Atvinnublaðið
Mest lesna atvinnublað Íslands*

Sölufulltrúar: Hrannar Helgason, hrannar@frettabladid.is 550 5625, Viðar Ingi Pétursson, vip@frettabladid.is 550 5626

*Neyslukönnun Gallups 2018, allt land, 18-80 ára

FORSTJÓRI ÍSLANDSPÓSTS
Íslandspóstur gegnir veigamiklu hlutverki
í því að tengja fólk, fyrirtæki og samfélög
með því að miðla mikilvægum upplýsingum,
gögnum og vörum til allra landsmanna.
Íslandspóstur starfar á grundvelli laga um
póstþjónustu og er með starfsstöðvar
víðsvegar um landið, auk þess að vera
í traustri samvinnu við póstfyrirtæki um
allan heim.

Íslandspóstur er með
jafnlaunavottun og eru
konur jafnt sem karlar hvött
til að sækja um starfið.

Leitað er að öflugum leiðtoga í starf forstjóra Íslandspósts
Forstjóri stýrir daglegum rekstri Íslandspósts, mótar stefnu í samstarfi við stjórn og ber
ábyrgð á að ná settum markmiðum með því öfluga starfsfólki sem hjá fyrirtækinu starfar.
Hann stuðlar að stöðugum umbótum og gegnir lykilhlutverki í aðlögun póstþjónustu að
síbreytilegu rekstrarumhverfi.
Forstjóri kemur fram fyrir hönd fyrirtækisins og ber ábyrgð á samskiptum við atvinnulífið
og opinberar stofnanir eftir því sem við á, svo sem vegna mála er varða rekstur og stöðu
fyrirtækisins og samskipti við hagsmunaðila hér heima sem erlendis.
Fjölmörg tækifæri og áskoranir eru framundan hjá fyrirtækinu. Við leitum að öflugum
leiðtoga sem býr yfir framsýni og krafti til að leiða Íslandspóst áfram inn í framtíðina.
Menntunar- og hæfnikröfur
•
•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur er til og með 1. desember nk.

Víðtæk reynsla af stjórnun og rekstri
Háskólamenntun sem nýtist í starfi
Þekking eða reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður
Leiðtogahæfni og færni til að hvetja aðra til árangurs
Lipurð og færni í mannlegum samskiptum
Færni til að tjá sig skipulega í ræðu og riti

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is ásamt ferilskrá og kynningarbréfi.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem, sverrir@hagvangur.is
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Rafeindavirki/
tæknimaður

GHG - Vallarstjórn

Golfklúbbur Hveragerðis óskar eftir að ráða jákvæðan og
öflugan einstakling í stöðu vallarstjóra á golfvöll GHG.
Um heilsársstarf er að ræða.
Helstu verkefni:
• Umsjón með umhirðu, viðhaldi og framkvæmdum á golfvelli klúbbsins í Gufudal og
sem og öðrum umráðasvæðum klúbbsins og daglegu eftirliti á þessu stöðum
• Umsjón með þeim verkefnum sem golfklúbburinn tekur að sér við slátt og umhirðu
grænna svæða fyrir aðra aðila í Hveragerði
• Vinna náið með framkvæmdastjórn klúbbsins við gerð verk- og framkvæmdaáætlana
• Vinna náið með vallarnefnd klúbbsins.
• Umsjón með ráðningu vallarstarfsfólks.

Við óskum eftir rafeindavirkja eða
tæknimenntuðum starfsmanni til að
vinna að fjölbreyttum verkefnum við
framleiðslu á bátum.
Bæði er um að ræða vinnu við nýsmíði
og viðhald eldri báta.

Hæfniskröfur:
•
•
•
•

Reynsla af vinnu á golfvelli
Reynsla af mannaforráðum
Reynsla í skýrslugerð
Reynsla af viðhaldi véla og tækja

• Vallarstjóri aðstoðar framkvæmdastjórn við árlega skýrslugerð um viðhald og
framkvæmdir á golfvelli og umráðasvæði klúbbsins svo og um vélar og tæki

Umsóknir sendist á netfangið golfskali@ghg.is fyrir 20. nóvember 2020

Við leggjum áherslu á nákvæmni og
öguð vinnubrögð. Sveinspróf er æskilegt
en ekki skilyrði fyrir ráðningu.
Öllum umsóknum verður svarað og fullum
trúnaði heitið. Umsóknir skulu sendar á
netfangið: atvinna@trefjar.is
Trefjar ehf. er leiðandi í framleiðslu
plastbáta og heitra potta á Íslandi

Trefjar ehf.

Óseyrarbraut 29, 220 Haf narfirði
sími: 550-0100
pottar@trefjar.is

Framkvæmdastjóri þj

www.trefjar.is

LÖGFRÆÐINGAR Á
SKRIFSTOFU ALÞINGIS
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir lögfræðingum í tvær
stöður nefndarritara á nefndasvið frá 1. febrúar 2021.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fagleg aðstoð og lögfræðileg ráðgjöf við fastanefndir
og þingmenn.
• Yfirferð lagafrumvarpa og annarra þingmála.
• Vinnsla nefndarálita og breytingartillagna.
• Gerð lagafrumvarpa og annarra þingmála.
• Skipulagning og umsjón með starfi fastanefndar.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•

Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Reynsla úr opinberri stjórnsýslu eða af sambærilegu starfi.
Reynsla af gerð lagafrumvarpa er kostur.
Góð samskiptahæfni, jákvæðni, sveigjanleiki og rík
þjónustulund.
Skipulagshæfileikar, frumkvæði og sjálfstæð og öguð
vinnubrögð.
Mjög gott vald á íslensku jafnt í ræðu og riti.
Góð tungumálakunnátta, einkum í
Norðurlandamálum og ensku.
Geta til að vinna undir álagi.

Frekari upplýsingar um starfið
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta Alþingis
og Félags starfsmanna Alþingis.
Sótt er um starfið á starfatorg.is.
Starfshlutfall: 100%.
Umsóknarfrestur er til: 16.11.2020
Nánari upplýsingar veita:
Stígur Stefánsson, settur forstöðumaður nefndasviðs,
stigur@althingi.is, s: 563 0500.
Steindór Dan Jensen, settur deildarstjóri nefndadeildar,
steindorjensen@althingi.is, s: 563 0500.
gildi skrifstofu alþingis eru
framsækni | virðing | fagmennska

Verkefnastjóri
samskipta og þjónustu
Þjónustuskrifstofa FHS er þjónustueining
fyrir fimm aðildarfélög Bandalags
háskólamanna: Félag háskólamenntaðra
starfsmanna Stjórnarráðsins, Félag íslenskra
félagsvísindamanna, Fræðagarð, Stéttarfélag
bókasafns- og upplýsingafræðinga og
Stéttarfélag lögfræðinga. Samtals eru
félagsmenn um fimm þúsund. Skrifstofan er
lítill vinnustaður sem byggir á teymisvinnu og
nánu samstarfi starfsfólks hennar.

Þjónustuskrifstofa Félaga háskólamenntaðra sérfræðinga (FHS) leitar að framsýnum og
metnaðarfullum einstaklingi í stöðu verkefnastjóra samskipta og þjónustu.
Um nýtt starf er að ræða sem annars vegar felur í sér þjónustu við félagsmenn og hins vegar
innleiðingu nýrra og framsækinna lausna á því sviði.
Starfssvið
•
Verkefnastjórn stefnumótunar og innleiðingar nýrra lausna í samskiptum
og þjónustu stéttarfélaga.
•
Þjónusta við félagsmenn á sviði kjara- og réttindamála.
•
Eftirfylgni stærri verkefna og fyrirspurna.
•
Umsjón með vefsíðum, samfélagsmiðlum og stafrænum lausnum starfseminnar.
•
Gerð og eftirfylgni þjónustu- og samskiptaáætlunar.
Menntunar- og hæfniskröfur
•
Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
•
Þekking á stafrænum lausnum á sviði þjónustu og markaðssetningar.
•
Framúrskarandi þjónustulund og hæfni í samskiptum.
•
Sjálfstæði í starfi og öguð vinnubrögð.
•
Frumkvæði, drifkraftur og metnaður til að ná árangri.
•
Þekking á breytingastjórnun er æskileg.
•
Þekking á kjara- og réttindamálum og reynsla af starfsemi stéttarfélaga kostur.
•
Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
færni viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsóknarfrestur er til og með 18.nóvember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.

Umsjón með ráðningarferlinu hafa Auður
Bjarnadóttir hjá Vinnvinn (audur@vinnvinn.is)
og Georg Brynjarsson, framkvæmdastjóri FHS
(georg@bhm.is).

Sérfræðingur umhverfismála
ISAL í Straumsvík er fjölbreyttur vinnustaður
sem byggir framtíð sína á framúrskarandi
starfsfólki.
Við framleiðum hágæða ál með heilbrigðis- og
öryggismál í fyrirrúmi í sátt við umhverfi og
samfélag.

2019 - 2022

Rio Tinto á Íslandi hf. óskar eftir að ráða traustan og ábyrgan einstakling í starf sérfræðings
umhverfismála á rannsóknarstofu fyrirtækisins.
Rannsóknarstofan gegnir lykilhlutverki í umhverfismálum fyrirtækisins. Þar starfa 5 manns
sem sinna mælingum á sviði umhverfis- og vinnuumhverfismála ásamt ýmsum efnagreiningum
tengdum rekstri fyrirtækisins. Leitast er eftir traustum og ábyrgum einstaklingi til þess að verða
hluti af okkar teymi.
Starfssvið
•
Ábyrgð á efnagreiningum rannsóknarstofu og rekstri efnagreiningatækja.
•
Ábyrgð á umhverfis- og vinnuumhverfismælingum.
•
Ábyrgð á kolefnisbókhaldi fyrirtækisins (ETS).
•
Tryggja áreiðanleika mælinga og gæði niðurstaðna.
•
Úrvinnsla gagna og skýrslugerð.
•
Samskipti innan fyrirtækisins og við ytri aðila.
Menntunar- og hæfniskröfur
•
Háskólapróf í efnafræði eða sambærilegum greinum.
•
Góð þekking á efnagreiningum.
•
Þekking á umhverfismálum.
•
Þekking á gæðakerfum (ISO14001) er kostur.
•
Góð tölvukunnátta ásamt þekkingu á tölfræði og hæfni til greiningavinnu.
•
Góð enskukunnátta.
•
Góðir samskiptahæfileikar.
•
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.
Umsækjandi þarf að fara í heilsufarsskoðun ef af ráðningu verður.

Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
færni viðkomandi til að gegna starfinu.

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir
(audur@vinnvinn.is) og Hilmar Garðar
Hjaltason (hilmar@vinnvinn.is) hjá Vinnvinn.

Umsóknarfrestur er til og með 18.nóvember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á www.vinnvinn.is.
Við hvetjum áhugasama til að sækja um, óháð kyni og uppruna.
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Sales and Business
Development
Manager
You’re hungry to prove yourself. You’re willing to learn. You want to work in a fast-paced environment
with big international clients. Does that sound like you? Then be brave. Come and work with Men&Mice,
a leader in sustainable networking.
We’re looking for a Sales and Business Development Manager with a growth mindset to join our
successful Sales team. An organized team player who thrives on daily interactions with all kinds of
people and loves to sell, you’ll be helping to drive the success of Men&Mice globally.

Responsibilities

Skills and experience

We offer

• Help potential customers imagine what’s
possible for their networks

• University degree

• Work at a successful, rapidly growing
international tech company

• Drive sales performance: client
engagement, sales forecasts, trend and
market analysis
• Strategic planning and development
• Contribute to company and client
presentations including annual and
quarterly plans and performance
measurement

• Data driven, with experience in creating
sales dashboards and data reporting
• You easily adapt to new technology and
are quick to understand technical jargon
• Confident in presenting to clients
• You’re disciplined and you get things done
• Good communication and team working skills

• Collaborate with key distribution partners

• Fluent English, both written and spoken
(other languages are a plus)

How to apply

About Men&Mice

Applications should be completed at www.intellecta.is.
Please attach a CV with an introduction letter.
The closing date for applications is November 23, 2020.
Further information can be provided by Torfi Markússon
(torfi@intellecta.is) and Hafdís Ósk Pétursdóttir
(hafdis@intellecta.is) at Intellecta, tel + 354 511 1225.
All applications are strictly confidential and will be
answered.

We see ourselves as leaders in sustainable networking
through enabling enterprises to stay efficient, connected
and secure with our world-class overlay solution.
We believe in constant innovation, exceeding our customers’
expectations and investing in our people, products and
services. Our mission is to develop technologies and
innovations that help our customers stay in control of their
networks. We make our customers’ lives simple.

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

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.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

• Opportunity to work with Fortune 100
companies including Microsoft, Intel,
FedEx, and AT&T
• Strong product with a global presence
• International, high-performing and flexible
work environment
• Opportunities for international travel
• Competitive salary
• Based in Men&Mice’s global headquarters
in Kopavogur, Iceland

Men&Mice is continuously recognized for its
innovation and reliability: Microsoft Partner
Award in 2019, with the Men&Mice solution as
the only ‘Microsoft-preferred’ DDI solution on
the Azure Marketplace; prestigious awards from
Creditinfo multiple years running and was
named “Most Innovative Company” in 2019.
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Software
Developers
Challenge yourself every day.
Men&Mice is searching for talented Software Developers, with a passion for
solving diverse and interesting problems, to join the development team.

Responsibilities

Skills and experience

We offer

• Developing high quality software,
working in an agile environment

• Degree in Computer Science, Software Engineering
or equivalent

• Writing maintainable, high quality code

• Strong problem solving skills

• Opportunity to work with Fortune 100
companies including Microsoft, Intel, FedEx,
and AT&T

• Writing automatic unit and integration
tests

• Good communication and team working skills

• Participating in scrum activities, design
meetings and code reviews

• Knowledge of DNS, DHCP, IPv6 or other networking
technologies is an advantage

• Good English skills, both written and spoken

Programming languages and technologies used include
React, Typescript, C++, Python, MSSQL, PostgreSQL, Git,
Azure DevOps, Cypress, Docker and Kubernetes, amongst
many others. Having prior experience with any of these
technologies is beneficial, but please don't hesitate to
apply if you think you are a good candidate for the job.

How to apply

About Men&Mice

Applications should be completed at
www.intellecta.is. Please attach a CV with
an introduction letter.
The closing date for applications is November 18,
2020. Further information can be provided by
Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) and Hafdís Ósk
Pétursdóttir (hafdis@intellecta.is) at Intellecta,
tel + 354 511 1225.
All applications are strictly confidential and will
be answered.

We see ourselves as leaders in sustainable networking
through enabling enterprises to stay efficient, connected
and secure with our world-class overlay solution.
We believe in constant innovation, exceeding our customers’
expectations and investing in our people, products and
services. Our mission is to develop technologies and
innovations that help our customers stay in control of their
networks. We make our customers’ lives simple.

RÁÐNINGAR

Síðumúla 5

108 Reykjavík

• International, high-performing and flexible
work environment
• Opportunities for professional development
• You will join a great team of experienced
developers
• Competitive salary
• Based in Men&Mice’s global headquarters in
Kopavogur, Iceland

Men&Mice is continuously recognized for its
innovation and reliability: Microsoft Partner
Award in 2019, with the Men&Mice solution as
the only ‘Microsoft-preferred’ DDI solution on
the Azure Marketplace; prestigious awards from
Creditinfo multiple years running and was
named “Most Innovative Company” in 2019.

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.

• Strong product with a global presence

511 1225

intellecta.is
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Arctic Fish leitar að rafvirkja til
vinnu í seiðaeldisstöð fyrirtækisins
í Norðurbotni við Tálknafjörð
Markmið Arctic Fish er að áfram haldi uppbygging á arðsamri og sjálfbærri eldisstarfsemi.
Starfsemin verði í takt við umhverfiskröfur og sjálfbærni og í sátt við nánasta umhverfi
fyrirtækisins. Leiðandi stef í árangri Arctic Fish er mannauður fyrirtækisins og sátt við
náttúruna, sem styður samfélagslega ábyrgð rekstursins. Við erum staðsett á Vestfjörðum.
Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingi sem er tilbúinn að vera þátttakandi í framtíðar þróun starfsemi
Arctic Fish á Vestfjörðum. Seiðaeldisstöð fyrirtækisins í Norðurbotni er byggð með ítrustu kröfur í huga
og er með þeim fullkomnustu sem þekkjast í heiminum í dag. Seiðaeldisstöðin framleiðir seiði fyrir
áframeldi fyrirtækisins sem stundað er í fjörðum á Vestfjörðum í sjókvíum.
Stöðin er mjög tæknilega fullkomin þar sem notast er við tölvustýrðar stýringar til að stjórna öllu ferli frá
hrognum til seiða sem tilbúin eru í sjóeldi.

