
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

Sölufulltrúar 
Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426
Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441
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Spyrlar

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Laugavegi 174 / 105 Reykjavík

MMR óskar eftir að ráða starfsfólk við úthringingar vegna markaðsrannsókna.
Sveigjanlegur vinnutími - hentar vel með námi eða sem aukastarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð framkoma, íslenskukunnátta og tölvufærni
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Stúdentspróf eða hærra
• Mikill áhugi á samskiptum við annað fólk

Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32, 108 Reykjavík

MMR óskar eftir að ráða starfsfólk við úthringingar vegna markaðsrannsókna.
Sveigjanlegur vinnutími á kvöldin og um helgar - hentar vel með námi eða sem aukastarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð framkoma, íslenskukunnátta og tölvufærni
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Stúdentspróf eða meira
• Mikill áhugi á samskiptum við annað fólk

Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

MMR / Markaðs og miðlarannsóknir ehf / Ármúla 32, 108 Reykjavík

MMR óskar eftir að ráða starfsfólk við úthringingar og fleira vegna markaðsrannsókna.
Sveigjanlegur vinnutími á kvöldin og um helgar - hentar vel með námi eða sem aukastarf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Góð framkoma, íslenskukunnátta og tölvufærni
• Nákvæmni í vinnubrögðum
• Stúdentspróf eða meira
• Mikill áhugi á samskiptum við annað fólk

Nánari upplýsingar um MMR á www.mmr.is

Umsóknir sendist til Sigríðar Sigurjónsdóttur á póstfangið umsoknir@mmr.is, merkt „spyrlar“.





Móttökuritari
Læknasetrið óskað eftir móttökuritara til starfa sem fyrst.

Reynsla æskileg, en um er að ræða 100% stöðu. 
Umsóknir óskast sendar á solrun@setrid.is.

Upplýsingar í síma 535 7777.

Læknasetrið
Þönglabakka 1 og 6

109 Reykjavík





RAFÍS EHF  
auglýsir eftir rafvirkjum

Fyrirtækið vantar rafvirkja til starfa nú þegar vegna 
mikilla verkefna framundan. 
Hæfniskröfur:
• Sveinspróf í rafvirkjun eða mikil reynsla í faginu.
• Stundvísi og reglusemi
• Jákvætt hugarfar

Áhugasamir sendi tölvupóst, gjarnan með ferilskrá, 
á einar@rafisehf.is.

Rafís ehf 
óskar eftir rafvirkjum til starfa, sveinum og 

nemum - mörg spennandi verkefni framundan.

Hæfniskröfur 
• Sveinspróf eða reynsla af raflagnavinnu
• Stundvísi og reglusemi.
• Jákvætt hugarfar .

Áhugasamir sendi umsókn og ferilskrá á einar@rafisehf.is

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík 
er öll almenn þjónusta og 
frábær aðstaða til allrar 
almennrar íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í 
Vík og nágrenni og sam-
göngur greiðar allt árið.  

Við Mýrdalshrepps Vík í  Mýrdal  eru laus til umsóknar:

Deildarstjórastaða
• 100% staða deildarstjóra við leikskólann í Vík.  

Leikskólakennari
• 100 % staða leikskólakennara við leikskólann í Vík.

Æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.  

Umsóknarfrestur er til 7. mars 2016

Leikskólinn í Vík er tveggja deilda leikskóli með um 30 börn á aldrinum 1 - 5 ára. 

Nánari upplýsingar veitir:
Guðrún Rut Bjartmarsdóttir S. 487 1241 netfang: gudrun@vik.is

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík

MS-félag Íslands óskar eftir að ráða 
starfsmann í 50% starf

Starfsvið:
• Ritari NMSR (samband norrænna MS-félaga) 
• Starf á skrifstofu MS-félags Íslands 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Menntun sem nýtist í starfi
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku  
 og norðurlandamáli
• Góð enskukunnátta
• Góð almenn tölvukunnátta
• Frumkvæði og hæfni til að vinna sjálfstætt
• Góð samskipta- og samvinnufærni
• Þekking á MS-sjúkdómnum er kostur 

Umsóknarfrestur er til 7. mars 2016. 

Starfslýsingu er að finna á vefsíðunni msfelag.is.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf eigi síðar 
en 1. maí 2016.

Áhugasamir sendi umsókn með ferilskrá á netfangið 
msfelag@msfelag.is þar sem einnig má óska eftir 
frekari upplýsingum.

SÖLUMAÐUR SKRIFSTOFUHÚSGAGNA
Öflugur sölumaður óskast strax til starfa vegna vaxandi umsvifa.
 
InnX innréttingar ehf. er framsækið fyrirtæki á skrifstofu- og inn-
réttingamarkaði.
 
Starfið felst í sölu í verslun og heimsóknum til fyrirtækja og 
stofnana. 
 
Viðkomandi þarf að vera drífandi og skipulagður og góður í mann-
legum samkiptum. Reynsla af sölu skrifstofuhúsgagna æskileg en 
ekki skilyrði.  Lágmarksaldur 25 ár.
 
Þeim sem hafa áhuga er bent 
að leggja inn umsókn og 
ferilsskrá á netfangið 
thor@innx.is fyrir 01.03.2016

Fosshálsi 1 • 110 Reykjavík • Sími 577 1170
Fax 577 1172 • www.innx.is • innx@innx.is
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Sumarstörf hjá Flugþjónustunni
Meiraprófsbílstjóri

Bílstjóri með CE réttindi óskast við 
 áfyllingar flugvéla á Reykjavíkurflugvelli. 

 ADR réttindi eru kostur.

Afgreiðsla einkavéla
Starfsmaður óskast í afgreiðslu einkavéla með 

tilfallandi verkefnum á Reykjavíkurflugvelli. 
Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu úr flugi 

og geti byrjað í þjálfun sem fyrst. 

