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Ólafur Sævarsson
Löggiltur Fasteignasali
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Vegna mikillar sölu óska ég
eftir fleiri eignum á söluskrá

Skráð eign er seld eign

STILLHOLTI 16-18 AKRANESI - SÍMI 527 1717 - WWW.DOMUSNOVA.IS

Vísnagátur-höf. Páll Jónsson - Útg. Bókaútgáfan HÓLAR

Gáta vikunnar
Gatnamót á bílabraut,
í blus og djassi oft er skraut.
Bundin er á báða skó,
EUMyVWLVWXQGXP\ÀUîy
Svar við gátu í 46. tbl. Póstsins 2020: LAUG
1. lína: Berglaug - 2. lína: Handlaug
3. lína: Laug - 4. lína: Snorralaug í Reykholti

KÓSÝ-DAGAR
fimmtud. - föstud. og laugard.

20%
afsláttur af
öllum vörum*
* Gildir ekki af NIKE
og ÍA vörum

Kirkjubraut 12 - Akranesi
Sími 431 2244

Jólaúthlutun
Mæðrastyrksnefndar Akraness
Jólaúthlutun mæðrastyrksnefndar Akraness fer framm þriðjudaginn 15. desember
(staðsetning auglýst síðar). Tekið er á móti umsóknum daganna 19. og 20. nóvember
og 26. og 27. nóvember á milli kl. 11-13
Hægt er að sækja um í síma 859 3000 (María) og í síma 859 3200 (Svanborg).
Einnig má sækja um í tölvupósti á netfangið maedrastyrkurakranes@gmail.com
Nýir umsækjendur og þeir sem hafa ekki skilað inn gögnum síðan í desember 2019
þurfa að skila inn gögnum núna, búsetuvottorði sem fæst hjá Akraneskaupstað og
staðgreiðsluskrá en hana má nálgast á netinu eða á skrifstou Rsk.
Það má skila gögnunum rafrænt einnig má setja þau í umslag og inn um lúguna
í húsi Rauða krossins að Skólabraut 25a.
Vinsamlegast sækið um á auglýstum tíma.
Með bestu kveðju, Mæðrastyrksnefnd Akraness.
Styrktrareikningur Mæðrastyrksnefndar er 0552-14-402048 - Kt: 411276-0829
Sjónvarpsdagskráin föstudaginn 20. nóvember 2020

09.00 Heimaleikfimi (7:20) e.
09.10 Kastljós (52:145) e.
09.25 Menningin (51:67) e.
09.35 Spaugstofan 2006–2007 (23:29) e.
10.00 Kveikur (4:7) e.
10.35 Á vit draumanna (5:6) e.
11.20 Íþróttaafrek sögunnar (4:14) e.
11.50 Heimaleikfimi (17:20)e.
12.00 Fólkið mitt og fleiri dýr (7:8) e.
12.50 Kvöldstund með listamanni
1986–1993 (7:19)
13.30 Sagan bak við smellinn
13.35 Ólympíukvöld fatlaðra (1:5) e.
14.05 Bækur sem skóku samfélagið e.
14.20 Ó blessuð vertu sumarsól (1:2)
(Fyrri hluti) e.
15.05 Veiðikofinn –
Þingvallaurriðinn (1:6) e.
15.35 Trans-veruleiki
(Being Transgender) e.
16.25 Gettu betur 2020 (1:7) e.
17.20 Landinn e.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.50 Landakort (Aron Kale)
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.40 Kappsmál (11:13)
20.45 Vikan með Gísla Marteini
21.35 Poirot
(Agatha Christie’s Poirot XIII)
23.05 The Cotton Club
(Næturklúbburinn)
01.10 Dagskrárlok

