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Uppsteypa
Vegna mikilla verkefna framundan vill Eykt ehf. ráða verkstjóra með reynslu
af uppsteypu til starfa við stjórnun framkvæmda á vegum félagsins.
Helstu verkefni:
• Dagleg verkstjórn og skipulag verkefna á byggingasvæðum Eyktar
• Starfsmannahald og skipulag aðfanga í samráði við verkefnisstjóra
• Eftirfylgni með gæðakerfi Eyktar
Menntun og hæfni:
• Hæfni til samvinnu og jákvæðra samskipta
• Meistararéttindi í húsasmíði kostur
• Skipulag og agi í vinnubrögðum

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

Tekið er við umsóknum með upplýsingum um menntun
og starfsreynslu á skrifstofu Eyktar á Stórhöfða 34–40
eða með tölvupósti á palld@eykt.is. Upplýsingar um
starfið veitir Páll Daníel Sigurðsson, framkvæmdastjóri,
á skrifstofu Eyktar.
Hlutverk Eyktar er að byggja vönduð mannvirki
sem umgjörð um daglegt líf og atvinnurekstur.

Þekkingarfyrirtæki í byggingariðnaði frá 1986

Þátttakandi í íslensku
atvinnulífi í 50 ár
hagvangur.is
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Þjónustumaður
Fullt starf

Embætti borgarlögmanns

Iðnaðarmenn

Viðgerðarmenn óskast í verkefni á Akureyri
sem og í erlend verkefni. Umsóknarfrestur til 6. ágúst.

Sjá nánar á Job

Lögmaður
Starf lögmanns hjá embætti borgarlögmanns er laust til umsóknar.
Í boði er krefjandi og fjölbreytt starf í starfsumhverfi þar sem reynir á góða alhliða þekkingu á flestum réttarsviðum lögfræðinnar. Áhersla er lögð á símenntun og miðlun þekkingar milli starfsfólks. Hjá embætti borgarlögmanns, sem er með aðsetur í
Ráðhúsi Reykjavíkur, starfa átta lögmenn auk skrifstofustjóra.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Embættispróf eða meistarapróf í lögfræði
• Málflutningsréttindi fyrir héraðsdómi
• Reynsla af málflutningi æskileg
• Þekking á stjórnsýslurétti æskileg
• Þekking á opinberum innkaupum og/eða útboðs- og verktakarétti er kostur
• Góð færni til framsetningar máls í ræðu og riti
• Skipuleg og fagleg vinnubrögð
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð og færni í samskiptum

Helstu verkefni:
• Lögfræðilegar álitsgerðir og ráðgjöf til borgarstjórnar,
borgarráðs, innkaupa- og framkvæmdaráðs, borgarstjóra,
stofnana og fyrirtækja Reykjavíkurborgar
• Undirbúningur dómsmála og málflutningur
• Meðferð stjórnsýslumála
• Meðferð innkaupamála
• Samningagerð
• Fyrirsvar vegna skaðabótakrafna sem beint er gegn Reykjavíkurborg
• Uppgjör slysabóta á grundvelli kjarasamninga

Húsasmiður
Fullt starf

Iðnaðarmenn

Húsasmiður eða húsgagnasmiður óskast til starfa.
Næg verkefni framundan. Umsóknarfrestur til 8. ágúst.

Sjá nánar á Job

Um er að ræða fullt starf og greiðast laun samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Stéttarfélags lögfræðinga.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ebba Schram borgarlögmaður í gegnum netfangið ebba.schram@reykjavik.is.
Umsóknarfrestur er til 9. ágúst nk.
Umsókn skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til að
gegna starfinu. Umsóknum skal skila rafrænt á vefsíðu Reykjavíkurborgar: www.reykjavik.is.
Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda í sex mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.
Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Smellpassar þú í hópinn?

Verk-eða tæknifræðingur
Húseiningadeild

BM Vallá leitar að reyndum bygginga-,tækni-eða verkfræðingi í hönnunardeild
fyrirtækisins, Smellinn. Starfsstöð starfsmanns getur verið að Breiðhöfða 3,
110 Reykjavík eða á starfsstöð BM Vallá á Akranesi.
Um er að ræða 100% framtíðarstarf en skilgreindur vinnutími er frá kl. 8-16
eða samkvæmt samkomulagi.
Helstu verkefni og ábyrgð

Menntunar- og hæfniskröfur

• Verkefnastjórnun einingaverkefna og
samskipti við viðskiptavini
• Vinna við hönnun forsteyptra eininga og
gerð verkteikninga fyrir framleiðsludeild
• Þátttaka í gerð burðavirkisteikninga
• Önnur tilfallandi verkefni í tækni- og
hönnunardeild

