
Skólastjóri 
Tónlistarskóla Rangæinga

Stjórn Tónlistarskóla Rangæinga bs. auglýsir lausa 
stöðu skólastjóra við Tónlistarskóla Rangæinga  
frá og með 1. ágúst 2020. Aðalskrifstofa skólans 
er á Hvolsvelli, en kennsla fer fram á Hvolsvelli, 
Hellu og Laugalandi. Skólinn býður upp á grunn-, 
mið- og framhaldsnám í hljóðfæraleik. Alls stunda 
352 nemendur nám við skólann og þar af eru 182 
grunnskólanemendur í forskólanámi við skólann. 

Helstu verkefni og ábyrðarsvið
• Stjórnun og ábyrgð á rekstri skólans og daglegri 

starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í 

skólastarfi

Menntunar- og hæfniskröfur
• Framhaldsmenntun á sviði tónlistar
• Reynsla af tónlistarkennslu og tónlistarflutningi
• Reynsla í stjórnun og rekstri er áskilin
• Leiðtogahæfileikar og færni í mannlegum 

samskiptum

Umsókn um starfið skal fylgja ítarleg ferilsskrá 
ásamt greinargerð með rökstuðningi fyrir hæfni 
viðkomandi til starfans.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Sam-
bands íslenskra sveitarfélaga og hlutaðeigandi 
stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 15. apríl 2020.

Upplýsingar um starfið veita Sigurgeir Guðmunds-
son skólastjóri sigurgeir@tonrang.is og Ágúst Sig-
urðsson stjórnarformaður agust@ry.is.  Umsókn-
um skal skila með rafrænum hætti til agust@ry.is. 

We’re looking for a surveyor to 
join our team in Iceland
We are looking for an enthusiastic and experienced surveyor who will be Lloyd’s Register’s focal point of contact 
for operations in Iceland. The surveyor will be based in our office in Reykjavik but travel within the area will be 
required.

Job responsibilities:
- As a Surveyor your role will be to perform periodical and statutory surveys on board existing ships and fishing
trawlers/vessels in accordance with applicable Rules & Regulations, Statutory instruments and respective codes.
A thorough knowledge of the Torremolinos Code as utilised on Small Fishing Vessels (SFV) is expected.
- Carry out reporting in an accurate and timely manner and ensure that the reporting is both technically and
legally correct.
- Offer extensive advice, and applicable consultancy in areas of modern marine machinery as used on trawlers.

Job requirements:
- A degree or equivalent from a tertiary organisation recognised by Lloyd’s Register within the field of
engineering, and /or qualifications from a marine or nautical institution. Previous sea-going experience is a
distinct advantage, especially on sea-going trawlers as a certified engineer.
- To be aware of the marine business acumen, both in the developing of existing business and reaching for new
opportunities.
- Good knowledge of the English language and ability to communicate effectively (both oral and written);
- Icelandic is a prerequisite for any applicant.
- IT literate with good working knowledge of the Microsoft Office Package

What we can offer:
- An interesting and challenging job in an international environment
- Competitive salary
- Comprehensive training and career development

Interested?
Please submit an up to date curriculum vitae and covering letter in English underlining your reasons why you 
feel you can fulfil this exciting position within Lloyd’s Register. 

Working together
for a safer world

Lloyd’s Register and variants of it are trading names of Lloyd’s Register Group Limited, its subsidiaries and affiliates. 
Copyright © Lloyd’s Register Group Services Limited 2014. A member of the Lloyd’s Register group.
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Embætti lögreglustjóra 
á höfuðborgarsvæðinu laust til umsóknar

Auglýst er laust til umsóknar embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu.

Lögreglustjórinn á höfuðborgarsvæðinu fer með stjórn lögregluliðs í sínu umdæmi, þ.e. Reykjavík, Kópavogi, 

Hafnarfirði, Garðabæ, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi og Kjósarhrepps. Hann annast daglega stjórn og rekstur 

lögreglunnar í umdæminu og ber ábyrgð á framkvæmd lögreglustarfa innan þess. Hjá embættinu starfa rétt 

um 300 lögreglumenn og tæplega 90 í öðrum störfum. 