08:00 The Middle (2:24)
08:20 God Friended Me (16:20)
09:05 Bold and the Beautiful
09:25 Gilmore Girls (20:22)
10:05 Besti vinur mannsins (8:10)
10:30 One Born Every Minute (6:10)
11:15 Jamie’s Quick and Easy Food
11:45 Love in the Wild
12:35 Nágrannar (8382:250)
12:55 Mom (1:20)
13:15 Rikki fer til Ameríku (1:6)
13:40 Battle of the Fittest Couples
14:20 Love Exclusivly
15:45 Working Girl
17:35 Bold and the Beautiful
18:00 Nágrannar (8382:250)
18:26 Veður (278:500)
18:30 Fréttir Stöðvar 2 (1258:2000)
18:50 Sportpakkinn (3369:4000)
18:55 Föstudagskvöld með
Gumma Ben og Sóla (3:7)
19:50 Britain’s Got Talent (15:18)
21:45 The Good Liar
Roy Courtnay er svindlari sem lifir á
því að svíkja peninga af grunlausum
fórnarlömbum. Dag einn telur
hann sig hafa hitt á gullnámu þegar
hann kynnist efnaðri ekkju, Betty
McLeish, sem hann á auðvelt með
að vefja um fingur sér enda fer
hann létt með að setja upp sjarma
séntilmannsins.
23:35 Bridge Of Spies
01:50 FANatic
03:20 Life Itself

06:00 Síminn + Spotify
12:30 Dr. Phil (139:170)
13:15 The Late Late Show(40:1)
14:00 A.P. BIO (2:8)
14:30 The F Word (US) (5:11)
15:25 90210 (14:22)
16:30 Family Guy (7:20)
16:50 The King of Queens (9:24)
17:10 Everybody Loves Raymond
17:35 Dr. Phil (140:170)
18:20 The Late Late Show(4:1)
19:05 The Good Place (10:13)
19:30 Broke (13:7)
20:00 The Bachelorette (6:12)
21:30 The Girl in the Spider’s Web
Þau Lisbeth Salander og blaðamaðurinn Mikael Blomkvist snúa
aftur og takast nú á við flókið
glæpamál og ráðgátu þar sem
miskunnarlausir morðingjar,
tölvuhakkarar, og spilltir útsendarar
yfirvalda koma við sögu ásamt
tvíburasystur Lisbeth sem reynist
hennar erfiðasti andstæðingur.
23:25 Only God Forgives
00:55 G.I. Joe: Retaliation
Cobra Commander hefur náð næstum
öllum völdum á jörðu og um leið
hefur meirihluti G.I. Joe-sveitarinnar
verið stráfelldur. Eftir standa aðeins
örfáir meðlimir sem við fyrstu sýn
virðast litla möguleika eiga til að
velta Cobra aftur úr sessi.
04:00 Síminn + Spotify

09:35 Los Angeles Rams - Seattle
Seahawks (NFL 2020/2021)
12:05 NFL Gameday 2020/2021
12:30 Plymouth - Portsmouth
(Enska 1. deildin 2020/2021)
14:15 Frakkland - Svíþjóð
(UEFA Nations League 2020-2022)
15:55 Spánn - Þýskaland
(UEFA Nations League 2020-2022)
17:35 Markaþáttur Þjóðadeildar
Evrópu
17:55 Inside Serie A (0:30)
18:20 La Liga Show 2020/2021
18:45 Fréttaþáttur Evrópudeildarinnar 2020/2021
19:40 Coventry - Birmingham
Bein útsending frá leik 1. deildinni.
21:40 The Fifth Quarter
21:55 England - Ísland
(UEFA Nations League 2020-2022)
23:35 Osasuna - Huesca
(Spænski boltinn 2020/2021)

07:40 Ordinary World
09:05 Head Full of Honey
11:10 Titanic
14:20 Ordinary World
15:45 Head Full of Honey
17:50 Titanic
21:00 Curse of La Llorona
22:30 24 Hours to Live
00:00 American Renegades
01:45 Curse of La Llorona

TILBOÐSDAGAR:
15% afsláttur af öllum vörum,
fimmtudag, föstudag og laugardag

Sími 431 2007
Stillholt 16-18
Akranesi

Að auki hjá okkur:

15% afsláttur
af öllum vörum,
fimmtudag, föstudag
og laugardag

20% afsláttur
af jakkafötum
25% afsláttur
af Huginn Muninn skyrtum
40% afsláttur
af gullpennanum frá Y.S.L.
Auk fleiri spennandi tilboða

Stillholt 16-18 - Akranesi - Sími 431 1218

Lukkuleikur í gangi hjá
okkur í @home!

