næsta nágrenni eru fjölbreyttar verslanir, veitingastaði og þjónustu

• Frá 2ja herbergja upp í glæsilegar þakíbúðir

• Fjölbreytt mannlíf og menning setur svip sinn á miðborgina

• Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna
V e r ð frá :

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Svan G. Guðlaugsson

Þórhallur Biering

Ólafur Finnbogason

Sími: 697 9300

Sími: 896 8232

Sími: 822 2307

lögg. fasteignasali

svan@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

thorhallur@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

olafur@miklaborg.is

39,5 millj.

101

• Allar íbúðir með stæði í bílakjallara

• Sameiginleg lokuð bílgeymsla
• Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu og stofnæðar
Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali

Sími: 822 2307

olafur@miklaborg.is

Óskar H. Bjarnasen

Friðrik Þ. Stefánsson

sími: 691 1931

Sími: 616 1313

lögg. fasteignasali
ohb@miklaborg.is

Fjármögnun hefur aldrei verið hagstæðari á Íslandi, lánshlutföll frá 65-90%
eftir kaupendum. Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

hdl. og aðst. fasteignas.
fridrik@miklaborg.is

Jón Rafn Valdimars
lögg. fasteignasali

Sími: 695 5520
jon@miklaborg.is

270

• 2ja og 3ja herbergja. Stærðir frá 45 fm

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

20 FASTEIGNIR

1 2 . S E P T E M B E R 2 0 2 0 L AU G A R DAG U R

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opið hús
sunnud. 12 september
frá kl. 14-15
Áhugasamir velkomnir

Frum

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
Kársnesbraut, 200-Kópavogi

NÓNHÆÐ - Kópavogi
Arnarsmári 36-40

TIL LEIGU
við Bæjarflöt í Grafarvogi
Samtals 181,5 fm.

Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði á 1.hæð

Bjóðum
180,7
fm parhús
á Stærð alls 166,0 fm.
jarðhæðtilí sölu
tveggja
hæða
steinhúsi.
tveimur
hæðum
með
Á efri hæð
hússins
eruinnb.
íbúðir.bíl-Stórir gluggar að
skúr. Svefnherb. eru fjögur og baðframanverðu og tveir inngangar í húsnæðið. Laust fljótlega.
herb. tvö. Sérlega fallegur garður
og afgirtur sólpallur úr timbri með
heitum potti. HúsiðSíðumúli
er í sérlega -góðu
108ástandi,
Rvk nýlega málað að utan. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.

BÍLAGEYMSLA

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Aðeins
10 íbúðir
eftir!

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að framanverðu. Salurinn er með góðri lofthæð, ca. 4 metrar upp
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni.
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj

Hentar einstaklega vel fyrir heildsölu
TIL LEIGU nýtt steinsteypt iðnaðar og skrifstofuhúsnæði við Bæjarflöt í Grafarvogi. Húsnæðið er á tveimur hæðum þar sem iðnaðarrými á jarðhæð er um 70fm og skrifstofurými á 2.hæð
er 111,5fm. Hentar einstaklega vel fyrir starfsemi heildsölu eða annan sambærilegan rekstur.
Virkilega vandað húsnæði með hita í gólfi og lagt fyrir rafmagni út í bílaplan. VSK bætist við
leigufjárhæð. Afhending samkvæmt samkomulagi.
Góð Staðsetning. Samtals 181,5fm.
Pétur Pétursson
Davíð Ólafsson
Löggiltur fasteignasali – s. 897 0047 Löggiltur fasteignasali – s. 896 4732
petur@berg.is

Atvinnuhúsnæði til leigu.
• Nýjar glæsilegar
íbúðir200í Kóp• 3 stigahús, útsýni.
Smiðjuvegur,
grónu umhverfi í Kópavogi.
• Húsið að klætt að utan.
• 40 íbúðir.
• Bílastæði í bílageymslu með
2ja, 3ja, 4ra og 5 herbergja.
völdum íbúðum.

Allar upplýsingar er
að finna á
nonhaed.is

BERG Fasteignasala | Háholt 14 | Mosfellsbæ | Sími: 588 5530 | berg@berg.is | berg.is

kjoreign.is

Traust og örugg þjónusta í 40 ár
Til leigu.- Verslunar og iðnaðarhúsnæði á jarðhæð. Mjög góð
og áberandi staðsetning. Húsnæðið er með gott auglýsingagildi. Góðir gluggar og tveir inngangar. Hentar margháttaðri starfsemi. Stærð 415 fm. þ.e. 330 fm verslun og 85 fm
lagerhúsnæði. Eignin er laus strax.
Dan V.S. Wiium

hdl., og löggiltur fasteignasali

david@berg.is

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Erum við að leita að þér?