STARFSLÝSING

ÆSKILEGT HÆFI UMSÆKJANDA

ɤ Greining og viðhald á rafrænum vandamálum
ɤ Uppsetning á tengingum á rafmagni,
stýringum og öðrum búnaði
ɤ Viðhald og stjórnun á forritanlegum
sjáfstýringskerfum (PLC)
ɤ Framkvæma prófanir á rafölum og rafkerfum
ɤ Skráningar á eftirlits- og viðhaldskerfum
ɤ Almennt viðhald á rafbúnaði

ɤ
ɤ
ɤ
ɤ
ɤ

Réttindi rafirkja
Verkfræðingur
Verkefnastjórnun
Tölvunarfræðingur
Annað sambærilegt

LYKIL ÞÆTTIR SEM SKIPTA MÁLI:
ɤ
ɤ
ɤ
ɤ
ɤ

Góð athyglisgáfa
Hæfileiki til að takast á við vandamál og leysa þau
Skilningur á virkni vél- og hugbúnaðar til að tryggja örugga starfsemi
Grundvallar þekking og kunnátta á tölvubúnaði, SCADA og PLC
Falla vel að teymisvinnu

Frekari upplýsingar veitir Sigurvin Hreiðarsson í síma 891 8520

Við hvetjum konur sérstaklega til að sækja um. Umsóknir skal senda rafrænt á Kristínu Hálfdánsdóttur hjá Arctic Fish ehf á
kh@afish.is. Umsókn skal innihalda starfsferilskrá auk kynningarbréfs. Umóknarfrestur er til og með 14. nóvember n.k.

info@arcticfish.is ¦¦ www.arcticfish.is

LEITUM AÐ METNAÐARFULLUM EINSTAKLINGI
Í SKJALAGERÐ HJÁ
EIGNAMIÐLUN
Vegna aukinna umsvifa leitum við að metnaðarfullum einstaklingi til að slást í hóp öflugra
starfsmanna hjá Eignamiðlun. Við erum elsta starfandi fasteignasala á Íslandi og erum í
stöðugri þróun í breytilegu og krefjandi umhverfi á fasteignamarkaðinum.
Við leitum að löggiltum fasteignasala sem er metnaðarfullur, vandvirkur og góður í mannlegum samskiptum. Viðkomandi mun eingöngu starfa í skjalagerð og þarf að geta sinnt öllu
er varðar skjalagerð í fasteignasölu.

Menntun og hæfniskröfur
• Löggiltur fasteignasali
• Skipulagshæfni
• Góð færni í mannlegum samskiptum

Sterk tengsl
í íslensku
atvinnulífi

Nánari upplýsingar um starfið veitir
Guðlaugur Ingi Guðlaugsson,
gudlaugur@eignamidlun.is
Umsóknir skal senda á netfangið
gudlaugur@eignamidlun.is
Allar umsóknir og fyrirspurnir verða meðhöndlaðar
sem trúnaðarmál og hvetjum við alla sem telja sig
búa yfir þeirri getu og færni sem leitast er eftir til að
sækja um starfið.

• Sjálfstæð vinnubrögð
• Góð tölvufærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta

hagvangur.is
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VILTU VERA HLUTI AF ÖSSURAR LIÐINU?
Forstöðumaður fjárfestatengsla (e. Investor Relations Director)
Össur leitar að metnaðarfullum aðila til að leiða samskipti við fjárfesta og hlutahafa fyrirtækisins. Viðkomandi ber ábyrgð á efni tengdum
markaðstilkynningum og starfar sem talsmaður fyrirtækisins á fjármálamörkuðum með því að veita upplýsingar um stefnu og starfsemi
Össurar. Starfið krefst góðs samstarfs við forstjóra og fjármálastjóra. Starfinu geta fylgt ferðalög vegna samskipta við fjárfesta.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•

•

•
•
•
•

Útbúa markaðstilkynningar og kynningarefni um
árshlutauppgjör og ársskýrslu félagsins með tilheyrandi
greiningum á rekstrarniðurstöðu Össurar
Samskipti við greiningaraðila, þar á meðal aðstoð við
spurningar, líkanagerð og fjárhagsáætlanir
Samskipti við núverandi og tilvonandi hlutahafa, undirbúningur
fyrir hlutahafafundi og skipulagning á fjárfestaviðburðum
Tilfallandi greiningarvinna og kynningagerð innan fjármálasviðs
Önnur tilfallandi verkefni, t.d. verðmatsútreikningar og
markaðsgreiningar

•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði viðskipta-,
hag- eða verkfræði
Að minnsta kosti 7 ára starfsreynsla við fjárhagsgreiningar, fjármál
fyrirtækja og gerð kynningarefnis
Reynsla af því að koma fram og kynna fjármálagögn
Reynsla af verðmatsgerð er kostur
Mjög góð enskukunnátta
Mjög góð tök á Excel og PowerPoint
Framúrskarandi samskiptahæfileikar í bæði ræðu og riti
Góð skipulagsfærni, frumkvæði, sjálfstæði og nákvæmni
í vinnubrögðum

Sérfræðingur í aðfangakeðjustjórnun (e. Supply Chain Planner)
Össur leitar að drífandi og metnaðarfullum aðila í starf Supply Chain Planner. Starfið er í alþjóðlegu umhverfi og felur í sér samskipti
við starfsstöðvar Össurar í öðrum löndum.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•
•

•

Áætlanagerð fyrir framleiðslu og innkaup
Samskipti við sölu- og þróunardeildir um áætlanagerð á sölu
Greining, viðbrögð og boðmiðlun á frávikum í birgðastýringu
Þátttaka í sölu- og rekstraráætlunargerð Össurar
Viðhald og endurbætur á birgðastýringarkerfum og ferlum
Össurar

•
•
•
•
•
•
•

Umsóknarfrestur er til og með
16. nóvember 2020.
Við hvetjum áhugasama til að
sækja um, óháð kyni og uppruna.
Sótt er um starfið á vef Össurar,
ossur.is/mannaudur.
Athugið að velja viðeigandi starf.
For English version please see the
above webpage.
Nánari upplýsingar
veitir mannauðsdeild
í síma 515 1300.

Háskólapróf (MS) sem nýtist í starfi, svo sem vörustjórnun,
aðfangakeðjustjórnun eða viðskiptafræði
Nákvæmni, þjónustulund og talnagleggni
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Mjög góð enskukunnátta
Góð þekking á Microsoft Office, sérstaklega Excel
Starfsreynsla sem tengist áætlanagerð og birgðastýringu
Þekking á Navision eða öðrum ERP kerfum er kostur

Innkaupafulltrúi (e. Purchase Coordinator)
Össur leitar að drífandi og metnaðarfullum innkaupafulltrúa í innkaupadeild. Starfið er í alþjóðlegu umhverfi og felur í sér
samskipti við starfsstöðvar Össurar og birgja í öðrum löndum.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•

•

•
•
•

Birgðastýring
Innkaup á fullunnum vörum frá alþjóðlegum birgjum til
starfsstöðva Össurar
Samskipti við sölu- og þróunardeildir um áætlanagerð á sölu
Greining, viðbrögð og boðmiðlun á frávikum í birgðastýringu
Samskipti við birgja

•
•
•
•
•
•

Menntun sem nýtist í starfi, svo sem viðskiptafræði,
vörustjórnun eða aðfangakeðjustjórnun
Nákvæmni, þjónustulund og talnagleggni
Hæfni í mannlegum samskiptum
Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Mjög góð enskukunnátta
Starfsreynsla sem tengist innkaupum og birgðastýringu
Þekking á Navision eða öðrum ERP kerfum er kostur

Hjá félaginu starfa um 3500 manns
í 26 löndum.

Launafulltrúi (e. Payroll Analyst)
Össur leitar að reynslumiklum einstaklingi með góða samskiptahæfileika í mannauðsdeild fyrirtækisins. Í boði er 50% starf, en fyrir
er einn launafulltrúi.

STARFSSVIÐ

HÆFNISKRÖFUR

•
•
•
•

•

•
•

Aðstoð við launavinnslu
Bókun launa í fjárhagskerfi
Afstemmingar
Skil á skilagreinum til lífeyrissjóða, stéttarfélaga og
opinberra aðila
Samskipti við starfsfólk, lífeyrissjóði, stéttarfélög og
opinbera aðila
Önnur tilfallandi verkefni

Össur er leiðandi alþjóðlegt
fyrirtæki á sviði stoð- og
stuðningstækja.

•
•
•
•
•
•
•

Lágmark 5 ára reynsla af launabókhaldi, reynsla af H3
launakerfinu er kostur
Þekking og reynsla af bókhaldi, reynsla af Navision er kostur
Góð kunnátta og færni í Excel
Góð almenn tölvuþekking – t.d. af tímaskráningarkerfi
Þekking og reynsla af kjaramálum, t.d. veikindarétti & orlofsmálum
Nákvæmni, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
Jákvæðni og hæfni í mannlegum samskiptum
Enskukunnátta nauðsynleg

Gildi félagsins eru:
Heiðarleiki – Hagsýni – Hugrekki

WWW.OSSUR.IS
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Vörumerkjastjóri

7 . N ÓV E M B E R 2 0 2 0 L AU G A R DAG U R

Lækningavörufyrirtækið Viruxal ehf, dótturfyrirtæki

STARFSSVIÐ

Kerecis hf, leitar að vörumerkjastjóra. Viruxal þróar,

• uppbygging og markaðsetning vörumerkja

framleiðir og markaðssetur ViruxOral® og ViruxNasal®

• stefnumótun sölu- og markaðsmála og

munn- og nefúðana.

greining markaða
• samskipti og stuðningur við dreifingaraðila

Vörur Viruxal eru nú þegar á markaði á Íslandi og

og sölustjóra

stendur til að hefja markaðssetningu erlendis innan

• kostnaðaráætlun markaðsmála

skamms. Viruxal leitar að framúrskarandi einstaklingi

• kortlagning á þróun markaðarins

með þekkingu og reynslu á markaðs- og sölumálum.

og samkeppnisvara

Einstaklingurinn þarf að vera tilbúinn til að leiða

• umsjón vefsíðu, markaðsefnis og samfélagsmiðla

stefnumótun fyrirtækisins í þeim málaflokki.

• umsjón með þátttöku í ráðstefnusýningum

Vörumerkjastjórinn mun vinna með framkvæmda-

HÆFNISKRÖFUR

stjóra og sölustjórum/dreifingaraðilum hvers svæðis

• háskólamenntun í sölu/markaðsfræðum,

og annast verkefni sem snúa að markaðssetningu,

samskiptum eða sambærilegu

sölumarkmiðum og markaðsherferðum á mörkuðum

• mikill áhugi á sölu og markaðsmálum

fyrirtækisins sem og samskiptum við dreifingaraðila

• reynsla af vörustjórnun

víðsvegar um heiminn.

• þekking á stafrænni markaðssetningu
• góð samskiptahæfni

Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember nk.
Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Nánari upplýsingar veitir Sverrir Briem,

• drifkraftur, metnaður, frumkvæði og
sjálfstæð vinnubrögð
• góð tungumálakunnátta

sverrir@hagvangur.is

Kraftmikill
tækniteiknari
Eykt ehf. vill ráða kraftmikla tækniteiknara í fjölbreytt verkefni.
Starfið krefst kunnáttu og færni í helstu forritum fyrir tví- og þrívíða
teikningagerð, auk þekkingar á helstu stöðlum og teikniregum. Einstaklingar
með metnað, hæfni og góða skipulagshæfileika njóta sín í þessu starfi og
reynsla er kostur.

Eykt ehf. / Stórhöfða 34–40 / 110 Reykjavík / Sími 595 4400 / eykt.is

Hlutverk Eyktar er að byggja vönduð mannvirki
sem umgjörð um daglegt líf og atvinnurekstur.
Tekið er við umsóknum með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á Stórhöfða 34–40
eða með tölvupósti á adalsteinn@eykt.is. Nánari
upplýsingar um starfið veitir Aðalsteinn Sigurþórsson,
verkefnastjóri, á skrifstofu Eyktar.

Þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði frá 1986

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Vélstjóri
Rammi hf óskar eftir að ráða 1. Vélstjóra á
skuttogarann Múlaberg SI22 sem gerður er út
til rækjuveiða frá Siglufirði .
Stærð aðalvélar skipsins er 1325 KW og þarf
viðkomandi að hafa réttindi fyrir þá stærð.
Umsóknir má senda á: ragnar@rammi.is en
einnig eru veittar upplýsingar í síma 862 0069.

Rafvirkjameistari
Smith & Norland vill ráða yfirmann til starfa í
þjónustudeild fyrirtækisins.
Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum, kælitækjum og öðrum rafbúnaði, innkaup og afgreiðslu
varahluta, símsvörun og umsjón með þjónustuverkstæði okkar.
Leitað er að röskum og sjálfstæðum einstaklingi, rafvirkja með meistararéttindi, sem vill takast á við áhugavert
starf og hefur mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum í vaxandi umsvifum. Æskilegt er að
viðkomandi hafi reynslu af viðgerðum kælitækja.
Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu fyrirtæki á rafmagnssviði.
Áhugasamir sendi umsókn á halldorh@sminor.is eða skili henni á skrifstofu fyrirtækisins með upplýsingum um
menntun og fyrri störf fyrir 20. nóvember.
Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, sminor.is (undir flipanum Fyrirtækið).
Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.

Benchmark Genetics is part of Benchmark plc, a leading aquaculture biotechnology company.
Benchmark develops products and solutions in genetics, health and advanced nutrition to
enable food producers to improve their sustainability and profitability.
www.benchmarkplc.com

Global RAS Technical Manager
Benchmark Genetics is a global leader in aquaculture breeding and genetics, and our mission is to drive sustainability in aquaculture. We do this by improving yield,
quality, health and welfare.
We are a significant provider of high performing stocks of Atlantic salmon, marine shrimp (L. vannamei), and Nile tilapia. Our extensive experience in applied breeding programs includes 18 species across all major aquaculture producing countries. The company is also highly recognized for supplying advanced technical genetic
and support services to applied breeding programs operated by third parties.
Our subsidiaries include Benchmark Genetics Norway (formerly SalmoBreed and Akvaforsk Genetics Center), StofnFiskur hf. Iceland, Benchmark Genetics Chile,
Benchmark Genetics Colombia, and Benchmark Genetics USA.
Building upon the success and growth that has been part of the overall commercial strategy that Benchmark Genetics has adopted, the business is recruiting for a
RAS Global Technical Manager. The role, which is newly created, is based in Iceland, will be the significant technical lead position for Genetics in the fast-emerging
land-based aquaculture fish farming, with a clear specific focus and expertise in RAS systems on a global basis.

Key Responsibilities
• Support all our land-based customers
• Be a discussion partner for our global RAS-customers
• Work closely with RAS-customers to ensure optimal performance of our
genetic products
• Build RAS-competence within the commercial division
• Take part in our technical support program in Iceland and Faroe Islands
• Potentially some commercial responsibility on selected customers
Qualifications and experience
• University degree education or equivalent industry experience
• Significant technical experience in the salmon industry
• Technically strong within RAS
• Good biological understanding
• Excellent organizational and teamwork skills
• Fluent in spoken and written English and one Nordic language (preferable)

Personal attributes/characteristics
• Good communicator
• Commercial mindset
• Forensic on detail
Salary: Salary depending on qualifications and experience
Hours: Full-time position
Location: Hafnarfjordur, Iceland, but we may consider other locations under
specific circumstances.
Reports to: Commercial Director Benchmark Genetics
Application deadline: November 30, 2020

All applications should be in English and sent to Benchmark Genetics People Manager Heiða Lára Heiðardsóttir heida.heidarsdottir@bmkgenetics.com.
For further questions about the position please contact Benchmark Genetics Commercial Director Geir-Olav Melingen geir.olav@bmkgenetics.com.
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skrifstofu samgangna
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Þingeyjarskóli í Þingeyjarsveit auglýsir eftir

leikskólakennara
við leikskóladeildina Barnaborg.

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytið leitar að öflugum stjórnanda sem
hefur brennandi áhuga og þekkingu eða reynslu af samgöngumálum til að
leiða skrifstofu samgangna hjá ráðuneytinu.
Hlutverk skrifstofunnar er að vinna að stefnumörkun er tryggir markmið um
greiðar, hagkvæmar, öruggar og umhverfislega sjálfbærar samgöngur á landi,
sjó og lofti og að þær stuðli að jákvæðri byggðaþróun.
Skrifstofustjóri leiðir starf skrifstofunnar undir yfirstjórn ráðuneytisstjóra.
Við viljum ráða til starfa einstakling sem hefur áhuga á samfélaginu,
samgöngum og nýsköpun og hefur farsæla reynslu af því að skapa liðsheild
og virkja fólk til árangurs.
Við leitum að stjórnanda sem býr yfir:
• Færni í að skapa liðsheild á vinnustað og leiða fólk til árangurs
• Metnaði, framsýni, samskiptafærni, jákvæðu og lausnamiðuðu hugarfari
• Þekkingu eða reynslu af málefnasviði skrifstofunnar
• Áhuga á nýsköpun og framþróun
• Árangursríkri reynslu af stefnumótun og áætlunargerð
• Háskólaprófi sem nýtist í starfi
• Góðri færni í íslensku og ensku í ræðu og riti og haldbærri reynslu
í Norðurlandamáli kostur
• Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur
• Þekking á EES samningnum og framkvæmd hans kostur
Um er að ræða setningu í embættið til eins árs frá 1. febrúar 2021.