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 28. gr. lögreglulaga nr. 90/1996.

Aðrar hæfniskröfur eru:

• Góð yfirsýn og þekking á verkefnum lögreglunnar æskileg

• Góð þekking og/eða reynsla af störfum innan stjórnsýslunnar æskileg

• Reynsla af stjórnun og stefnumótun æskileg 

• Rekstrarþekking og/eða reynsla er æskileg

• Reynsla af alþjóðlegu samstarfi kostur

• Mjög góð forystu-, samvinnu- og samskiptahæfni

• Fagmennska, frumkvæði, drifkraftur og jákvæðni

• Mjög gott vald á íslensku og ensku og færni til að tjá sig í ræðu og riti

• Þekking á einu Norðurlandamáli æskileg

Dómsmálaráðherra skipar lögreglustjóra til 5 ára í senn, sbr. lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins, nr. 70/1996. Miðað er við að skipað verði í embættið frá og með 1. maí 2020. Um laun og starfskjör 

lögreglustjóra fer eftir ákvörðun kjara- og mannauðssýslu fjármála- og efnahagsráðuneytisins. 

Upplýsingar um starfið veitir Haukur Guðmundsson ráðuneytisstjóri í síma 545 9000.

Umsóknarfrestur er til og með 30. mars 2020. Dómsmálaráðuneytið hefur ákveðið að fela nefnd að fara 

yfir þær umsóknir sem berast og á nefndin að skila ráðherra rökstuddu áliti á hæfni umsækjenda. Öllum 

umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um skipun liggur fyrir.

Umsóknum skal skila rafrænt á starf@dmr.is. 

Með umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá, afrit af prófskírteinum, upplýsingar um umsagnaraðila og 

kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og hvernig viðkomandi uppfylli hæfniskröfur fyrir 

starfið. Umsækjandi skal í kynningarbréfi gera skýra grein fyrir hæfni sinni í samræmi við þær hæfniskröfur 

sem fram koma í 2. mgr. 28. gr. laga nr. 90/1996 og auglýsingunni. Í umsókn skulu enn fremur koma fram 

upplýsingar um: 1) menntun, 2) reynslu af stjórnun, 3) reynslu af lögmannsstörfum, saksókn, dómstörfum, 

4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 5) upplýsingar um samskiptafærni og sjálfstæði, 6) aðrar upplýsingar sem 

varpað geta ljósi á faglega eiginleika og færni umsækjanda sem máli skipta fyrir störf lögreglustjóra. 

Stjórnarráð Íslands
Dómsmálaráðuneytið

RÁÐNINGGAAARRRRÁÐGJÖF RRAANNNNNSSÓÓKKNNNIIIRRR

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

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.
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RARIK - Febrúar 2019:
167x214mm

RARIK ohf  •  Dvergshöfða 2  •  110 Reykjavík  •  Sími 528 9000  •  www.rarik.is

Verkstjóri á Selfossi
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Helstu verkefni Hæfniskröfur
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Eftirtaldar stöður eru til 
umsóknar við  
Laugalandsskóla í Holtum, 
Rangárþingi ytra,  
skólaárið 2020-2021

Staða aðstoðarskólastjóra 
Kennsluréttindi, hæfni í mannlegum samskiptum 
og víðtæk reynsla af kennslu á grunnskólastigi 
eru nauðsynleg. Kennsluskylda aðstoðarskóla-
stjóra er 16 tímar. Ákjósanlegar kennslugreinar eru 
íslenska og stærðfræði á elsta stigi. Æskilegt er að 
umsækjandi hafi einhverja menntun og reynslu af 
stjórnun.

Staða umsjónarkennara á yngsta stigi 
Staða umsjónarkennara á yngsta stigi, ásamt 
kennslu í íþróttum og tónmennt.

Staða kennara í íslensku
Staða kennara í íslensku á  yngsta  og elsta stigi.