Save the Children á Íslandi

Sólvallagata 63

Stærð: 233,4 fm
Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1934
Fasteignamat: 105.300.000
Bílskúr: Já

101 Reykjavík

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 16-17 - KAFFI OG BAKKELSI

Verð: 124.900.000

Einbýlishús með aukaíbúð og bílskúr

- Bílskúr og tvö upphituð einkabílastæði.
- Íbúð í kjallara með sérinngangi. Tekin í gegn fyrir 5 árum síðan.
- Frárennslislagnir undir húsi endurnýjaðar fyrir 5 árum síðan.
- Þak endurnýjað (járn og pappi) fyrir 15 árum síðan.
1.hæð - Anddyri, stofa, borðstofa, sjónvarpsstofa og eldhús.
2.hæð - Þrjú svefnherbergi og baðherbergi.
Kjallari - Anddyri, hol, baðherbergi, eldhús, stofa og herbergi.
Bílskúrinn er 28 m², með rafmagni, heitu- og köldu vatni.
KÍKTU VIÐ Á SUNNUDAGINN MILLI KL. 16-17. KAFFI Á KÖNNUNNI.
BRYNJAR
Lögg. fasteignasali
666 8 999
brynjar@remax.is

Ljósheimar 22

Stærð: 47,9 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1963
Fasteignamat: 27.550.000

104 Reykjavík
Falleg íbúð á 5.hæð - ÚTSÝNI

Kaplaskjólsvegur 63
Senter

107 Reykjavík
Ósamþykkt íbúð - Auðveld kaup

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 14-14.30

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN KL. 16.30-17.00

Verð: 29.900.000

Á jarðhæð er sérgeymsla, 3,0 m². Einnig er þar sameiginlegt þvottahús, vagna- og hjólageymsla.

104 Reykjavík
Frábær staðsetning

Senter

Opið
Hús

Parketlagt hol með fataskáp. Eldhús er með hvítri innréttingu og borðkrók. Parket á gólfi. Stofan er með
parket á gólfi og stórum glugga. Útgengt er út á svalir frá stofunni. Svefnherbergið er opið inn í stofu en
auðvelt er að setja aftur upp léttan vegg og loka því af. Baðherbergið er með sturtuklefa og dúk á gólfi.

Sæviðarsund 25

Stærð: 26,7 fm
Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1965
Fasteignamat: 19.750.000

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali
666 8 999
brynjar@remax.is

Stærð: 86,9 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967
Fasteignamat: 40.250.000

Þelamörk 51-53

Senter

Verð: 18.900.000

Gengið er inn um sameiginlegan inngang og niður einn stiga. Eldhúsið er opið inn í stofuna/alrýmið.
Eldhúsinnréttingin er hvít með efri skápum. Opið er inn í herbergið en auðvelt væri að loka á milli til að
stúka af herbergið. Baðherbergið er með flísum á gólfi, sturtu, stæði fyrir þvottavél og þurrkara.
ATH - Seljandi getur veitt viðbótarlán við banka, heildarveðsetning því allt að 90% af kaupverði.

810 Hveragerði
Raðhús á einni hæð

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2020
Fasteignamat: 0

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali
666 8 999
brynjar@remax.is

Senter

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG KL. 15-15.30

PANTAÐU EINKASÝNINGU Í S. 666 8 999

Verð: 41.500.000

Stofan er stór með stórum gluggum sem vísa í suðurátt. Svalirnar eru stórar, vísa í suður og eru
flísalagðar. Eldhúsið er með eldri innréttingu. Góð aðstaða fyrir borðkrók. Dúkur á gólfi. Hjónaberbergið
er með góðum skápum og útgengt út á svalir sem vísa í austurátt. Parket á gólfi. Barnaherbergið er
með stórum glugga og innbyggðum fataskáp. Parket á gólfi. Barnaherbergi 2 er lítið. Tvær geymslur í
kjallara, hægt að nýta aðra sem herbergi.

BRYNJAR
Lögg. fasteignasali
666 8 999
brynjar@remax.is

AÐEINS 3 HÚS EFTIR!!!
3ja herbergja með bílskýli eða bílskúr! Verð 52.9 til 54.9m.
- Eignin afhendist frágengin með gólfefnum í votrýmum
- Laus til afhendingar nóvember 2020
- Gólfhiti í allri eigninni
- Hellulagt og upphitað bílaplan fyrir tvo bíla

Stærð: 120,8 fm

BRYNJAR INGÓLFSSON
FASTEIGNASALINN ÞINN

666 8 999

brynjar@remax.is
VIÐ VINNUM
MEÐ ÞÉR

Verð: 52.900.000
BRYNJAR
Lögg. fasteignasali
666 8 999
brynjar@remax.is

Hafnarbraut
Hafnarbraut
13-15 13-15
Íbúðir tilbúnar til afhendingar

Opið
hús

Sunnudagur
13. september
kl 14.00-15.00

Nýjar og glæsilegar íbúðir í vönduðu fjölbýlishúsi á Kársnesi tilbúnar til afhendingar
Suðvestur svalir og lokaður og skjólgóður bakgarður í sólarátt
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna og með vönduðum eldhúsinnréttingum frá HTH
Baðherbergi flísalögð með fallegum ljósum flísum með gólfhita og handklæðaofni.
Stórfenglegt sjávarútsýni er á Kársnesinu og stutt í útivistasvæði og hjólaleiðir
Fyrirhuguð brú yfir Fossvog mun tengja hverfið við miðbæ Reykjavíkur
Verð frá 33,9 mkr. og til sölu íbúðir á bilinu 46 - 175 fm