Umsóknarfrestur til og með 1.mars
Ferilskrá sendist á: jobs@birk.is

Embassy clerk
The Embassy of Japan seeks capable, 
responsible and flexible clerks at the sections of 
(1)culture and public relations and
(2)administration.
Basic conditions for application are below:

(1) Section of Culture and Public Relations
•  University degree
•  Good knowledge of Iceland
• Language skills in Icelandic and English
• Good computer command including  
 website building
• Good communication skills  
 (Report and Consultation)
•  Good writing skill
• Star t of work from 22 March 2016 and contract  
 renewal every 2 years

(2) Section of Administration
•  Good skills in administration works  
 and car-driving
•  Good command of language (Icelandic  
 and English) and computer
•  Star t of work from 22 March 2016 and contract  
 renewal every 2 years

CV should be sent to the following address until 
1 March 2016.

* Clearly state which section you would like to  
 apply for.

* CV should be writ ten in English.

Laugavegur 182, 105 Reykjavik
Tel: 510-8600

e-mail: japan@rk.mofa.go.jp
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Glófi ehf. leitar að metnaðarfullum 
einstaklingum til að vinna að  
framleiðslu á VARMA ullarvörum og 
sérframleiðslu á ullarvörum fyrir 
hönnuði á saumastofu okkar í Ármúla .

Hæfniskröfur:
• Reynsla eða almenn kunnátta á saumavélar

og í saumaskap.
• Metnaður, drifkraftur og geta unnið sjálfstætt 
• Hæfni í mannlegum samskiptum 
• Jákvætt viðhorf til teymisvinnu 

 
Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á 
Íslandi. Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth 
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn 
fallegar og vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll 
framleiðsla fer fram á Íslandi. Umsvif fyrirtækisins eru í 
stöðugri aukningu og og leitum við því að einstakling sem 
hefur áhuga og metnað til að taka þátt í uppbyggingu á 
þessu gamalgróna vörumerki. Sjá einnig www.varma.is og 
á Facebook undir VARMA the warmth of Iceland

Hæfniskröfur:
• Reynsla og almenn kunnátta í sníðagerð,
 saumaskap og á saumavélar.
• Áhugi á verkstjórn
• Metnaður, drifkraftur og geta unnið sjálfstætt
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvætt  
 viðhorf til teymisvinnu
• Góð íslenskukunnátta  

Við leitum að metnaðarfullum  
einstaklingi til að vinna að  framleiðslu á 
VARMA ullarvörum á saumastofu okkar í 

Ármúla Reykjavík.

Glófi ehf er stærsti framleiðandi á prjóna- og mokkavöru á 
Íslandi. Aðalvörumerki fyrirtækisins er VARMA the warmth 
of Iceland. Markmið og áherslur fyrirtækisins er að þróa og 
nýta íslenskt hráefni sem mest og setja á markaðinn fallegar 
og vandaðar prjóna- og mokkavörur. Öll framleiðsla fer fram 
á Íslandi. Umsvif fyrirtækisins eru í stöðugri aukningu og og 
leitum við því að einstakling sem hefur áhuga og metnað til að 
taka þátt í uppbyggingu á þessu gamalgróna vörumerki.  
Sjá einnig www.varma.is og á Facebook undir VARMA the 
warmth of Iceland

Umsóknarfrestur er til 15.mars.
Umsóknir sendist á loa@varma.is og saeunn@varma.is

Meginmál alltaf í Frutiger 45 Light, 9,5 p á 11 p 
fæti. Kerning: -20. Brjóta málsgreinar upp með auka 
línubili. 

Haus auglýsingarinnar helst óbreyttur en hæð þeirra 
er breytileg. 

Rammi: 0,5 p í 60% svörtu allt í kring. Liggur á bak 
við haus auglýsingar. 

Hod tate elessit at velit alit alit nulla commod tet wis 
nonsed del iliquis nulla facillaor inci tie dolor auguer 
alis esed ercilisi bla commodolore magna. Ea faci tet, 
sustis nonseniatie esto eugiam, quipit et.

KNAPPAR FYRIRSAGNIR 
ALLTAF Í HÁSTÖFUM

Verkefnisstjóri   
Hraunvallaskóli auglýsir eftir starfsmanni í sérverkefni. 
Æskilegt er að viðkomandi geti byrjað sem fyrst. Um er að 
ræða 80-100% starfshlutfall. 

Skólinn hefur þá sérstöðu að innan veggja hans er rekinn 
bæði leik- og grunnskóli. Segja má að nemendur hefji skóla-
göngu sína átján mánaða í Hraunvallaskóla og ljúki henni 
við sextán ára aldur. Hraunvallaskóli starfar eftir hugmynda-
fræði opna skólans og er byggingin hönnuð með það í huga. 
Kennsla er miðuð við að mæta ólíkum þörfum einstaklinga 
sem læra að skipuleggja nám sitt sjálfir og meta árangur 
sinn. Kennarar vinna saman í teymum í kennslustundum og 
við skipulagningu og undirbúning kennslunnar. Nemendur 
í sama árgangi eru í sameiginlegum umsjónarhópum með 
sameiginlega umsjónarkennara á sínum heimasvæðum. 

Dyggðir Hraunvallaskóla eru vinátta - samvinna - ábyrgð.

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 Styðja	við	hegðun	og	nám	nemanda	á	yngsta	stigi	með		
 atferlismótandi leiðum og jákvæðri styrkingu
•	 Náin	samvinna	við	umsjónarkennara	og	deildarstjóra		
 stoðþjónustu
•	 Verkefnið	er	tímabundið	út	skólaárið

Hæfniskröfur
•	 Menntun	á	sviði	uppeldis-	og	menntunarfræða,	sálfræði		
 eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
•	 Reynsla	af	atferlismótandi	vinnu	með	börnum	er	kostur
•	 Áhugi	á	að	starfa	með	börnum
•	 Lipurð	í	samskiptum,	sveigjanleiki	og	samstarfshæfni
•	 Frumkvæði	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum
•	 Jákvæðni	og	áhugi	á	að	starfa	í	skapandi	og	metnaðar-	
 fullu umhverfi
•	 Stundvísi	og	samviskusemi

Umsóknarfrestur er til og með 8. mars 2016.

Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	Sambands	íslenskra	
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags. Samkvæmt jafn-
réttisstefnu Hafnarfjarðar eru karlar jafnt sem konur hvattir 
til að sækja um starfið.   

