
• Sérfræðiráðgjöf og/eða verkefnastjórn framkvæmda-
verkefna á stigi hönnunar og/eða framkvæmda.

• Umsjón með útboðsferli hönnunar- og
framkvæmdaverkefna.

• Mat á viðhalds- og endurbótaþörf í samráði við eignaraðila
mannvirkja.

• Ráðgjöf og þátttaka í verkefnum annarra deilda/sviða FSRE.

• Þátttaka í frumkvæðisverkefnum innan FSRE og öðrum
tilfallandi verkefnum.

• Uppbygging og umsjón með kostnaðarbanka.

• Fjárhagsgreiningar verkefna.

• Þróa aðferðafræði FSRE við kostnaðar- og áhættustýringu.

• Rýni tíma- og kostnaðaráætlana.

• Stuðningur við verkefnastjóra á sviði þróunar og framkvæmda.

• Umsjón með gerð og útgáfu skilamata.

• Háskólapróf á sviði mannvirkjagerðar.
Meistaragráða er kostur.

• Farsæl reynsla af verkefnastjórnun á hönnunar-
og/eða framkvæmdastigi.

• Reynsla af gerð verk- og kostnaðaráætlana á
hönnunar og/eða framkvæmdastigi.

• Þekking á hönnunarferli og reynsla af hönnunarrýni.

• Fagleg þekking á aðferðafræði verkefnastjórnunar
Vottun sem verkefnastjóri er kostur.

• :0R$<#CUT<* R=" WJP'RP + RPCT1 RIRI N=T$*T%S'>
tæknifræði eða viðskiptafræði.

• 7'$'# T=HWR#C C* 0%P#OWCT)=TS> )T='W'W)CTN'WWO
og úrvinnslu gagna.

• Þekking á spálíkönum.

• Reynsla af hönnun eða verklegum framkvæmdum.

Helstu verkefni

Helstu verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur

Menntunar- og hæfniskröfur

Þróar og rekur aðstöðu á vegum

T0SOW=HPC> RPV*WCWC V) CWWCTTC

ríkisaðila og gegnir með því mikilvægu

hlutverki í þjónustu við borgarana.

Við erum í dag 70 starfsmenn með

fjölbreyttan bakgrunn og byggjum

RC"CW 0 )'#@OWO"? E/G7.D59>

SAMVINNA OG FAGMENNSKA.

Eignasafn FSRE samanstendur af 530

þúsund m² húsnæðis í 380 eignum auk

um 300 jarða og landsvæða.

Um þessar mundir vinnum við að um

130 þróunarverkefnum sem snerta

flest svið mannlífsins; s.s. heilbrigðis-

V) N=#*=TSCT"0#> "=WW'W)O> "=WWPOW>

#;))%R#O> @<"R$=T1> W0PP2TO V)

friðlýst svæði.

Framundan eru spennandi tímar

í þróun sameinaðrar stofnunar og

lifandi vinnustaðar. Við leitum því

að jákvæðu og drífandi fólki sem hefur

brennandi áhuga á að taka þátt

í vegferðinni með okkur.

UMSÓKNARFRESTUR ER TIL OG MEÐ 10. OKTÓBER

Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og ítarlegt kynningarbréf.
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!PCT#=)T' OUU#JR'W)CT O" RP;T1W V) (%*Wiskröfur má 1WWC 0 MMMI'WP=##=APCI'R WWW.FSRE.IS

SÉRFRÆÐINGUR OFANFLÓÐAVARNIR

LEIÐTOGI ÁÆTLUNARGERÐAR OG KOSTNAÐARGREININGA

,'S <R$O" =*P'T CS T0SC T=HW@CW N=T$=*WCRP&<TC P'# CS (C*C O"R&<W "=S (;WWOW> WJ*TC"$N%"@O"
og viðhaldi ofanflóðavarna og aðstöðu á sviði náttúru og innviða. Viðkomandi mun m.a. verkefnastýra
framkvæmdaverkefnum á sviði náttúru og innviða ásamt því að taka þátt í þróun og umbótum á sviði
ofanflóðamannvirkja.

,'S <R$O" =*P'T CS T0SC ;*#O)CW RQT*T%S'W) P'# CS 3T<C CS*=TSC*T%S' E./F N'S $VRPWCSCTK V) 0(%PPORPJT'W)O>
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loknum verkefnum og bera saman mismunandi kosti fjármögnunar einstakra verkefna.