Magnús Már Lúðvíksson
Löggiltur fasteignasali
699 2010 magnus@fastlind.is

Þorsteinn Yngvason
Löggiltur fasteignasali
696 0226 thorsteinn@fastlind.is

Einstök hönnun í hjarta Reykjavíkur

NÝJAR ÍBÚÐIR
KOMNAR Í SÖLU

OPIÐ HÚS
INNGANGUR

102 HLÍÐARENDI.IS
Glæsilegar og mjög vandaðar íbúðir í
skemmtilega skipulögðu hverfi í nýju
póstnúmeri, 102. Íbúðirnar eru 2-4
herbergja á bilinu 70 -240 fermetrar með
góðum svölum og margar með stórbrotnu
útsýni yfir borgina. Aðgengi er að fallegum,
lokuðum og skjólgóðum garði. Íbúðunum
fylgir stæði i bílakjallara. Frábær staðsetning,
stutt í alla þjónustu og fallegar gönguleiðir.
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•

Innréttingar frá JKE Danmörku

•

Lokaður og skjólgóður garður

•

Innanhússhönnun M/STUDIO Reykjavík

•

Bílastæði í bílakjallara

•

Steinborðplötur

•

Rafmagn í gluggatjöldum

•

Bílskúrar fylgja ákveðnum íbúðum

•

•

Tvö baðherbergi

Myndavélardyrasími sem tengist
við snjallsíma

•

Þaksvalir/þakgarðar með
einstöku útsýni

•

Álklætt og einangrað að utan

•

Aukin hljóðvist

•

Lofthæð 280 cm

•

•

Gólfsíðir VELFAC-gluggar

Rafmagnshönnun og innfelld lýsing
hússins hönnuð af Lúmex

•

Miele-tæki

•

Allar íbúðir með LED-lýsingu

•

Free@home

•

Rafbílaheimtaug í bílakjallara

•

Arkitektar hússins, ALARK arkitektar

K E Y R T A Ð H JÁ
VA L S H E I M I L I N U
Nánari upplýsingar
má finna á
102hlidarendi.is
Kristján
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
kristjan@fastlind.is

Hlíðasmári 6. Sími: 510 7900.
www.fastlind.is · www.nyjaribudir.is

Hannes
Steindórsson

Stefanía
Eggertsdóttir

699 5008

895-0903

Lögg. fasteignasali
hannes@fastlind.is

Lögg. fasteignasali
stefania@fastlind.is

24 FASTEIGNIR
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GARÐATORGI 7
210 GARÐABÆ
Sími : 545-0800
www.gardatorg.is

Domus fasteignasala | Fjarðargata 13-15 | 220 Hafnarfjörður | Sími 440 6000 | domus@domus.is

Sandalda 4a, 4d og 6a á Hellu
Hörgslundur 2, 210 Garðabær

O PI Ð
H ÚS

Búseturéttir til sölu

Ársæll Steinmóðsson
Löggiltur fasteignasali
as@domus.is
sími: 896-6076

Hraunbær 8, 110 Reykjavík

Bollagata, 105 Reykjavík

S3
IN F TIR
E
AÐ S E
HÚ
Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00

Opið hús mánudaginn 14. maí milli klukkan 18:30 – 19:00

Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.
geymsla undir bílskúr.. Húsið er mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn garður og stór pallur.
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ.
Verð: 78,5 millj.

Falleg og björt 3ja herb. 86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru flísar á gólfi. Nýleg eldhúsinnrétting. Vel
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar strax.
Verð 17,9 millj.

Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is

Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is

Falleg 90,7 fm 3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu,
borðstofu/herbergi, svefnherbergi með góðum skáp og baðherbergi, ásamt herbergi í kjallara.
Björt og góð íbúð miðsvæðið í Reykjavík.
Verð 27,5 m.
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is

Stekkjargata 35 - Parhús
Domus fasteignasala | Fjarðargata 13-15 | 220 Hafnarfjörður | Sími 440 6000 | domus@domus.is
Hörgslundur 2, 210 Garðabær

Hraunbær 8, 110 Reykjavík

Bollagata, 105 Reykjavík

HÖRÐUKÓR 1 PENTHOUSE

Nýbyggingar. Falleg og vel skipulögð 3 herbergja raðhús að
Sandöldu 4a, 4d og 6a á Hellu. Stutt er í fallega náttúru og
töluverð uppbygging í m.a matvælavinnslu og ferðaþjónustu á
svæðinu t.d. er 161 herbergja Stracta hótel með um 60 starfs
menn
og fer vaxandi. Húsin eru afhent fullbúin með gólfefnum, ísskáp
Opið hús mánudaginn 14. maí milli klukkan 18:30
19:00
og–uppþvottavél,
suðursólpallur með skjólveggjum á hliðum. Hiti
Falleg og björt 3ja herb. 86,8 fm. íbúð á annarri hæð með miklu og fallegu útsýni. Parket á
Falleg 90,7 fm 3-4ra herbergja íbúð á efri hæð í tvíbýlishúsi. Íbúðin skiptist í hol, eldhús, stofu,
og stýringar
eru
í hverju
rými.meðSteypt
bíla
öllum gólfum nema eldhúsi og baðaherbergi en þar eru flísarí ágólfum
gólfi. Nýleg eldhúsinnrétting.
Vel
borðstofu/herbergi,
svefnherbergi
góðum skápupphitað
og baðherbergi, ásamt
herbergi í kjallara.
skipulögð eign sem vert er að skoða. Íbúðin er laus til afhendingar
strax. Endaraðhús
Verð 17,9 millj. erBjört
og góðfm
íbúð verð
miðsvæðiðkr.
í Reykjavík.
Verð 27,5 m.
stæði.
81,4
28.327.000.-,
Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is
Upplýsingar veitir Rósa sími: 664-6012 eða rosa@domus.is
Nánari upplýsingar veitir
Ársæll lgfs, as@domus.is og 896-6076