Nánari upplýsingar veitir Lars Jóhann Imsland skólastjóri: 
lars@hraunvallaskoli.is | 590 2800.
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Óskum eftir tæknimanni
 Tæknimaður / Viðgerðir. Starfsmaður þarf að geta séð um 
viðgerðir á kaffi- og vatnsvélum og hafa einhverja kunnáttu 

eða reynslu af því. Þarf að geta unnið sjálfstætt.  
Þarf að geta byrjað sem fyrst.

Umsóknir sendist á sigurdur@kerfi.is. 

Kærunefnd  
útlendingamála
Starf yfirlögfræðings hjá  

kærunefnd útlendingamála
Kærunefnd útlendingamála er að leita að yfirlögfræð
ingi til að vinna með öflugu teymi starfsmanna við 
undir búning og ritun úrskurða á sviði útlendingalaga og 
flóttamannaréttar. Yfirlögfræðingur starfar undir stjórn 
formanns kærunefndar útlendingamála. Starfið fellst í 
umsjón með undirbúningi og ritun úrskurða, faglegum 
stuðningi við lögfræðinga nefndarinnar, gæðastjórnun, 
eftirlit með verkferlum og mótun þeirra. Yfirlögfræðing
ur er einnig ábyrgur fyrir undirbúningi og ritun úrskurða 
eftir því sem þörf er á. Yfirlögfræðingur er staðgengill 
formanns varðandi málefni önnur en ákvarðanatöku í 
kærumálum. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Fullnaðarnám í lögfræði með embættis  
 eða meistaraprófi
• LL.M. gráða sem tengist starfinu er kostur
• Að minnsta kosti þriggja ára starfsreynsla sem  
 nýtist í starfi 
• Góð þekking á málefnum útlendinga og/eða  
 flóttamannaréttar æskileg
• Reynsla af stjórnun starfsfólks æskileg
• Þekking eða reynsla af verkefnastjórnun æskileg
• Reynsla af úrskurðarvinnu innan stjórnsýslunnar  
 æskileg
• Mjög gott vald á íslensku, sérstaklega hvað varðar  
 ritun lagatexta
• Góð þekking á ensku. Þekking á einu norðurlanda 
 máli æskileg
• Frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum

Staða yfirlögfræðings er ný staða hjá kærunefndinni. 
Um fullt starf er að ræða. Æskilegt er að viðkomandi 
geti hafið störf sem fyrst. Laun greiðast samkvæmt  
viðeigandi kjarasamningi við fjármálaráðherra. 

Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um auglýst 
starf. 

Upplýsingar um nefndina má nálgast á heimasíðu 
hennar, www.knu.is. Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Hjörtur Bragi Sverrisson, formaður kærunefndar 
útlendingamála, í síma 510 0510. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Umsóknarfrestur er til 15 mars nk. 
Umsóknum (ferilskrá og kynningarbréfi) skal skila á 
rafrænu formi til starf@knu.is. Ef ekki eru tök á að 
sækja um rafrænt má senda umsókn til kærunefndar
innar að Skuggasundi 3, 101 Reykjavík. 

Athygli er vakin á því að umsóknir munu gilda 
í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.



Matreiðslumaður óskast
Brasserie Ask Suðurlandsbraut 4a Reykjavík vantar 

metnaðarfullan og duglegan matreiðslumann 
með réttindi eða mikla og almenna reynslu af 

matreiðslu á sérrétta veitingastað. 
Unnið er á vöktum 2-2-3 opið til kl.22.00 öll kvöld

Nánari upplýsingar í síma 898 3595 
eða haukur@askur.is
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Cargo Express ehf óskar 
eftir að ráða 

þjónustufulltrúa til starfa
Starfsvið:
 o Bókun og skráning flugsendinga
 o Reikningagerð
 o Tollafgreiðsla
 o Almenn samskipti við viðskipatvini  
  og samstarfsaðila.
 o Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
 o Reynsla af flutningastarfsemi er kostur
 o Rík þjónustulund
 o Hæfni í mannlegum samskiptum
 o Góð enskukunnátta.
 o Geta unnið sjálfstætt og undir álagi.

Umsóknarfestur er til og með 8. mars 2016 
Öllum umsóknum verður svarað.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á
starf@cargoexpress.is merkt – starf2016

Cargo Express er ört vaxandi fyrirtæki á sviði 
flugflutninga til og frá landinu. Við bjóðum upp á góða 

vinnuaðstöðu í spennandi starfsumhverfi.
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GRINDAVÍKURBÆR 

GRINDAVÍKURBÆR 

Atvinna - Starfsmaður í 
þjónustumiðstöð

Grindavíkurbær óskar eftir starfsmanni í þjónustu
miðstöð. Leitað er að metnaðarfullum og traustum 
einstaklingi, sem hefur áhuga á fjölbreyttum verkefnum. 
Um tímabundið starf er að ræða til 1. janúar 2017, með 
möguleika á framlengingu.

Verksvið og ábyrgð
• Umsjón með viðhaldi á smávélum.
• Minniháttar viðhald á bílum þjónustumiðstöðvar.  
 t.d. olíuskipti o.fl. 
• Minniháttar viðhald á vatns og fráveitu.
• Ýmis viðhaldsvinna innan stofnana bæjarins.
• Önnur tilfallandi störf í þjónustumiðstöð, m.a.  
 afleysingar á þjónustubifreið, viðhald á opnum   
 svæðum, snjómokstur o.fl.

Hæfniskröfur
• Starfsreynsla frá sambærilegum verkefnum sem nýst  
 getur í starfi.
• Þekking og reynsla af því að vinna með og  
 viðhalda vélum
• Góð almenn tölvukunnátta. 
• Frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Bílpróf og vinnuvélaréttindi.
• Meirapróf/fólksflutninga 10 farþega eða Gamla öku 
 skírteinið ... Ökuskírteini sem voru í gildi 1. mars 1988
• Rík þjónustulund við íbúa bæjarins.
• Lipurð í mannlegum samskiptum.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga og Starfsmannafélags  
Suðurnesja. Umsækjandi þarf að vera reiðubúinn að 
ganga bakvaktir skv. bakvaktarkerfi þjónustumiðstöðvar.

Umsækjandi þarf að vera með hreint sakavottorð og 
skila því inn þegar þess er óskað.

Konur, jafnt sem karlar, eru hvött til að sækja um starfið.