Viltu móta
framtíðina
með okkur?

FRAMKVÆMDASÝSLAN
- RÍKISEIGNIR

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

RÁÐGJÖF
RÁÐNINGAR
RANNSÓKNIR
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Alcoa Fjarðaál leitar að öflugum verk- eða tæknifræðingi í starf áreiðan-

leikasérfræðings. Álver Alcoa Fjarðaáls er meðal þeirra fullkomnustu í

heiminum ogmikið er um sjálfvirkan búnað sem er í stöðugri notkun.

Áreiðanleikasérfræðingur vinnur að því að tryggja áreiðanleika búnaðarins

með sérhæfðu ástandsgreiningarteymi sem styðst við margvíslegar mæl-

ingar og samanburð gagna. Fjarðaál er í samstarfi við leiðandi viðhalds-

fyrirtæki í þróun sjálfvirkrar vöktunar vélbúnaðar í viðhaldskerfum.

Greinamikilvægi búnaðar

Þróamælikvarða fyrir áreiðanleika

Tryggja réttar upplýsingar umbúnað

Rótargreiningar bilana og vandamála

Reikna út kostnað og ávinning

Stýra áreiðanleikaverkefnum

Áætlanir og verklýsingar viðhaldsverka

Greina viðhaldsgögn og vinna að umbótum

Halda utan um varahlutalager

Háskólapróf í verkfræði, tæknifræði eða önnur

háskólamenntun semnýtist í starfi

Þriggja ára hagnýt starfsreynsla

Geta til að skipuleggja og leiða verkefni

Færni í samskiptumog teymisvinnu

Frumkvæði og sjálfstæði

Vilji til að læra og þróast í starfi

Gott vald á íslensku og ensku

Góð tölvukunnátta

Verk- eða tæknifræðingur
í áreiðanleikateymi

Frekari upplýsingar um starfið veitir Gísli Gylfason í tölvupósti á netfangið

gisli.gylfason@alcoa.comeða í síma 470 7700. Í samræmi við jafnréttisstefnu

Alcoa Fjarðaáls og lög nr. 150/2020 eru einstaklingar af öllum kynjum hvattir til

að sækja um. Hægt er að sækja um starfið áwww.alcoa.is.Umsóknarfrestur

er til og meðmánudeginum 10. október.

Menntun, hæfni og reynsla

Ábyrgð og verkefni

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Arctic Fish leitar að mannauðsstjóra.

Viðkomandi mun heyra undir forstjóra fyrirtækisins.

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um. Umsóknir skulu berast í tölvupósti til Elísabetar
Samúelsdóttur, es@afish.is. Með umsókn þarf að fylgja ferilskrá og kynningarbréf. Nánari upplýsingar veita
Elísabet Samúelsdóttir s. 866 1334 og Daníel Jakobsson s. 820 6827.

Umsóknarfrestur er til ogmeð 5. október 2022.

Arctic Fish framleiðir hágæða lax í seiðaeldisstöð í Tálknafirði og sjókvíum á Vestfjörðum. Markmiðið er að halda áfram að fjárfesta og
byggja upp sjálfbæran og arðbæran rekstur, þar sem að eldið er í sátt við samfélagið og umhverfið. Arctic Fish telur að lykillinn að velgengni
fyrirtækisinsmuni byggja á öflugu starfsfólki sem leggurmetnað sinn í að bjóða bestamögulega lax frá Íslandi.

Arctic Fish samanstendur af Arctic Fish, Arctic Sea Farm, Arctic Smolt og Arctic Odda. Arctic Fish sér um eftirlit og stjórnun fyrirtækjanna.
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Ísafirði.