Umsóknarfrestur er til og með föstudagsins 20. nóvember.
Sækja skal um starfið á starfatorg.is. Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá
ásamt kynningarbréfi með upplýsingum um ástæðu umsóknar og þann
árangur sem viðkomandi hefur náð í starfi og telur að nýtist embættinu.
Frekari upplýsingar um starfið veitir Ragnhildur Hjaltadóttir ráðuneytisstjóri,
ragnhildur.hjaltadottir@srn.is eða 545-8200.
Frekari upplýsingar
má nálgast á starfatorg.is

Vinnvinn | Kringlan 7 | 103 Reykjavík
Sími 552 1212 | vinnvinn@vinnvinn.is | www.vinnvinn.is

Við leitum að kennara sem:
• Hefur kennaramenntun og leyfisbréf á viðkomandi
skólastigi
• Treystir sér í faglega og metnaðarfulla vinnu
• Er lausnamiðaður
• Er sveigjanlegur og með góða samskiptahæfni
• Er sjálfstæður í vinnubrögðum og sýnir/býr yfir
frumkvæði
• Hefur metnað til að takast á við ný og spennandi
verkefni
• Vill taka þátt í samstarfi og teymisvinnu
• Ber virðingu fyrir börnum og hefur áhuga á að starfa
með þeim
Þingeyjarskóli er samrekinn leik-, grunn- og tónlistarskóli
með rétt um 100 nemendur. Þar af tæplega 30 leikskólanemendur á tveimur starfsstöðvum. Áhersla er lögð á
teymisvinnu og fjölbreytta kennsluhætti innan skólans
sem og að skapa leik- og námsumhverfi sem auðgar
bernsku barna og örvar þroska þeirra. Þingeyjarskóli
hefur hafið innleiðingu á agastefnunni Jákvæður agi.
Rík tónlistarhefð er við skólann.
Lögð er áhersla á samvinnu og sameiginlega ábyrgð
starfsmanna á verkefnum skólans.
Gerðar eru kröfur um mikla hæfni í mannlegum
samskiptum, stundvísi og hreint sakavottorð.
Nýlega flutti leikskóladeildin í nýtt og glæsilegt húsnæði
og starfsaðstaða er til fyrirmyndar.
Möguleiki er á húsnæði á staðnum.
Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, eru hvattir til
að sækja um.
Staðan er laus frá og með 1. janúar 2021.
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2020.
Umsóknir skulu sendast á netfangið
johannrunar@thingeyjarskoli.is
Nánari upplýsingar veitir Jóhann Rúnar Pálsson
skólastjóri í vs 4643580 /8990702 eða í gegnum
netfangið johannrunar@thingeyjarskoli.is

Verður þú mikilvægt púsl
í öflugri liðsheild?
Skatturinn er á höttunum eftir
glaðbeittum, þjónustudrifnum og jákvæðum
einstaklingi til að slást í hóp frábærra þjónustufulltrúa
Skattsins á innheimtu- og skráasviðinu í Reykjavík.

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

Almennar ráðningar á markaði
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.

Þann 1. janúar 2020 sameinuðust embætti tollstjóra og embætti ríkisskattstjóra í eina öfluga og
leiðandi upplýsinga- og þjónustustofnun á sviði skatta- og tollamála sem ber heitið Skatturinn.

Helstu verkefni og ábyrgð
•
•
•
•

Almenn upplýsingagjöf og úrlausn mála í tengslum við vanskilainnheimtu skatta og gjalda.
Samskipti við gjaldendur á starfsstöð embættisins sem og í síma.
Afgreiðsla aðsendra erinda.
Samskipti við innlendar samstarfsstofnanir.

Um er að ræða 100% starfshlutfall á starfsstöð Skattsins, Tryggvagötu 19. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

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

Stúdentspróf eða samsvarandi menntun.
Skipulögð, nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð.
Gott vald á íslensku og ensku í töluðu og rituðu máli.
Fáguð framkoma og lipurð í samskiptum.
Jákvæðni og rík þjónustulund.
Geta til að vinna undir álagi.
Góð almenn tölvukunnátta.
Hreint sakavottorð.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhanna Lára Guðbrandsdóttir í síma 442-1000
eða í tölvupósti á johanna.gudbrandsdottir@skatturinn.is

Sveigjanleg nálgun
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.

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu Skattsins, skatturinn.is, 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.
Umsækjendum um störf hjá Skattinum kann að vera gert að leysa verkefni í ráðningarferlinu
sem kæmu, auk annarra þátta, heildstætt inn í mat á hæfni þeirra til viðkomandi starfa.
Launakjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og
Sameyki hafa gert.
Umsóknarfrestur er til og með 17. nóvember 2020 og verður öllum umsóknum svarað
þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

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.

Erum við
að leita að þér?
WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS
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Framkvæmdastjóri þj
LÖGFRÆÐINGAR Á
SKRIFSTOFU ALÞINGIS
Skrifstofa Alþingis auglýsir eftir lögfræðingum í tvær
stöður nefndarritara á nefndasvið frá 1. febrúar 2021.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Fagleg aðstoð og lögfræðileg ráðgjöf við fastanefndir
og þingmenn.
• Yfirferð lagafrumvarpa og annarra þingmála.
• Vinnsla nefndarálita og breytingartillagna.
• Gerð lagafrumvarpa og annarra þingmála.
• Skipulagning og umsjón með starfi fastanefndar.

Hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•

Embættis- eða meistarapróf í lögfræði.
Reynsla úr opinberri stjórnsýslu eða af sambærilegu starfi.
Reynsla af gerð lagafrumvarpa er kostur.
Góð samskiptahæfni, jákvæðni, sveigjanleiki og rík
þjónustulund.
Skipulagshæfileikar, frumkvæði og sjálfstæð og öguð
vinnubrögð.
Mjög gott vald á íslensku jafnt í ræðu og riti.
Góð tungumálakunnátta, einkum í
Norðurlandamálum og ensku.
Geta til að vinna undir álagi.

Frekari upplýsingar um starfið
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi forseta Alþingis
og Félags starfsmanna Alþingis.
Sótt er um starfið á starfatorg.is.
Starfshlutfall: 100%.
Umsóknarfrestur er til: 16.11.2020
Nánari upplýsingar veita:
Stígur Stefánsson, settur forstöðumaður nefndasviðs,
stigur@althingi.is, s: 563 0500.
Steindór Dan Jensen, settur deildarstjóri nefndadeildar,
steindorjensen@althingi.is, s: 563 0500.
gildi skrifstofu alþingis eru
framsækni | virðing | fagmennska

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.

Sérfræðingar í
ráðningum
Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

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.

FAST

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Ráðningar

www.fastradningar.is
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SKAPANDI SAMFÉLAG Á FRÆÐASVIÐI LISTA
SVIÐSFORSETI AKADEMÍSKRAR ÞRÓUNAR
Listaháskóli Íslands leitar eftir metnaðarfullum og skipulögðum einstaklingi með mikla leiðtogahæfni
í stöðu sviðsforseta akademískrar þróunar.
SVIÐSFORSETINN
– er leiðandi í þróun á kennslu, rannsóknum og akademískum vinnubrögðum við LHÍ
– ber ábyrgð á akademískri uppbyggingu sviðsins
– leiðir uppbyggingu og þróun meistaranámsbrauta
– vinnur að þverfaglegum markmiðum og innleiðingu á stefnu LHÍ í samráði við aðra stjórnendur
– stýrir starfsemi sviðsins, annast stjórnun þess og rekstur og sinnir starfsmannahaldi.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknarfrestur er 11. nóvember 2020.
Ráðið er í starfið frá miðjum janúar 2021.

Ítarlegar upplýsingar um starfið, hæfiskröfur og umsóknargögn er að finna á lhi.is/laus-storf
Farið verður með umsóknir og fyrirspurnir sem trúnaðarmál.
Skólinn áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

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.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari
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Okkur vantar
hjúkrunarfræðinga
í teymið okkar!
Vinnuvernd ehf. auglýsir eftir hjúkrunarfræðingum til að sinna fjölbreyttum verkefnum
á sviði heilsuverndar og heilsueflingar.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar
en 1. janúar næstkomandi.

Tvær stöður aðstoðarleikskólastjóra

Vinnuvernd er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig á sviði
vinnuverndar og heilsueflingar. Í dag njóta fjölmörg íslensk
fyrirtæki, stofnanir og sveitarfélög þjónustu okkar og þeim
fjölgar stöðugt.

Lögð er áhersla á frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð auk hæfni í samskiptum og samvinnu.

Á vegum Vinnuverndar starfar öflugt teymi sem samanstendur af læknum, sálfræðingum, hjúkrunarfræðingum,
sjúkraþjálfurum auk annars starfsfólks.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember nk.
og skulu umsóknir ásamt ferilskrá berast
á netfangið vinnuvernd@vinnuvernd.is.

FAGMENNSKA - TRAUST - SAMVINNA - SÓKN

Nánari upplýsingar veitir Valgeir Sigurðsson,
framkvæmdastjóri, í síma 578 0800.
Holtasmári 1 · 201 Kópavogur · Sími 578 0800 · www.vinnuvernd.is

Vilt þú taka þátt í því að byggja upp skólastarf í nýjum grunnskóla á Selfossi?

Aðstoðarskólastjóri Stekkjaskóla
Stekkjaskóli auglýsir eftir aðstoðarskólastjóra frá og með 1. mars 2021. Skólinn tekur til starfa næsta haust með um
150 nemendum í 1. – 4. bekk en fullbyggður verður hann fyrir 500 nemendur í 1. – 10. bekk.
Í Stekkjaskóla verður lögð áhersla á teymiskennslu, teymisvinnu, fjölbreytta kennsluhætti og jákvæðan skólabrag.
Aðstoðarskólastjóri mun taka þátt í stefnumörkun skólans sem tekur meðal annars mið af menntastefnu Árborgar sem byggir
á hugmyndinni um skólann sem lifandi lærdómssamfélag.
Sveitarfélagið Árborg er ört stækkandi þar sem áhersla er lögð á öflugt skóla- og frístundastarf og góða velferðarþjónustu.
Skólar og aðrar deildir fjölskyldusviðs vinna að því að styrkja heildstæða nærþjónustu við börn, foreldra og skóla.
Nánari upplýsingar um sveitarfélagið, fjölskyldusvið og skólaþjónustu Árborgar má finna á www.arborg.is
Leitað er eftir metnaðarfullum einstaklingi sem býr yfir leiðtogahæfni og hefur víðtæka þekkingu á skólastarfi og framsækna
skólasýn.
Meginverkefni:
• Staðgengill skólastjóra
• Vinnur ásamt samstarfsfólki að stefnumörkun skólans
• Veitir faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Kemur að skólanámskrárgerð og innra mati
• Vinnur ásamt skólastjóra að daglegri stjórnun skólans og skipulagningu skólastarfsins
Menntunar- og hæfnikröfur:
• Leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla í grunnskóla
• Framhaldsmenntun í stjórnun eða uppeldis- og kennslufræði er mikill kostur
• Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun er æskileg
• Leiðtogahæfni, metnaður og áhugi á skólaþróun er skilyrði
• Þekking á teymiskennslu og sveigjanlegu skólastarfi er mikill kostur
• Jákvæðni og góð færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
Frekari upplýsingar
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og KÍ v/SÍ. Starfshlutfall er 100%. Vakin er athygli á
stefnu Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.
Nánari upplýsingar veitir Hilmar Björgvinsson skólastjóri, netfang hilmarb@arborg.is , sími 863 0922. Þorsteinn Hjartarson,
sviðsstjóri fjölskyldusviðs, getur einnig veitt upplýsingar um skólann, netfang thorsteinnhj@arborg.is, sími 480-1900.
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2020.
Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf og rökstuðningur fyrir hæfni í starfið og framtíðarsýn umsækjanda
varðandi þróun skólastarfs. Skila skal umsókn í gegnum ráðningarvef sveitarfélagsins, www.starf.arborg.is

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi
hagvangur.is

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum stjórnendum
með leikskólakennararéttindi og stjórnunarreynslu.
Í Sveitarfélaginu Árborg búa rúmlega 10 þúsund manns og
lögð er áhersla á öflugt skóla- og frístundastarf og góða velferðarþjónustu. Skólar og aðrar deildir fjölskyldusviðs vinna
að því að styrkja heildstæða nærþjónustu við börn, foreldra
og skóla. Þá er áhersla lögð á snemmtækan stuðning,
góð tengsl skóla og skólastiga og skólaþróunarverkefni
sem unnin eru í anda lærdómssamfélagsins. Leitað er að
metnaðarfullum einstaklingum sem búa yfir leiðtogahæfni
og mikilli reynslu og þekkingu á skólastarfi. Ráðið verður í
stöðurnar frá 1. febrúar 2021 eða eftir samkomulagi.

Aðstoðarleikskólastjóri Goðheima

Goðheimar er nýr sex deilda leikskóli á Selfossi sem áætlað
er að opna í mars 2021. Aðstoðarleikskólastjóri mun m.a.
taka þátt í undirbúnings- og stefnumótunarvinnu með
leikskólastjóra.

Aðstoðarleikskólastjóri Brimvers/Æskukots

Leikskólinn Brimver/Æskukot er fjögurra deilda leikskóli með
starfsstöðvar á Eyrarbakka og Stokkseyri. Skólinn vinnur
eftir Heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur og Grænfánans og
unnið er að innleiðingu á heilsueflandi leikskóla. Gert er ráð
fyrir að aðstoðarleikskólastjóri hafi faglega yfirumsjón með
stoðþjónustu skólans.
Meginverkefni aðstoðarleikskólastjóra
• Staðgengill leikskólastjóra og ábyrgð á rekstri í samráði
við hann
• Dagleg stjórnun og skipulagning skólastarfsins í samráði
við leikskólastjóra
• Ráðgjöf til starfsmanna að höfðu samráði við leikskólastjóra
• Uppeldi og menntun leikskólabarna
• Veita foreldrum/forráðamönnum barna stuðning, fræðslu
og ráðgjöf
• Þátttaka í stefnumörkun skólans ásamt stjórnunarteymi og
öðru samstarfsfólki
Menntun og færnikröfur
• Leikskólakennararéttindi áskilin
• Framhaldsmenntun í stjórnun og/eða kennslufræðum er
mikill kostur
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Leiðtoga- og skipulagshæfileikar
• Þekking og reynsla af rekstri og stjórnun er skilyrði
• Góð færni í mannlegum samskiptum
• Áhugi og hæfni í starfi með börnum
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
Frekari upplýsingar
Umsóknarfrestur er til 15. nóvember 2020. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga
og KÍ v/FSL. Starfshlutfall er 100%. Vakin er athygli á stefnu
Árborgar að jafna hlutfall kynjanna í störfum og að vinnustaðir endurspegli fjölbreytileika samfélagsins.
Nánari upplýsingar v/starfs aðstoðarleikskólastjóra
Goðheima veitir Sigríður Birna Birgisdóttir, leikskólastjóri,
sigridurb@arborg.is Sími 480-6352 og 480-3272.
Upplýsingar v/starfs aðstoðarleikskólastjóra Brimver/Æskukots veitir Birna Guðrún Jónsdóttir, leikskólastjóri,
birnagj@arborg.is, Sími 480-6372.
Umsóknum fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf, leyfisbréf og
rökstuðningur fyrir hæfni í starfið og framtíðarsýn umsækjanda varðandi þróun skólastarfs. Umsókn ásamt fylgigögnum skal skila í gegnum ráðningarvef sveitarfélagsins
http://starf.arborg.is/

Viðskiptastjóri (Account Manager)
Getur þú unnið sjálfstætt, skipulega og ertu með ríka þjónustulund? Hefur þú áhuga á að vera hluti af teymi sem sinnir þjónustu þar sem viðskiptavinirnir eru fjármálafyrirtæki víða um
heiminn?
Við erum að leita að einstaklingi í þjónustuteymið okkar. Við erum góð í mannlegum samskiptum, sérfræðingar í okkar kerfum og höfum mikinn metnað til þess að þjóna okkar viðskiptavinum.
Við erum tilbúin að taka á móti réttum aðila sem eykur breidd og afköst hjá teyminu okkar.
Viðskiptastjóri sinnir þjónustu og ráðgjöf við hugbúnað five°degrees. Tekur þátt í prófunum og innleiðingum á hugbúnaði og vinnur með vörustjóra að hugmyndum um nýja virkni
í okkar hugbúnaði.
Til að koma til greina í starfið þarftu að hafa háskólagráðu í tölvunarfræði, viðskiptafræði eða sambærilegum greinum. Góð þekking á starfsemi fjármálafyrirtækja og reynsla af okkar
kerfum er kostur.