Umsóknareyðublöð fyrir starfið skal nálgast á heimasíðu 
Grindavíkurbæjar: www.grindavik.is/atvinna

Senda skal umsóknir til Sigmars B. Árnasonar  
byggingafulltrúa á bygg@grindavik.is, skila í afgreiðslu 
Grindavíkurbæjar Víkurbraut 62, eða senda á póstfangið:
     Grindavíkurbær
     „Starfsmaður í þjónustumiðstöð”
     Víkurbraut 62 
     240 Grindavík

Umsóknarfrestur er til og með 13. mars nk. Nánari 
upplýsingar veitir byggingafulltrúi í síma 420 1109.
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Auglýsing um sveinspróf

Sveinspróf í eftirtöldum iðngreinum verða 
haldin sem hér segir:
Í matvælagreinum í maí. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í byggingagreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl. 

Í prentgreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í bíliðngreinum í maí-júní. Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í hönnunar- og handverksgreinum í maí - júní.  
Umsóknarfrestur er til 1. apríl.

Í snyrtifræði í maí.  Umsóknarfrestur er til 15.apríl.

Í málmiðngreinum í maí - júní. Umsóknarfrestur til 1. apríl.

Í vélvirkjun í september. Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Í hársnyrtiiðn í september. Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Í ljósmyndun í september – október. Umsóknarfrestur til 1. júlí.

Dagsetningar prófanna verða birtar á heimasíðu okkar um leið 
og þær liggja fyrir.

Með umsókn skal leggja fram afrit af námssamningi, lífeyriss-
jóðsyfirlit og burtfararskírteini með einkunnum eða staðfestingu 
skóla á því að nemi muni útskrifast í maí 2016.
Kostnaður próftaka s.s. efniskostnaður er mismunandi eftir 
iðngreinum.

Umsóknareyðublöð má nálgast á heimasíðu okkar, veffang: 
www.idan.is og á skrifstofunni.

Vatnagörðum 20, 104 Rvk.| sími: 590 6400 | netfang: idan@idan.is

postur@byggdastofnun.is

byggdastofnun.isSími:   455 54 00       Fax: 455 54 99

Byggðamál 
styrkir til meistaranema
Byggðastofnun auglýsir styrki til meistaranema sem vinna 
að lokaverkefnum á sviði byggðamála, tengdum byggða- 
áætlun 2014-2017. Til úthlutunar er að þessu sinni allt að 
1.000.000 kr. og stefnt er að því að veita fjóra styrki. 

Rafrænt umsóknarform,  verklagsreglur vegna úthlutunar og 
byggðaáætlun 2014-2017 er að finna á vef Byggðastofnunar 
www.byggdastofnun.is.

Í umsókn skal meðal annars koma fram greinargóð lýsing 
á verkefninu, markmiðum þess og hvernig það styður við 
byggðaáætlun.

Nánari upplýsingar veitir Hólmfríður Sveinsdóttir. 
Netfang: holmfridur@byggdastofnun.is. Sími 545 8600.

Umsóknafrestur er til miðnættis 31. mars 2016.

Áskorun frá óbyggðanefnd
Fjármála- og efnahagsráðherra hefur, fyrir hönd íslenska ríkisins, 
afhent óbyggðanefnd kröfur sínar um þjóðlendur á svokölluðu 
svæði 9A - þ.e. Dalasýslu að undanskildum fyrrum Skógar-
strandarhreppi. Á því landsvæði er sveitarfélagið Dalabyggð. 
Þjóðlendukröfur íslenska ríkisins ná til afmarkaðra hluta þessa 
landsvæðis, sjá nánari lýsingu og yfirlitskort á heimasíðunni 
www.obyggdanefnd.is og á skrifstofum viðkomandi sveitarfélags 
og sýslumannsembættis.

Óbyggðanefnd, sem er sjálfstæð úrskurðarnefnd á stjórnsýslu-
stigi, kallar nú eftir kröfum þeirra sem kunna að eiga öndverðra 
hagsmuna að gæta á þjóðlendukröfusvæði ríkisins. 

Hér með er skorað á þá er þar telja til eignarréttinda að lýsa 
kröfum sínum skriflega fyrir óbyggðanefnd, Skuggasundi 3, 101 
Reykjavík, í síðasta lagi miðvikudaginn 18. maí 2016. Með kröfum 
þurfa að fylgja þær heimildir og gögn sem aðilar byggja rétt sinn 
á. Leiðbeiningar um frágang kröfulýsinga, þ.á m. korta, fást á 
heimasíðunni obyggdanefnd.is og á skrifstofu óbyggðanefndar. 

Hlutverk óbyggðanefndar er að 1) kanna og skera úr um hvaða 
land telst til þjóðlendna og hver séu mörk þeirra og eignarlanda, 
2) skera úr um mörk þess hluta þjóðlendu sem nýttur er sem af-
réttur og 3) úrskurða um eignarréttindi innan þjóðlendu. 

Í samræmi við ákvæði laga nr. 58/1998 verður yfirlýsingu um 
þjóðlendukröfur ríkisins þinglýst á þær fasteignir á svæðinu sem 
skráðar eru í þinglýsingabók og málið varðar.

Óbyggðanefnd
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Útboð nr. 20218
Sandblástur og málun 
Fljótsdalsstöð 2016

Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í sandblástur og málun á 
stálvirkjum sem tilheyra vatnsvegum  Fljótsdalsstöðvar  í 
samræmi við útboðsgögn nr. 20218.

Verkstaðir eru á rekstrarsvæði Fljótsdalsstöðvar, þ.e við 
Kárahnjúka, Hraunaveitu, Aðgöng 1 og 2 og Hólsufs. 
Vinnusvæðið er að mestu í um 600 til 800 metra hæð yfir 
sjávarmáli. 

Verkið felst í aðalatriðum í eftirfarandi verkþáttum: 
Aðstöðusköpun á verkstað, s.s. færanleg aðstaða þar sem 
það á við, málun á stálvirki við Kárahnjúka, málun á geiraloku 
við Kelduárstíflu, málun að hluta til á fallpípu  í Aðgöngum 1, 
strompur við sveiflugöng og aðrennslispípu Aðgöng 2. 
Flutningur á vinnulokum og hífiherðatrjám frá 
Kárahnjúkastíflu, Kelduárstíflu og Ufsarstíflu, málun 
þeirra í aðstöðu verktaka, flutningur til baka, frágangur og 
uppsetning. 