Leitað er eftir áhugasömum og metnaðarfull-
um einstaklingum sem geta unnið með okkur 
að einkunnarorðum skólans; “samvinna, traust 
og vellíðan í leik og starfi“. Þar er lögð áhersla á 
sjálfstæð og gagnrýnin vinnubrögð, með sérstakri 
áherslu á félagsþroska nemenda. Kennsluréttindi 
og hæfni í mannlegum samskiptum eru nauðsyn-
leg.

Laugalandsskóli er í um 90 km fjarlægð frá Reykja-
vík í fögru umhverfi í Holtum. Þar eru margvísleg 
tækifæri til þess að njóta útiveru og náttúru. 
Leikskóli er rekinn á Laugalandi og öll venjuleg 
þjónusta er á Hellu.

Húsnæði á staðnum og/eða í nágrenni.

Umsóknarfrestur er til 27. mars 2020.

Veffang: http://www.laugaland.is 
Netfang: laugholt@laugaland.is

Upplýsingar veitir skólastjóri í vs. 487-6540 og 
gsm. 896-4841.

hagvangur.is

Fullt af öflugu sölufólki!
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Sumarstörf
Almenn garðyrkjustörf,  

flokkstjórar og vélamenn

Störfin tilheyra garðyrkjudeild Kirkjugarða 
Reykjavíkurprófastsdæma og felast í almennri 
umhirðu útisvæða s.s. slátt, gróðursetningu og 
illgresishreinsun í Fossvogskirkjugarði, Gufunes- 
kirkjugarði, Hólavallagarði við Suðurgötu og 
Kópavogskirkjugarði.

Ráðningartími er 10-14 vikur frá miðjum maí.

Hæfniskröfur almenn garðyrkjustörf
• Umsækjandi sé fæddur árið 2003 eða fyrr
• Stundvísi og samviskusemi

Hæfniskröfur flokksstjóra
• Reynsla af garðyrkjustörfum
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Færni í mannlegum samskiptum
• Stundvísi og samviskusemi

Menntun og hæfniskröfur vélamanna
• Dráttarvélaréttindi
• Sjálfstæð vinnubrögð
• Stundvísi og samviskusemi

Umsókn berist skrifstofu Kirkjugarða Reykja- 
víkurprófastsdæma í Fossvogi, Vesturhlíð 8,  
105 Reykjavík fyrir 15. mars 2020,  
merkt „Sumarstörf“.

Einnig er hægt að fylla út umsókn  
á www.kirkjugardar.is  
og senda rafrænt.

FASTEIGNASALA I S. 664 6013

Löggiltur  fasteignasali / 
nemi í  löggildingarnámi

Domus fasteignasala – www.domus.is  
auglýsir eftir löggiltum fasteignasala til starfa,  
laun eru árangurstengd og góð kjör í boði. 

Domus fasteignasala hefur starfað í 15 ár og eitt 
af meginmarkmiðum er að veita framúrskarandi 
þjónustu við sölu á íbúðar og atvinnuhúnæði þar 
sem lögð er áhersla á vönduð vinnubrögð.  