Forritari (Software Developer)
Ert þú drífandi manneskja með góða forritunarkunnáttu sem er spennt fyrir að vinna í sjálfstæðum litlum hópi að fjármálahugbúnaði framtíðarinnar? Þá erum við hjá five°degrees að leita að
þér til að hanna, þróa og reka hugbúnaðarkerfi okkar.
Við nýtum okkur fyrst og fremst Microsoft tækni, svo sem Azure, .net, C#, Fluent UI og SQL Server, og erum stöðugt að leita nýrra leiða til að gera hlutina betur. Þar vonumst við til að þú getir
orðið okkur að liði.
Til að koma til greina í starfið þarftu að hafa háskólagráðu í tölvunarfræði, hugbúnaðarverkfræði eða sambærilegri grein, eða hafa mjög góða þekkingu og áralanga starfsreynslu af þeirri
tækni sem við notum.

Vörustjóri (Product Owner)
Við leitum að áhugasömum og duglegum vörustjóra fyrir verðbréfakerfi five°degrees. Hlutverk vörustjóra hjá okkur er að taka ábyrgð á verkefnum sem eru unnin á hugbúnaðarsviði, framvindu þeirra og gæðum fyrir viðskiptavini og notendur.
Á hugbúnaðarsviði hjá okkur starfar metnaðarfullt starfsfólk með mikla þekkingu og reynslu í gerð hugbúnaðar fyrir fjármálamarkað. Vörustjóri vinnur með öflugum hóp sérfræðinga að því að
leysa þarfir okkar viðskiptvina.
Við notumst við Agile verkstýringu, ýmist Scrum eða Kanban. Lögð er áhersla á stöðugar endurbætur og vönduð vinnubrögð.
Vörustjóri kynnir vörur og lausnir five°degrees fyrir viðskiptavinum. Forgangsraðar verkefnum í samráði við notendur og þróunarteymi. Mikilvægt er að viðkomandi geti unnið úr kröfum viðskiptavina allt frá hugmyndum til enda afurðar.
Til að koma til greina í starfið þarftu að hafa háskólagráðu í tölvunarfræði, viðskiptafræði eða sambærilegum greinum. Góð þekking á verðbréfaviðskiptum og reynslu af fjármálastarfsemi.
Umsóknarfrestur er til 23. nóvember. Umsóknir sendist á job@fivedegrees.is

Erum við að leita að þér?
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ÚTBOÐ
BJARKARLAND, GATNAGERÐ OG LAGNIR
2. ÁFANGI 2020
Fyrir hönd Sveitafélagsins Árborgar er óskað eftir tilboðum í verkið:
Bjarkarland, gatnagerð og lagnir 2. áfangi 2020.
Verkið felur í sér gatnagerð og lagnavinnu í Bjarkarlandi á Selfossi, þ.e. gröft, fyllingar,
burðarlög og malbikun gatna og stíga, lagningu stofnlagna og heimæða fráveitu,
vatnsveitu, hitaveitu, rafveitu og fjarskiptalagna og götulýsingu.
Helstu magntölur eru:
Gröftur
Fyllingar
Styrktar- og burðarlag
Malbik
Frárennslislagnir
Vatnslagnir
Hitaveitulagnir
Fjarskiptalagnir
Raflagnir götulýsingar
Götuljósastólpar

112.000
116.000
52.700
42.700
6.800
4.500
4.500
12.600
8.100
200

Verkinu er áfangaskipt á eftirfarandi hátt:
Áfangi A, Björkurstekkur
Áfangi B, Hólastekkur
Hitaveitutenging um Hólastekk
skal að fullu lokið:
Áfanga C, Hluti Móstekks
Áfanga D, Móstekkur kláraður:
Verkinu skal að fullu lokið:

m³
m³
m³
m²
m
m
m
m
m
stk

1. september 2021.
1. september 2022.
1.
1.
1.
1.

desember 2021.
október 2023.
júní 2024.
júní 2024.

Útboðsgögn verða afhend í útboðskerfinu Ajour þar sem bjóðendur geta sótt gögn frá og
með 10. nóvember 2020. Bjóðendur skrá sig inn á vef og hlaða niður gögnum.
https://is.ajoursystem.is/Tender/DirectLink/40e37d8f-d60b-4c37-bf2f-f8f15179b4ff
Notkunarleiðbeiningar um kerfið má sjá hér https://help.ajoursystem.com/astopic/tender/
Tilboði skal skila rafrænt í útboðskerfinu Ajour. Tilboð skulu sett fram með þeim hætti sem
sett er fram í útboðskerfinu og í samræmi við skilmála útboðs og hlaða upp þeim skrám
sem gerð er krafa um. Bjóðandi fær staðfestingarpóst þegar hann hefur skilað tilboði. Ef
enginn póstur berst, hefur afhending ekki tekist. Bjóðendur skulu í þeim tilfellum leita til
Ajour þjónustuaðila án tafar. Bjóðandi ber ábyrgð á að tilboð berist á réttum tíma og eru
hvattir til að hefja tímanlega vinnu við að skila þeim inn.

Útboð
Hveragerðisbær óskar eftir tilboðum í verkið:
Kambaland III áfangi 2020
Verklok eru 1. ágúst 2022.
Verkið felur í sér gerð á nýjum götum í hverfinu Kambalandi í Hveragerði. Búið er að
grafa laust efni upp úr hluta af götustæðum
og leggja hluta af fráveitu og kaldavatnsstofnum. Verktaki skal jarðvegsskipta götustæði samkvæmt kennisniðum, leggja
styrktar- og burðarlög, malbika götur og
gangstíga og steypa kantsteina. Verktaki
skal einnig leggja fráveitu, vatnsveitu, hitaveitu og ýmist leggja eða aðstoða við
lagningu annara veitulagna.
Áfangaskil eru eftirfarandi:
Áfangi 1: Langahrauni án yfirborðsfrágangs
skal lokið - 1. maí 2021
Áfangi 2: Helluhrauni og Lindahrauni skal að
fullu lokið - 15. október 2021
Verklok: Verkinu öllu skal að fullu lokið 1. ágúst 2022
Helstu magntölur eru:
•
•
•
•
•
•
•

Árangur fyrirtækja ræðst af þekkingu, getu og reynslu
starfsmanna. Hver einstök ráðning er mikilvæg fjárfesting
og er hagur bæði fyrirtækis og viðkomandi einstaklings
að vel takist til.
Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

3000 m³
14400 m³
2200 m²
9700 m²
2075 m
950 m
1441 m

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi
frá og með þriðjudeginum 10. nóvember
2020. Þeir sem hyggjast gera tilboð í
verkið skulu hafa samband við Bárð Árnason
hjá EFLU á Suðurlandi með því að senda
tölvupóst á netfangið ba@efla.is og gefa upp
nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í
kjölfarið útboðsgögnin send í tölvupósti.

RÁÐNINGAR

Intellecta ehf.

Gröftur:
Styrktarlag og fylling
í lagnaskurði:
Fleygun:
Malbik:
Fráveitulagnir:
Vatnsveitulagnir:
Hitaveitulagnir

intellecta.is

Tilboðum skal skila á skrifstofu Hveragerðisbæjar Breiðumörk 20, 810 Hveragerði fyrir
kl. 11:00 fimmtudaginn 26. nóvember
2020, en þá verða þau opnuð að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.
Byggingafulltrúinn í Hveragerði

ATVINNUAUGLÝSINGAR
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Svalbarðsstrandarhreppur
Ráðhúsinu Svalbarðseyri
606 Akureyri
www.svalbardsstrond.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:
• Ráðhús Reykjavíkur - bílastæðahús,
útboð nr. 15048.
Nánari upplýsingar er að finna á
www.reykjavik.is/utbod

Útboð

Innkaupaskrifstofa

Smíði og uppsetning glugga og klæðningar
Sími 411 1111

EFLA verkfræðistofa, fyrir hönd 105 Miðborgar, óskar eftir tilboðum í smíði og uppsetningu glugga og klæðningar á Hallgerðargötu 13 á Kirkjusandsreit í Reykjavík.

190 m2

Álgluggakerfi

3100 m2

Klæðning

1800 m2

Minjastaðurinn

Verktími: Desember 2020 – júlí 2021
Þeir sem hyggjast gera tilboð í verkið skulu
hafa samband við Jóhannes Benediktsson,
johannes.benediktsson@efla.is, og gefa
upp nafn, heimilisfang, síma og netfang.
í kjölfarið verða útboðsgögn afhend á
rafrænu formi.
Tilboðum skal skilað rafrænt eigi síðar en
kl. 14.00 föstudaginn 27. nóvember 2020.
EFLA VERKFRÆÐISTOFA
412 6000

efla@efla.is

www.efla.is

ÚTBOÐ

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í endurnýjun á vallarlýsingu í Fagralundi í Kópavogi.
Í verkinu felst að taka niður núverandi vallarlýsingu og setja upp nýja LED-lýsingu á sex
ljósmöstur. Endurnýta skal núverandi möstur.
Lamparnir eiga að vera stillanlegir þannig að
allir lampar geta verið stilltir fyrir 300lux/
200lux/100lux. Skila skal verkinu fullfrágengnu.
Verkinu skal skila fullbúnu 31. mars 2021.
Útboðsgögn eru afhent rafrænt og skulu
þeir sem óska eftir útboðsgögnum senda
tölvupóst á netfangið utbod@kopavogur.
is frá og með þriðjudeginum 10 nóvember
nk. Í tölvupósti skal koma fram nafn tengiliðs
vegna útboðsins, símanúmer, netfang og nafn
fyrirtækis.
Sökum ástandsins í samfélaginu verður
opnunarfundur lokaður og skal tilboði kopavogur.is
skilað
rafrænt með því að senda það í tölvupósti á
netfangið utbod@kopavogur.is , föstudaginn
27. nóvember 2020 fyrir kl. 13.00.

kopavogur.is

Skipulags- og byggingarfulltrúi

á Gásaeyri, Hörgársveit
– auglýsing skipulagstillögu
Sveitarstjórn Hörgársveitar samþykkti á fundi sínum þann
29. október sl. að auglýsa tillögu að deiliskipulagi minjastaðar á Gásaeyri skv. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.
Deiliskipulagið tekur til uppbyggingar á aðstöðu til móttöku
gesta á minjastaðnum á Gásaeyri. Gert er ráð fyrir að innan
skipulagssvæðisins rísi aðstöðuhús, kirkja, salerni auk þess
sem útbúið verði bílastæði og stígar.

Skipulagsauglýsing

Skipulagstillagan liggur frammi á sveitarskrifstofu Hörgársveitar frá 9. nóvember til og með 21. desember 2020 auk
þess sem tillagan verður aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins, horgarsveit.is.

Í samræmi við samþykkt sveitarstjórnar Blönduósbæjar,
24. september 2020, er hér með auglýst tillaga að breytingu
á aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030, samhliða henni er
auglýst breyting á deiliskipulaginu í Stekkjarvík.

Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með gefinn
kostur á að koma athugasemdum á framfæri til mánudagsins
21. desember 2020. Athugasemdir skulu vera skriflegar
og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og byggingarfulltrúa
Eyjafjarðar, Skólatröð 9, Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í
tölvupósti á netfangið sbe@sbe.is.

Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 eru hér
auglýstar tillögur að eftirfarandi breytingum á aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030:

Skipulags- og byggingarfulltrúi

Gervigrasvöllur í Fagralundi:
Endurnýjun vallarlýsingar

Sveitarstjórn Svalbarðsstrandarhrepps samþykkti á fundi
sínum 11. ágúst 2020 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi
íbúðarsvæðis í landi Halllands skv. 41. gr. skipulagslaga
nr. 123/2010. Deiliskipulagið tekur til fjögurra íbúðarhúsalóða á svæði sem auðkennt er íbúðarsvæði ÍB15 í gildandi
aðalskipulagi sveitarfélagsins.
Skipulagstillagan liggur frammi á skrifstofu sveitarfélagsins frá 9. nóvember til 21. desember 2020 og er auk þess
aðgengileg á heimasíðu sveitarfélagsins, svalbardsstrond.is
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn frestur til mánudagsins 21.desember n.k. til að gera
athugasemdir við skipulagstillöguna. Athugasemdir skulu
vera skriflegar og skulu berast á skrifstofu Skipulags- og
byggingarfulltrúa Eyjafjarðar, Skólatröð 9, Hrafnagilshverfi, 605 Akureyri, eða í tölvupósti á sbe@sbe.is.

Helstu magntölur eru:
Ál/trégluggar

Hallland, Svalbarðsstrandarhreppi
– auglýsing deiliskipulagstillögu

Styrkir til menningarsamstarfs milli Noregs og
Íslands
Norsk stjórnvöld leggja árlega til
framlag til norsks-íslensks menningarsamstarfs. Markmið framlagsins er
að stuðla að fjölbreyttu menningarsamstarfi milli Noregs og Íslands.
Umsækjendur verða að fylla út
umsóknareyðublað á vef norska
menningarráðsins (Norsk kulturråd)
: https://www.kulturradet.no/artikkel-internasjonalt/-/stotte-til-norskislandsk-kultursamarbe-2
Æskilegt er að umsóknir séu skrifaðar á norsku, dönsku, sænsku eða
ensku.
Umsóknarfrestur um styrki rennur út
þann 2. desember nk.
Nánari upplýsingar er að finna á
vefsíðu mennta- og menningarmálaráðuneytis:
menntamálaráðuneyti.is

Breyting á Aðalskipulagi Blönduósbæjar 2010-2030 vegna
legu Þverárfjallsvegar, nýrra efnistökusvæða og sorpförgunarsvæðis.
Breytingin er í fjórum liðum:
1. Breyting er gerð á legu Þverárfjallsvegar nr. 73. norðaustur af Blönduósi, vegna breytinga sem urðu á legu
vegarins í hönnunarferli með tilliti til votlendis. Breytingin
nær yfir um 2 km vegkafla.
2. Fjögur ný efnistökusvæði eru skilgreind þar af þrjú vegna
vegagerðarinnar og eitt vegna efnisvinnslu á Sölvabakka.
3. Stækkun sorpförgunarsvæðis Ú1 og aukning á árlegu
magni til urðunar, landmótun og rekstur brennsluofns í
Stekkjarvík. Breyta þarf skilmálum sorpförgunarsvæðisins
og einnig verður skoðað hvort talin sé þörf á að breyta
skilmálum fyrir efnistökusvæði E4 m.t.t. samlegðaráhrifa
vegna urðunar.
4. Breyting á legu reiðleiðar innan þéttbýlisins á Blönduósi.
Samkvæmt 43. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst
tillaga að eftirfarandi breytingu á deiliskipulagi:
Breyting á deiliskipulagi-Stekkjarvík, Urðun og efnistaka.
Breytingarnar á deiliskipulaginu snúa að því að auka urðun
á svæðinu sem og að bæta við brennsluofni og gassöfnunarblöðru sem þýðir stækkun svæðisins, breytta afmörkun
og breytingar á texta í deiliskipulaginu.
Tillögurnar liggja frammi á skrifstofu Blönduósbæjar,
Hnjúkabyggð 33 frá og með 3.11.2020 til 17.12.2020 og eru
einnig á heimasíðu Blönduósbæjar, www.blonduos.is
Þeim sem telja sig eiga hagsmuna að gæta er hér með
gefinn kostur á að gera athugasemdir til 17.12.2020.
Skila skal athugasemdum skriflega á skrifstofu Blönduósbæjar, Hjúkabyggð 33, 540 Blönduósi eða með tölvupósti á
netfangið blonduos@blonduos.is.
Þeir sem ekki gera athugasemdir innan tilskilins frests,
teljast samþykkir tillögunni.
Virðingarfyllst,
Þorgils Magnússon
Skipulagsfulltrúi Blönduósbæjar

Fasteignaauglýsingar
Ein af þekktari læknastofum
landsins þarf að stækka við sig

FASTEIGNIR. FRETTABLADID.IS

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

ÁRAKUR 7

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

248,9 m2

210 Garðabær
Verð: 125.000.000 kr.

Miklaborg leitar að að húsnæði fyrir læknastofur
•
•
•
•
•

Húsnæði þarf að vera misvæðis í Reykjavík
Kjörstærð um 1500 fm
LE IG A EÐ A KA UP
Skilyrði að næg bílastæði séu fyrir hendi
Húsnæðið þarf að vera að hluta eða öllu leiti á jarðhæð
Kostur er að húsnæðinu sé skilað fullinnréttuðu
BÓKIÐ SKOÐUN hjá Þórarni í síma 899 1882, sýni samdægurs!