Opið fimmtud. og föstud. til kl. 18 - laugard. til kl. 15

BÍLASPRAUTUN VESTURLANDS
Vinnum fyrir öll tryggingafélög

• Bílasprautun • Bílaréttingar • Framrúðuskipti

S: 860-0708 • Smiðjuvellir 7, Akranesi • bv.sprautun@gmail.com
Sjónvarpsdagskráin laugardaginn 21. nóvember 2020

07.15 KrakkaRÚV
10.10 Menning í mótun (4:9)
(Civilisations) e.
11.00 Kappsmál (8:10) e.
11.55 Vikan með Gísla Marteini e.
12.45 Kiljan (8:12) e.
13.25 Álfareiðin e.
14.00 Stephen Fry og geðhvörfin
(The Not So Secret Life of a
Manic Depressive) e.
15.00 Við skjótum títuprjónum e.
15.30 Mamma mín (Morra mi) e.
15.45 Cherrie - Út úr myrkrinu (2:3)
(Cherrie - ut ur mörkret) e.
16.05 Landakort e.
16.15 Poirot
(Agatha Christie’s Poirot XIII) e.
17.50 Táknmálsfréttir
18.00 KrakkaRÚV
18.53 Lottó
19.00 Fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Ævintýri Tinna
(The Adventures of TinTin) e.
21.30 Bíóást: Kramer vs. Kramer
21.35 Kramer vs. Kramer
23.15 The Sixth Sense
(Sjötta skilningarvitið) e.
00.55 Dagskrárlok

08:00 Morgunsjónvarp barnanna
11:35 Friends (13:25)
12:00 Bold and the Beautiful
(7977–7981:750)
13:45 Shark Tank (12:22)
14:35 Um land allt (1:5)
15:05 Britain’s Got Talent (15:18)
17:15 Föstudagskvöld með
Gumma Ben og Sóla (3:7)
18:00 Friends (11:24)
18:26 Veður (279:500)
18:30 Fréttir Stöðvar 2 (1259:2000)
18:40 Sportpakkinn (3370:4000)
18:53 Lottó (40:100)
18:55 Kviss (12:15)
19:35 Nonni Norðursins 2
21:05 Birds of Prey:
And the Fantabulous Emancipation
of One Harley Quinn
Eftir aðskilnað við Jókerinn, þá
gengur Harley Quinn til liðs við
ofurhetjurnar Black Canary, Huntress
og Renee Montoya, sem ætla í
sameiningu að bjarga ungri stúlku frá
illum glæpaforingja.
22:55 Spy
00:50 The Bone Collector
Raðmorðingi gengur laus á
Manhattan. Hann myrðir fórnarlömb
sín á hrottafenginn hátt og skilur
svo boð eftir hjá þeim. Fáir virðast
geta ráðið í rúnir morðingjans að
undanskildum Lincoln Rhyme.
02:45 The Interview

06:00 Síminn + Spotify
09:50 The Block (48:56)
11:00 The Block (49:56)
12:00 Dr. Phil (136:170)
12:45 Dr. Phil (137:170)
14:30 Nánar auglýst síðar
15:25 90210 (15:22)
16:50 The King of Queens (10:24)
17:10 Everybody Loves Raymond
17:35 Kevin (Probably) Saves
The World (13:16)
18:20 This Is Us (14:18)
19:05 Will and Grace (4:16)
19:30 A.P. BIO (3:8)
20:00 Step Up Revolution
21:35 Lawless
Boundurantbræðurnir stunda
ólöglega bruggun á bannárunum í
Bandaríkjunum þurfa að hafa sig alla
við þegar spilltur lögreglumaður og
óforskammaðir keppinautar sækja
að þeim. Bræðurnir þykja framleiða
besta „Moonshine“-ið á svæðinu,
en svo kallaðist eftirsóttasti spírinn
sem innihélt 96% alkóhól. Velgengni
bræðranna vekur hins vegar öfund
annarra bruggara og um leið eftirtekt
hins spillta lögreglumanns Charlie
Rakes sem vill fá hlut í ágóðanum...
23:35 Seven Psychopaths
01:50 Ronin
04:00 Síminn + Spotify