Áhugasamir sendi umsóknir um starf á  
elsa@domus.is

Smáauglýsingar 569 1100

Bækur

BOKIN.IS 
14.400 sérvaldar bækur til 
sölu á bokin.is: 
Nýtið ykkur þjónustu bokin.is. 
Ókeypis sendingarkostnaður af 
öllum bókum til 4. apríl. Meðal 
annars: Strandamannabók, 
Vestur-Skaftfellingar 1-4, 
Ættfræði, sögubækur. Mikið 
úrval bóka eftir SKUGGA, og  
mikið úrval af þjóðlegum fróðleik 
og bókum um héraðslýsingar. 
Úrval af fágætum bókum, skoðið 
úrvalið. Ma. bókin um Atlas 
æfingar, bækur um íþrótti og 
leiki, dans og kurteisa framkomu, 
læknisfræðibækur í nokkru 
úrvali. Bækur um kynlíf og úrval 
af sjálfshjálparbókum.  
Mikið úrval ljóðabóka eftir ma. 
Steinunni Sig, Nínu Björk,  
Vilborgu, Huldu, Hugrúnu, Úndínu 
og margar fleiri. Mikið úrval 
ljóðabóka eftir karla bæði 
áritaðar og í vönduðu einkabandi, 
ma. eftir Einar Ben, Þorstein frá 
Hamri, Sigurð Pálsson, Jóhamar, 
Jón Ólafsson, Pál Ólafsson, Stein 
Steinarr, Steinar Braga, Jónas 
Hallgrímsson, Hallrím Pétursson, 
Óskar Árna, Valda Tomm svo fáir 
séu nefndir. Mikið úrval af 
árituðum bókum, ma. bækur úr 
einkasafni Ivars Orglands. Teikni-
myndasögur í nokkru úrvali á 
bokin.is, einnig nýkominn  
sending í bókabúðina af teikni-
myndasögum, fyrstur kemur  
fyrstur fær.  
Á bokin.is eru einnig úrval af 
sögubókum og bókum um norræn 
fræði. Orðabækur og bækur um 
lögfræði, ma. tilskipanir frá fyrri 
öldum. Bækur um heilsufræði og 
lífsstíl og margt margt fleira.  
Finnið bækur, skráið ykkur inn og 
við afreiðum pantanir daglega og 
póstsendum. Meirihluti bóka á 
bokin.is er aðeins til í einu ein-
taki.Með kveðju og þökkum f. að 
nota bokin.is og góðar viðtökur 
frá stofnun og verið einnig veko-
min í bókabúðina á Klapparstíg 
25-27. Ari Gísli Bragason 

BÓKIN ehf - Antikvariat.  
Klapparstigur 25-27.  

Opið 12-18 virka daga.  
Laugardaga 13-17.  

sími 5521710 - 8599090 
Netfang: bokin@simnet.is 

bokin.is er alltaf opinn 
FORNBÓKABÚÐIN ÞÍN Á NETINU 

Bækur til sölu 
Íslenskir sjávarhættir 1-5, 
Nafnalyklar að manntölunum 
1801 og 1845, varist eftirapanir, 
Hæstaréttardómar 1920 - 1966, 
40 bindi, (120 þús) Fjámála-
tíðindi 1954-1974, 10 bindi, 
Hagskýrslur Íslands 1914-1923, 
4 bindi, Árbæku Espolins, 
frumútgáfa, Egils saga 1809, 
Kollsvíkurætt, Nýjasta lækna- 
talið 1, 2 og 3, Vesturfaraskrá, 
Íslensk bygging, Guðjón 
Samúelsson, Skýrslur um lands-
hagi á Íslandi 1-5, Stafrófskver 
handa börnum 1874, Kötlugosið 
1918, Ættir Austur-Húnvetninga 
1-4, Landsskjálftar á Íslandi 
Þ.T.H., Veiðimaðurinn 1. - 86. 
tbl.. Skák, Heimsmeistara-
einvígið 1972, 1-23, Líf og list, 
Svarfdælingar 1-2, Ættir Aust-
firðinga 1-9, Félagsblað Nýals-
sinna, Inn til fjalla 1-3, Vestur-
Skaftfellingar 1-4, Gestur Vest-
firðingur 1-5, Íslensk Myndlist 1-
2, Vestur-Skaftafellssýsla og 
íbúar hennar, Húspostilla 1-2, 
1838, Sjúkraliðatal, Súgfirðinga-
bók, Íslensk þjóðlög 1974, Rit um 
jarðelda á Íslandi M.L. 1880, 130 
bindi Stjórnartíðindi. 

Uppl. í síma 898 9475 

Húsnæði íboði

´Íbúð til leigu. 
Stúdíó ( innréttaður bílskúr ) að  
Miklubraut 77. 
Húsbúnaður getur fylgt með. 
Stærð ca 30 fm. Tilvalið fyrir 
einstakling og eða par. 
Laus strax. Leiguverð 135.000 á 
mán.Hiti og rafmagn innifalið. 
Upplýsingar í síma 777-2333. 

Íbúð til leigu. 
Stúdíóíbúð að Strandgötu 32,  
Hafnarfirði. 
Húsbúnaður getur fylgt með. 
Stærð ca 40 fm. Tilvalið fyrir  
einstakling og eða par. 
Laus strax. Leiguverð 135.000 á mán. 
Hiti og rafmagn innifalið. 
Upplýsingar í síma 777-2333. 