Nánari upplýsingar:

Svan G. Guðlaugsson,lögg. fasteignasali
svan@miklaborg.is Sími: 697 9300

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

GRENSÁSVEGUR 11

I

SÍMI 588 9090

I

Glæsilegt fullbúið 248.9 fm 5-6 herb. endaraðhús á tveimur hæðum á
frábærum stað í Akurhverfi í Garðabæ. 3-4 svefnherbergi, stofa, borðstofa
og sjónvarpsstofa. Tvennar svalir og afgirtur bakgarður til suðurs með
harðviðarverönd.

WWW.EIGNAMIDLUN.IS

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

TRAUSTUR KAUPANDI ÓSKAR EFTIR
140-200 FM SÉRHÆÐ Í VESTURBORGINNI.
Æskileg staðsetning: Melar, Hagar eða Ægisíða.
Afhendingartími samkomulag.
Góðar greiðslur í boði.

RAÐHÚS EÐA PARHÚS ÓSKAST
TRAUSTUR KAUPANDI ÓSKAR EFTIR
RAÐHÚSI EÐA PARHÚSI, 160-250 FM.
Æskileg staðsetning: Háaleitishverfi
Afhendingartími samkomulag.
Góðar greiðslur í boði.
Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 861 8514
sverrir@eignamidlun.is

TIL SÖLU HEIL EIGN

VESTURGATA 16

intellecta.is

Heil húseign með íbúðum sem hafa heimild fyrir skammtímaleigu.
Einnig hægt að hafa í langtímaleigu.
Húsið var mikið endurnýjað árið 2019.
Allt innbú fylgir með eigninni.

Sterk tengsl
í íslensku atvinnulífi

hagvangur.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
Sími 864 5464

RÁÐNINGAR

Andri Sigurðsson
Lögg. fast. og eigandi

OP

IÐ

Sigurður Samúelsson
Lögg. fast. og eigandi

HÚ

Sveinn Eyland
Lögg. fast og eigandi

Þórey Ólafsdóttir
Lögg. fast. og eigandi

Júlíus Jóhannsson
Lögg. fast. og eigandi

Monika Hjálmtýsdóttir Þórarinn Thorarensen
Lögg. fast. og eigandi Lögg. fast. og eigandi

KI

Ð

Guðrún D. Lúðvíksdóttir Helga Snorradóttir
Ása Þöll Ragnarsdóttir
Löggiltur fast.
Skrifstofa/skjalavinnsla Skjalavinnsla/móttaka

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. NÓV KL. 12:00 – 13:00
• Nýjar íbúðir í grónu hverfi, fullbúnar með gólfefnum.
• Stúdíóíbúðir upp í flottar þakíbúðir.
• Stæði í bílageymslu og bílskúrar fylgja nokkrum íbúðum.
• Stórar þaksvalir í mörgum íbúðum og sérafnotafletir á jarðhæðum.
V. frá 38,9 millj.
Sigurður s. 896-2312

HRINGBRAUT 73 (EFRI HÆÐ) 101 RVK

BÓ

Jón Óskar
Löggiltur fast.

SOGAVEGUR 73- 77 - 108 RVK

S

OÐ
SK

Ingibjörg A. Jónsdóttir Eggert Maríuson
Löggiltur fast.
Löggiltur fast.

Hlíðasmára 2
201 Kópavogi
Sími: 512 4900
www.landmark.is
landmark@landmark.is

DALALAND 9 (3. HÆÐ), 108 RVK

UN
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Bókið skoðun í síma 663 2300 eða thorey@landmark.is

BARMAHLÍÐ 27 (EFRI HÆÐ), 105 RVK
KI

Ð

OÐ
SK

UN

T
NÝT

T
NÝT

- 91,4 fm 4ra herb íbúð / efri sérhæð með sérinngang.
- Frístandandi bílskúr, stæði og suður garður.
- Tvær samliggjandi stofur, eldhús og baðherbergi.
- Tvö svefnherbergi og útgengt á suðursvalir.
- Nýlegt þak, þakkandur og rennur, búið að skipta um gler.
- Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
V. 47,9 millj.
Þórey s. 663 2300

- 79 fm 3ja herb íbúð á efstu hæð með fallegu útsýni.
- Stórar suðursvalir, rúmgóð stofa og eldhús með borðkrók.
- Tvo svefnherbergi og nýlega endurbætt baðherbergi.
- Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
V. 49,9 millj.
Þórey s. 663 2300

Bókið skoðun í síma 663 2300 eða thorey@landmark.is

Bókið skoðun í síma 663 2300 eða thorey@landmark.is

HAMRABORG 38 - 200 KÓPAVOGUR

BRENNISKARÐ – 221 HFJ

KLUKKUBERG – 221 HFJ.

BÓ

KI

Ð

OÐ
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UN
BÓ
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Ð

OÐ
SK

UN
BÓ

T
NÝT
BÓKIÐ SKOÐUN

- Tveggja herbergja 64,4 fm íbúð
- Með aðgangi að bílakjallara
- Snyrtileg og vel skipulögð
- Fjölbreytt þjónusta er í Hamraborg og nágr.
- Laus til afhendingar við kaupsamning
V. 35,9 millj.

- Nýjar 3ja-4ra herb. íbúðir
- Stærðir 80-109 fm
- Afhentar fullbúnar að öllu leiti
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Afhent feb-apríl 2021
- Frábært hverfi við skóla/leikskóla
V. 43 – 53,5 millj.

TJARNABRAUT 18 – 260 REYKJANESB.

BÓ

KI

Ð

OÐ
SK

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓ

- Rúmgóð 4ra herb. 106 fm endaíbúð
- Þrjú svefnherb., rúmgóð stofa
- Þvottaherb. og geymsla innan íbúðar
- Parket á gólfum, gluggar á 3 vegu
- Inngangur af opnum svalagangi
- LAUS TIL AFHENDINGAR
V. 36,9 millj. Sveinn s. 6900 820
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BÓKIÐ SKOÐUN

www.brenniskard.is
Sveinn s. 6900 820

AUSTURSTRÖND 2, 170 SELTJ.

UN

T
NÝT
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OÐ
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T
NÝT
BÓKIÐ SKOÐUN

Monika s. 823 2800

- 110,1 fm 4ja herb íbúð / efri sérhæð með sérinngang.
- Mikið endurbætt og björt íbúð.
- Tvær samliggjandi stofur og opið eldhús með eyju.
- Tvö svefnherbergi og baðherbergi, tengi f þvottav.
- Nýlegir gluggar og búið að endurbæta skolp.
- Frábær staðsetning þar sem stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.
V. 64,9 millj.
Þórey s. 663 2300

- Einbýlishús á útsýnisstað
- Eignin er 286 fm á 3.hæðum
- Teiknað af Vífli Magnússyni
- 5 herbergi & 4 baðherbergi
- Rúmgóðar stofur / 2 svalir og verönd
- Óviðjafnanlegt útsýni til allra átta
V. 120 millj.

HRINGBRAUT 128, 230 REYKJANESB.

UN
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BÓKIÐ SKOÐUN

- Vel skipulögð 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í bílageymslu.
- Húsið hefur nýlega verið sprunguviðgert og málað að utan.
- Einnig hefur þakið verið endurnýjað.
- Norðursvalir með fallegu útsýni ásamt hellulagðri verönd útfrá hjónah.
- Stutt í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu.
- Íbúðin getur verið laus til afhendingar við undirr. kaupsamnings.
V. 44,9 millj.
Andri s. 690 3111

Sveinn s. 6900 820

T
NÝT
BÓKIÐ SKOÐUN

- Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í álklæddu fjölbýlishúsi.
- Þrjú svefnherbergi, þvottahús innan íbúðar.
- Ástand hússins er mjög gott að utan, nýlegir gluggar í stofu.
- Parket og flísar á gólfum.
- Stutt í skóla, leikskóla og alla helstu þjónustu.
- Mjög vel skipulögð og vel staðsett íbúð.
V. 31,9 millj.
Andri s. 690 3111

Davíð
Ólafsson
Davíð
897
1533
Ólafsson
897 1533

Ingimar
Ingimarsson
Ingimar
519
5500
Ingimarsson
519 5500

Þóra
Stefán Jóhann
Böðvar
Úlfar Þór
Börkur
Sigurður
Birgisdóttir
Sigurbjörnsson
Fannar
Stefán Jóhann Ólafsson
Böðvar
Úlfar Þór Davíðsson
Börkur Hrafnsson Sigurður
777 Ólafsson
2882
864 8808
660 4777
Sigurbjörnsson
Davíðsson 897 9030Hrafnsson832 8844 Fannar897 5930
864 8808
660 4777
897 9030
832 8844
897 5930

Bókið skoðun

Opið hús

Brandur
Margrét
Gunnarsson Margrét
Ágústsdóttir
Brandur
897 1401
863 1830
Gunnarsson
Ágústsdóttir
519 5500
897 1401

Bókið skoðun

Gunnlaugur
Þráinsson
Gunnlaugur
844 6447
Þráinsson
844 6447

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Héðinn
Birnir
848 4806
Ásbjörnsson
848 4806

Bókið skoðun

mið. 18. maí kl 17.30–18.00

Heimaland Stekkjarhóll

851 Hella

Jörð

244 m
65 hektara land – 2 gestahús

Verð:
85 m

Davíð Ólafsson 897 1533

Þorrasalir 11
Bókið skoðun

Íbúð / 5. hæð

44.900.000

203 Kópavogur

4 herbergi

112 fm

Stæði í bílageymslu

Þóra fasteignasali

777 2882

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Nýlendugata 19B
Einbýli

Verð:
45,5m

101 Reykjavík
2 herbergi

47,8 m

Einbýlishús á rólegum stað
Böðvar Sigurbjörnsson 660 4777

203 Kópavogur
4 herbergi

112 fm

Stæði í bílageymslu

Þóra fasteignasali

777 2882

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

Skaftahlíð 42
Fjölbýli

Verð:
52,9 m

6 herbergi

Gunnlaugur 844 4777 og Úlfar 788 9030

Sunnuflöt 25
Bókið skoðun

94.800.000

210 Garðabær

6–7 herbergi

250 fm

Mikið endurnýjað

Fyrirliggjandi teikningar að stækkun
Þóra fasteignasali

777 2882

Vatnsstígur 20-22

101 Reykjavík

Verð:
64,9 m

2 herbergi

109,6 m

2

Falleg íbúð í nýlegu húsi – stæði í bílskýli
Brandur Gunnarsson 897 1401

105 Reykjavík
3 herbergi

103,5 m

2

Falleg efsta hæð í litlu fjölbýli í botnlanga
Brandur Gunnarsson 897 1401

94.800.000

Verð:
74,9 m

220 Harfnarfirði
6 herbergi

159 m 2

Fallegt hús í hjarta Hafnarfjarðar
Ingimar 861 8458 og Börkur 832 8844

Bergstaðastræti 56
Bókið skoðun

Þríbýli / 1. hæð

49.900.000

101 Reykjavík

4 herbergi

103,5 fm

Eignin er endurnýjuð að hluta
Þóra fasteignasala

777 2882

Nönnugata 8A
Fjölbýli

Verð:
59,9 m

Gott viðhald

101 Reykjavík
4 herbergi

107,2 m 2

Skemmtileg miðbæjar íbúð
Gunnlaugur 844 4777 og Úlfar 788 9030

Bókið skoðun

Sunnuflöt 25
Einbýli

Merkurgata 9
Einbýli

Glæsilegt og fjölskylduvænt einbýlishús

Verð:
117 m

Einbýli

279 m

2

Bókið skoðun

Þorrasalir 11
44.900.000

200 Kópavogur

Fjölbýli

2

Bókið skoðun

Íbúð / 5. hæð

Hjallabrekka 30
Einbýli

2

210 Garðabær
6–7 herbergi

250 fm

Mikið endurnýjað

Fyrirliggjandi teikningar að stækkun
Þóra fasteignasali

777 2882

Leifsgata 21

101 Reykjavík

Fjölbýli

2 herbergi

90,3 m

2

35fm íbúð innréttuð í bílskúr

Verð:
49,5 m

Börkur 8328844 og Úlfar 788 9030

Bergstaðastræti 56
Þríbýli / 1. hæð

49.900.000

101 Reykjavík

4 herbergi

103,5 fm

Gott viðhald

Eignin er endurnýjuð að hluta
Þóra fasteignasala

777 2882

Unufell 27
Fjölbýli

Verð:
42,9 m

111 Reykjavík
4 herbergi

99,9 m 2

Flott íbúð á jarðhæð, garðskáli og pallur
Böðvar Sigurbjörnsson 660 4777

BÓKIÐ SKOÐUN
Dalprýði 4
Parhús

81.900.000

6 herbergi

263 fm

Verð:

26.500.000
36,9 m

Holtsvegur 23-25

Húsið er á einni hæð

Þakíbúð

Sérstaklega glæsilegt parhús
Brandur fasteignasali

HRAFNABORG
Sólheimar
Raðhús
Fjórbýli / jarðh.

210 Garðabær

897 1401

104 Reykjavík
3 herbergi

73 fm

Mjög gott skipulag
2

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

2herbergi

Sigurður Fannar fasteignasali

68,6 m

897 5930

79.800.000

3–4 herbergi

181,8 fm

Eignin er laus strax

Útsýnisíbúð

Pantið tíma í skoðun

Brandur fasteignasali

Hlíðarás 27
Einbýli

210 Garðabær

897 1401

220 Hafnarfjörður
5 herbergi

Bræðraborgarstígur 7
Íbúð / 3. hæð

45.900.000

3 herbergi

Gott útsýni

77.500.000
99.500.000
Sigurður Fannar 897 5930 og Gunnlaugur 844 4777
897 9030

Lyftuhús

Endurnýjuð og glæsileg eign
Brandur fasteignasali

897 1401

VOGAR
210 190
Garðabær

Innbyggður bílskúr
Einbýli í Vogum
4 herbergi
Áhugaverður
íbúðakostur

Úlfar Þór fasteignasali

102,8 fm

Eskiholt 15

244,2 fm

Möguleiki á íbúð á neðri hæð

101 Reykjavík

288,4 fm

Tvöfaldur bílskúr

Úlfar Þór fasteignasali

897 9030

Gunnlaugur fasteignasali

844 6447

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

Barbara R. Bergþórsd.

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: 823 0339

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. Óskar S. Axelsson

Guðrún D. Valdimars Anton Karlsson

Páll Þórólfsson

Ragnheiður Pétursd.

lögg. fasteignasali
Sími: 868 4508

lögg. fasteignasali
Sími: 778 7272

lögg. fasteignasali
Sími: 691 1931

aðst. fasteignasala
Sími: 663 4392

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

aðst. fasteignasala
Sími: 899 6551

lögg. fasteignasali
Sími: 893 9929

hdl. og löggiltur
fasteignasali

lögg. fasteignasali
Sími: 775 1515

lögg. fasteignasali
Sími: 896 8232

aðst. fasteignasala
Sími: 691 2312

lögg. fasteignasali
Sími: 771 8601

Dimmuhvarf 27
203 Kópavogur

Glæsilegt 356,4 fm einbýlishús
með 3 aukaíbúðum
• Eignin skiptist í aðalhús (4ra
herbergja og bílskúr) - 3ja herbergja
íbúð á neðri hæð með sérinngangi
• Bakhús sem er útfært sem 2 íbúðir
• Önnur er stærri og er 3ja herbergja
• Minni íbúðin er stúdíóíbúð
• Stór geymsla í gestahúsinu og önnur
minni við hliðina á studio íbúðinni

PA NT IÐ SK OÐ UN
hjá Jason í síma 77 5 15 15

• Hellulagt bílaplan
Verð:

Tilboð

Nánari upplýsingar veitir:

Jason Kr. Ólafsson
lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Hraunbær 103 a/b/c

Geirsgata 2

110 Reykjavík

101 Reykjavík

Fasteignasalan
Miklaborg

UN
PA NT IÐ SK OÐ
Stórglæsileg,
ný
117,5 fm
a 77 5 15 15
Jason íí sím
hjáíbúð
lyftuhúsi, á besta
stað í miðbænum

Lágmúla 4
108 Reykjavík

• Útsýni út á höfnina. aukinni
lofthæð, stórir og bjartir gluggar
og rúmgott svefnherbergi
með baðherbergi inn af.

sími

569 7000

• Stærðir frá 52-160 fm, stúdíó,
2ja og 3ja herbergja íbúðir
• Flestar íbúðirnar ná
í gegnum húsið

íbúðir
seþaðldstyttar
ist

og félagsmiðstöð hjá
Reykjavíkurborg

og
í afhendingu

• Vandaðir verktakar
• Afhending október 2020

• Útsýnisíbúðir
• Vinsælar íbúðir
• Aðgengi að þjónustu

Verð frá kr.

42,5 millj.

Bókið skoðun hjá sölumönnum og fáið nánari upplýsingar:

• Stofa er í alrými með glæsilegu
eldhúsi með innbyggðum
ísskáp, frystir og vínkælir.

www.miklaborg.is

49

Vandaðar nýjar íbúðir fyrir 60+

Nánari upplýsingar veitir:

Jason Kr. Ólafsson

Með þér alla leið

lögg. fasteignasali
sími: 775 1515
jko@miklaborg.is

Verð:

93,9 millj.