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

Mannauðsstjóri hjá
Arctic Fish á Vestfjörðum

! Ráðgjöf og stuðningur við stjórnendur með það að markmiði að auka gæði mannauðsmála félagsins

! Ábyrgð og umsjón með ráðningum, móttöku nýrra starfsmanna og fræðslumálum

! Ábyrgð, framkvæmd og eftirfylgni með umbótaverkefnum í mannauðsmálum

! Ábyrgð á innleiðingu á stefnum og verkferlum félagsins í mannauðsmálum

! Framkvæmd og eftirfylgni vinnustaðagreininga

! Ábyrgð á innri markaðsmálum og upplýsingagjöf

! Ábyrgð á verkefnum sem stuðla að jákvæðum starfsanda og góðri vinnustaðamenningu

! Umsjón með málefnum tengdum starfsumhverfi, aðbúnaði, öryggi, heilsu og vinnuvernd

Um fullt starf er að ræða. Gera þarf ráð fyrir ferðalögum innan Vestfjarða vegna vinnu.
Arctic Fish er með starfsstöðvar á Tálknafirði, Vesturbyggð, í Bolungarvík og Ísafjarðarbæ.

! Menntun sem nýtist í starfi
! Starfsreynsla á sviði stjórnunar og/eða mannauðsmála er kostur
! Frumkvæði og metnaður til að skila góðu starfi
! Góð tölvukunnátta og skipulagshæfni
! Stundvísi, áreiðanleiki og áhugi á verkefninu
! Framúrskarandi samskiptahæfni, frumkvæði og rík þjónustulund

Helstu verkefni

Leitað er að einstaklingi með eftirfarandi hæfni:

Sjúkrahúsið á Akranesi er deildaskipt með handlækningadeild, fæðinga- og kvensjúkdómadeild og
lyflækningadeild. Þá eru á Akranesi fjölbreytt verkefni, margvíslegar stoðdeildir og færi á þverfaglegri
teymisvinnu er mikil. Bakvaktir eru á skurðstofu allan sólarhringinn, svæfingalæknir og sérfræðingur í
fæðingahjálp er einnig á vakt allann sólarhringinn. Fæðingadeildin á HVE Akranesi er þriðja stærsta
fæðingadeild landsins, þar er veitt sérhæfð þjónusta fæðinga- og kvensjúkdómalækna.

Um er að ræða fjölgun stöðugilda ljósmæðra með því markmiði að auka öryggi þjónustunnar og
bæta starfsumhverfi. Markmiðið er að allar vaktir verði mannaðar með amk. tveimur ljósmæðrum.

Aðstaða er á staðnum til gistingar og er greitt akstursgjald fyrir starfsfólk sem ekki býr á Akranesi.

Sótt er um: www.hve.is eða www.starfatorg.is.

Laun skv. Læknafélagi Íslands

Starfsleyfi skal fylgja umsókn auk upplýsinga um nám og fyrri störf.

Nánari upplýsingar veitir: Hrafnhildur Ólafsdóttir, Deildarstjóri. hrafnhildur.olafsdottir@hve.is eða
í síma: 432-1000

Ljósmæður
Lausar eru til umsóknar stöður ljósmæðra
við kvennadeild HVE á Akranesi
Umsóknarfrestur til og með 3. október

Hæfnikröfur

! Íslenskt ljósmæðra og hjúkrunarleyfiyfi
!

jó og jú yf
Góð samskipta- og samvinnuhæfni

yfyfyf
æfniæfni

!

pt og
Frumkvæði, skipulagshæfni og geta til að vinnai,
sjálfstætt.

i, skæði,
tt.tt

!

sj
Íslenskukunnátta nauðsynlegleg

Helstu verkefni og ábyrgð

! Umönnun kvenna í áhættumæðravernd, fæðingum og
sængurlegu.gu.gu

!

ng gugu
Umönnun kvenna eftir kvensjúkdómaaðgerðir.ir.

!

j ge
Deildarþjónusta fyrir konur á meðgöngu og eftirrþjó
fæðingu

jórþjó
ngungu

intellecta.is
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Umsókn skal fylgja ferilskrá og ítarlegt
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir
ástæðu umsóknar og rökstuðningur um
hæfni viðkomandi til að sinna star#nu$

Samskiptastjóri

Garðabær leitar að öflugum, drífandi og framsæknum einstaklingi
með brennandi áhuga á samskiptum til að leiða nýja samskiptadeild
sveitarfélagsins$

! starfinu felst m$a$ upplýsingagjöf til íb"a, starfsmanna og annarra þeirra
aðila sem sveitarfélagið er í samskiptum við$ %elstu markmið starfsins
eru að efla almannatengsl, samskiptastjórnun, traust og orðspor, ásamt
því að auka sýnileika og fanga sérstöðu bæjarins$

Starf samskiptastjóra heyrir undir bæjarritara en viðkomandi mun einnig
starfa náið með bæjarstjóra og öðrum stjórnendum sveitarfélagsins$

Umsjón með störfunum hafa Auður Bjarna-
dóttir (audur@vinnvinn.is) og Garðar Óli
Ágústsson (gardar@vinnvinn.is).