• Menntun í byggingafræði, verkfræði, tæknifræði eða
sambærileg menntun
• Kunnátta og reynsla af tölvuteikningu í Autocad og Revit
ásamt því að geta tileinkað sér hæfni í Impact hönnunarkerfi
er nauðsynleg
• Reynsla af gerð verkteikninga og byggingavinnu er mikill kostur
• Mjög góð tölvukunnátta
• Frumkvæði, sjálfstæði og metnaður til að ná árangri í starfi

Umsóknir óskast rafrænt í gegnum Alfreð og er umsóknarfrestur til og með 21. júlí 2021.
Frekari upplýsingar veitir Bergþór Helgason í tölvupósti, beggi@bmvalla.is
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Mannauðsstefna
Mikil áhersla er á faglega vinnu þar sem ferlar, árangur og stöðugar úrbætur eru
hafðar að leiðarljósi. Við tilheyrum liðsheild þar sem metnaðarfullt starf er unnið
af jákvæðu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis og við viljum gera starfsfólki okkar
kleift að samhæfa vinnu og fjölskylduábyrgð.

Eignarhaldsfélagið Hornsteinn ehf. á og rekur þrjú dótturfélög sem starfa við
öflun hráefna, framleiðslu, sölu og þjónustu á byggingarmarkaði og við
mannvirkjagerð á Íslandi. Fyrirtækin eru Björgun ehf., BM Vallá ehf. og
Sementsverksmiðjan ehf., og hafa þessi félög rótgróna sögu á Íslandi sem rekja
má allt aftur til fyrri hluta síðustu aldar. Hjá fyrirtækjunum starfa um 200 manns
á starfsstöðvum víða um land en skrifstofa Hornsteins ehf. er á Bíldshöfða 7.

Jöfn tækifæri
Með jafnréttisstefnunni okkar tryggjum við að starfsfólk hafi
jafna möguleika óháð kyni, þjóðerni, kynþætti, kynhneigð,
aldurs og fleiri þátta.

Aðstoðarmaður
byggingarfulltrúa
Rangárþing eystra auglýsir laust til umsóknar starf aðstoðarmanns byggingarfulltrúa hjá embætti skipulags- og
byggingarfulltrúa Rangárþings eystra. Aðstoðarmaður
starfar með byggingarfulltrúa við alla almenna meðferð
byggingarmála samkvæmt lögum um mannvirki svo sem
við móttöku og yfirferð séruppdrátta, úttektir, samskipti
við umsækjendur, hönnuði, stofnanir og fleira. Um er að
ræða 100% starf. Leitað er eftir öflugum einstaklingi sem er
tilbúinn til þess að takast á við fjölbreytt og krefjandi starf.
Rangárþing eystra hvetur jafnt konur sem karla til að sækja
um starfið. Ráðið er í stöðuna frá og með 1. september 2021.
Helstu verkefni:
• Úttektir og eftirlit með byggingum og framkvæmdum
• Yfirferð sérteikninga
• Skráning mannvirkja, fasteigna og landeigna í skráningarforriti Þjóðskrár
• Umsagnir vegna rekstrar- og starfsleyfa
• Skráningar í Mannvirkjagátt
• Samskipti við hönnuði, byggingaraðila, stofnanir og íbúa
• Ýmis önnur tilfallandi verkefni
Menntun, reynslu og hæfniskröfur:
• B.S/M.s próf svo sem í verkfræði, tæknifræði, byggingarfræði, arkitektúr
• Meistararéttindi í iðngrein æskileg
• Reynsla á sviði byggingarmála skilyrði
• Þekking á teikniforritinu Autocad eða sambærilegum
forritum æskileg
• Þekking á lagaumhverfi málaflokksins æskileg
• Góð almenn tölvukunnátta skilyrði
• Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður til að ná árangri
• Skipulagshæfileikar og nákvæm vinnubrögð
• Góð færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Jákvæðni í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum ásamt því
að eiga auðvelt með að vinna í hópi
Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðmundur Úlfar Gíslason, skipulags- og byggingarfulltrúi á netfanginu ulfar@
hvolsvollur.is.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og Sambands íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknum skal fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar
sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningur
fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsóknir skulu sendar á
netfangið ulfar@hvolsvollur.is
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um
ráðningu hefur verið tekin.

bmvalla.is

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst 2021.