Húsnæði óskast

2-3ja herbergja íbúð óskast 
Ungt og reglusamt reyklaust par 
óskar eftir 2ja-3ja herbergja íbúð 
á höfuðborgarsvæðinu. 
Skilvísum greiðslum heitið. 
Meðmæli, trygging og allt að 3ja 
mánaða fyrirframgreiðsla. 
Sími 845 5926 

Sumarhús

Sumarhús – Gestahús – 
Breytingar 
�  Framleiðum stórglæsileg sumarhús 
    í ýmsum stærðum.  
� Tökum að okkur stækkun og 
    breytingar á eldri húsum.  
�  Smíðum gestahús – margar 
   útfærslur.  
�  Sjáum um almennt viðhald á 
   sumarhúsum og sólpöllum.  
�  Setjum niður heita potta og 
   smíðum palla og skjólveggi. 
Áratugareynsla – 
endilega kynnið ykkur málið. 
Trésmiðja Heimis, Þorlákshöfn, 
sími 892-3742 og 483-3693, 
www.tresmidjan.is 

Málverk

Falleg Þingvallamynd 
til sölu  
Olía á striga, máluð af Guðbjarti 
Þorleifssyni, gullsmið og listamanni 
árið 1974. Stærð 142x92 sm. Hefur 
alla tíð verið í eigu sama aðila. 

Uppl. í síma 8925213 

Þjónusta

Málningarþjónusta 
Upplýsingar í síma 782 6034. 

Byggingavörur

Harðviður til húsabygginga  
Sjá nánar á www.vidur.is 
Vatnsklæðning, panill, pallaefni,  
parket, útihurðir o.fl. Gæði á góðu 
verði. Nýkomnar Eurotec A2 harð-
viðarskrúfur. Penofin harðviðarolía. 
Indus ehf., Óseyrarbraut 2, Hf. 
Upplýsingar hjá Magnúsi í símum 
660 0230 og 561 1122. 

Ýmislegt

SANDBLÁSTUR 
www.blastur.is 

Sími 555 6005 
Helluhrauni 6, 220 Hf. 

Bílar

TILBOÐ
1.490 þús. staðgreitt

FORD Galaxy

7 manna - Diesel
2.0 Diesel árg 2011

• Sjálfskiptur
• Ekinn 172 þús.
• Skoðaður 2021
• Nýsmurður
• Nýlega skipt um olíu á 

skiptingu
• Glæný Vredestein nagladekk

Verð 1.790 þús.

Uppl. í síma 615 8080

 
 
 
 
 
 
 Nissan Micra árg. 2016  
til sölu 
Ekinn 71 þús. km.  
Bíll í mjög góðu standi.  
Verð kr. 890.000. 
Upplýsingar í síma 822 6554. 

Húsviðhald

Tek að mér 
ýmiskonar 

húsaviðhald og fl. 
 Uppl. í síma 847 8704  

manninn@hotmail.com 

Atvinnublað Morgunblaðsins
fimmtudaga og laugardaga

Er atvinnuauglýsingin þín á besta stað?
Sendu pöntun á atvinna@mbl.is eða hafðu samband í síma 569 1100
Allar auglýsingar birtast í Mogganum, á mbl.is og finna.is

síma 569 1100
a is
í 569 1100
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Styrkir

Árið 2020 verða veittir ferðastyrkir úr 
Sænsk-íslenska samstarfssjóðnum til að styðja 
íslenska þátttakendur í sænsk-íslenskum 
verkefnum. Markmið sjóðsins er að stuðla að 
auknu samstarfi Svíþjóðar og Íslands á sviði 
vísinda, menntunar og menningar. 

Vegna tæknilegra örðugleika hefur umsóknar-
frestur Sænsk-íslenska sjóðsins verið fram-
lengdur til 22. mars 2020.