Að fjarlægja aðstöðu á verkstað og ganga frá athafnasvæði í 
verklok í samræmi við fyrirmæli fulltrúa verkkaupa.

Áætlun helstu magntalna er eftirfarandi:
Lýsing   Eining  Heild
Háþrýstiþvottur  m2  900
Sandblástur  m2  150
Málun   m2  900

Gert er ráð fyrir að verk geti hafist um miðjan júní 2016.
Verklok fyrir lotu 1 eru  fyrir 15. september 2016. 
Verklok fyrir lotu 2 eru  fyrir 15. júlí  2017. 

Útboðsgögn eru  aðgengileg á útboðsvef Landsvirkjunar, 
http://utbod.lv.is

Tilboðum skal skila til Landsvirkjunar, Háaleitisbraut 68, fyrir 
klukkan 12:00 þriðjudaginn 22. mars  2016 þar sem þau verða 
opnuð kl. 14:00 sama dag og lesin upp að viðstöddum þeim 
bjóðendum sem þess óska.

 

Útboð THR/BAK-31
Tengivirki Landsnets – Þeistareykir og Bakki

Háspennubúnaður og uppsetning

Landsnet óskar eftir tilboðum í útvegun, uppsetningu og 
gangsetningu háspennubúnaðar og hjálparkerfa fyrir  
tengivirkin á Þeistareykjum og Bakka, í samræmi við 
útboðsgögn THR/BAK-31.

Verkið felur í sér hönnun, útvegun búnaðar og uppsetningu, 
gangsetningu og handbókargerð fyrir allan búnað fyrir  
tengivirkin með samtals átta 245 kV rofareitum, auk  
tengingar á aflspennum og öllum hjálparkerfum.

Verkinu skal að fullu lokið 31. ágúst 2017.

Útboðsgögn er hægt að nálgast rafrænt frá kl. 14.00 29. 
febrúar 2016.

Tilboðum skal skila fyrir kl. 14:00 þann 31. mars 2016.

Nánari upplýsingar er að finna á www.landsnet.is og 
www.utbodsvefur.is

kopavogur.is

ÚTBOÐ

YFIRBORÐSMERKINGAR GATNA
Í KÓPAVOGI 2016 - 2018

Kópavogsbær óskar eftir tilboðum í yfirborðsmerkingar 
gatna í Kópavogi.
Í verkinu fellst að mála, massa eða sprautumassa allar 
yfirborðsmerkingar á götur í Kópavogi.

Helstu magntölur :
 Mössun; línur 23.500 m
 Mössun, fletir 2.400 m²
 Stakar merkingar 1.600 stk
 Bílastæðamálun 2.000 m

Verkinu skal lokið fyrir 25. júli ár hvert.

Útboðsgögn verða seld á kr. 5.000 – í þjónustuveri Kópavogs 
Fannborg 2 frá og með þriðjudeginum 1. mars nk.

Tilboðum skal skilað á sama stað þriðjudaginn 15. mars 2016 
fyrir kl. 11:00 og verða þau þá opnuð í viðurvist þeirra bjóð
enda sem þar mæta. 
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Skipulagsmál í Grindavík,  
fiskeldi á iðnaðarsvæði i7

Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkti á fundi þann 26. janúar 
2016 að auglýsa tillögu að breytingu á Aðalskipulagi 
Grindavíkurbæjar 2010 -2030 ásamt umhverfisskýrslu sam-
kvæmt 1. mgr. 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 1.mgr. 
7.gr. laga um umhverfismat áætlana nr. 105/2006 . Breytingin 
felst í stækkun á iðnaðarsvæði i7 vegna stækkunar á fiskeldi 
Íslandsbleikju á svæðinu.  

Bæjarstjórn Grindavíkur samþykkti einnig á fundi þann 26. 
janúar 2016 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fiskeldis á 
Stað ásamt umhverfisskýrslu samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skip-
ulagslaga nr. 123/2010 og 1.mgr. 7.gr. laga um umhverfismat 
áætlana nr. 105/2006. Deiliskipulagið er hluti iðnaðarsvæðis 
i7. Í tillögunni er gerð grein fyrir stækkun á eldisrými 
Íslandsbleikju með fjölgun eldiskerja og framleiðslu- 
aukningu á bleikju. 

Skipulagstillögurnar ásamt umhverfisskýrslum verða til 
sýnis á bæjarskrifstofu Grindavíkurbæjar að Víkurbraut 62 
frá og með 29. febrúar til 13. apríl 2016 og hjá Skipulags- 
stofnun á Laugavegi 166 í Reykjavík. Tillögurnar verður 
einnig aðgengilegar á heimasíðu Grindavíkurbæjar,  
www.grindavik.is.

Þeir sem vilja koma með ábendingar eða athugasemdir við 
skipulagstillögurnar og/eða umhverfisskýrslurnar er bent á 
að senda þær skriflega til Ármanns Halldórssonar,  
armann@grindavik.is eða í pósti á Grindavíkurbæ,  Víkur-
braut 62, 240 Grindavík. Ábendingar skulu berast fyrir 
13. apríl 2016 og vera merktar: „Aðalskipulagsbreyting 
iðnaðarsvæði i7“ eða „Deiliskipulag fiskeldis á Stað.“

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

 

Rafmagnsdreifikerfi  
Jarðvinna

Útboð nr. 20252

Ríkiskaup fyrir hönd Isavia ohf, óska eftir tilboðum í jarð-
vinnu sem við kemur endurnýjun á rafdreifikerfi umhverfis 
flugbrautir Keflavíkurflugvallar. Verkið felst m.a. í greftri 
lagnaskurða, lagningu rafstrengja, gröft fyrir púðum og niður-
setningu spennistöðvarhúsa og götukassa ásamt uppsteypu 
sökkla og grunnplatna fyrir nýjar aðaldreifistöðvar.