Framkvæmdastjóri – Öryrkjabandalag Íslands
Öryrkjabandalag Íslands leitar að jákvæðum og kraftmiklum framkvæmdastjóra til að stýra daglegum rekstri bandalagsins. Áhersla er
lögð á stjórnunar- og skipulagshæfileika, faglegan metnað og hæfileika til að vinna sjálfstætt og í nánu samstarfi við stjórn að fjölbreyttum
verkefnum. Leitað er að framúrskarandi leiðtoga með brennandi áhuga á mannréttindum og félagsmálastarfi.
Helstu verkefni og ábyrgð
• Dagleg stjórnun og rekstur bandalagsins
• Eftirfylgni og framkvæmd með ákvörðunum stjórnar og samþykktum aðalfundar
• Umsjón með fjármálarekstri, s.s. gerð fjárhagsáætlunar, ársreiknings og ársskýrslu
• Yfirumsjón með bókhaldi og launavinnslu ásamt samskiptum við endurskoðendur
• Mótun verkferla ásamt því að stýra umbótum í innra starfi
• Starfsmannamál og utanumhald starfsþróunar
• Samskipti og samningagerð við opinbera aðila í samráði við formann
• Önnur tilfallandi verkefni í samráði við formann

Hæfniskröfur
• Háskólapróf sem nýtist í starfi
• Reynsla af félagsmálastarfi er skilyrði
• Reynsla af fjármálum og rekstri
• Reynsla af stjórnunarstörfum og leiðtogahæfileikar
• Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni og nákvæmni í vinnubrögðum
• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu norðurlandamáli
er kostur

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) eru heildarsamtök hagsmuna og mannréttinda fatlaðs fólks á Íslandi. Bandalagið samanstendur af 41
aðildarfélagi fatlaðs fólks, öryrkja, einstaklinga með langvinna sjúkdóma og aðstandenda þeirra. Aðildarfélögin eru hagsmunasamtök ólíkra
fötlunarhópa sem öll starfa á landsvísu. Samanlagður félagafjöldi þeirra er um 30 þúsund manns. Hlutverk ÖBÍ er að vinna að samfélagslegu
réttlæti, bættum lífsgæðum og kjörum auk þess að vera stefnumótandi í réttindamálum hagsmunahópsins. Skrifstofa ÖBÍ er í góðu og
aðgengilegu húsnæði í Sigtúni 42, Reykjavík. Nánari upplýsingar á www.obi.is.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 5. ágúst nk. Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is.
Fatlað fólk er sérstaklega hvatt til að sækja um.
Með umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hæfni viðkomandi til
að gegna starfinu rökstudd.
Nánari upplýsingar veitir Katrín S. Óladóttir, framkvæmdastjóri Hagvangs.

hagvangur.is
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Starfsfólk óskast
Fiskvinnsla í Hafnarfirði vantar fólk til starfa.
Ekki er um sumarstarf að ræða.
Áhugasamir sendi póst á netfangið vinna@hamrafell.is

Úra- og skartgripaverslun
hlutastarf

Við leitum að glaðlyndu, duglegu og traustu starfsfólki í verslanir okkar á höfuðborgarsvæðinu.
Vinnutími er annars vegar frá 11:00 til 15:00
og hins vegar frá 15:00 til 19:00.
Starfssvið:
• Sala og þjónusta við viðskiptavini
• Umhirða búðar
Hæfniskröfur:
• Rík þjónustulund ogLaugavegur
jákvæðni/ Smáralind / Kringlan
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Stundvísi og snyrtimennska
• Íslenskukunnátta skilyrði
• Reynsla af verslunarstörfum er kostur.
Við hvetjum 40 ára og eldri til að sækja um.
Fyrirspurnir og umsóknir sendast á
info@jonogoskar.is.
Vinsamlegast sendið ferilskrá með umsókn.

Tímabundið laust starf
Skjalastjóra Seltjarnarnesbæjar
Seltjarnarnesbær auglýsir starf skjalastjóra laust til umsóknar. Um er að ræða tímabundið starf til 12 mánaða.
Starfshlutfall er 70-100%.
Leitað er eftir öflugum skjalastjóra til starfa á bæjarskrifstofunni og heyrir starfið beint undir sviðsstjóra
Þjónustu- og samskiptasviðs. Skjalastjóri hefur það hlutverk að leiða skjalamál sveitarfélagsins og ber
ábyrgð á að farið sé eftir gildandi lögum og reglum um skjalavistun. Í boði er áhugavert starf sem reynir
á öguð vinnubrögð, samskiptahæfni og fagmennsku.