Við hvetjum metnaðarfulla einstaklinga til að sækja um, óháð kyni og uppruna$

Umsóknarfrestur er til og með 10. október nk.

Umsóknir óskast fylltar "t á www.vinnvinn.is$

Menntunar- og hæfniskröfur:

• %áskólapróf sem nýtist í starfi
• Marktæk reynsla á sviði samskipta
og miðlun upplýsinga þar með talið
reynsla af samskiptum við fjölmiðla

• Frumkvæði, drifkraftur og brenn-
andi áhugi á samfélagsmálum

• Fram"rskarandi samskipta- og
miðlunarfærni

• Geta til að vinna hratt og undir álagi
• Mjög góð íslensku- og ensku-
kunnátta í ræðu og riti

• Reynsla af notkun samfélagsmiðla
í starfi mikilvæg

• Rík samskiptafærni og
þjónustulund

• Skipulagshæfni, sveigjanleiki
og ögun í vinnubrögðum

• Reynsla af verkefnastjórnun kostur

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Ábyrgð, innleiðing og gerð
samskiptaáætlunar

• Almannatengsl, fjölmiðla-
samskipti og vöktun$

• Umsjón með kynningar- og
"tgáfumálum

• Ritstjórn, frétta- og
greinaskrif og dagleg umsjón
með samfélagsmiðlum og
fréttabréfum

• Skipulagning viðburða og
opinna funda á vegum
bæjarins

• Upplýsingamiðlun til
starfsmanna, viðskiptavina
og annarra hagaðila

• Ráðgjöf og aðstoð með
vefsíðum stofnana bæjarins

Sviðsstjóri
umhverfissviðs
Garðabær leitar að framsæknum leiðtoga með skýra sýn og er jafnframt
drífandi og öflugur$ Viðkomandi verður hluti af stjórnendateymi sem
leiðir uppbyggingu samfélagsins í Garðabæ og metnaðarfulla þjónustu$

%lutverk sviðsins er að tryggja faglegt starf og fjárhagslega hagkvæman
rekstur þeirra málaflokka og deilda sem undir sviðið heyra ásamt því
að annast jákvæða og skilvirka þjónustu við bæjarb"a og aðra sem til
sviðsins leita$

Meginverkefni sviðsins eru nýframkvæmdir og viðhaldsverkefni á
vegum sveitarfélagsins, rekstur og viðhald veitukerfa, umhverfis- og
hreinlætismál og umsjón með fasteignum$

Menntunar- og hæfniskröfur:

• %áskólapróf í verkfræði eða hlið-
stæðum greinum

• Meistarapróf eða önnur fram-
haldsmenntun er æskileg

• Fram"rskarandi leiðtoga-,
samstarfs- og samskiptahæfni

• Reynsla af stjórnun og rekstri
• Reynsla og þekking í skipulags-,
mannvirkja- og umhverfismálum

• Góð verkkunnátta og víðtæk
reynsla við stjórnun stærri verkefna

• Reynsla og þekking á opinberri
stjórnsýslu, lögum, reglum og
stöðlum sem starfinu tilheyra

• Sjálfstæði, frumkvæði og skipulögð
vinnubrögð

• %æfni til að tjá sig í ræðu og riti á
íslensku og ensku

Helstu verkefni og ábyrgð:

• Daglegur rekstur umhverfis-
sviðs

• Umsjón með afgreiðslu
erinda og stjórnsýslumála
er varða verkefni sviðsins

• Umsjón með gerð
fjárhagsáætlunar sviðsins
og framkvæmd hennar

• Vinna að þróun upp-
byggingar í bæjarfélaginu
í samræmi við ákvörðun
bæjarstjórnar

• Undirb"ningur og
framkvæmd stærri verkefna
er heyra undir sviðið í
samráði við hagsmunaaðila
hverju sinni