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 12 SEPTEMBER KL: 13-13:30
Til sölu glæsileg 232.7 fm penthouse íbúð með 70 fm þaksvölum
með heitum potti og frábæru útsýni, íbúðinni fylgir tvöföldur bílskúr,
ásamt tvennum yfirbyggðum svölum. Vönduð gólfefni og innréttingar. Íbúðin er laus við kaupsamning. Seljandi skoðar skipti.

Opið hús mánudaginn 14 maí milli klukkan 17:00 – 18:00

Einstaklega vandað og glæsilegt 319,8 fm. einbýlishús á einni hæð þar af 50,2 fm. bílskúr og 50,2 fm.
geymsla undir bílskúr..
Húsið er NÁNARI
mikið uppgert og alltUPPLÝSINGAR
hið vandaðasta. Fallegur gróinnVEITIR:
garður og stór pallur.
ALLAR
Falleg eign sem vert er að skoða á besta stað í Garðabæ.
Verð: 78,5 millj.

Steinar S. Jónsson Löggiltur fasteignasali
S: 898-5254 steinar@gardatorg.is

Upplýsingar veitir Elsa viðskiptastjóri sími: 664-6013 eða elsa@domus.is

Guðbjörg G

Aðalsteinn Jón
Bergdal

Löggiltur fasteignasali
S. 899-5949

ÚTBOÐ

Aðstoðarm. fast.sala
S: 767-0777

SÓLVALLAGATA 70 - 101 REYKJAVÍK

OPIÐ HÚS MÁNUDAGINN 14. SEPT. KL. 17:30 - 18:00

OP
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HÚ

S

Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 35 í Njarðvík. Eignin er parhús,
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 104,6 fm að stærð og
bílskúrinn 30,1 fm. Samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.000.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.maí, er kr.209.754.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigTil
er búseturéttur
Miðnestorgi
3, íbúð
302 í Sandna- sölu
og holræsagjöld,
reksturað
húsfélags,
tryggingar,
viðhaldssjóður
og
gerði.
Hér er um að ræða fallega íbúð á 3 hæð, 2ja herþjónustugjald.

Miðnestorg 3

bergja og 71 fm að stærð.

Ásett verð búseturéttarins er kr.4.900.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.september er kr.119.274.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og þjónustugjald.

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð
Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 herbergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.18.500.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.maí, er kr.173.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og
þjónustugjald.

Lækjartún LT2-01
Landsnet óskar eftir tilboðum
í að grafa fyrir og leggja
15,3 km 132 kV jarðstreng
frá nýju tengivirki Landsnets
við Lækjartún að tengivirki
Landsnets á Hellu. Auk þess að
leggja 1,2 km 66 kV jarðstreng
frá núverandi loftlínu Selfosslínu
2 að nýja tengivirkinu við
Lækjartún og 220 kV jarðstrengi
innan lóðar tengivirkis.

Prestastígur 8
Falleg 4ra herbergja 106,3 fm. íbúð á tveimur hæðum í Vesturbænum. Búið er að endurnýja skólp, þak og neysluvatnslagnir í
húsinu. Eignin er í þríbýli með sameiginlegum inngangi fyrir tvær
íbúðir. Húsið var byggt árið 1934 og efri hæð 1965. Gestasalerni á
neðri hæð var endurnýjað árið 2017. Nánari uppl. veita Guðbjörg
G. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is og Aðalsteinn s. 767-0777,
alli@trausti.is
Verð: 53,9 millj.

BREIÐVANGUR 22 - 220 HAFNARFJÖRÐUR
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. SEPT. KL. 17:30 - 18:00

OP

Tilboð verða opnuð
fimmtudaginn 15. október kl. 14.00.

IÐ

HÚ

S

Til sölu er búseturéttur að Prestastíg 8, íbúð 401, 113
Reykjavík. Eignin er á 4 hæð í fjölbýlishúsi og er 3ja herbergja, 94,3 fm að stærð ásamt stæði í bílageymslu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.12.500.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.september er kr.145.192.
Innifalið
í mánaðarlegu
búsetugjaldi
er afborgun skuldaGrænlandsleið
49
- Efri hæð
bréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar,
og hæð
þjónustugjald.
Til sölu viðhaldssjóður
er búseturéttur á efri
í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin

er þriggja herbergja ásamt bílskúr.
Íbúðin er 94.2 fm. að stærð ásasmt 23.5 fm. bílskúr, samtals 117.5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, – og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1. Febrúar s.l. er kr. 184.042, –
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa,
fasteigna – og brunatrygging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður.