Helstu verkefni og ábyrgð
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Umsjón með móttöku og skráningu erinda og skjala
Samræmir og hefur með höndum skipulag, ábyrgð og umsjón með skjalamálum bæjarins
Umsjón og eftirlit með skjalastefnu og þróun hennar
Umsjón með skjalamálum og skjalasafni, málaskrá, málalykli, geymsluskrá
Eftirfylgni með skjalaskráningu
Skipulagning og framkvæmd með fræðslu og kennslu í skjalamálum
Ráðgjöf, stuðningur og þjónusta við stjórnendur og starfsmenn um skjalamál
Þátttaka í þróun rafrænna skila til Þjóðskjalasafns
Almenn skrifstofustörf og þjónusta við íbúa og aðra viðskiptavini
Ýmiss sérverkefni sem upp kunna að koma og starfsmanni eru falin

Menntunar- og hæfniskröfur
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Háskólamenntun sem nýtist í starfi svo sem bókasafns- og upplýsingafræði, opinber stjórnsýsla o.fl.
Góð þekking og reynsla af skjalamálum er skilyrði
Góð þekking eða reynsla á opinberri stjórnsýslu og málefnum sveitarfélaga er mikilvæg
Þekking og reynsla af skjalavistunarkerfinu GoPro er mikill kostur
Góð tölvuþekking og skilningur á öryggis- og upplýsingatækni er nauðsynleg
Góð samskipta- og samstarfshæfni, jákvætt viðmót og rík þjónustulund
Sjálfstæði í vinnubrögðum og skipulagshæfni
Frumkvæði, metnaður og nákvæmi í starfi
Gott vald á íslensku og ensku ásamt hæfni í tjáningu í ræðu og riti

Umsóknarfrestur er til og með 8. ágúst nk. Miðað er við að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf, þar sem gerð er grein fyrir
ástæðum umsóknar með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið og upplýsingar um umsagnaraðila.
Tekið er við umsóknum í gegnum ráðningarvef Seltjarnarnesbæjar www.seltjarnarnes.is
Nánari upplýsingar veitir María Björk Óskarsdóttir, sviðsstjóri Þjónustu- og samskiptasviðs
Seltjarnarnesbæjar, maria.b.oskarsdottir@seltjarnarnes.is
Í samræmi við jafnréttisáætlun Seltjarnarnesbæjar eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til að sækja um.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin. Launakjör eru samkvæmt
kjarasamningi Seltjarnarnesbæjar og viðkomandi stéttarfélags. Jafnlaunavottun er í gildi hjá Seltjarnarnesbæ.

seltjarnarnes.is

Skrifstofustjóri
Skólameistarafélag Íslands (https://smi.is), vettvangur
framhaldsskólanna og stjórnenda þeirra auglýsir starf
skrifstofustjóra. Um er að ræða 70% starf. Æskilegt er að
viðkomandi geti hafið störf 1. september 2021. SMÍ þarf
öflugan einstakling með þekkingu á framhaldsskólunum
og reynslu í stjórnun.
Starfssvið m.a:
• Ábyrgð á daglegum rekstri þjónustuskrifstofu
• Stefnumótun í samráði við stjórn og formann
• Samskipti við Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
tengdar stofnanir og skóla auk þess að sinna erlendum
samskiptum.
• Undirbúningur og skipulag félagsfunda og námskeiða.
• Stuðningur við félagsmenn
• Söfnun gagna og upplýsinga
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf sem nýtist í starfi skilyrði
• Stjórnunar- og rekstrarreynsla æskileg
• Brennandi áhugi á skólastarfi og starfsreynsla úr
framhaldsskóla æskileg
• Þekking á námskrárgerð og kjarasamningum sem lúta
að starfi framhaldsskóla og lagaumhverfi þeirra
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Framúrskarandi þjónustulund og samskiptahæfni
Launakjör verða í samræmi við kjarasamning BHM
og ríkisins.
Umsóknarfrestur er til og með 15. ágúst 2021
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá
og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í
starfið. Umsókn skal berast á netfangið smi@smi.is.
Nánari upplýsingar veita Kristinn Þorsteinsson formaður
SMÍ, kristinn@fg.is og Ólafur Hjörtur Sigurjónsson
skrifstofustjóri SMÍ, smi@smi.is

Auglýsing um grenndarkynningar
Sveitarfélagið Hornafjörður auglýsir eftirfarandi
grenndarkynningar.
Álaleira 5 nýbygging.
Garðsbrún 2 viðbygging og endurbætur.
Sandbakki 9 viðbygging.
Sandbakki 22 viðbygging.
Upplýsingar og teikningar má nálgast á heimasíðu
sveitarfélagsins www/hornafjordur.is undir
stjórnsýsla, skipulag/skipulag í kynningu.
Íbúum gefst kostur á að gera athugasemdir við
byggingaráformin til 11. ágúst 2021 kl. 13:00.
Athugasemdir skulu berast á netfangið
skipulag@hornafjordur.is
Brynja Dögg Ingólfsdóttir
umhverfis- og skipulagsstjóri

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

ÚTBOÐ
Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

Auglýsing um óverulega
breytingu á aðalskipulagi

• Barónsstígur við Sundhöll.
Yfirborðsfrágangur, útboð nr. 15270
• Vogabyggð 2. Dugguvogur.
Gatnagerð og lagnir, útboð nr. 15277

Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Hornafjarðar samþykkti á fundi
sínum þann 12. maí 2021 að gera óverulega breytingu á aðalskipulagi Sveitarfélagsins Hornafjarðar 2012-2030. Breytingin fjallar
um heimild til að endurnýja þau rekstarleyfi til sölu gistingar sem
voru í gildi fyrir staðfestingu aðalskipulags þann 06.10 2020.