08:35 Belgía - Danmörk
(UEFA Nations League 2020-2022)
10:15 Markaþáttur Þjóðadeildar
Evrópu
10:40 Osasuna - Huesca
(Spænski boltinn 2020/2021)
12:25 Bournemouth - Reading Bein
útsend. frá leik í ensku 1. deildinni.
15:05 Villarreal - Real Madrid Bein
útsending frá leik í spænsku úrvalsd.
17:20 Sevilla - Celta Vigo Bein útsending frá leik í spænsku úrvalsd.
19:30 Atlético Madrid - Barcelona
Bein útsending frá leik í spænsku
úrvalsdeildinni.
21:35 Crotone - Lazio
(Ítalski boltinn 2020/2021)
23:15 Spezia - Atalanta
(Ítalski boltinn 2020/2021)
00:55 Juventus - Cagliari
(Ítalski boltinn 2020/2021)

10:40 The Jane Austin Book Club
12:20 Love to the Rescue
13:45 Trumbo
15:50 The Jane Austin Book Club
17:30 Trumbo
19:30 Love to the Rescue
21:00 Godzilla
23:00 It Chapter Two
01:45 Nasty Baby
03:20 Godzilla

Forréttir

Aðalréttir

Grafinn lax og sinneps dillsósa

Nautalund Wellington

Heitreyktur lax hunang og dijon

Hunagsgljáður hamborgarahryggur

Hreindýrapate og cumberlandsósa

Villisveppasósa

Heitreykt gæsabringa og bláberja sósa

Sykurbrúnaðar kartöflur

Nauta tataki og trufflumajó

Eplasalat

Kjúklingalifrafrauð með karmeliseruðum rauðlauk

Jólarauðkál

Rauðrófusíld
Tvíreykt hangikjöt stökkt rauðkál og baunir
Grafin ær
Hörpuskel og beikonvafðar döðlur

Eftirréttir
Frönsksúkkulaðikaka
Bláberjatart
Súkkulaðimús og hindber
Makkarónur

Sótt eða sent seinnipart á föstudögum eða laugardögum
Wellington steikin afhendist óelduð, pökkuð í fyllt smjördeig með
eldunarupplýsingum
Villisveppasósan afhendist köld, tilbúin til upphitunar
Sykurbrúnuðu kartöflunar afendist í sykurbráð tilbúnar til upphitunar
Hægt verður að fá aðalréttinn heitan fyrir stærri hópa.

Panta verður fyrir að lágmarki 2
Verð á mann fyrir 2-10 - 8.500 kr
Verð á mann, 10 eða fleiri- 7.900 kr

Pantanir og fekari upplýsingar
í síma 430 6767 eða á
galito@galito.is

hjá bænum um 600 manns.

vinnuveitenda á Akranesi og starfa

Sveitarfélagið er meðal stærstu

við bæjarbúa og fagleg vinnubrögð.

Mikil áhersla er lögð á góða þjónustu

bæjarfélag með rúmlega 7500 íbúa.

Akraneskaupstaður er ört vaxandi

•
•
•
•
•
•
•
•

framhaldsmenntun í mannauðsstjórnun
eða sambærilegum greinum æskileg
Þekking og reynsla af mannauðsmálum
Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu
Leiðtogahæfni og reynsla af verkefnastjórnun
Reynsla af starfsmati opinberra starfsmanna
Reynsla af stefnumótun og teymisstarﬁ
Framúrskarandi hæfni í samskiptum
Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð
Mjög góð færni í ræðu og riti

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ,

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Umsjón skipulagsmála í bæjarfélaginu

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starﬁ, svo sem arkitekt,

Skipulagsfulltrúi tilheyrir skipulags- og umhverfissviði og heyrir undir sviðsstjóra þess sviðs. Hann skal tryggja
að starfsemi tengd skipulagsmálum sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett markmið
og ákvarðanir Akraneskaupstaðar.

Akraneskaupstaður auglýsir nýja stöðu skipulagsfulltrúa. Skipulagsfulltrúi fer með umsjón skipulagsmála í
bænum, en hlutverk hans er m.a. að veita íbúum, kjörnum fulltrúum, ráðgjöfum, hönnuðum, byggingarverktökum
og öðrum þeim sem á þurfa að halda, góða þjónustu, ráðgjöf og upplýsingar um skipulagsmál.