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

Svan G. Guðlaugsson
lögg. fasteignasali

jorunn@miklaborg.is

svan@miklaborg.is

Sími: 845 8958

Sími: 697 9300

Friðrik Þ. Stefánsson
hdl. og aðst. fasteignasala

Þórunn Pálsdóttir
lögg. fasteignasali

Axel Axelsson
lögg. fasteignasali

fridrik@miklaborg.is

thorunn@miklaborg.is

axel@miklaborg.is

Sími: 616 1313

Sími: 773 6000

Sími: 778 7272

Þórhallur Biering
lögg. fasteignasali

Sími: 896 8232
thorhallurb@miklaborg.is

KUGGAVOGUR

Afhending
jan 2021

Frábær staðsetning í nýju hverfi
við Voginn

UN
B Ó K IÐ S K O Ð
luborgar

kuggavogur.is

hjá sölumönnum Mik

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

GLÆSILEGAR NÝJAR ÍBÚÐIR VIÐ VOGINN
Vandaðar 2ja – 5 herbergja íbúðir niður við Elliðarárvoginn
í nýju og spennandi íbúðarhverfi. Stærðir 67 til 137 fm
Gólfhiti / Svalalokanir / Útsýni yfir Voginn.

2ja

4ra

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali
sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

3ja

Vandaður
verktaki
í 30 ár

5 herbergja

Verð frá: 43,9 millj.

Friðrik Þ. Stefánsson

Þórhallur Biering

Sími: 616 1313

Sími: 896 8232

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

lögg. fasteignasali

thorhallur@miklaborg.is

Byggingaverktakar

Brenniskarð 1

K irKjusandur
nÝr BOrGarHLuTi ViÐ sjÁVarsÍÐuna

NÝTT

Í SÖLU

221 Hafnarfjörður

Nú fer hver að verða síðastur að
tryggja sér íbúð í Stuðlaborg og Sólborg,
óseldum íbúðum fer hratt fækkandi

dingu
Stutt í afhen

Innan við
þriðjungur
íbúðanna
óseldur

A HELGINA
SÝNUM ALL OÐUN
BÓKIÐ SK num
hjá sölumön

UN
B Ó K IÐ SK O Ðbo
rgar

hjá sölumönnum Miklu

Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

Nýtt fjölbýli í byggingu

221

SÓLBORG

STUÐLABORG

www.105midborg.is/miklaborg

• Vel skipulagðar 2-4ra herb. íbúðir, hagstæð verð!
• Íbúðirnar skilast fullbúnar með gólfefnum
• Innréttingar frá Axis og hægt að koma að litavali
• Afhendist í febrúar og apríl nk.
• Nýtt barnvænt hverfi í Hafnarfirði, rétt við skóla
• Unnið er að vegtengingu við Áslandshverfið
2ja herb íbúðir 65 fm verð frá 38,5 millj.
3ja herb íbúðir 80-84 fm verð frá 43 millj.

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

lögg. fasteignasali

Þórunn Pálsdóttir

Anton Karlsson

Sími: 771 8601

lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

Sími: 893 9929

Sími: 773 6000

Ásgrímur Ásmunds Svan G. Guðlaugs

Friðrik Þ. Stefáns

Jason Ólafsson

Kjartan Í. Guðmunds Þórhallur Biering

Sími: 865 4120

Sími: 616 1313

Sími: 775 1515

Sími: 663-4392

olafur@miklaborg.is

Sími: 899 5856

gunnar@miklaborg.is jorunn@miklaborg.is

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

Sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

pall@miklaborg.is

hdl. og aðst. fasteignas. lögg. fasteignasali

fridrik@miklaborg.is

jko@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

Sími: 822 2307

4ra herb íbúðir 95-109 fm verð frá 48,9 millj.
Komið, skoðið og ráðfærið ykkur við sölumenn okkar!

thorunn@miklaborg.is anton@miklaborg.is

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

Sími: 896 8232

thorhallurb@miklaborg.is

– Með þér alla leið

Atli S. Sigvarðsson

Svan G. Guðlaugsson

Barbara R. Bergþórsd.

Jón Rafn Valdimars

Sími: 899 1178

Sími: 697 9300

Sími: 823 0339

Sími: 695 5520

lögg. fasteignasali
atli@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

svan@miklaborg.is

lögg. fasteignasali

barbara@miklaborg.is

lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is

.

.

OPIÐ HÚS

NÝTT

Njálsgata 58

Í SÖLU

101 Reykjavík

í dag laugardag 7. nóv. kl. 15:30 - 16:00

134,2 fm einbýlishús og
atvinnuhúsnæði sambyggt
• 5 herbergi
• Samkvæmt deiliskipulagi
er möguleiki á að byggja
hæð ofan á einbýlið
• Sér bakgarður
• Eign með mikla möguleika

Perlukór 1c
203 Kópavogur

Glæsileg 95,5 fm 3ja herb.
íbúð á 1. hæð
• Sérinngangur
• Fallegar stofur, með
útgengt út á pall
• Sérafnotaréttur
• Þvottahús innan íbúðar
• Baðhverbergi m glugga
og góðri snyrtiaðstöðu

PA NT IÐ SKOÐ UN

29
hjá Jórunni í síma 89 3 99

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

Verð:

jorunn@miklaborg.is

NT IÐ SK OÐ UN

PA
58 56
hjá Gunnari í síma 89 9

Gunnar S. Jónsson
lögg. fasteignasali

47,9 millj.

Sími: 899 5856

.

.

OPIÐ HÚS

NÝTT

Hraunbær 103 B

Krummahólar 6

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

110 Reykjavík

111 Reykjavík

Glæsileg 155,5 fm íbúð á 6. hæð
með stórum þaksvölum
• Mjög bjart alrými, eldhús og
stórar stofur, útgengt á svalir.
• Baðherbergið er flísalagt og
með góðri sturtu og innréttinu,
tengi fyrir þvottavél og þurrkara
• Hjónaherbergið er rúmgott
og bjart og með skápum
ásamt auka baðherbergi

Stórglæsileg 73,5 fm 2ja herb
útsýnisíbúð, á 4. hæð í lyftuh.
• Íbúðin skiptist í eldhús
U laga nýtt eldhús,
stofu, svefnherbergi,
baðherbergi með tengi
fyrir þvottavél og stórar og
skjólgóðar suðursvalir.
• Bílastæði í lokaðri bílageymslu
• Sérgeymsla á hæðinni 5,3 fm

109 millj.

Verð:

jorunn@miklaborg.is

PA NT IÐ SKOÐ UN

29
hjá Jórunni í síma 89 3 99

Jórunn Skúladóttir
lögg. fasteignasali

Sími: 845 8958

jorunn@miklaborg.is

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
31
19
1
69
A:
Í SÍ M

62,9 millj.

• Skiptist í anddyri, alrými með eldhúsi, borðstofu og stofu,
•
•

3 svefnherbergi, baðherbergi með baðkari, sér þvottahúsi.
Vestur svalir.
Íbúðin skilast án gólfefna og með stæði í bílageymslu.

Nánari upplýsingar:

NÝTT

Stangarbraut 24

801 Öndverðarnes

Sumarbústaðalóðir í Öndverðarnesi

• 4 lóðir á mismunandi stöðum
• Leigulóðir, 100þús lóðarleiga á ári
• 50 mín keyrsla frá Reykjavík
• Hitaveita á svæðinu
• Sundlaug og golfvöllur á svæðinu

Verð frá:

2,9m millj.

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
58
89
5
84
A:
Í SÍ M

Vatnsholtsvegur 7

801 Syðri Reykir

Stór glæsilegt hús að Syðri Reykjum
Biskupstungum

Verð:

46,9 millj.

Nánari upplýsingar:

s. 775 1515 Jason Kr. Ólafsson

löggiltur fasteignasali

32,9 millj.

• Steyptir sökklar og burðarveggir - Hitaveita - Heitur pottur
• Mikil lofthæð í stofum 34 m - Rúmlega 110 fm pallur
• Vandaðar innréttingar - Glæsilegur arinn - Sérhönnuð lýsing
• Glæsilegt útsýni - Útivist: Gólfvellir, Gönguleiðir, kajak ferðir og fl

Nánari upplýsingar:

s. 691 1931 Óskar H. Bjarnasen

Í SÖLU

Verð:

UN
BÓ KI Ð SK OÐ
15
15
5
77
A:
Í SÍ M

210 Garðabær
Verð:

OPIÐ HÚS

Í SÖLU

í dag laugardag 7. nóv. kl. 14:00 - 14:30

PA NT IÐ SKOÐ UN

Mosagata 9 (306)

75 millj.

í dag laugardag 7. nóv. kl. 17:00 - 17:30

29
hjá Jórunni í síma 89 3 99

Vel skipulögð 116,2 fm 4ra herbergja íbúð
á 3. hæð í lyftuhúsi

Verð:

gunnar@miklaborg.is

s. 845 8958 Jórunn Skúladóttir

löggiltur fasteignasali

NÝTT

Nýlendugata 34

löggiltur fasteignasali

Árakur 7

Í SÖLU

210 Garðabær

101 Reykjavík

O P IÐ H 7.ÚnóSv.
í da g lau ga rda g
mi lli kl. 12 :00 – 12 :30

Glæsilegt 249 fm endaraðhús
á tveimur hæðum

SÝNUM

AL LA HE LG IN A

Bókið tíma hjá Ólafi í síma 822

• Rúmgóð

2307

• Þrjú

svefnherbergi, hægt
að hafa fjögur

Sérlega vandað sjö íbúða hús
byggt með CLT burðarvirki

• Þvottaherbergi

• Heilsueflandi

og
umhverfisbætandi

• Íbúðir

• Bílskúr

frá 26-102 fm

• Afhending

• Falleg

á efri hæð

með hurðaopnara

afgirt viðarverönd bakatil

í desember

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimars

Óskar S. Axelsson

Ólafur Finnbogason, lögg. fasteignasali

Sími: 695 5520

S: 691 2312

olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

stofa með opnu eldhúsi

lögg. fasteignasali

Verð frá:

32,9 millj.

jon@miklaborg.is

VEGNA COVID-19! Fylgjum við sóttvörnum í sýningum og því er fólk beðið
um að mæta með grímu og hanska og gætt er 2ja metra reglunnar.

aðst. fasteignasala
osa@miklaborg.is

Verð:

125 millj.

569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

ATH

BÓKA ÞARF TÍMA Í OPIN HÚS
TIL AÐ GÆTA SÓTTVARNA!
SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Kjartan
Hallgeirsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9093

Guðlaugur I.
Guðlaugsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 864 5464

FORNHAGI 19, 149,1 m2

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Löggiltur
fasteignasali,
sölustjóri
Sími 899 1882

Guðmundur
Sigurjónsson
Lögfræðingur,
löggiltur
fasteignasali

Sverrir
Kristinsson
Löggiltur
fasteignasali

Sverrir Kristinsson
Lögg. fasteignasali
S. 861 8514/sverrir@eignamidlun.is

107 REYKJAVÍK, 82.000.000 kr.

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA, löggiltur
fasteignasali
Sími 861 8511

Magnea S. Sverrisdóttir
Lögg. fasteignasali
S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

Hilmar Þór
Hafsteinsson
Löggiltur fasteignasali, löggiltur
leigumiðlari
Sími 824 9098

Brynjar Þ.
Sumarliðason
BSc í viðskiptafræði, löggiltur
fasteignasali
Sími 896 1168

LÓMASALIR 4, 120,1 m2
201 KÓPAVOGUR, 59,9 mkr.

Daði Hafþórsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 824 9096

Hreiðar Levy
Guðmundsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 661 6021

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali
S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN
Rúmgóð og vel skipulögð fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð í fjögurra hæða lyftuhúsi
við Lómasali 4 í Kópavogi. Bílastæði í lokaðri bílageymslu fylgir eigninni. Sérgeymsla í
kjallara er 7,6 m2 og íbúðin sjálf 113,1 m2. Góðar 12,3 m2 suðvestur svalir.

EFSTALEITI 17, 97,2 m2

103 REYKJAVÍK, 67,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

ÍBÚÐIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 10. NÓV. N.K. - Bókið skoðun með því að senda póst til: magnea@eignamidlun.is
Glæsileg samtals 149,1 fm 5 herbergja efri hæð með bílskúr í litlu fjölbýli við Fornhaga. Íbúðin er mjög björt og með stórum
gluggum. Í hluta bílskúrs hefur nýlega verið innréttuð stúdíóíbúð. Íbúðin skiptist m.a. í stórt hol, samliggjandi stofu og borðstofu,
eldhús, baðherbergi og þrjú herbergi. Endurnýjað eldhús og baðherbergi. Húsið stendur á horni Fornhaga og Hjarðarhaga. Mjög
stór gróin lóð. Útsýni. Frábær staðsetning. Stutt í leikskóla, skóla, sundlaug, kaffihús og verslanir.

VESTURGATA 7, 66 m2

101 REYKJAVÍK, 36,9 mkr.

Brynjar Þór Sumarliðason
Lögg. fasteignasali
S. 896 1168/brynjar@eignamidlun.is

KVISTAVELLIR 44, 158,9 m2

221 HAFNARFIRÐI, 55,5 mkr.

Kári Sighvatsson
Nemi til löggildingar
S. 899 8815/kari@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

fimmtudaginn 12. nóv. kl. 12:00 -18:00 (bóka þarf tíma fyrirfram)

3 herbergja útsýnisíbúð á 5. og efstu hæð í nýju lyftuhúsi í nýjasta áfanga nýbyggingana við
Efstaleiti. Eigninni fylgir sérmerkt bílastæði í bílageymslu. Útgengt er út á rúmgóðar sólríkar
svalir úr stofu. Góð tenging milli stofu og eldhús. Efstaleitið er sannkallað miðborgarhverfi í
göngufæri við helstu verslunar- og þjónustukjarna borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

HVERFISGATA 87, 92,4 m2

101 REYKJAVÍK, 59,9 mkr.

OPIÐ HÚS

mánudaginn 9 . nóvember kl. 16:00 - 17:00

Tveggja herbergja 66fm Íbúð fyrir 67 ára og eldri í vinsælu fjölbýli að Vesturgötu 7 í
Reykjavík. Á jarðhæð er þjónusta fyrir íbúa, m.a heilsugæsla, félagsmiðstöð, bókasafn,
sameiginleg setustofa og borðsalur.

NAUSTABR. 3 - íbúð 204, 131,8 m2

110 REYKJAVÍK, 59,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

sunnudaginn 8. nóvember kl. 14:00-14:30

Glæsileg fjögurra herbergja endaíbúð á 3. hæð á völlunum í Hafnarfirði. Vandaðar
innréttingar, endurnýjuð tæki. Hiti í gólfi í allri íbúðinni. Þvottahús innan íbúðar. Tvennar
svalir í suður og vestur. Stór bílskúr.
S. Sverrisdóttir
GRENIMELUR 30-Neðri hæð, 116,7 m2 Magnea
Lögg. fasteignasali

107 REYKJAVÍK, 67,9 mkr.

S. 861 8511/magnea@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

sunnudaginn 8. nóv. kl. 12:00-18:00 (bóka þarf tíma fyrirfram)

Ný 3ja herbergja vel skipulögð íbúð á jarðhæð með sérinngangi og góðum
sérafnotareit með palli í nýju lyftuhúsi í miðbæ Reykjavíkur. Íbúðin skiptist í forstofu,
rúmgott alrými með samliggjandi eldhúsi og stofu, 2 svefnherbergi, baðherbergi, sér
þvottaherbergi með glugga með opnalegu fagi og rúmgóður sérafnotaflötur.

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663-2508
Einstaklega skemmtileg, björt og vistleg íbúð á tveimur hæðum, með stæði í bílakjallara
og geymslu í kjallara. Stór stofa á neðri hæð, snyrting, eldhús og svalir. Á efri hæð eru tvö
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, skrifstofa og sjónvarpsrými þar sem er opið til neðri
hæðar.

URRIÐAHOLTSST. 14-íbúð 204, 162.9 m2

210 GARÐABÆR, 85,5 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663-2508
Fjölskylduíbúð á tveimur hæðum, efri hæð 96,6 fm með sérafnotareit til suðurs, neðri
hæð 60,1 fm. Ekki er stigi á milli innan íbúðar þannig að neðri hæðin nýtist nánast sem
sér íbúð. Stæði fylgir í bílageymslu. Nauðsynlegt að skoða þessa!

BÓKIÐ SKOÐUN
Mjög falleg og björt 116,7 fm 4ra herbergja neðri hæð í litlu fjölbýli á eftirsóttum stað í
Vesturbænum. Sér inngangur. Svalir. Stofa og þrjú mjög rúmgóð herbergi. Nýlegt fallegt
parket er á íbúðinni. Húsið hefur verið steinað að utan og skipt um járn á þaki og fl.