Garðabær er vaxandi samfélag í mikilli uppbyggingu þar sem lífsgæði og
náttúrugæði fara saman. Hjá Garðabæ starfar samhentur hópur stjórnenda
og starfsmanna með mikinn metnað til að veita íbúum framúrskarandi
þjónustu á öllum sviðum og auðga mannlíf og bæjarbrag.
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Sjúkrahúsið á Akranesi er deildaskipt með handlækningadeild, fæðinga- og kvensjúkdómadeild og
lyflækningadeild. Þá eru á Akranesi fjölbreytt verkefni, margvíslegar stoðdeildir og færi á þverfaglegri
teymisvinnu er mikil. Fjölbreytt og öflug starfsemi er á skurðstofum með vaktþjónustu allan
sólarhringinn. Þar eru framkvæmdar rúmlega 800 kvensjúkdómaaðgerðir á ári. Á dagdeild skurðdeildar
eru einnig framkvæmdar aðgerðir sem ekki þarfnast innlagnar. Fæðingadeildin á HVE Akranesi er þriðja
stærsta fæðingadeild landsins, þar er veitt sérhæfð þjónusta fæðinga- og kvensjúkdómalækna.

Áhugasamir eru velkomnir í heimsókn til að kynna sér aðstæður

Sótt er um: www.hve.is eða www.starfatorg.is.

Laun skv. Læknafélagi Íslands

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá. Jafnframt skal leggja fram staðfestar
upplýsingar um læknismenntun, læknisstörf og vísinda- og rannsóknarstörf ásamt staðfestu afriti af
opinberu starfsleyfi. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið
tekin.

Nánari upplýsingar veitir: Hrund Þórhallsdóttir, yfirlæknir. hrund.thorhallsdottir@hve.is eða í síma:
432-1000

Kvensjúkdóma- og fæðingalæknir HVE
Laus er til umsóknar staða sérfræðings kvensjúkdóma- og
fæðingalæknis við Heilbrigðisstofnun Vesturlands, Akranesi.
Umsóknarfrestur til og með 3. október 2022

Hæfnikröfur

! Sérfræðiviðurkenning sem kvensjúkdóma- og
fæðingalæknirnirnir

!

ng
Starfsleyfi Embætti landlæknisnis

!

ey
Lipurð og áreiðanleiki í samskiptumm

!

Lipurð og áreiðanleiki í samskiptum
Faglegur metnaður, jákvæðni og sveigjanleikiiki

!

agleg , jákvæðni o
Íslenskukunnátta nauðsynleg

og
legleg

Helstu verkefni og ábyrgð

! Móttaka sjúklinga á göngudeild, skurðaðgerðir átt sj ng göngudeild, sk ðaðg
sviði kvensjúkdóma og fæðingahjálpar

ðaðgðg
parpar

!

jú og gahj papa
Bakvaktir á fæðinga- og kvensjúkdómadeildld

!

ng og jú
Þátttaka í kennslu heilbrigðisstéttatata

! Þátttaka í gæðastarfirfirfi

Leitum að drífandi og jákvæðum einstaklingi til að taka þátt í að byggja upp starfsemi

landskjörstjórnar. Við viljum fá til liðs við okkur öflugan sérfræðing sem hefur metnað til

þess að sinna fjölbreyttum verkefnum landskjörstjórnar af heilindum. Þekking og áhugi

á málefnum kosninga er kostur ásamt því að búa yfir virkri umbótahugsun, getu og vilja

til að takast á við breytingar.

Helstu verkefni felast í að móta og setja fram gögn, t.d. drög að reglugerðum,

verklagsreglur, upplýsingar á vef og ýmis gögn sem nýtast við framkvæmd kosninga

svo sem gátlista, kjörgögn, auglýsingar, fréttir, tilkynningar o.fl., auk þess að taka þátt í

öðrum verkefnum stofnunarinnar.

Landskjörstjórn er ný sjálfstæð stjórnsýslunefnd sem hefur yfirumsjón með framkvæmd

kosninga og annast framkvæmd kosningalaga. Markmið landskjörstjórnar er að styrkja

virkt lýðræði og efla, samhæfa og þróa framkvæmd kosninga, ásamt því að auka fræðslu

og leiðbeiningar um kosningar.

Nánari upplýsingar um verkefni landskjörstjórnar og um menntunar- og hæfniskröfur er

að finna á starfatorg.is. Starfshlutfall er 100% og vinnustaðurinn er í miðbæ Reykjavíkur.