Er óskað eftir því allar umsóknir verði 
endursendar skv. upplýsingum á heimasíðu 
sjóðsins. https://svenskislandskafonden.se/

Frekari upplýsingar má einnig finna á tenglinum 
https://norden.se/sok-bidrag-fran-svensk-is-
landska-samarbetsfonden/

Auglýsing vegna 
 framlengds frests   

Sænsk-íslenska sjóðsins

Tilboð/útboð

 
 
 
 
   
   
    
 

Ríkiskaup  

Allar útboðsauglýsingar eru birtar á 
 utbodsvefur.is 
 
Utbodsvefur.is er sameiginlegur auglýsingavettvangur opinberra 
útboða. Á vefsvæðinu eru birtar auglýsingar og eða tilkynningar 
um fyrirhuguð innkaup opinberra aðila sem falla undir lög og 
reglugerðir um opinber innkaup.  
 
 
 
 
      
   
 

Tilkynningar

 
 
 
 
 
 

Umsóknir  
um dvöl í íbúð fræðimanns  

í Kaupmannahöfn 2020 - 2021 

Íbúð fræðimanns í Kaupmannahöfn, 
skv. reglum um hús Jóns Sigurðssonar,  
er laus til afnota tímabilið 26. ágúst 2020 
til 24. ágúst 2021. 

Allar nánari upplýsingar og sérstök eyðu-
blöð er að finna á heimasíðu Jónshúss: 
jonshus.dk (Fræðimannsíbúð). 
Umsóknir um íbúðina skulu hafa borist  
skrifstofu Alþingis eigi síðar en 
þriðjudaginn 14. apríl nk. 

STJÓRNSÝSLUHÚSIÐ, ÍSAFIRÐI

LOFTRÆSIKERFI
Dagsetning opnunar: 7. apríl 2020 kl. 11:00.

Stjórnsýsluhúsið óskar eftir tilboðum í verkið  
„Loftræsikerfi í Stjórnsýsluhúsi, loftræsi- og kælikerfi“. 

Um er að ræða endurbætur og viðbætur loftræsikerfis. Endur- 
nýja skal loftræsisamstæður í kjallara hússins og bæta við  
loftræsistokkum ásamt því að setja upp kælirafta og vatns- 
tengja þá. Þá skal raftengja samstæðurnar og kæliraftana og 
koma fyrir stýringum. Leggja skal nýja innblásturs stokkalögn 
frá kjallara hússins og uppá aðra og þriðju hæðina og koma 
þar fyrir stokkalögnum. Breyta skal stokkalögnum á annarri, 
þriðju og fjórðu hæð hússins.

Helstu stærðir eru:
Kæliraftar 105 stk
Stokkar 1.240 kg
Lagnir 832 m

Verkinu skal vera að fullu lokið 25. september 2020.

Útboðsgögn verða til afhendingar hjá Verkís í Stjórnsýslu- 
húsinu, 3. hæð frá og með 16. mars 2020, einnig er hægt að 
óska eftir útboðsgögnum á rafrænu formi með því að senda 
tölvupóst á aj@verkis.is. Tilboðin verða opnuð hjá Verkís þann 
7. apríl 2020 kl. 11.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem 
þess óska.

Reykja vík ur borg
Innkaupadeild
Borg artún 12-14, 105 Reykja vík
Sími 411 1042 / 411 1043
Bréfsími 411 1048
Netfang: utbod@reykjavik.is

Ný útboð í auglýsingu hjá Reykjavíkurborg:

• Hlíðarendi – Yfirborðsfrágangur. Eftirlit,  
EES útboð nr. 14775.

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

ÚTBOÐ

Raðauglýsingar                                         569 1100

 
 
 
 

Útboð nr. 20312 
 

Fljótsdalsstöð 
Múr- og steypuviðgerðir 
 
Landsvirkjun óskar eftir tilboðum í Múr- og 
steypuviðgerðir á svæði Fljótsdalsstöðvar, 
samkvæmt útboðsgögnum nr. 20312. 
 