SKIPULAGSFULLTRÚI

innan og utan bæjarfélagsins

• Þátttaka í verkefna- og umbótahópum

og líðan

• Ábyrgð á þróun starfsumhverﬁs m.a. aðbúnaði, öryggi

og mannauðsmál

• Upplýsingagjöf og greiningar um rekstur

um líðan starfsfólks

• Umsjón með starfsþróun og fræðslu starfsfólks
• Innleiðing og umsjón með starfsmannakerﬁ
• Umsjón með árangursmælingum og könnunum m.a.

nýrra starfsmanna og starfslokaferli

• Umsjón og innleiðing jafnlaunavottunar
• Umsjón með ráðningarferlum, móttöku

Akraneskaupstað

• Yﬁrumsjón með framkvæmd á starfsmati hjá

og starfsfólks í mannauðsmálum

• Stuðningur og ráðgjöf til stjórnenda

mannauðsmála Akraneskaupstaðar

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Yﬁrumsjón með stefnumótun og framkvæmd

Mannauðsstjóri leiðir uppbyggingu og þróun mannauðsmála í samstarfi við stjórnendur bæjarins.

Akraneskaupstaður auglýsir nýja stöðu mannauðsstjóra lausa til umsóknar. Óskað er eftir metnaðarfullum
og framsýnum einstaklingi sem hefur mikið frumkvæði og drifkraft til að þróa áfram starfsumhverfi bæjarins.

MANNAUÐSSTJÓRI

ERUM VIÐ AÐ LEITA AÐ YKKUR?

•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

landslagsarkitekt, tæknimenntun eða
skipulagsfræðingur
Umsækjandi skal uppfylla menntunar- og hæfniskröfur
samkvæmt 7. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og 2.5.
kaﬂa skipulagsreglugerðar nr. 90/2013
Reynsla af gerð skipulagsuppdrátta
Reynsla af starﬁ tengdu skipulagsmálum
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
Frumkvæði í starﬁ, skipulagshæﬁleikar
og sjálfstæð vinnubrögð
Góð hæfni í mannlegum samskiptum
og rík þjónustulund
Nákvæmni og hæfni í framsetningu efnis
Góð almenn tölvukunnátta, ásamt kunnáttu
í teikniforritum
Framhaldsmenntun sem nýtist í starﬁ æskileg
Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg

•
•
•
•

25. gr. mannvirkjalaga nr. 160/2010
Rík þjónustulund og lipurð í mannlegum samskiptum
Reynsla af verkefnastjórnun er kostur
Frumkvæði og nákvæm vinnubrögð
Góð almenn tölvukunnátta, ásamt kunnáttu
í teikniforritum
• Góð þekking og reynsla á sviði byggingarmála æskileg
• Þekking á opinberri stjórnsýslu æskileg

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Viðkomandi skal hafa löggildingu sem hönnuður skv.

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2020. Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is.
Nánari upplýsingar um störfin veita Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is og Stefanía Hildur Ásmundsdóttir, stefania@hagvangur.is.

• Önnur sértæk verkefni fyrir Akraneskaupstað

umhverﬁssviðs í samvinnu við sviðsstjóra

• Umsjón og þróun með nýjum byggingarlóðavef
• Ráðgjöf og þjónusta við hagsmunaaðila
• Aðkoma að gerð fjárhagsáætlunar skipulags- og

við skipulagsfulltrúa

• Umsjón og þróun kortasjár bæjarins í samvinnu

staðfestingu eignaskiptayﬁrlýsinga

• Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa ásamt

og afgreiðslu á byggingarleyﬁsumsóknum

• Móttaka og eftirfylgd umsókna um byggingarlóðir
• Ráðgjöf er varðar byggingarmál ásamt móttöku

bæjarfélagsins

Helstu verkefni og ábyrgð:
• Byggingareftirlit og umsjón með byggingarmálum

Byggingarfulltrúi heyrir undir skipulags- og umhverfissvið og heyrir undir sviðsstjóra þess sviðs. Hann skal
tryggja að starfsemi tengd byggingarmálum sé í samræmi við lög og reglugerðir, gildandi fjárhagsáætlun, sett
markmið og ákvarðanir Akraneskaupstaðar.