Landskjörstjórn leggur áherslu á jafnrétti og hvetur öll áhugasöm til að sækja um.

Umsóknarfrestur er til og með 12. október 2022.

fasteignir

Við
leiðum
fólk
saman
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Við óskum eftir kennara í Borgarhólsskóla
Borgarhólsskóli er 300 barna skóli á Húsavík. Skólasýn,
stefnu skólans og fleiri upplýsingar um skólastarfið er hægt
að nálgast á heimasíðu skólans, borgarholsskoli.is.

Sérkennari í 100% starf

Hæfniskröfur

! Leyfi til að nota starfsheitið grunnskólakennari.

! Framhaldsnám í sérkennslufræðum eða sambærileg framhaldsmenntun er æskileg.

! Frumkvæði í starfi og faglegur metnaður.

! Jákvæðni og sveigjanleiki í samskiptum.

! Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

! Ábyrgð og stundvísi.

Helstu verkefni og ábyrgð

! Kennsla

! Greining á námsstöðu nemenda.

! Teymisfundir vegna nemenda með sérþarfir.

! Einstaklingsmiðuð kennsla.

! Ráðgjöf til kennara og foreldra varðandi nám, kennslu og námsgögn.

! Gerð einstaklingsnámskrár í samvinnu við kennara.

! Umsjón með námsgögnum sem tengjast sérkennslu.

Skó l i nn s ta r f a r í anda Jákvæðs aga
Umsóknarfrestur er til 14. október 2022. Umsóknum skal skila í tölvupósti á
netfangið threyk@borgarholsskoli.is. Nánari upplýsingar veitir Þórgunnur Reykjalín
Vigfúsdóttir, skólastjóri.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga og KÍ.

Ferilskrá skal fylgja umsókn, afrit af prófskírteinum og umsagnaraðilum.

SkólasýnnSkólasýnn
Borgarhólsskólalalal
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Til laga að breytingu á deiliskipulagi
íbúðarsvæðis Í5 á Húsavík, Norðurþingi

Sveitarstjórn Norðurþings samþykkti á fundi sínum 22. september 2022 að kynna tillögu að

breytingu á deiliskipulagi íbúðarsvæðis Í5 á Húsavík skv. 1.mgr. 43. gr. skipulagslaga nr.

123/2010. Breytingartillagan felur í sér breytingar á stærðum og byggingarskilmálum

óbyggðra lóða, ásamt fjölda ley$legra íbúða á tilteknum lóðum.%eðal breytinga má nefna

að opinn vatnsfarvegur færist til og stækkar þannig að hann nær að Stóragarði. Honum er

ætlað að halda niðri grunnvatnsstöðu á svæðinu ásamt því að bæta ásýnd svæðisins.

Lóðin að Ásgarðsvegi 33 færist austur fyrir vatnsfarveg. Breytingartillagan er sett fram sem

uppdráttur með greinargerð á einu blaði í blaðstærð A1.

Breytingartillaga þessi er nú til kynningar á heimasíðu Norðurþings

(www.nordurthing.is) auk þess sem hún hangir uppi á skrifstofu Norðurþings á Húsavík.

Kynningartími skipulagstillögunnar er frá 29. september til og með 10. nóvember 2022. Þeim

sem kynnu að hafa ábendingar eða athugasemdir við breytingartillöguna er bent á að koma

þeim á framfæri við Norðurþing fyrir lok $mmtudags 10. nóvember 2022. Tekið verður á móti

skri#egum ábendingum á skrifstofu Norðurþings að Ketilsbraut !"9, Húsavík eða í tölvupósti á