LYNGÁS 1H-106, 111,2 m2
210 GARÐABÆR, 62,9 mkr.

BRÍETARTÚN 9, 136,2 m2
105 REYKJAVÍK, 99,9 mkr.

Hreiðar Levy Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
S. 661 6021/hreidar@eignamidlun.is

Bjarni T. Jónsson
Lögg. fasteignasali
S. 895 9120/bjarni@eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

BÓKIÐ SKOÐUN
Nýtt á skra. Lyngás 1H, glæsileg 4 herbergja íbúð á 1. hæð (ekki jarðhæð) í nýlegu vel
staðsettu lyftuhúsi í hjarta Garðabæjar. Nýtt parket á gólfum. Vandaðar innréttingar frá
Axis. Rúmgóð herbergi og stofa. Sérbílastæði í bílgeymslu.

www.eignamidlun.is

sunnudaginn 8. nóv. kl. 12:00 - 17:00 (bóka þarf tíma í opna húsið)

Glæsileg 136.2 fm 3 herbergja lúxus íbúð á 10 hæð í glæsilegu nýju lyftuhúsi á
Höfðatorginu.Sér baðherbergi er innaf hjónaherbergi ásamt innangengnum fataskáp.
Opið og rúmgott alrými með samliggjandi stofu og eldhúsi með útgengi út á stórar
yfirbyggðar svalir. Stór eyja er í eldhúsi og steinn á eldhúsbekkjum.

GRENSÁSVEGUR 11
Hrafnhildur
Björk
Baldursdóttir
Löggiltur
fasteignasali
Sími 862 1110

Ármann Þór
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali
Sími 847 7000

Herdís Valb.
Hölludóttir
Lögfræðingur
og löggiltur
fasteignasali
Sími 694 6166

DÚFNAHÓLAR 2, 148,9 m2

111 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali
S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

105 REYKJAVÍK, 49,9 mkr.

OPIÐ HÚS

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BORGARTÚN 28A - íbúð 503, 112,4 m2

105 REYKJAVÍK, 73.9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

þriðjudaginn 10. nóvember kl. 17 :00-18:00

Vönduð og sérlega björt 112,4 fermetra þriggja herbergja horníbúð á 5.hæð í nýju
lyftuhúsi með stórum svölum, geymslu í kjallara og tveimur einkastæðum í bílakjallara.
Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna, nema með flísum á baði, samkvæmt skilalýsingu.
Íbúðin er rúmgóð og vel skipulögð, en alrými er einstaklega bjart og vistlegt.

KLEPPSVEGUR 4, 106.7 m2

105 REYKJAVÍK, 46 9 mkr.

OPIÐ HÚS

Ólafur H.
Guðgeirsson
Rekstrarhagfræðingur
og löggiltur
fasteignasali
Sími 694 6166

Unnar
Kjartansson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími. 867 0968

HJARÐARHAGI 56, 82,6 m2

107 REYKJAVÍK, 43,5 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali
S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

HAMRAHLÍÐ 31 - jarðhæð, 80,1m2

105 REYKJAVÍK, 43,9 mkr.

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi
S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

miðvikudaginn 11. nóv. 17:15-17:45
ATH – Bóka þarf tíma í opið hús og það er grímuskylda

Frábær útsýnisíbúð á 5. hæð í lyftuhúsi, með rúmgóðum svölum og stórum gluggum.
Stórbrotið útsýni er yfir borgina, Esjuna og Faxaflóann í vestur að Snæfellsjökli.
Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, baðherbergi, 2 svefnherbergi með möguleika á að bæta
við þriðja herberginu.

Kári
Sighvatsson
Nemi til
löggildingar
fasteignasala
Sími 899 8815

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri

Ásdís H.
Júlíusdóttir
Ritari

María
Waltersdóttir
Móttökuritari

ÞORLÁKSGEISLI 17, 77,2 m2

113 REYKJAVÍK, 42,9 mkr.

Hrafnhildur Björk Baldursdóttir
Lögg. fasteignasali
S. 862 1110/hrafnhildur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN

Laus til afhendingar! Vel skipulögð og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 5. og efstu
hæð í vinsælu fjölbýli á Högunum í Vesturbænum. Stór og góð herbergi. Mikið útsýni.
Stutt í leik- og grunnskóla, Vesturbæjarlaug, Melabúðina og Kaffi Vest auk þess sem
örstutt göngufæri er niður að skemmtilegum göngu- og hjólastíg niður við Ægisíðu.
Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

Stutt á golfvöllinn og í fallegar gönguleiðir umhverfis Grafarholt! Afar skemmtileg og vel
skipulögð 2-3ja herbergja íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi á friðsælum og fjölskylduvænum stað
í Grafarholti. Sérinngangur af opnum svalagangi. Arinn í stofu. Eitt stórt svefnherbergi og
annað lítið, sem var áður þvottahús og auðvelt að breyta aftur í fyrra horf.

GRANDAV. 42G - íbúð 104, 93 m2

107 REYKJAVÍK, 55,9 mkr.

Ólafur H. Guðgeirsson
Lögg. fasteignasali
S. 663 2508/olafur@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663-2508

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 663-2508

Sérlega skemmtileg samtals 80,1 fermetra jarðhæð á besta stað við Hamrahlíð. Íbúðin
er þriggja herbergja, búið að færa eldhús inní borðstofuna og gera barnaherbergi.
Breyting á eldhúsi og stofu er mjög vel heppnuð, stofur bjartar og fallegar með
gluggum að garði. Falleg eign.

Sérlega rúmgóð og falleg tveggja herbergja íbúð á 1.hæð í þessu vandaða og glæsilega
húsi á besta stað í Vesturbænum. Stórt svefnherbergi, rúmgott baðherbergi með glugga og
þvottahúsi inn af, forstofa með fataskáp, sérlega glæsilegt og bjart alrými. Lokaðar svalir
með góðri opnun, 7 fermetra geymsla í kjallara og bílastæði í bílageymslu.

Þórarinn M. Friðgeirsson
LÆKJASMÁRI 7, 97,6 m2
Lögg. fasteignasali, sölustjóri
200 KÓPAVOGUR, 44,9 mkr.
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

HVERAFOLD 21, 56 m2
112 REYKJAVÍK, 33,9 mkr.

fimmtudaginn 12. nóvember kl. 17:00 - 18:00

2ja herbergja 90 fermetra íbúð, merkt 207, á annarri ásamt sér stæði í bílageymslu og 8,4
fermetra geymslu í kjallara. Góðar svalir eru við íbúðina. Um er að ræða vandað lyftuhús sem
er klætt að utan með keramik flísum og Zink klæðningu. Húsið er viðhaldslítið. Íbúðin skiptist í
anddyri, eldhús, stofu, eitt svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi.

OPIÐ HÚS

Bjarni T.
Jónsson
Viðskiptafræðinugr
og löggiltur
fasteignasali
Sími 895 9120

BÓKIÐ SKOÐUN

Laus til afhendingar! Einstakt útsýni! Afar falleg 5 herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi
ásamt endabílskúr í sérstæðri bílskúrslengju. Fjögur svefnherbergi, stofa og stórt
forstofuhol. Snyrtileg sameign. Góður bílskúr með nýlegri rafdrifinni bílskúrshurð.
Stutt í alla helstu þjónustu s.s. skóla, sundlaug, líkamsrækt og heilsugæslu.

MÁNATÚN 5 - íbúð 207, 90 m2

SÍMI 588 9090

Þórarinn M. Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali, sölustjóri
S. 899 1882/thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN hjá Þórarni lögg fs á thorarinn@eignamidlun.is

BÓKIÐ SKOÐUN hjá Þórarni lögg fs á thorarinn@eignamidlun.is

Einstaklega björt og frábærlega staðsett 3ja herb. ca 97 fm íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Góðar innréttingar . Endurnýjað baðherbergi og gott
skápapláss. Suðvestursvalir. Tvær geymslur og innangengt í bílskýli þar sem íbúðin á
gott stæði.

2ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu frábærlega vel staðsettu fjölbýli. Talsvert
endurnýjuð og góð íbúð, nýtt baðherbergi, nýleg gólfefni, yfirfarið eldhús,ný svalahurð
og gluggabúnaður í stofu, þvottahús og geymsla innan íbúðarinnar. Mjög snyrtileg
sameign. Sérverönd og afnotaréttur út frá stofu. Möguleiki að byggja timburverönd.

BÓLSTAÐARHLÍÐ 44, 53,8 m2

105 REYKJAVÍK, 34,7 mkr.

OPIÐ HÚS

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi
S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

mánudaginn 9. nóv. kl. 17:15-17:45
ATH – Bóka þarf tíma í opið hús og það er grímuskylda

Um er að ræða vel skipulagða 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýviðgerðu fallegu
fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað
Íbúðin skiptist í hol, stofu með svölum, svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.

www.eignamidlun.is

VATNSSTÍGUR 20-2, 95,4 m2

101 REYKJAVÍK, 64,5 mkr.

OPIÐ HÚS

Unnar Kjartansson
Sölufulltrúi
S.867 0968/unnar@eignamidlun.is

þriðjudaginn 10. nóv. kl. 17:15-17:45
ATH – Bóka þarf tíma í opið hús og það er grímuskylda

Virkilega björt og falleg tveggja herbergja útsýnisíbúð í eftirsóttu húsi í Skugganum. Íbúðin
er sérlega rúmgóð og vel skipulögð. Eldhús með vandaðri innréttingu og steinborðplötu.
Svefnherbergi með góðum skápum. Björt stofa með gólfsíðum gluggum og sjávarútsýni,
útgengi á svalir. Baðherbergi með sturtu og baðkari. Þvottahús innan íbúðar.

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

Berglind
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

694 4000

699 4610

Jón Gunnar
Fasteignasali

Darri Örn
Sölufulltrúi

848 7099

767 0000

Brenniskarð 1

837 8889

Verð frá 43.5 mkr

N
SÖÝT
LUT Í

221 Hafnarfjörður

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

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. 8. nóv kl. 14:00-15:00

Herbergi: 3-4

Afhending nóvember 2020
Stærðir frá 86-241 m

Herbergi: 3-5

2

Berglind
fasteignasali
694 4000

203 Kópavogur

67.900.000

Langholt 2 í Flóahreppi,

801 Selfoss

HRINGIÐ OG BÓKIÐ EINKASKOÐUN S. 820 2222

GÓÐ JÖRÐ MEÐ MIKLA REKSTRARMÖGULEIKA!

Herbergi: 4

Herbergi: 15

Stærð: 129,6 m2

Tilboð

Björt og falleg efri sérhæð í fjórbýlishúsi með sérinngangi á
þessum eftirsótta stað. Stórar svalir sem snúa til suðurs - rúmgóð
þrjú svefnherbergi - geymsla og þvottahús innan íbúðar- gólfhiti á
baðherbergi. Búið er að leggja þriggjafasa rafmagnskapal í jörðu
fyrir hleðslustöð rafmagnsbíla. Frábær staðsetning þar sem stutt er
í leikskóla og Hörðuvallaskóla. Öll þjónusta í hverfinu t.a.m Krónan,
Nettó, íþróttaaðstaða í Kórnum og stutt er í útivistarperlurnar
Guðmundarlund, Elliðavatn og Heiðmörk.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Uppl. veitir Elka fasteignarsali í gsm: 863 8813

Þangbakki 10

Frostafold 67

34.900.000

Á jörðinni er rekin myndarleg gistiaðstaða með gistingu fyrir um 20-30
manns í glæsilegum herbergjum og sumarhúsum.
Miklar byggingar eru á jörðinni og hafa þær hlotið gott viðhald og eru í
góðu ástandi; Einbýlishús, Hesthús, Reiðhöll ásamt sjö íbúðum.

112 Reykjavík

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. nóv. kl. 17.00-17.30
Hringið og bókið skoðun s. 820 2222

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 10. nóv. kl. 18.00-18.30
Hringið og bókið skoðun s. 820 2222

Herbergi: 2 Stærð: 67,4 m2
Um er að ræða tveggja herbergja, 67,4 fm íbúð á níundu og efstu hæð með stórum
svölum og glæsilegu útsýni við Þangbakka 10 í Reykjavík. Mjög eftirsótt staðsetning þar sem öll helsta þjónusta er í göngufæri svo sem læknaþjónusta, verslanir,
banki og stutt út á stofnbrautir. Íbúðin er laus strax.
Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 3

Drápuhlíð 46

105 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS sunnudaginn 8. nóv. kl. 14:00-14:30
Vinsamlegast bókið skoðun í s. 692 3344

Stærð: 1.095 m2

Einstaklega vel staðsett og góð jörð með miklum rekstrarmöguleikum
og hlunnindum, 10 mínútna akstur frá Selfossi.
Landstærðin er um 120 hektarar og er um að ræða gott af girt beitiland, hluti landsins nær að Hvítá og fylgir þar veiðiréttur.

109 Reykjavík

Glæsilegar nýjar íbúðir í fimm hæða lyftufjölbýli við Brenniskarð 1 í
Skarðshlíð í Hafnarfirði. Íbúðirnar skilast fullbúnar að utan og innan með
innréttingum frá AXIS. Misjafnt er hvort íbúðir hafi sér þvottahús innan
íbúðar eða hvort tengi sé fyrir þvottavél og þurrkara á baðherbergi. Öllum
íbúðum fylgja geymslur á jarðhæð eða í kjallara. Íbúðirnar verða lausar
til afhendingar á tímabilinu febrúar-apríl 2021. Íbúðir á jarðhæð hafa sér
sólpall - Mjög gott útsýni er úr flestum íbúðum efri hæða.
Upplýsingar veita: Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700 og
Berglind fasteignasali í gsm: 694 4000

Þorsteinn
fasteignasali
694 4700

Baugakór 10

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN!

44.500.000

Stærð: 95.6 m2

Falleg, björt og rúmgóð enda íbúð á þriðju og efstu hæð með sérinngangi frá svölum í góðu
fjölbýli. Eignin er skráð 95,6fm. Frábært útsýni er frá íbúðinni og staðsetning eftirsótt þar
sem stutt er í alla þjónustu. Verið er að taka húsið í gegn að utan m.a múrviðgera, mála
og skipta um glugga þar sem þarf og eru þær framkvæmdir sem hafnar eru og búið að
samþykkja greiddar af seljanda . Upplýsingar veitir Hafdís fasteignasali í gsm: 820 2222

Herbergi: 2

Stærð: 69,5 m2

Glæsileg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð með sérinngangi á
jarðhæð í góðu þríbýli á þessum eftirsótta stað í hlíðunum í Reykjavík.
Íbúðin er mjög lítið niðurgrafin og eru stórir og góðir gluggar í öllum
rýmum. Um er að ræða snotra íbúð sem hefur verið nostrað mikið við.
Íbúðin er skráð 69,5 fm ásamt geymslu í sameign. Frábær staðsetning. Öll helsta þjónusta er í nágrenninu. Frábær fyrsta eign. Eldhús
var gert upp 2018, ný rafmagnstafla 2017, þak endurnýjað 2010,
baðherbergi endurnýjað, Örstutt er út í fallega náttúru, öskjuhlíðina og
Klambratún.
Upplýsingar veitir Hrönn fasteignasali í gsm: 692 3344

Engjaþing 1

203 Kópavogur

55.900.000

Herbergi: 3 Stærð: 102,2 m2
Gullfalleg, björt og vel skipulögð 102,2fm 3 herbergja íbúð á annari hæð í
mjög fallegu lyftuhúsi á þessum sívinsæla stað. Eignin skiptist í forstofu, stofu,
borðstofu, eldhús, tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Stórar suð/
vestur svalir.
Upplýsingar veitir Helgi fasteignasali í gsm: 780 2700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU

Helgi
Fasteignasali

Hrönn
Fasteignasali

Hólmgeir
Lögmaður

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Ragnar
Fasteignasali

Elka
Fasteignasali

780 2700

692 3344

520 9595

822 2225

696 6580

846 4960

844 6516

863 8813

EFSTALEITI - LÁGALEITI - VÖRÐULEITI

102 REYKJAVÍK.IS

GIS 5
EINUN
IR
Ð
Ú
ÍB
!
EFTIR

Smyrilshlíð 1,3-5 | Valshlíð 2, 4, 6 og 8 | Fálkahlíð 2-4 | Haukahlíð 1,3
Öllum íbúðum fylgir uppþvottvél og ísskápur
Sælureitur þar sem borgarlífið og náttúran mætast

HRINGIÐ Í OKKUR SÝNUM ALLA HELGINA
HRINGDU NÚNA!
Gata

Nr.

Herb m2

Verð

Stæði í
bílakjallara

Efstaleiti 13 114 3

114,5 69.900.000

Já

Efstaleiti 17 102 3

96,4

59.900.000

Já

Efstaleiti 17 104 3

92,8

58.900.000

Já

Efstaleiti 17 502 3

97,2

67.900.000

Já

Lágaleiti 15 108 4

105

66.900.000

Já

ALLRA SÍÐUSTU EIGNIRNAR
Í LOKAÁFANGANUM

Öll þjónusta í göngufæri

Annað

sér inngangur

EK
MISS KI
A AF
ÞES
SUM

Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis kominn
í sölu.