Allar nánari upplýsingar er finna
á utbod.landsnet.is og www.utbodsvefur.is

ÚTBOÐ

Rúmgóð og vel skipulögð 5 herbergja íbúð á 1. hæð auk bílskúrs
í snyrtilegu húsi í Hafnarfirði. Þvottahús með glugga er innan
íbúðar. Útgengt er út á nýlega yfirbyggðar svalir úr stofunni. Tvær
geymslur í kjallara. Bílskúr með hita, rafmagni, vatni og rafknúnum hurðaropnara. Frábær staðsetning miðsvæðis í Hafnarfirði.
Nánari uppl. veita Guðbjörg G. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is
og Aðalsteinn s. 767-0777, alli@trausti.is
Verð: 49,8 millj.

GRUNDARHVARF 16 - 203 REYKJAVÍK
BÓKIÐ SKOÐUN

BÓ

KI

Ð
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UN

Sími 411 1111

þjónustugjald.
Ásett
verð búseturéttarins er kr.13.900.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.september er kr.207.020.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður, þjónustugjald, bílageymslugjald og
aukagjald.

• Snorrabraut – Borgartún. Breytingar á götum og
svæðum – Áfangi 1, útboð nr. 14988.

Innkaupaskrifstofa

Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 32, íb.102 á Höfn. Eignin er í par-

Til
sölu er búseturéttur að Blásölum 24, íbúð 304, 201 Kópahúsi og er 2 herbergja, 71,4 fm að stærð.
vogi.
Eignin
er á 3 hæð
fjölbýlishúsiogmeð
fallegu búsetugútsýni.
Ásett verð
búseturéttarins
er íkr.7.700.000,mánaðarlegt
Íbúðin
er við
5 herbergja,
123,6 fm að stærð ásamt stæði í
jald miðað
1.maí, er kr.132.282.
bílageymslu.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteigna- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og

OÐ

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Víkurbraut24
32 - Parhús
Blásalir

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum auk bílskúrs og hesthúss við Grundarhvarf í Kópavoginum. Húsið stendur á fallegri
og stórri lóð ásamt velbúnu hesthúsi og gerði sem býður upp á
mikla möguleika. Góðir sólpallar fyrir framan og aftan við húsið.
Tvennar svalir. Stórt bílaplan er fyrir framan húsið. Nánari uppl.
veita Guðbjörg G. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is og Aðalsteinn
s. 767-0777, alli@trausti.is
Verð: 127 millj.

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

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignirnar og/eða
gera tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið
samband við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644
eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is
Tilboðsfrestur er til og með
25. september nk, kl.12.00

Ferjuvað 7 - Fjölbýli
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin
er 72,7 fm og fylgir henni stæði í bílakjallara og er lyfta í húsinu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.maí, er kr.177.604,-

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 38
210 Garðabæ

3 ÍBÚ
Ð
SELD IR
AR!

OPIÐ HÚS sunnudaginn13. september kl. 16:00-17:00
Verð frá 51,9 - 72,9 mkr.
Stærðir frá 80 m2 – 130 m2

•
•
•
•

10 íbúða hús!

3-4 herber.íbúðir með stæði í bílageymslu

Innréttingar frá VOKE3
Kvartsstein á borðum
Aukin lofthæð í íbúðum
AEG heimilistæki frá Ormsson

•
•
•

Afhending íbúða nóv.2020

Hiti í gólfum og innfelld lýsing í loftum.
Stórar rennihurðir opnast út á svalir/verandir.
Eigninar skilast með parketi og flísum á gólfi

Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Þóra Þrastardóttir
Löggiltur fasteignasali

822 2225

Helgi Jónsson
Löggiltur fasteignasali

780 2700

EFSTALEITI - LÁGALEITI - VÖRÐULEITI

Jóhanna
Fasteignasali

837 8889
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34.9 M

Ragnar
Fasteignasali

844 6516

Darri Örn
Söufulltrúi

767 0000

EFSTALEITI 17, ÍBÚÐ 502
ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ MEÐ ÚTSÝNI!

Helgi
Fasteignasali

Herbergi: 3ja
Stærð: 97,2 m2
Bílastæði í bílakjallara

780 2700

Verð: 67.900.000

KYNNING Á NÝJUM ÍBÚÐUM

sunnudaginn 13.sept kl.13:00-14:00

í sýningarsal
að Efstaleiti 27

SÍÐASTI ÁFANGINN KOMINN Í SÖLU!
Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis kominn í sölu.
SÝNUM DAGLEGA HRINGIÐ Í SÖLUMENN. Glæsilegur sýningarsalur þar sem þú
getur skoðað nánar teikningar, innréttingar, skilalýsingu og kynnst hverfinu, og rætt við
fasteignasala og fundið réttu íbúðina.
Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúðahverfi á einum besta stað í borginni. Sannkallað
miðbogar hverfi í göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og
falleg útivistarsvæði. Íbúðirnar eru glæsilega innréttaðar. Rut Kára innanhússarkitekt sá
um efnis- og litaval á innréttingum og flísum.