nordurthing@nordurthing.is

Húsavík, 22. september 2022

Gaukur Hjartarson

Skipulags" og byggingarfulltrúi Norðurþings

Raðauglýsingar

Aflagrandi 40 Opin vinnustofa kl.9-12 - Morgunspjall, heitt á
könnunni kl.9-11 - Ukulele kl.10, leiðbeinandi og hljóðfæri á staðnum -
Boccia kl.10:15 - Hópþjálfun með Sólu kl.11 - Söngfuglarnir kl.13 -
Myndmennt kl.13 - Bókmenntaklúbbur kl.13:15 - Kaffi kl.14:30,
ódýrasta kaffihúsið í bænum - Nánari upplýsingar í síma 411-2702 -
Verið velkomin
Árskógar 4 Smíðastofa með leiðbeinanda kl. 9-16. Gönguhópur kl.
10. Samvera með presti kl. 10.30. Handavinna kl. 12.30-16. Myndlist
með Elsu kl. 13. Hádegismatur kl. 11.30-12.30. Kaffisala kl. 14.45-15.30.
Allir velkomnir. Sími: 411-2600.
Félagsmiðstöðin Hæðargarði 31 Kaffisopi og spjall kl. 8:30-15:40.
Gæðastund með hannyrðir kl. 9:00-12:00. Boccia kl. 9:00-9:40.
Hádegismatur kl. 11:30-12:30. Myndlistarhópur Selmu kl. 13:00-15:30.
Síðdegiskaffi kl. 14:30-15:30.
Garðabær 9.00 Pool-hópur í Jónshúsi 9.00 QJ-Gong í Sjálandssk.
9.00-12.00 Listmálun í Smiðju 10.00 Ganga frá Jónshúsi 11.00 Stóla-
jóga í Sjálandssk. 12.15 Leikfimi í Ásgarði 13.00 Handavinnuhorn í
Jónsh. 13.00-16.00 Listmálun í Smiðju 13.10 Boccia í Ásgarði 13.45-
15.15 Kaffiveitingar í Jónsh.
Gerðuberg Opin vinnustofa í Búkollulaut frá kl. 8:30, heitt á könn-
unni. Línudans kl. 11:00-12:00 Bútasaumur kl. 13:00-6:00. Allir
velkomnir
Gjábakki Kl. 8.30 til 11.30 opin handavinnustofa. Kl. 10.50 til 12.10
JÓGA. KL. 13. til 15.30 bókband. Kl. 13 til 14 virkni og vellíðan (leik-
fimi). Kl. 16 til 17 heilsu Qigong. Kl. 16 til 18 Vatnslitafélagið. Kl. 19 til
22 Bridgefélag Kópavogs.
Gullsmári Postulínsmálun fyrir byrjendur með Ásu kl. 9:00. Boccia
kl. 9:45. Pennasaumur kl. 13:00. Jóga kl. 17:00.
Hraunbær 105 Kaffiklúbbur og spjall, allir velkomnir í frítt kaffi kl. 9.
Handavinna með leiðbeinanda kl. 9:00-12:00. Bænastund kl. 9:30-
10:00. Jóga kl. 10:00-11:00. Hádegismatur kl. 11:30. Sögustund kl.
12:30-14:00. Létt ganga með Jóhönnu kl. 14:00
Hraunsel Biljardstofan opin frá kl. 8:00-16:00 Dansleikfimi kl. 9:00.
Qi gong kl. 10:00. Pílukast kl. 13:00. Vatnsleikfimi í Ásvallalaug kl.
14:40. Ganga í Kaplakrika er alla daga kl. 8:00-12:00
Hvassaleiti 56-58 Morgunkaffi og spjall frá 8:30-10:30. Handavinna
- opin vinnustofa 9:00-16:00. Jóga með Ragnheiði Ýr kl. 10:00. Jóga
með Carynu kl. 11:15. Félagsvist kl. 13:10. Hádegismatur kl. 11:30-2:30,
panta þarf fyrir hádegi deginum áður.
Korpúlfar Borgum Tölvunámskeið kl. 9:00. Styrktar og jafnvægis-
leikfimi í Borgum kl.10:00. Leikfimi í Egilshöll kl. 11:00. Skákhópur
Korpúlfa kl. 13:00.Tréútskurður á Korpúlfsstöðum kl. 13:00. Jörmund-
ur Ingi Hansen með fyrirlestur kl. 13:00. Sundleikfimi í Grafarvogs-
laug, kl. 14:00. Gleðin býr í Borgum.
Lækjargata 14a Opna húsið í safnaðarheimili Dómkirkjunnar
fimmtudag kl. 13.00-14.30. Ólafur Egilsson fv. sendiherra flytur okkur
spjall sem hann nefnir: "Upprifjanir úr utanríkisþjónustu" Kaffi og gott
meðlæti og skemmtilegt samfélag.
Norðurbrún 1 Morgunkaffi kl.8.30, morgunleikfimi kl.9.45, kaffispjall
kl.10, hádegisverður kl.11, opin listasmiðja kl.8- 16, trésmiðja kl. 8-16,
Fréttatími og samvera kl.12.15, hreyfing kl.13-14, síðdegiskaffi
kl.14.30-15, Boccia kl.15, Snjalltækjaaðstoð kl.15.30 Uppl í s.4112760.
Samfélagshúsið Vitatorgi Kaffispjall í setustofu 09:00-10:00 - Opin
handverksstofa 09:00-12:00 - Vítamín í Val 09:45-11:30 - Kvikmynda-
sýning í setustofu 12:45-14:30 - Prjónakaffið á sínum stað 13:00-16:00
og síðan er síðdegiskaffi frá 14:30-15:30. Rauði Krossinn er svo með
opið hús frá 16:00-18:00. Allar nánari upplýsingar í síma 411 9450.
Verið velkomin!
Seljakirkja Hádegisbænastund kl. 12. Súpa og brauð á eftir. Verið
velkomin.
Seltjarnarnes Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 07.10. Bókband á
Skólabraut kl. 9.00. Kaffikrókur á Skólabraut frá kl. 9.00. Ath. jóga/leik-
fimi fellur niður í dag. Karlakaffi í safnaðarheimili kirkjunnar kl. 14.00.
Vatnsleikfimi í sundlauginni kl. 18.30. Munið að á morgun föstudag er
breyttur tími á söngstundinni er hún verður kl. 13.00 í salnunm á
Skólabraut. Kaffi á eftir. Allir velkomnir.