Ragnar
Fasteignasali

Hafliði
Fasteignasali

Darri Örn
Sölufulltrúi

844 6516

846 4960

767 0000

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.

Hús

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.

Naustavör 11

Fáar
eignir
eftir

NÝT

T

Íbúð

SÝNUM ALLA HELGINA
HRINGIÐ OG BÓKIÐ EINKA-SKOÐUN!

herb

Stærð

Bílastæð
Bílskúr

Svalir

Verð

Smyrilshlíð 1

105

4

113,7

Stæði

Já

65.900.000

Smyrilshlíð 1

106

5

124,1

Stæði

Já

71.900.000

Smyrilshlíð 1

207

5

128,7

Stæði

Já

74.000.000

Smyrilshlíð 1

307

5

127,2

Stæði

Já

75.000.000

Smyrilshlíð 1

407

5

129,2

Stæði

Já

78.900.000

Smyrilshlíð 1

502

3

98,6

Stæði

Já

69.900.000

Smyrilshlíð 3

106

4

127,6

Stæði

sérafn.reit

71.900.000

Smyrilshlíð 5

202

5

125,1

Stæði

Já

72.500.000

Valshlíð 6

501

4

160,9

Stæði

tvennar

105.900.000

SÍÐASTI ÁFANGINN
KOMINN Í SÖLU!

DÆMI UM ÍBÚÐ

Aðeins
6 íbúðir
óseldar

Smyrilshlíð 1 - íbúð 0502
Verð kr. 69.900.000

- Þaksvalir og svalir
- Bílastæði í bílakjallara

Nýr áfangi kominn í sölu. Smyrilshlið 1 og Haukahlíð 3! Frábærar
og vandaðar íbúðir í boði.
Áætl. afhendingar á íbúðum í síðasta áfanga, Smyrilshlíð 1 og
Haukahlíð 3 er feb/mar 2021. Mikið úrval af íbúðum, allt frá 2ja herb
íbúðum upp í 5 herb. flestar með stæði í bílageymslu og nokkrar með
bílskúr.

Lautasmári 39

201 Kópavogur

41.900.000

Strikið 1A

62.200.000

210 Garðabæ

ÍBÚÐ
IR
FYRIR
60 Á
RA +

Herbergi: 2-4
Stærð: 84,4-131,4 m2

Verð frá 53,8 mkr

Bryggjuhverfið í Kópavogi
•
•
•
•
•
•
•

Íbúðirnar skilast með vönduðum og fallegum innréttingum frá Brúnás og AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru með góðum svölum eða veröndum
þar sem við á.
Stæði í lokaðri bílageymslu fylgja flestum íbúðum.
Traustur og vandaður byggingaraðili BYGG hf.

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM 699 4610

Sigríði Rut, LGFS.
GSM: 699 4610
siggarut@fstorg.is

OPIÐ HÚS mánudaginn 9. nóv. kl. 17.00-18.00
BÓKIÐ SKOÐUN í s. 699 4610

AÐEINS 1 ÍBÚÐ ÓSELD - BÓKIÐ SKOÐUN

Herbergi: 3

Herbergi: 2

Stærð: 83,9 m2

Björt 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með suðursvölum. Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi,
eldhús, stofu, baðherbergi og þvottahús innan eignar. Sér geymsla í sameign. Gólfefni
eru parket og flísar. Mjög vel staðsett á þessum vinsæla stað í Smárahverfinu, þar sem
stutt í skóla, leikskóla, íþróttahús, Smáralindina, Smáratorg og helstu umferðaræðar.
Eignin getur losnað fljótlega. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Stærð: 92,6 m2

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. Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

STILLHOLT 21 - AKRANESI
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar
og seljast fullbúnar án gólfefna nema
forstofa, þvottahús og baðherbergi
ﬂísalagt. Öllum íbúðum fylgir kæliskápur
og uppþvottavél í eldhúsinnréttingu.
Sýningaríbúð á 1. hæð.

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

Nýjar og afar glæsilegar tveggja
herbergja íbúðir við Sogaveg

OP

IÐ

HÚ

S

Pantið tíma í einkaskoðun
í síma 898-9396
eða á hakon@valfell.is

•
•
•
•
•
•

Aðeins
örfáar íb
úðir
eftir

Frábær staðsetning í fallegu umhverfi
Lyftuhús
Stæði í lokaðri bílageymslu
Aukin lofthæð
Vandaðar innréttingar frá GKS
Ísskápur og uppþvottavél fylgir

Opin hús mánudaginn kl. 17.15-17.45

Sogavegur 73-75

Einstök penthouse íbúð í nýju lyftuhúsi. Rúmgóð 67,9 fm. tveggja herb. endaíbúð með 72,9 fm. þaksvölum
sem snúa í suður og vestur með mjög fallegu útsýni. Verð 49,9 mkr.

Kirkjubraut 2, 300 Akranesi | Sími 570 4824
hakon@valfell.is | valfell.is

Sogavegur 77

ALLT AÐ 90% LÁN, seljandi veitir lán til viðbótar við lán frá banka eða lífeyrissjóði upp að 90% af kaupverði eignarinnar.
Glæsileg, 53,1 fm stúdíóíbúð á 2.hæð. Búið er að stúka af svefnrými með vönduðu skilrúmi úr smíðajárni
og gleri og er íbúðin þá í raun tveggja herbergja. Afar skjólgóðar 9 fm suðvestur svalir sem hægt væri að
loka með svalalokunum og nýta sem hluta af stofurými. Verð 38,9 mkr.

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

Traust og fagleg þjónusta

Þarftu að ráða starfsmann?
Síðumúla 5 • 108 Reykjavík • 511 1225 • intellecta.is

Ráðum sérhæfir sig í ráðningum og mannauðsráðgjöf.
Við komum til móts við þarfir fyrirtækja og sérsníðum lausnir sem henta hverjum viðskiptavini.

Sölusýning sunnudaginn 8. nóv frá kl. 14:00 – 15:00 BÓKIÐ SKOÐUN

Dæmi um íbúðir

Freyjubrunnur 23 fjölbýli. Nýtt í sölu í Úlfarsárdal

Fallegt 8 íbúða fjölbýli með lyftu á góðum stað í Úlfarsárdal. Tveggja herbergja íbúðir.
Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar án gólfefna, baðherbegi ﬂísalögð.
Vandaðar HTH innréttingar og fataskápar. AEG tæki í eldhúsi.
Bílskúrar fylgja þremur íbúðum hússins, sérmerkt stæði á lóð fylgja öðrum íbúðum.
Húsið er einangrað að utan og klætt með álklæðningu.
Afhending í nóvember 2020 Stærðir frá 64,3 – 122,8 fm. Verð frá 40.9 millj.
Guðbjörg Guðmundsdóttir
löggiltur fasteignasali
gudbjorg@fjolhus.is
sími: 899 5533

Thelma Víglundsdóttir,
löggiltur fasteignasali
thelma@fjolhus.is
sími: 860 4700

www.fjolhus.is Ármúla 3 sími 511 1020

Íbúð 303
Verð 40,9 m.
Stærð 67,1
Góðar svalir, útsýni
Sérmerkt bílastæði
á lóð

Íbúð 201
Verð 42,9 m.
Stærð 75,5
Góðar suður svalir
Sér merkt bílastæði
á lóð

Kristján

s: 867-3040

Styrmir

s: 846-6568

Guðbjörg G.
s: 899-5949

Viktoría Larsen
s: 618-5741

Garðar B.

Einar Örn

FOSSHÁLS 13-15
110 REYKJAVÍK

KI

Kristján
S: 867-3040

Ð

s: 837-1177

SK
OÐ

s: 694-2494

s: 896-6020

Styrmir Bjartur
s: 899-9090

Garðar K.

Aðalsteinn Jón

s: 853-9779

Tvö rúmgóð og snyrtileg atvinnuhúsnæði til sölu við Fossháls
13-15. Bæði endabil. Annað húsnæðið er alls 209,8 fm. að stærð
og hitt er alls 312 fm. Góð lofthæð og innkeyrsluhurð. Stórt malbikað plan upphitað að hluta. Næg bílastæði. Frábær staðsetning.
Nánari uppl. veita Kristján lgf. s. 867-3040, kristjan@trausti.is og
Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is
Verð: 59,9 millj. og 85,9 millj.

IÐ

HÚ

Halldór

Ragnheiður

s: 660-5312

s: 788-3069

IÐ

HOFSVALLAGATA 20
101 REYKJAVÍK

HÚ

S

IÐ

HÚ

S

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. NÓV. KL. 14:00 - 14:30

Björt og falleg 2ja herbergja 56,5 fm. íbúð á 3. hæð fyrir miðju við
Hraunbæ. Sérmerkt bílastæði. Myndavéladyrasími er í húsinu.
Húsið var allt málað að utan árið 2016. Stutt er í alla þjónustu og
næg bílastæði í kring.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949,
gudbjorg@trausti.is
Verð: 31,9 millj.

GLÆSILEGT
EINBÝLISHÚS
TIL SÖLU Í
101 RVK
GLÆSILEGT
EINBÝLISHÚS

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. NÓV. KL. 18:15 - 18:45

s: 693-1837

HRAUNBÆR 80
110 REYKJAVÍK

Mikið endurnýjuð og rúmgóð 3ja herbergja 85,3 fm. íbúð með
sérinngangi í Goðheimum. Íbúðin var öll gerð upp árið 2007 fyrir
utan baðherbergið sem var gert upp 2016. Parket sem er gegnheilt var pússað 2018. Hiti í gólfum á allri íbúðinni.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949,
gudbjorg@trausti.is
Verð: 44,9 millj.

IÐ

Bára

S

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 8. NÓV. KL. 13:00 - 13:30

S

Rúmgóð og björt 3ja herbergja 120,7 fm. íbúð á 2. hæð í nýlega
viðgerðu fjölbýli neðst á Vesturgötu. Einstakt útsýni. Tvennar
svalir. Stutt göngufæri í líf og menningu við Grandagarð og
Vesturhöfnina. Nýlega var gert við múr og húsið málað að utan
auk þess sem skipt var um þakjárn og þakrennur. Tvö bílastæði í
sameign eru við húsið með hleðslustöðvum fyrir rafbíla.
Nánari uppl. veitir Kristján lgf. s. 867-3040, kristjan@trausti.is
Verð: 56,9 millj.

HÚ

VIÐ
ERUM
TRAUSTI
OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OP

Kristján
S: 867-3040

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 10. NÓV KL. 17:30 - 18:00

GOÐHEIMAR 11
104 REYKJAVÍK

Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050
trausti.is | trausti@trausti.is

s: 767-0777

UN

BÓKIÐ SKOÐUN

VESTURGATA 73
101 REYKJAVÍK

Nanna Dröfn

Hallgrímur

OP

Guðbjörg G.
S: 899-5949

OP

s: 661-2363

Kristín María

s: 823-4969

BÓ

Guðlaug

s: 899-8811

s: 869-4879

Ólafur Haukur
s: 866-1242

Garðar Hólm

Sólveig

s: 898-0255

Skemmtileg 3ja herbergja 75,5 fm. íbúð auk rúmgóðrar geymslu
á frábærum stað í gamla Vesturbænum. Dregið var nýtt rafmagn
innan íbúðar árið 2007.
Sameign snyrtileg. Þvottahús í sameign í kjallara þar sem hver
íbúð er með sitt tengi.
Stutt er í bæði leikskóla og skóla auk allrar helstu þjónustu.
Nánari uppl. veitir Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949,
gudbjorg@trausti.is
Verð: 39,9 millj.

Kristján
S: 867-3040

Guðbjörg G.
S: 899-5949

Höfum fengið í einkasölu glæsilegt einbýlishús
á besta stað í miðbæ Reykjavíkur.
Nánari upplýsingar veita,
Kristján lgf. s. 867-3040, kristjan@trausti.is og
Guðbjörg G. lgf. s. 899-5949, gudbjorg@trausti.is

LAUGAVEGUR 145
105 REYKJAVÍK
TILVALIÐ FYRIR LEIGUFÉLÖG
• VIRKILEGA SPENNANDI EIGN Á FRÁBÆRUM STAÐ
NÁLÆGT HLEMMI.
• GÓÐ FJÁRFESTING TIL FRAMTÍÐAR.
• ÖLL EIGNIN TIL SÖLU.
• 11 ÍBÚÐIR. LITLAR OG HAGKVÆMAR ÍBÚÐIR.
• SKILAST FRÁGENGIÐ OG TILBÚIÐ TIL KAUPANDA SKV.
SKILALÝSINGU.
• AFHENDING Í LOK JANÚAR 2021.

Nánari upplýsingar veita:

Styrmir Bjartur
löggiltur fasteignasali
sími: 899-9090
sbk@trausti.is

Kristján Baldursson
löggiltur fasteignasali
sími: 867-3040
kristjan@trausti.is

Einstök hönnun í hjarta Reykjavíkur

NÝJAR ÍBÚÐIR
KOMNAR Í SÖLU

OPIÐ HÚS
INNGANGUR

102 HLIDARENDI.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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ber
m
e
v
ó
n
8.
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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

KEYRT AÐ HJÁ
VALSHEIMILINU
Hannes
Steindórsson

Lögg. fasteignasali

699 5008
hannes@fastlind.is

Bæjarlind 4. Sími: 510 7900.
www.fastlind.is · www.nyjaribudir.is

Stefanía
Eggertsdóttir

Lögg. fasteignasali

895-0903
stefania@fastlind.is

Nánari upplýsingar má
finna á 102hlidarendi.is

VIÐ KYNNUM

Hafnarbraut 13-15
Kópavogi

Hlíðasmári 6 201 Kópavogur
510 7900
www.FASTLIND.is

ÍBÚÐIR Í SÖLU:

SÖLUSÝNING:
Sunnudaginn 8. nóvember
nk. milli kl. 13 og 14.

Fallegar og vel skipulagðar
fjölskylduíbúðir í nýju
hverfi á Kársnesinu.
Íbúðir afhendast fullbúnar án gólfefna og
með vönduðum innréttingum frá HTH.
Innbyggður ísskápur og uppþvottavél.
Gólfhiti á baðherbergi.
Stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu
fylgir öllum íbúðum.
Afhending samhliða kaupsamningi.
Fullbúnar íbúðir til sýnis.

Íbúð

Herb

Stærð

0101
0102
0106
0107
0108
0109
0110
0111
0112
0113
0114
0201
0202
0203
0204
0205
0206
0207
0208
0209
0210
0211
0212
0213
0214
0215
0301
0302
0303
0304
0305
0306
0307
0308
0309
0310
0311
0312
0313
0314
0315
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
0408
0409
0410
0411
0412
0413

4
studio
3
studio
3
3
studio
3
4
4
4/5
4
2
4
4
2
4
3
2
3
3
2
3
4
4
4/5
4
2
4
4
2
4
3
2
3
3
2
3
4
4
4/5
4
2
4
4
2
4
3/4
3/4
3/4
3/4
4
4
4/5

135.3
47.6
82.9
45.8
92.7
79.3
50.3
91.8
129.2
131.5
165.1
147.5
59.0
117.4
119.4
66.5
136.2
89.4
57.2
89.4
90.4
59.2
92.1
129.9
131.2
174.4
144.4
60.6
118.0
117.0
66.5
135.6
91.9
57.9
94.3
89.7
61.8
90.7
130.2
130.5
174.9
147.5
60.6
118.9
113.9
65.7
132.3
120.8
119.7
118.7
120.7
128.8
124.5
173.0

Verð
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
68,9 m.Kr.
72,9 m.Kr.
79,9 m.Kr.
66,9 m.Kr.
SELD
62,9 m.Kr.
62,9 m.Kr.
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
52,9 m.Kr.
68,9 m.Kr.
72,9 m.Kr.
SELD
69,9 m.Kr.
SELD
64,9 m.Kr.
64,9 m.Kr.
SELD
67,9 m.Kr.
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
SELD
69,9 m.Kr.
SELD
SELD
72,9 m.Kr.
SELD
67,9 m.Kr.
67,9 m.Kr.
SELD
69,9 m.Kr.
SELD
SELD
67,9 m.Kr.
67,9 m.Kr.
SELD
SELD
SELD

Stærðir 92,1 – 165,1 fm.
Lyfta niður í bílageymslu.

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA
Þorsteinn
Yngvason

Magnús Már
Lúðvíksson

Lögg. fasteignasali

Lögg. fasteignasali

696 0226

699 2010

thorsteinn@fastlind.is

magnus@fastlind.is

LIND Fasteignasala
Hlynur
Bjarnason
Lögg. fasteignasali

697 9215
hlynur@fastlind.is

Uppspretta
ánægjulegra
viðskipta