Verkefnið felst að mestu í hefðbundinni 
viðhaldsvinnu á steyptum mannvirkjum á 
rekstrarsvæði Fljótsdalsstöðvar auk 
tilfallandi annarra svipaðra viðhaldsverkefna. 
Helstu verkefni eru steypuviðgerðir á steyptri 
vatnskápu Kárahnjúkastíflu, múr- og steypu-
viðgerðir á húsakosti Fljótdalsstöðvar og 
aðrar almennar múr- og steypuviðgerðir á 
mannvirkjum Fljótsdalsstöðvar. 
 
Helstu magntölur eru áætlaðar: 
Tímavinna verkamanna    2000 klst 
Tímavinna iðnaðarmanna    2000 klst 
  
Vinnusvæðið er að mestu í um 600 til 800 
metra hæð yfir sjávarmáli.  
Gert er ráð fyrir að verk geti hafist í byrjun 
maí 2020. 
 
Útboðsgögn eru aðgengileg á útboðsvef 
Landsvirkjunar:  
https://in-tendhost.co.uk/landsvir-
kjun/aspx/Home  
 
Tilboðum skal skila í gegnum útboðsvef 
Landsvirkjunar á slóðinni: 

https://in-tendhost.co.uk/landsvir-
kjun/aspx/Home fyrir klukkan 13:00 fimmtu-
daginn 2. apríl 2020, niðurstöður tilboða, 
nöfn bjóðenda og heildarfjárhæðir með vsk 
verða birtar eftir kl. 14:00 sama dag á 
útboðsvefnum. 

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi með 
því að senda ósk um það á irh@verkis.is.

Faxagarður, lagnavinna

Tilboð verða opnuð á skrifstofu Faxaflóahafna 
31. mars kl. 11:00.

Faxaflóahafnir sf. óska eftir tilboðum í verkið:

Verkið felst í lagningu lagna í jörðu á Austurbakka í Reykjavík 
auk uppsetningu á lögnum undir bryggjunni á Faxagarði. 
Lagnir verða lagðar frá stofnum Veitna í Austurbakka, í gegnum 
stálþil milli Austurbakka og Faxgarðs og að nýrri dreifistöð á 
Faxagarði.
Þaðan verða lagðar lagnir að afhendingastöðum veitukerfa úti 
á Faxagarði. Allar lagnir sem lagðar eru undir bryggjunni á 
Faxgarði verða lagðar í lagnastiga sem festir verða í bryggjuna 
neðan frá.   Leggja á frárennslis-, hitaveitu-, neysluvatns- og 
raflagnir auk lagnastokks fyrir háspennustrengi Veitna.  Vinna 
fer að miklu leyti fram undir Faxagarði þar sem gætir flóðs og 
fjöru og mun því vinnan taka mið af því.

Nokkrar helstu magntölur eru:
Vatnslagnir í jörðu
Einangraðar lagnir undir bryggju
Fráveitulagnir í jörðu
Fráveitulagnir undir bryggju
Hitalagnir í jörðu
Hitalagnir undir bryggju
Raflagnir í jörðu
Raflagnir undir bryggju
Lagnastigar
Afgreiðsluskápar vatns og rafmagns

45 m
220 m
45 m 
10 m 
45 m 

200 m 
70 m  

1000 m
450 m

3 stk.

Fyrirtæki

Örugg og traust þjónusta í fasteignaviðskiptum í áratugi

Tannlæknastofa

ÁR SAL IR 
FAST EIGNA MIÐL UN

533 4200

Tannlæknastofa í 105 Reykjavík, 
er til sölu eða leigu. 

Stofan, sem er vel tækjum búin, getur verið  
til afhendingar fljótlega.

Áhugasamir sem vilja bóka 
skoðun, hafið samband í síma 

533 4200 eða arsalir@arsalir.is

Ár sal ir ehf fasteignamiðlun, 533 4200  
og 892 0667 Engja teigi 5, 105 Rvk

Bátar/Skip

Halla ÍS - 3 (1324)
160 brúttótonn, skráð lengd 23,43 metrar. Skip með 
leyfi til sæbjúgnaveiða (lánsleyfi með samning við 
vinnslu). Hrefnuveiðileyfi til ársins 2023.

Óskað eftir tilboðum
Nánari upplýsingar veitir Gunnar í síma 690 3408.

TIL SÖLU

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is 

FINNA.is