• Jarðvinna við um samtals 14.500 m af lagnaskurðum.
• Lagningu af um samtals 8.000 m af háspennustrengjum 
 og jarðvír.
• Lagningu af um samtals 15.000 m af lágspennustrengjum.
• Kaup og lagningu af um samtals 26.500 m af lagnarörum.
• Jarðvinna og uppsteypa sökkla og grunnplatna fyrir tvær 

170 m2 aðaldreifistöðvar.
• Jarðvinna, niðursetning og frágangur við fimm 12 m2 

spennistöðvarhús.
• Jarðvinna, niðursetning og frágangur við 14 götuskápa.

Frekari upplýsingar má finna í útboðsgögnum sem verða  
aðgengileg á www.rikiskaup.is eigi síðar en 2. mars 2016.
Opnun tilboða mun fara fram hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 
105 Reykjavík, 16. mars 2016, kl. 13:00. 
Sjá þessa og aðrar útboðstilkynningar á utbodsvefur.is

Einingar A, Svefn- og setustofu- 
einingar (samtals 18 einingar)
Helstu upplýsingar;  

Svefneiningar (11 einingar, 3X9,7m) 22 herbergi, 
inngangur,  setustofa o.fl.  samtals 16 einingar. Hvert 
herbergi er með sér baðherbergi með sturtu (raf-
magnshitakútur) og klósetti. Eldavarnarveggur fylgir 
með þ.e. milli svefnrýmis og annars íverurýmis. Ýmis 
búnaður fylgir hverju herbergi   þ.e. rúm, sængurbún-
aður og tilheyrandi búnaður í herbergjum. Auk þess 
fylgir  búnaður í setustofu. Einnig eru í þvottaher-
bergi u.þ.b 6 þvottavélar og þurrkarar, í inngangi er 
sameiginleg hreinlætisaðstaða og vinnufatageymsla. 
Til viðbótar eru 2 sjálfstæðar herbergjaeiningar  
(3x7,4m) með baði, eldhúskrók og  ásamt innan-
stokksmunum

Einingar C, Eldhús og borðstofu 
einingar  (samtals 11 einingar).
Eldhúseiningar  (4 einingar 3x9,7m) með öllum búnaði  
m.a. allur tækjabúnaður fyrir eldhús, leirtau, kælar og 
frystiklefi (sjálfstæð eining 2,4X6m).  

Var sett upp til að þjóna 50 til 60 manna vinnustað.   

Borðstofueiningar (5 einingar2,4x6m) og salernis- og 
vinnufatnaðareining (2 einingar 2,6xm) 

Einingar B, Svefn og setustofu- 
einingar (16 einingar).
Helstu upplýsingar;  

Svefneiningar (10 einingar, 3X8,6m) 20 herbergi, inn-
gangur,  setustofa o.fl.  samtals 16 einingar.   
Hvert herbergi er með sér baðherbergi með sturtu 
(rafmagnshitakútur) og klósetti. Eldavarnarveggur 
fylgir með þ.e. milli svefnrýmis og annars íveru-
rýmis. Ýmis búnaður fylgir hverju herbergi   þ.e. rúm, 
sængurbúnaður og annar tilheyrandi búnaður í her-
bergjum. Ýmiskonar búnaður í setustofu fylgir með. 

Einnig eru í þvottaherbergi u.þ.b 6 þvottavélar og 
þurkarar, í inngangi er sameiginleg hreinlætisaðstaða 
og vinnufatageymsla.

Einingar E, Kaffi og vinnufataeiningar; 
(4 einingar 3x8,6m) 
fyrir kaffi og vinnufatnað starfsmanna.

Einingar D, Skrifstofueiningar (samtals 6 einingar)
Skrifstofueiningar  (4 einingar 3x9,7m) með búnaði og (2 einingar 3x7,4m). 
Skrifstofueiningarnar eru með sjálfstæðu loftræstikerfi. 
Þessar einingar geta einnig nýst sem svefneiningar (2 herbergi í hverri einingu)

Til sölu í Vinnubúðir - um er að ræða 55 einingar

Öllum einingunum fylgja kaplar og annar tengibúnaður (töflur og kaplar), einnig er nokkuð af 
sökkuleiningum úr timbri ásamt ýmiskonar aukabúnaði eins og ljóskösturum, stigaeiningum o.fl.

Verð: Tilboð í hvern hluta (A,B,C,D,E) eða allar einingarnar.  
Við tilboðsverð bætist virðisaukaskattur. Málsetning eininganna er c.a. utanmál þeirra.

Upplýsingar veita Óskar í síma 8426500 og /eða Magnús í síma 6990775.

Einingar A

Einingar C

Einingar B

Einingar E





Sveinn Eyland
Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Sími 512 4900 
landmark.is

Landmark leiðir þig heim!

- Bjartar og vel skipulagðar 5.herb íbúðir
- Íbúðir eru afhentar fullbúnar án aðalgólfefna
- Búið er að flísaleggja baðherbergi og þvottaherbergi
- Stæði í bílgeymslu með öllum íbúðum
- Íbúðir eru 149 – 166 fm / 3-4 svefnherbergi
- Vandaðar innréttingar frá AXIS
- Íbúðir eru lausar til afhendingar við kaupsamning

Verð kr. 45.5 – 46.5.- millj.

EFTIRTALIN FYRIRTÆKI VEITA KAUPENDUM  
AFSLÁTTARKJÖR AF VÖRUM Í VERSLUNUM SÍNUM 

Kaupendur íbúða að 
Vindakór
Kaupendur íbúða að 
Vindakór
Kaupendum íbúða í Vindakór býðst sérstakur afsláttur hjá völdum 
aðilum sem komu að standsetningu íbúðar í Vindakór sem sýnd er 
á Smartlandi á mbl.is

Heimahúsið býður upp á 20% afslátt af húsgögnum og gjafa-
vörum í verslun sinni að Ármúla 8.

Betra bak býður upp á 25% afslátt af rúmum í verslun sinni að 
Faxafeni 5.

Lumex býður upp á 20% afslátt af ljósum í verslun sinni að 
Skipholti 37.

Vogue býður upp á fría ráðgjöf og mælingu á gardínum. 
Jafnframt er hægt að fá tilboð í gardínur fyrir hverja íbúð fyrir 
sig.

Birgisson býður upp á 25 – 30% afslátt af gólfefnum í verslun 
sinni að Ármúla 8.

Smith og Norland býður upp á 20% afslátt af heimilistækjum 
og öðrum vörum í verslun sinni að Nóatúni 4.