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

Breytingin hefur verið send Skipulagsstofnun til staðfestingar.
Þeir sem óska nánari upplýsinga geta óskað eftir upplýsingum hjá
starfsmönnum sveitarfélagsins.

Innkaupaskrifstofa

Sími 411 1111

Fyrir hönd bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Hornafjarðar.
Brynja Dögg Ingólfsdóttir umhverfis- og skipulagsstjóri

Sveitarfélagið Hornafjörður / Hafnarbraut 27 / S: 4708000 / www.hornafjordur.is

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í:

VÍKURHEIÐI

Breyting á Aðalskipulagi
Vestmannaeyja og nýtt
deiliskipulag í Viðlagafjöru
Bæjarstjórn Vestmannaeyja samþykkti 28. júní 2021
skipulagslýsingu vegna nýs deiliskipulags í Viðlagafjöru og
fyrirhugaðrar breytingar á Aðalskipulagi Vestmannaeyja
2015-2035.
Áætlað er að að setja stefnu um staðsetningu fiskeldis í
Viðlagafjöru, stærð lóðar og skipulag innan hennar, aðkomu
að svæðinu og tilheyrandi mannvirkjum. Til að opna fyrir
heimildir fyrir fiskeldi á þessu svæði er stefnt að því að breyta skilmálum í aðalskipulagi Vestmannaeyja.
Með vísan í 30. gr. og 40. gr. skipulagslaga er skipulagslýsing
lögð fram til kynningar á skipulagsvefsjá Vestmannaeyja,
https://www.vestmannaeyjar.is/thjonusta/skipulag/skipulag-i-kynningu/skipulagsmal-i-kynningarferli, og hjá Umhverfis- og framkvæmdasviði á Skildingavegi 5, frá og með
14. júlí 2021 til og með 27. ágúst 2021.
Eru þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta hvattir til
að kynna sér gögnin. Ábendingum og athugasemdum við
tillöguna þarf að skila skriflega eigi síðar en 27. ágúst 2021 í
afgreiðslu Umhverfis- og framkvæmdasviðs Skildingavegi 5,
eða á netfangið dagny@vestmannaeyjar.is

ÚTBOÐ

Verkið felur í sér gerð gatna í Víkurheiði á Selfossi.
Búið er að jarðvegskipta og leggja lagnir í hluta gatnanna.
Jarðvegskipta skal þau götustæði sem eftir eru og leggja
styrktarlag.
Einnig skal leggja út burðarlag og malbika allar götur og
gangstíga.
Setja skal upp ljósastaura og leggja ljósastaurastrengi.
Að auki skal leggja fráveitu, vatnsveitu, fjarskiptarör og
hitaveitu þar sem það er eftir.
Helstu magntölur eru:
Gröftur
Styrktarlag
Malbik
Fráveita
Vatnsveita
Hitaveitulögn
Uppsetning á ljósastaurum

Sveitarfélagið Árborg óskar eftir tilboðum í :

„VIÐHALD GATNALÝSINGAR
Í ÁRBORG“
Verkið felur í sér þjónustu og viðhald á allri gatnalýsingu í
sveitarfélaginu. Á svæðinu eru tveir eigendur á gatnalýsingarkerfinu þ.e. Sveitarfélagið Árborg og Vegagerðin og nær
þessi samningur yfir eignir þeirra beggja. Um er að ræða
3.500 lampa og dreifikerfi sem tengist þeim.

22.000 m³
31.500 m³
14.000 m²
1.440 m
1.085 m
910 m
19 stk

Samningur nær til fjögra ára með möguleika á framlengingu
í tvö skipti, eitt ár í senn.
Helstu magntölur eru:
Viðhald, tímagjald
Útskipting lampa
Varbúnaður í staurum
Peruskipti
Körfubíll
Þjónustubíll

Verkið er áfangaskipt.
1. Áfangi er gerð götu C og lenging á götu B milli stöðva
120 - 260 án yfirborðsfrágangs en með öllum lögnum.
2. Áfangi er gerð götu B frá stöð 260 – 430 m,
- Gerð götu D, ásamt lögnum gegnum lóð 17.
- Einnig skal rífa slitlag af götu A, breyta þverhalla
og ganga frá yfirborðum allra gatna og gangstíga.