Akraneskaupstaður óskar eftir að ráða byggingarfulltrúa. Um er að ræða fjölbreytt og áhugavert starf sem
krefst góðrar samvinnu og samstarfs við stjórnendur og starfsmenn sveitarfélagsins, stofnanir þess, sem og
íbúa, iðnaðarmenn, verktaka, opinbera aðila og aðra er málið varðar.

BYGGINGARFULLTRÚI

•

•

•
•

og umhverﬁsráð
Lögformleg afgreiðsla erinda og eftirfylgni mála
Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, kjörna fulltrúa og
aðra hagsmunaaðila
Aðkoma að gerð fjárhagsáætlunar skipulags- og
umhverﬁssviðs í samvinnu við sviðsstjóra
Önnur sértæk verkefni fyrir Akraneskaupstað

• Undirbúningur erinda fyrir skipulags-

í samvinnu við byggingarfulltrúa

• Umsjón og þróun kortasjár bæjarins

kynningu aðal- og deiliskipulags eða í skipulagsmálum

• Innleiðing og umsjón með rafrænum lausnum í

lögum samkvæmt

• Umsjón með kynningu aðal- og deiliskipulags
• Auglýsir skipulagslýsingar og skipulagsbreytingar

skipulags- og byggingaerindi

• Gerð skipulagsgagna þar sem því verður viðkomið
• Útgáfa framkvæmdarleyfa og gerð umsagna um
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Byggingarfulltrúi
Laust er til umsóknar starf byggingarfulltrúa Hvalfjarðarsveitar. Um er að ræða 100% starf innan
stjórnsýslu sveitarfélagsins. Leitað er að metnaðarfullum aðila til að stýra fjölbreyttum verkefnum í
byggingarmálum sveitarfélagsins. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: Byggingarfulltrúi hefur yfirumsjón með byggingarmálum
sveitarfélagsins, þjónustar íbúa Hvalfjarðarsveitar á því sviði, er ráðgefandi fyrir sveitarstjórn og
nefndir og vinnur skv. samþykktum þeirra. Eftirfarandi heyrir m.a. undir verkefna- og ábyrgðarsvið
byggingarfulltrúa Hvalfjarðarsveitar:
• Byggingareftirlit og umsjón með byggingarmálum
sveitarfélagsins.
• Móttaka og afgreiðsla byggingarleyfisumsókna og
stöðuleyfa.
• Framkvæmd úttekta og útgáfa leyfa ásamt
staðfestingu eignaskiptayfirlýsinga.
• Ráðgjöf varðandi byggingarmál.
• Samskipti við hagsmunaaðila.

• Skráning og viðhald vegna Fasteignaskrár Íslands
og landupplýsingakerfis.
• Umsjón með lóðaúthlutunum sveitarfélagsins.
• Gerð starfs- og rekstraráætlana fyrir þá málaflokka
sem undir hann heyra.
• Önnur verkefni sem byggingarfulltrúa eru falin af
yfirmanni, þá helst er tengjast skipulagsmálum.

Byggingarfulltrúi ber ábyrgð á meðferð og varðveislu gagna, úrvinnslu og upplýsingagjöf, stefnumótun, þróun verklags og þjónustugæða.

Almennt stjórnunarsvið: Byggingarfulltrúi starfar og stjórnar í samræmi við lög og reglugerðir
sem gilda um byggingar- og skipulagsmál sveitarfélaga, eftir lögum er varða opinbera þjónustu og
stjórnsýslu, samkvæmt markmiðum sveitarstjórnar og í samræmi við fjárhagsáætlun Hvalfjarðarsveitar á hverjum tíma.
Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði byggingarmála sbr. 8. gr.
mannvirkjalaga nr. 160/2010.
• Viðkomandi skal hafa löggildingu sem hönnuður
skv. 25. gr. mannvirkjalaga nr.160/2010.
• Æskilegt er að viðkomandi sé með réttindi í skipulagsmálum sbr. 7. gr. skipulagslaga nr.123/2010.
• Góð þekking og reynsla á sviði byggingarmála er
æskileg.
• Þekking á notkun skráningarkerfis fasteigna hjá
Þjóðskrá er æskileg.

• Reynsla af notkun kerfanna One System, Navision
og AutoCAT eða Microstation er kostur.
• Reynsla af störfum í opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Reynsla af þátttöku í stefnumótandi áætlanagerð
og gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana er kostur.
• Færni í mannlegum samskiptum auk forystu- og
skipulagshæfileika.
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti.