Afsláttarkjör í boði

- Glæsilegar 3 - 4 herb., nýjar útsýnisíbúðir á 4.hæð. 

- Íbúðir eru 120 – 130 fm / gengið inn af svölum.

- Rúmgóðar 30 – 70 fm suður-svalir með íbúðum.

- Lyfta er í húsi og sérmerkt bílastæði með íbúðum.

- Vandaðar ínnréttingar frá PARKA / steinn í borðplötum í eldhúsi.

- LAUSAR TIL AFHENDINGAR MARS 2016.

Verð: 67,9 – 69.9 millj. - Sveinn s: 6900.820

AÐEINS 
3 ÍBÚÐIR 
EFTIR

TRÖLLAKÓR – 203 KÓP
- Rúmgóð 101 fm 3ja herb.
- Íbúð er á 3.hæð í lyftuhúsi
- 2 góð svefnherb., rúmgóð stofa
- Suður svalir
- Stæði í lokaðri bílgeymslu
- Íbúð er í útleigu í dag

V. 35,9 millj. 

LÓMASALIR – 201 KÓP
-Rúmgóð 104 fm 3ja herb.
-Íbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
-2 góð svefnherb., rúmgóð stofa
-Suð-vestur svalir
-Stæði í lokaðri bílgeymslu
LAUS FLJÓTLEGA

V. 36,9 millj. 

BAKKASTAÐIR – 112 RVK
- Frábærlega staðsett 231 fm einbýli
- Þrjú svefnherb., tvö baðherbergi, stofa / borðstofa
- Tvöfaldur rúmgóður bílskúr
- Óhindrað útsýni í átt að Geldingarnesi / Esju
- Stutt er í skóla/leikskóla/þjónustu og útisvæði
- Nánast viðhaldsfrítt hús og lóð

AFHENDING 3-4 mánuðir

HÖRÐUKÓR – 203 KÓP
- Vel skipulögð, rúmgóð 3ja herb.
- Íbúð er 109 fm auk stæði í bílgeymslu
- Íbúð er á 6.hæð og er fallegt útsýni
- Lyftuhús sem er í góðu ástandi
- Stutt í skóla og alla þjónustu
GETUR LOSNAÐ FLJÓTT  

V. 38,3 millj. 

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

Hafðu samband 
SVEINN EYLAND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

BÓKIÐ SKOÐUN

Hafðu samband 
SIGURÐUR R. SAMÚELSSON  
Löggiltur fasteignasali. Sími 896 2312

VINDAKÓR 2-8 203 KÓP
AÐEINS 

2 ÍBÚÐIR 

SKIPHOLT 11-13, 105 RVK



BAUGAKÓR 15-17, ÖNNUR HÆÐ.
Opið hús á morgun, Sunnudaginn 28.feb. milli 15:00 og 15:30.

Snyrtileg tæplega 100 fm. þriggja herb. íbúð í lyftuhúsi með stæði 
í bílageymsluhúsi, þar af um 10 fm. sérgeymsla. Parket og flísar 
á gólfum, eldhús opið við stofu. Suðursvalir og þvottahús innan 
eignar. Eignin er nýmáluð og er á mjög eftirsóttum stað í Kóra-
hverfi. Stutt í afhendingu. Verð: 33,9 millj.

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  

OPIÐ HÚS

Eldshöfði  – 110 Reykjavík

Til Leigu
Mjög gott iðnaðarhúsnæði að Eldshöfða 1 í Reykjavík.   
Húsnæði er á þremur hæðum og er hver hæð fyrir sig u.þ.b 
200 fm.  Húsnæðið er  ný málað og mjög snyrtilegt með mjög 
góðri lýsingu. Vörulyfta sem ber u.þ.b. 1000 kg gegnur milli 
allra hæða. Gott rafmagn er í húsinu. Allar nánari upplýsingar 
veitir Daði Hafþórsson sölustjóri 101 Reykjavík fasteignasölu í 
síma 511-3101, 820-8103 eða á dadi@101.is

Tjarnargata 4 • 101 Reykjavík • Sími 511 3101 • Fax 511 3909 • www.101.is • 101@101.is
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Kristín S.  
Sigurðardóttir
Lögg. fast.sali.

Daði 
Hafþórsson
Sölustjóri

Traust og góð þjónusta í 13 ár

Haukdælabraut 68  – 113 Reykjavík

Vel staðsett útjaðar einbýlishúsalóð  í Reynisvatnsási, Grafar-
holti. Um er að ræða lóð með byggingarrétt fyrir einbýlishús.
Gatnagerðargjöld eru fullgreidd, engin hönnunarvinna hefur 
farið fram. Lóðin stendur efst í hverfinu við Reynisvatnsás.
Allar nánari upplýsingar veitir Daði Hafþórsson sölustjóri 
101 Reykjavík fasteignasölu í síma 511-3101, 820-8103 eða á 
dadi@101.is
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Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Lerkiás 6 - Garðabæ

Opið hús sunnudaginn 28. febrúar frá kl. 16:00 – 17:00.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Stórglæsilegt fullbúið 190 fm raðhús á tveimur hæðum með innb. bíl-
skúr við opið óbyggt svæði. Timbur verönd og hellulögð innkeyrsla. 
Fjögur rúmgóð herbergi, fataherbergi er innaf hjónaherbergi. Falleg 
gólfefni og innréttingar.  Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur 
vel á móti ykkur, asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000.-

OPIÐ HÚS

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Melgerði 12 - Reykjavík

Opið hús sunnudaginn 28. febrúar frá kl. 17:30 – 18:00.

Suðurlandsbraut 52 
108 Reykjavík

Sími 533 6050
Faxnr. 533 6055
www.hofdi.is

Runólfur Gunnlaugsson viðsk.fr. lögg.fast. • Ásmundur Skeggjason lögg.fast. 