Útboðsgögn verða afhent á útboðvef sem er aðgengilegur hér: https://arborg.ajoursystem.is/Tender/DirectLink/343c6732-746c-4a7a-96f1-60e5b2a23f69

Áfanga 1 skal lokið 15. nóvember 2021.
Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2022.
Útboðsgögn verða afhent á útboðkerfinu Ajour þar sem
bjóðendur geta sótt gögn frá og með 15.07.2021.
Bjóðendur skrá sig inn á vef og hlaða niður gögnum.
Frestur til að skila inn tilboðum er föstudaginn 06. ágúst. 2021,
kl. 11.00.
https://arborg.ajoursystem.is/Tender/DirectLink/186171017eeb-4b7a-96bd-425cfa9e7a34
Notkunarleiðbeiningar um kerfið má sjá hér:
https://help.ajoursystem.com/astopic/tender/
Tilboðum 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 bjóðendur hvattir til að hefja tímanlega
vinnu við að skila tilboðum inn.
Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR

2.200 klst
1.200 stk
600 stk
1.650 stk
950 klst
300 dagar

Tilboðum 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 bjóðendur hvattir til að hefja tímanlega
vinnu við að skila tilboðum inn.
Útboð þetta er auglýst á hinu evrópska efnahagssvæði (EES).
Skilafrestur tilboðs er til kl. 11.00 mánudaginn 23. ágúst 2021
Opnun tilboða verður framkvæmd með rafrænum hætti á
útboðsvefnum eftir að skilafrestur tilboða er liðinn. Bjóðendum verður því ekki boðið að mæta á opnunarfund en í
kjölfar opnunar tilboða verður bjóðendum sent opnunaryfirlit
rafrænt.
Mannvirkja og umhverfissvið Árborgar
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17. júlí 2021 LAUGARDAGUR

ÚTBOÐ

Vetrarþjónusta í Garðabæ
2021-2024 (EES)
Garðabær óskar eftir tilboðum í tvö verk tengd
vetrarþjónustu í Garðabæ.
• Vetrarþjónusta gatna í Garðabæ 2021-2024.
• Vetrarþjónusta stofnanalóða og húsagatna í
Garðabæ 2021-2024.
Útboðsgögn er hægt að nálgast á vef
Garðabæjar, gardabaer.is.

Sérfræðingar í
ráðningum

gardabaer.is

Ánægðir viðskiptavinir
eru okkar besta auglýsing

VEFIR STOFNANA
GARÐABÆJAR
VERÐKÖNNUN

FAST

Garðabær óskar eftir verðupplýsingum frá
fagaðilum vegna hönnunar og smíði á nýjum
vefjum stofnana bæjarins; bókasafns, grunnskóla,
félagsmiðstöðva, leikskóla og tónlistarskóla.

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

Verðmat og lýsing skal byggja á fyrirliggjandi
kröfulýsingu.
Upplýsingum skal skilað inn í síðasta lagi
30. ágúst 2021.
Sjá nánari upplýsingar á vef Garðabæjar,
gardabaer.is

Tryggvabraut 24
Orlofsíbúðir

51 fm

600 Akureyri
2 herb.

AKUREYRI - Fullbúnar og fullinnréttaðar 51-55 fm orlofsíbúðir til
afhendingar strax! Vönduð húsgögn og húsbúnaður. Verönd, heitir pottar,
sér upphitaðar skíðageymslur! - Tilvalið fyrir fyrirtæki, starfsmannafélög
eða einstaklinga! Gott verð aðeins 27,9 mkr. Fjórar íbúðir í boði.

27.900.000

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari, löggiltur fasteignasali
hilmar@eignamidlun.is
824 9098

gardabaer.is

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

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

Ráðningar

www.fastradningar.is

Erum við að leita að þér?

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

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
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intellecta.is

RANNSÓKNIR

Traust og rótgróin fasteignasala
Sími 552 1400

Viðar Böðvarsson

Eigandi og framkvæmdastjóri
Viðskiptaf. og lg.f.
vidar@fold.is
S: 694 1401

Anna Ólafía Guðnadóttir
Eigandi
BA í bókmenntafræði
og íslensku
anna@fold.is

Einar Marteinsson

Gústaf Adolf Björnsson

Löggiltur fasteignasali
einarm@fold.is
S: 893 9132

Löggiltur fasteignasali
og íþróttafræðingur
gustaf@fold.is
S: 895 7205

fold.is

Rakel Viðarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
og viðskiptalögfræðingur
rakel@fold.is

Hlynur Ragnarsson
Sölumaður og
löggildingarnemi.
hlynur@fold.is
S: 624 8080

Njarðargata 7, 101 R, einbýli

Listabraut 5

Greniteigur 4, 230 Reykjanesbæ

OPIÐ HÚS MÁNUDAG 19.7 KL. 16:30-17:30
OP
IÐ
HÚ

FALLEG ÚTSÝNISÍBÚÐ NÁLÆGT KRINGLUNNI

EINBÝLI M/AUKAÍBÚÐ.