Félagsstarf eldri borgara

Smáauglýsingar 569 1100

Hljóðfæri

Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27
Sími 552 2125
www.gitarinn.is
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Mikið úrval
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Hljómborð
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Gítarinn ehf.
Stórhöfði 27
Sími 552 2125
www.gitarinn.is
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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

Bókhald

NP Þjónusta
Sé um bókhaldsvinnu o.fl.
fyrir einstaklinga og fyrirtæki
Upplýsingar í s. 892 2367.

Byggingavörur

Harðviður til húsabygginga
Sjá nánar á www.vidur.is
Vatnsklæðning 21x125mm, panill
10x85mm, pallaefni 21x145mm,
21x140, 90x21mm, útihurðir
5,4cmx210cm (80,90 og 100cm) o.fl.
Eurotec skrúfur, Penofin og Arms-
trong Clark harðviðarolíur.
NÝKOMIÐ BANKIRAI
HARÐVIÐUR 21X145MM VERÐ
1.950 KR LENGDARMETERINN
slétt beggja megin fasað og
ofnþurrkað. Lengdir frá 2.44 metrar
upp í 5,50 metrar.
Upplýsingar hjá Magnúsi á
magnus@vidur.is og í símum
6600230 og 5611122, og frá 10-14 á
Indus ,Óseyrarbraut 2 Hafnarfirði.

Ýmislegt

Tískuverslunin Smart
Grímsbæ/Bústaðavegi

Stærð 10-24

NETVERSLUN www.gina.is
Sími 588 8050
- vertu vinur

Veiði

Tveir góðir úr nýju netunumTveir góðir úr nýju netunum

Fyrirdráttarnet fyrir veiðirétthafa
til að fanga fisk í hrognatöku.

Silunganet og laxanet.

Smáriðin grisjunarnet.

Áratuga reynsla.

Sendum um allt land

HEIMAVÍK

Þekking – Reynsla – Gæði

HEIMAVÍK EHF
heimavik.is
s. 892 8655

Bílar

2022 óekinn Ford Transit L2H2
millilangur með milliháu þaki.
Klæddur í vörurými og tilbúinn í
vinnuna.
Skuttlaðu til okkar 5.290.000 án
vsk. og haltu áfram að vinna !

www.sparibill.is
Hátúni 6 A – sími 577 3344.
Opið kl. 10–18 virka daga.

Nissan Qashqai 2012
Til sölu Qashqai 2012 árgerð. Ekin
204þ. Dísel. Með krók og í góðu
ástandi. Ný kúpling. Verð 960 þ.kr.
Upplýsingar í síma: 894-4082

Húsviðhald

Húsaviðgerðir
www.husco.is
Sími 555 1947
Gsm 894 0217

Vantar þig
fagmann?
FINNA.is

200 mílur