Áb. S igurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Hafdís
Fasteignasali

820 2222

Þorgeir
Fasteignasali

696 6580

Sigurður
Fasteignasali

898 6106

520 9595

Áb. Sigurður G unnla ugsson löggiltur fa stei g n as al i

Fa s t ei g n a s a l an T O R G

Garð at o rg i 5

2 1 0 Garð abær

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Hafdís
Fasteignasali

Sigurður
Fasteignasali

820 2222

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

898 3326

694 4700

NÝBYGGINGAR
Elliðabraut Norðlingaholti
110 Reykjavík

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

837 8889

Berglind
Fasteignasali

694 4000

Jón Gunnar
Fasteignasali

Darri Örn
Sölufulltrúi

848 7099

767 0000

NÝJAR ÍBÚÐIR
VIÐ MOSAGÖTU 9-11

SÝNUM A
DAGLEG

ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í
URRIÐAHOLTI
Með stæði í bílageymslu

Verð

46,5 frá
-87
mkr ,9

OPIÐ HÚS

Í sölu hjá Fasteignasölunni TORG. Nýbyggingar
við Elliðabraut í Norðlingaholti, 110 Reykjavík.

laugardaginn 12. september
kl. 16:00-17:00

Glæsilegar 2-5 herb íbúðir í vinsælu hverfi þar sem stutt er í skóla, leikskóla og fallegar gönguleiðir um óspillta náttúru.
Helgi
fasteignasali
gsm: 780 2700
helgi@fstorg.is

Svalalokun með völdum íbúðum og afgirt timburverönd á jarðhæðum.
Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir 3-5 herb íbúðum.

Strikið 1A,B og C

210 Garðabæ

53,8-62,2 mkr.

NAUSTAVÖR 36-42

Þóra
fasteignasali
gsm: 822 2225
thora@fstorg.is

200 Kóp

Verð frá: 47,8 mkr

OPIÐ HÚS

SJÁV
A
ÚTS RÝNI

ÍBÚÐ
IR
FYRI
60 Á R
RA +

snnud. 13. sept
kl. 16:30-17:00
Dæmi um 4ra herb.
íbúð á 3. hæð, Íbúð 302
Stærð: 113,7 fm.

Verð: 62,9 mkr

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699 4610
Herbergi: 2-5

Stærð: 84 -208.2 m2

Glæsilegt 44 íbúða álklætt lyftuhús við Bryggjuhverfi í Vesturbæ Kópavogs.
Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og vönduð AEG eldhústæki. Sjávarútsýni er
úr flestum íbúðum. Íbúðirnar skilast með flísum á baðherbergi og þvottahúsi annars án
gólfefna. Íbúðirnar eru með góðum svölum. Sérmerkt stæði í lokaðari bílageymslum fylgir
flestum íbúðum. Uppl. veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Naustavör 9

200 Kópavogur

AÐE
IN
1 ÍBÚ S
ÓSE Ð
LD

65.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl. 17.00-17.30
Herbergi: 2

Nánari lýsing: Fjölbýlið Mosagata 9-11 er 5 hæða lyftuhús auk
kjallara hannað af Úti-Inni arkitektum og byggt af verktökum
Dalhús ehf. Alls eru 23 íbúðir í húsinu og fylgir stæði í bílageymslu
21 íbúð. Húsið er staðsett ofarlega í Urriðaholtinu miðju og bjóða
flestar íbúðanna upp á glæsilegt útsýni til suðurs og vesturs.
Urriðaholtsskóli í allra næsta nágrenni.

Stærð: 83,9 -104.6 m2

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR ÓSELDAR
Fallegar íbúðir fyrir fólk 60 ára og eldri í vönduðu 3-5 hæða lyftuhúsi við
Strikið 1 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna, þó
verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum frá Birgisson. Innréttingar
eru frá Axis, heimilistæki frá Ormsson, innihurðar frá Parka og hreinlætistæki frá Tengi. Sérmerkt bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir.
Þjónustusel Garðabæjar er staðsett handan götunnar í Jónshúsi fyrir eldri
borgara Garðabæjar. Einnig er hjúkrunarheimilið Ísafold á Strikinu 3, sem
mætti hugsa sem ákveðið öryggi í framtíðinni, varðandi ýmislega þjónustu
ýmsilega þjónustu.

Uppl. veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Vesturgata 50a

101 Reykjavík

51.900.000

NÝTT Í SÖLU - TILBÚIN TIL AFHENDINGAR –
GLÆSILEGAR 2-4 HERB. ÚTSÝNISÍBÚÐIR Í
URRIÐAHOLTI.