S

Fallegt einbýlishús á eignarlóð á góðum stað í miðborginni. Í kjallara er
sérinngangur í rými sem hefur verið notað sem lítil íbúð. Þar er einnig geymsla
og þottahús. Á tveimur efri hæðum eru eldhús, stofur, baðgerbergi og 3-4
svefnherbergi. Opið hús mánudag 19.7. kl. 16:30-17:30.
Vinsamlegast bókið á fold@fold.is

Falleg 4 herbergja íbúð á 4.hæð í fjölbýlishúsi með góðu útsýni ásamt bílskúr
við Listabraut miðsvæðis í Reykjavík. Alls 121,7 fm. Íbúðin var mikið endurnýjuð
árið 2017 og húsið hefur nýlega verið viðgert. Parket og flísar á gólfum. stutt er í
leik- og grunnskóla, matvöruverslun og alla þjónustu t.d. kaffihús/veitingastaði,
heilsugæslu og í Kringluna. Vinsamlegast bókið einkaskoðun.
Verð 58,5 milljónir.

Hallkelshólar, 801 Selfoss

Sumarhús

Sumarhús Eyrarskógi

TVEIR BÚSTAÐIR Á 5 HEKTARA EIGNARLANDI.

Á FRÁBÆRUM STAÐ Í BORGARBYGGÐ

VIÐ HVALFJÖRÐ

60 fm sumarhús ásamt 40 fm gestahúsi á 5,3 hektara eignarlandi til sölu. Fimm
svefnherbergi samtals. Um er að ræða sannkallaðan sælureit. Lóðin er skógi
vaxin með fallegum lundi og skemmtilegri útivistaraðstöðu. Rafmagnskynding í
báðum húsum. Stutt í margvíslega þjónustu og afþreyingu. Velkomið að vera
í sambandi og fá tíma fyrir skoðun: fold@fold.is / 552-1400.

Um er að ræða 42.4 fm sumarhús sem stendur á 5.000 fm eignalóð í landi
Jarðlangsstaða. Sumarhúsabyggðin í Jarðlangsstaðalandi er skammt vestur af
Borgarnesi við Langá. Sólpallur er með þremur hliðum hússins. Við sólpallinn
er stakstæð áhaldageymsla, einangrað hús um 10 fm að stærð. Einnig er þar
gestahús c.a 25 fermetrari. Stutt í þjónustu og útiveru. Lóðin er skjólgóð og vel
gróin og í góðri hirðu. Verð 24 milljónir.

Sætún - eignarland
116 KJALARNES - REYKJAVÍK.

Sumarhúsin seljast á Fold

- íbúðum í öllum hverfum
Reykjavíkur til kaups eða leigu
fyrir opinberan aðila

Mikil eftirspurn er
eftir sumarhúsum.

- traustar greiðslur
- langur leigutími

Hvað kostar eignin mín?

Ca. 50 fm. vel viðhaldið sumarhús á frábærum stað í Eyrarskógi. Húsið er
með rúmgóðri stofu og borðstofu, opnu eldhúsi, tveimur svefnherbergjum og
snyrtingu. Svefnloft yfir hluta bústaðar. Barnahús fylgir. Lóðin er einstaklega
fallega ræktuð með góðri grasflöt. Útsýni yfir vatnið frá stofu og palli.
Verð 19,9 millj.

Óskum eftir

- húseign með nokkrum íbúðum.

Höfum til sölu samtals rúmlega 6 hektara land á frábærum stað á Kjalarnesi í
Reykjavík. Um er að ræða 3 lönd sem geta selst saman eða sitt í hvoru lagi. Á
tveimur þeirra eru fasteignir og byggingarréttur og eru miklir framtíðarmöguleikar. Nánari upplýsingar hjá fasteignasölum Foldar.
Eignarhlutarnir 3 eru á verðinu 35, 70 og 95 milljónir.

Vel skipulagt 120 fm einbýlishús á tveimur hæðum auk 36,5 fm íbúðarskúrs.
Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, borðstofu, 2 baðherbergi, eldhús,
þvottahús og íbúðarskúr. Húsið er einstaklega vel staðsett á rólegum og
fjölskylduvænum stað í Reykjanesbæ. Stutt er í verslanir, leikskóla, skóla og
íþróttasvæði. Aukaíbúð í bílskúr. Verð 61,7 millj.
Pantið tíma fyrir skoðun, 552-1400 / fold@fold.is.

- nánari upplýsingar á skrifstofu

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Áratuga reynsla í sölu sumarhúsa.
Erum að skoða eignir
á vestur og suðurlandi
án kostnaðar eða skilyrða.
Hafið samband.