Gullfallegt og mikið endurnýjað 159 einbýlishús á þessum eftirsótta 
stað. Stór timbur verönd í skjólsælum og sólríkum garði.  
Falleg innrétting er í eldhúsi. 6 svefnherbergi og tvö baðherberbergi.  
Verð 54,9 millj.  Ásmundur Skeggjason fasteignasali tekur vel á 
móti ykkur, asmundur@hofdi.is Gsm 895 3000.-

OPIÐ HÚS

Anton Karlsson
S: 771 8601

Markús G. 
Sveinbjarnarson
S: 897 1200

Þorbjörn Pálsson 
Löggiltur fasteignasali 
S: 898 1233

Gunnlaugur A. 
Björnsson  
S: 617 5161

Erla Lúðvíksdóttir
S: 699 2119

Kári Þráinsson
S: 697 3547

Vegna mikillar sölu að undanförnu vantar okkur eignir til sölu.
50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.

50% afsláttur af söluþóknun til aldraðra næstu vikurnar.
Síðumúla 29

Þorbjörn Pálsson
Löggiltur fasteignasali 

s: 898 1233

Kvikan í Grindavík
Hafnargata 12a til sölu

Grindavíkurbær auglýsir fasteignina Hafnargötu 12 a til sölu.  
KVIKAN og er auðlinda- og menningarhús Grindavíkur í dag. Það var 
opnað 2002 sem sýningar- og menningarhús auk þess sem það hefur 
hýst hina ýmsu menningarviðburði síðan húsið opnaði en góðir salir 
og söluaðstaða eru í húsinu. Kvikan hýsir í dag Saltfisksetur Íslands, 
Jarðorku og Guðbergsstofu, en sýningarnar fylgja ekki fasteigninni. 
Húsið er 829,9 m2 stálgrindarhús, einstaklega fallegt og skemmti- 
lega hannað, staðsetning þess er einstök með útsýni yfir höfnina  
og innsiglinguna í Grindavík. Mikil lofthæð er í húsinu, sérstaklega  
í sýningarskála, sem býður uppá mikla möguleika. Miklir stækk- 
unarmöguleikar á lóðinni, sem er 4921 fm. Góðir stallaðir pallar eru 
við húsið sem nýtast sem áhorfendabekkir og hafa uppákomur á borð 
við sjómannahátíðirnar, 17. júní samkomur, aflraunakeppnir o.fl. verið 
haldnar þar. Húsið stendur á mjög vaxandi verslunar- og þjónustu- 
svæði við höfnina í Grindavík. Áhugasamir eru hvattir til að kynna sér 
deiliskipulag svæðisins á vef Grindavíkurbæjar. 
Allar upplýsingar veita Allt fasteignir í Grindavík, s: 426-8890.

Bæjarhrauni 12 Hafnarfirði sími 560-5500 
Víkurbraut 46, Grindavík sími 426-8890

Síðumúli 29 108 Reykjavík, Sími 565 1233

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 3. Húsnæðið er alls 501,5 fm. og skiptist í opið rými og af-
stúkuð skrifstofuherbergi.  Góð sameiginleg aðstaða, fundarherbergi, 
mötuneyti og eldhús með öllum grunntækjum. Gluggar á þrjár hliðar.

Til sölu eða leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði á 1. hæð við 
Grensásveg 7. Um er að ræða 226,6 fm. vandað skrifstofuhúsnæði.  
Húsnæðið er eitt opið rými með kaffistofu og snyrtingum.  Húsnæðið 
hentar vel undir margskonar rekstur.

Skrifstofuhúsnæði – Grensásvegur

Upplýsingar veitir Kristinn B. Ragnarsson 
viðsk.fr./lögg. fasteignasali í síma 8984125

Kvikan í Grindavík, Hafnargata 12a til sölu.

Engihjalli 11, íb. 0805, Kópavogi.

Allar nánari upplýsingar veitir  
Allar nánari upplýsingar veitir 
Hallgrímur Óskarsson, löggiltur fasteignasali 
í email: halli@log.is eða í síma: 845-9900

Allar nánari upplýsingar veitir  
Steindór Guðmundsson  
löggiltur fasteignasali 
s. 480 2900, steindor@log eða 863 2900.   
www.log.is

Skútabraut 5, Úthlíð, Bláskógabyggð

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

Galtastaðir, Flóahreppi 

Vel staðsett, snyrtileg góð hestajörð með ágætum húsakosti. Jörðin er 
um 88,1 ha. og er land jarðarinnar gróið og grasgefið, þar af er ræktað 
land um 16,0 ha. Húsakostur er mikið endurnýjað 204,9 fm íbúðarhús 
á tveimur hæðum.   Fimm svefnherbergi. Nýinnréttað eldhús og bað-
herbergi.  Nýlega innréttað stórt hesthús fyrir 25 hross og 25 trippi 
auk hlöðu sem nýtist sem reiðskemma. Gerði eru við húsið.Landið er 
afstúkað í nokkur hólf og er m.a. ágæt stóðhestagirðing. Staðsetning 
um klukkustundar akstur frá Reykjavík.  Verð 90,0 milljónir.

Opið hús í dag laugardaginn, 
27. febrúar kl: 17:30 – 18:30 
Snyrtileg 3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð í 8 hæða lyftuhúsi. 
Íbúðin telur að innan hol,stofu, 
eldhús og tvö svefnherbergi. 
Stórar svalir eftir endilangri 
íbúðinni vestanverðu með 
miklu útsýni. Sameiginleg 
hjóla og vagnageymsla á 
1 hæð.  Snyrtileg sameign. 
Sameiginlegt þvottahús á 
hæð fyrir 6 íbúðir.  Stutt er í 
alla þjónustu frá þessari stað-
setningu.
Húsið er steinsteypt og byggt 
árið 1978. Íbúðin er 78,4 fm 
auk 5,7 fm geymslu á jarðhæð.    
Ásett verð: 25,7 millj. 

OPIÐ HÚS

LÆKKAÐ
VERÐ

Sörlaskjól 5
OPIÐ HÚS Á MORGUN SUNNUDAG, 28. FEB. MILLI 14:00 OG 14:30

Glæsileg 2-ja herb. íbúð í kjallara í fallegu tvíbýlishúsi á besta stað 
í Vesturbænum. Eldhús og baðherbergi nýlega tekin í gegn, góð 
stofa. Hús, garður og íbúð í góðu standi. Frábær staðsetning,  
rétt við Ægissíðuna. Verð: 27,9 millj.

Elísabet Agnarsdóttir Lögg fast.  

OPIÐ HÚS