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610
Herbergi: 4

Stærð: 129,2 m2

Fallegar innréttingar frá Brúnás,hvít sprautaðar og svartbæsaður eikarspónn í
eldhúsi og AEG eldhústæki. Stór 23,7 fm. austur svalaverönd og lyfta er í húsinu.
Frábær staðsetning þar sem stutt er í góðar hjóla og gönguleiðir.
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Sigtún 59

105 Reykjavík

46.900.000

Þorgeir
fasteignasali
gsm: 696 6580

Holtsgata 39

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl: 17:00-17:30

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl: 18:00-18:30

BÓKIÐ SKOÐUN

Herbergi: 3

Herbergi: 5

Herbergi: 3

Stærð: 80,8 m2

Mjög vel skipulögð 80.8fm 3 herbergja íbúð á 5 efstu hæð í fallegu nýlega
uppgerðu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað. Útsýnið er einstakt. Stórar suður svalir
fram með allri íbúðinni. Eignin skiptist í : forstofu, stofu, borðstofu, eldhús, tvö
herbergi, baðherbergi, geymslu og sameiginlegt þvottahús.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

Stærð: 95,1 m2

Mjög vel skipulögð 95,1fm 5 herbergja íbúð í kjallara með sérinngangi á þessum
vinsæla stað. Eignin skiptist í : forstofu, gang, þrjú góð herbergi, eldhús, stofu,
borðstofu og geymslu. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Fallegur garður.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

101 Reykjavík

Jóhanna Kristín
fasteignasali
gsm: 837 8889

39.900.000

Stærð: 71 m2

Mjög vel skipulögð 71fm 3 herbergja risíbúð í góðu þríbýlishúsi á þessum vinsæla
stað. Eignin skiptist í hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö herbergi, baðherbergi og
geymslu. Endurnýjað járn á þaki.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Sigríður
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Fasteignasali

Elka
Fasteignasali

699 4610

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

846 4960

844 6516

863 8813

210 Garðabær

N
SÖÝT
LUT Í

Sjónarvegur 5

Verð frá: 63 mkr

TVEN
N
SVAL AR
IR

Verð frá

51,5 mkr.

Nýtt í sölu
Vandaðar og vel skipulagðar íbúðir í
tveimur húsum með sameiginlegum bílakjallara. Stæði í bílageymslu fylgir flestum
íbúðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án
gólfefna. 3ja til 5 herbergja íbúðir.

URRIÐAHOLTSSTRÆTI 14-20
OPIÐ HÚS sun. 13. sept. kl 15:00-16:00

Herbergi: 3-4

Afhending september 2020
Stærðir frá 86-241 m

Herbergi: 3-5

2

Berglind
fasteignasali
694 4000

Nýjar og glæsilegar íbúðir til sölu á frábærum útsýnisstað við
Sjónarveg 5 efst í Urriðaholti í Garðabæ.
Um er að ræða þriggja og fjögurra herbergja íbúðir. Stæði í bílageymslu
fylgir íbúðum. Vandað efnisval s.s. Parka innréttingar, eldhústæki frá
Ormsson, blöndunartæki frá Tengi.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Þorsteinn
fasteignasali
694 4700

Brekkustígur 14

Lyngás 1 E-F-G-H
210 Garðabæ

OPIÐ HÚS sunnudaginn 13. sept. kl. 16:30-17:00

101 Reykjavík

54.900.000

AÐE
I
2 ÍBÚ NS
ÐIR
EFTI
R

4ra
herb.

Dæmi um íbúð:
Lyngás 1G, íbúð 209
•
•
•

Herbergi: 4
Stærð: 95,2 m2
Bílageymsla

Verð: 54.900.000

Herbergi: 4 | Stærð: 95,2 - 95,8 m2 | Bílakjallari

Verð: 54.9 - 55.9 milljónir

ÍBÚÐIR TILBÚNAR TIL
AFHENDINGAR VIÐ
KAUPSAMNING

Frábærlega staðsett nýtt fjölbýli miðsvæðis í Garðabæ steinsnar frá
skólum, íþróttamiðstöð og sundlaug.
Um er að ræða vel skipulagðar 3-4 herbergja íbúðir með vönduðum
innréttingum frá AXIS innréttingasmiðju. Allar íbúðir eru tilbúnar til
afhendingar.
Stæði í bílakjallara fylgir flestum íbúðum. Glæsilegur skjólgóður garður
verður á milli húsanna. Einstaklega barnvænt umhverfi.
Fasteignasalan Torg
Garðatorgi 5, 2 hæð
Áb. Sigurður Gunnlaugsson löggiltur fasteignasali

Eskiholt 1

210 Garðabæ

110.000.000

OPIÐ HÚS

BERGLIND HÓLM
Fasteignasali
GSM: 694 4000
berglind@fstorg.is

Skeljagrandi 1,

Sunnudaginn 13. sept.
kl.16:30-17:00
Móttaka í sýningaríbúð

Lyngás 1G (rauðahús)
íbúð 203

107 Reykjavík

45.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 16. sept. kl: 17:45-18:15