Þú finnur okkur á fold.is

SALA FASTEIGNA SÍÐAN 1957

Grensásvegi 11 108 Reykjavík | Sími 588-9090 | eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

20. júlí 17:00-17:30

Skólavörðustígur 24a
Einbýlishús

135 fm

101 Reykjaík

6 herb.

74.900.000

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og löggiltur fasteignasali
kari@eignamidlun.is
899 8815

OPIÐ HÚS

19. júlí 17:15-17:45

Leirvogstunga 12
270 Mosfellsbær
Einbýlishús + bílskúr + pallur

253,1 fm

6 herb.

117.990.000

Tryggvagata 23

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
661 6021

Fjólbýli / Efsta hæð

165.7 fm

4 herb.

155.990.000

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

OPIÐ HÚS 20. JÚLÍ 17:00 - 17:45

101 Reykjavík

OPIÐ HÚS

19. júlí 17.00-17:30

Valshlíð 16

Austurgata 33

Hamraborg 14

102 Reykjavík

220 Hafnarfjörður

200 Kópavogur

Fjölbýli

188,8 fm

3 herb.

Einbýli. með mikla möguleika

97.900.000
Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
bjarni@eignamidlun.is
895 9120

118,5 fm

5 herb.

Íbúð

92 fm

79.900.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

3 herb.

44.900.000
Lárus
Löggiltur fasteignasali
larus@eignamidlun.is
824 3934

OPIÐ HÚS

21 júlí 17:00-17:45

Blikaás 15

Keilufell 21

Gautland 1

221 Hafnarfjörður

111 Reykjavík

108 Reykjavík

Sérinngangur

3 herb.

119 fm

Einbýli

5 herb. + bílskúr

175,6 fm

63.900.000

Fjölbýli

79.900.000

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
hreidar@eignamidlun.is
661 6021

67.900.000

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA Rekstrarhagfræðingur og löggiltur fasteignasali
olafur@eignamidlun.is
663 2508

OPIÐ HÚS

4 herb.

102.9 fm

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

OPIÐ HÚS

21. júlí 17:15-17:45

19. júlÍ 17:15-17:45

Álfheimar 42

Geirsgata 4

Háteigsvegur 2

104 Reykjavík

101 Reykavík

101 Reykjavík

Fjölbýli

95.9 fm

4 herb.

Fjölbýli

54.900.000

Verð frá

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

2-3 herb íbúðir

111.8-124.8 fm

Hæð - sérinngangur

96.990.000
Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
thora@eignamidlun.is
777 2882

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

Melaheiði 3

Skipholt 70

101 Reykjavík

200 Kópavogur

105 Reykjavík

156.7 fm / 496.6 fm

Möguleiki á 5 íb.

Einbýli m. aukaíbúð

243.9 fm

84.900.000
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

4 herb.

64.900.000

Lindargata 10
Einbýli

111 fm

8 herb.

Fjölbýli

60,3 fm

Verð tilboð
Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
unnar@eignamidlun.is
867 0968

2 herb.

47.900.000
Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali
brynjar@eignamidlun.is
896 1168

Kjartan Hallgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
framkvæmdastjóri
824 9093

Guðlaugur I. Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464

Sverrir Kristinsson
Löggiltur fasteignasali
588 9090

Guðmundur Sigurjónsson
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
588 9090

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali og
sölustjóri
899 1882

Þóra Birgisdóttir
Löggiltur fasteignasali
777 2882

Hilmar Þór Hafsteinsson
Löggiltur leigumiðlari og
löggiltur fasteignasali
824 9098

Brynjar Þór Sumarliðason
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
896 1168

Daði Hafþórsson
Löggiltur fasteignasali
824 9096

Magnea Sverrisdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali
861 8511

Hreiðar Levy Guðmundsson
Löggiltur fasteignasali
661 6021

Herdís Valb. Hölludóttir
Lögfræðingur og löggiltur
fasteignasali
694 6166

Bjarni T. Jónsson
Viðskiptafræðingur og
löggiltur fasteignasali
895 9120

Ólafur H. Guðgeirsson
MBA rekstrarhagfræðingur
og löggiltur fasteignasali
663 2508

Gunnar Helgi Einarsson
Löggiltur fasteignasali
615 6181

Kári Sighvatsson
Lögfræðingur og
löggiltur fasteignasali
899 8815

Unnar Kjartansson
Löggiltur fasteignasali
867 0968

Lárus Ómarsson
Löggiltur fasteignasali
824 3934

Elvar Árni Lund
Löggiltur fasteignasali
693 3518

Jenný Sandra
Gunnarsdóttir
Skrifstofustjóri
588 9090

María Guðrún
Waltersdóttir
Ritari
588 9090

Ásdís Hrönn Júlíusdóttir
Ritari
588 9090

Þátttakandi
í íslensku
atvinnulífi
í 50 ár

hagvangur.is