Stærð: 357,2 m2

Herbergi: 3

Tveggja íbúða hús. Fallegt og reisulegt 357,2 fm einbýlishús á stórri og fallega
gróinni hornlóð með einstöku útsýni. Húsið er á þremur hæðum með fullbúinni 2ja
herbergja aukaíbúð á jarðhæð og stórum bílskúr með mikla nýtingarmöguleika.
Næg bílastæði eru við húsið.
Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérbílastæði í bílakjallara. Eignin
skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, baðherbergi með þvottaaðstöðu, eldhús og
alrými með útgengt út á svalir. Fallegt útsýni úr eldhúsi og stofu. Sameiginleg
hjóla- og vagnageymsla. Þvottahús og sérgeymsla í sameign.
Upplýsingar veitir Ragnar fasteignasali í gsm: 844 6516

Stærð: 108,0 m2

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 102,6 m2

Falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæð á eftirsóttum stað í vesturbæ
Reykjavíkur. Þak er nýlega yfirfarið og málað. Endurnýjað parket
á allri íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu við rúmgóðan gang, þrjú
svefnherb., stofu, eldhús og baðherb.
Fallegt eikarparket á gólfum sem flæðir inn alla íbúð, korkur á gólfi í
eldhúsi og flísar á gólfi á baðherbergi. Endurnýjaðir gluggar í svefnherbergi. Grænt opið leiksvæði við bakgarð.
Upplýsingar veitir Uppl. Dórothea fasteignasali í gsm: 898 3326

Mosagata 5,

íb. 202

210 Garðabær

56.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 14. sept. kl. 17:30-18:00
Herbergi: 4

Stærð: 107,6 m2

NÝ, VEL SKIPULÖGÐ 107,6 fm. 4ra herbergja íbúð með sérinngangi á 2. hæð með 7,5
fm. svölum. Íbúðin sjálf er skráð 100,2 fm auk 7,4 fm. geymslu Íbúðin skiptist í anddyri,
alrými með eldhúsi, borðstofu og stofu, 3 svefnherbergi og baðherbergi með baðkari og
upphengdri sturtu og þvottaaðstöðu. Íbúðin skilast fullbúin með gólfefnum.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 837 8889

102 REYKJAVÍK.IS
Smyrilshlíð 1,3-5 | Valshlíð 2, 4, 6 og 8 | Fálkahlíð 2-4 | Haukahlíð 1,3

EINUNGIS
17 ÍBÚÐIR EFTIR
EKKI MISSA
AF ÞESSUM

Öllum íbúðum fylgir
uppþvottvél og ísskápur

Sælureitur þar sem borgarlífið
og náttúran mætast

DÆMI UM ÍBÚÐ

Öll þjónusta í göngufæri

Smyrilshlíð 1 - íbúð 0502
Verð kr. 69.900.000
- Þaksvalir og svalir
- Bílastæði í bílakjallara

NÝTT Í
Verð fSrÖLU
á:

39.9 mk

r.

OPIÐ HÚS

Sýningaribúð
að Falkahlíð 2
íbúð 203

sunnudaginn 13. september kl. 14:30-15:30

SÍÐASTI ÁFANGINN KOMINN Í SÖLU. AÐEINS
UM 17 ÍBÚÐIR EFTIR! EKKI MISSA AF ÞESSUM!
Áætl. afhendingar á íbúðum í síðasta áfanga, Smyrilshlíð 1 og
Haukahlíð 3 er feb/mar 2021. Allt frá 2ja herb íbúðum upp í 5
herb. flestar með stæði í bílageymslu og nokkrar með bílskúr.
Hús

Íbúð

herb

Stærð

Bílastæð
bílskúr

Svalir

Smyrilshlíð 1
Smyrilshlíð 1
Smyrilshlíð 1
Smyrilshlíð 1
Smyrilshlíð 1
Smyrilshlíð 1
Smyrilshlíð 1
Smyrilshlíð 1
Smyrilshlíð 3
Haukahlíð 3
Haukahlíð 1
Haukahlíð 1
Valshlíð 2
Valshlíð 2
Valshlíð 6
Valshlíð 6
Fálkahlíð 4

10
106
207
307
407
501
502
503
106
204
105
406
201
502
103
501
504

4
5
5
5
5
4
3
5
4
2
2
3
5
4
4
4
3

113,7
124,1
128,7
127,2
129,2
220,0
98,6
133,1
127,6
57,3
52,0
74,9
119,3
212,6
117,3
160,9
120,5

Stæði
Stæði
Stæði
Stæði
Stæði
27,2
Stæði
Stæði
Stæði
Stæði
Stæði
Stæði
Stæði
26,5
Stæði
Stæði
Stæði

Já
Já
Já
Já
Já
Tvennar
Já
Já
sérafn.reit
Já
Franskar
Já
Já
Já
sérafn.reit
Tvennar
Tvennar

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Fasteignasali

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Helgi
Fasteignasali

898 6106

820 2222

837 8889

696 6580

780 2700

Verð
65.900.000
71.900.000
74.000.000
75.000.000
78.900.000
140.000.000
69.900.000
82.000.000
71.900.000
45.000.000
39.900.000
54.500.000
71.900.000
130.000.000
71.900.000
105.900.000
77.000.000

Ragnar
Aðst.maður
fasteignasala

Darri Örn
Aðst.maður
fasteignasala

844 6516

767 0000

Á b . S i g u r ð u r G u n n l au g s s o n l ö g g i l t u r f as t ei g n as al i