Kjör: Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og Sambands
íslenskra sveitarfélaga.
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2020.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Umsókn skal senda á skrifstofu
Hvalfjarðarsveitar, Innrimel 3, 301 Akranes eða á netfangið hvalfjardarsveit@hvalfjardarsveit.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Linda Björk Pálsdóttir sveitarstjóri í síma 433 8500
og á netfanginu linda@hvalfjardarsveit.is
Hvalfjarðarsveit er öflugt sveitarfélag með um 650 íbúa. Náttúrufegurð er mikil og möguleikar til að njóta
fjölbreyttrar útiveru eru óþrjótandi. Hvalfjarðarsveit er dreifbýlt sveitarfélag með litlum íbúakjörnum. Þar er
nægt lóðaframboð, fjölbreytt atvinnutækifæri, öflugur landbúnaður, vaxandi ferðaþjónusta og metnaðarfullt
skólastarf. Mikil uppbygging hefur átt sér stað á atvinnusvæðinu við Grundartanga með fjölbreyttum fyrirtækjum. Hvalfjarðarsveit er í nálægð við þéttbýli og í góðu samstarfi við nágrannasveitarfélög.
Nánari upplýsingar má finna á www.hvalfjardarsveit.is

www.hvalfjardarsveit.is

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Afsláttur gildir ekki af tilboðsvörum og „Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar“.

Berum okkur vel
og stöndum saman
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Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Grímuskyldar
og hólfaskiptar
verslanir

HÚSASMIÐJU

DAGURINN
20% afsláttur

Gervijólatré • Jólaskraut, styttur o.fl. • Sirius seríur • Allt á aðventukransinn • Dúkar og servíettur
Skraut á jólatréð • Jólapappír og borðar • Kerti og kertastjakar • LADY málning • Handverkfæri
Grohe og Damixa blöndunartæki eldhús og bað • Dewalt verkfæri • Hikoki verkfæri • Parket
Black & Decker verkfæri • Verkfærakassar • Philips perur og ljós (Gildir ekki á HUE) • Salerni og handlaugar
Eldhúsvaskar • Hillurekkar Avasco • Áltröppur og stigar • Loftverkfæri Tjep
Pottar og pönnur • Glös og matarstell • Bökunarvörur • Gjafavörur • Gæludýravörur
Hreinsiefni • Pottaplöntur ... Kláraðu jólin og jólagjafirnar hjá okkur
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FSB¯G VNTBHOJSGS GBHS ¯VN TU¼SJI²QVN ¬C¹VN 
GZSJSU¥LKVNPHµ¯SVNIBHTNVOB¯JMVN
Drög að stefnunni má kynna sér rafrænt á heimasíðu
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þar má einnig nálgast umsagnareyðublað.
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Akraneskaupstaður stefnir að því að gera sveitarfélagið
sem vænlegast til búsetu og atvinnurekstrar fyrir
O¹WFSBOEJPHLPNBOEJLZOTM²¯JSNF¯TK Mƚ¥SB½S²VO
B¯MFJ¯BSMK²TJ.BSLNJ¯TUFGOVOOBSFSB¯VNIWFSƋTPH
loftslagsmál verði í forgrunni í almennri stefnumótun
sveitarfélagsins. Sveitarfélagið kappkosti jafnframt að sýna gott
fordæmi og hvetja íbúa til að bæta frammistöðu sína á þessum
TWJ¯VN-µH¯WFS¯VS IFSTMB WBOEB¯VNIWFSƋNF¯GBMMFHSJC¥KBSNZOETFN
hefur jákvæð áhrif á lífsgæði íbúa. Akraneskaupstaður vill bæta umgengni við manngert og náttúrulegt
VNIWFSƋ½BOOJHB¯¬C¹VNT¨T²NJBG  TBNU½W¬B¯BVLBVNIWFSƋTWJUVOEC¥KBSC¹BPHHFSB½ 
NF¯WJUB¯SJVNLPTUJ½FTTB¯C¹B¬ISFJOVPHGµHSVVNIWFSƋ4WFJUBSG¨MBHJ¯WJOOVSB¯TUµ¯VHVN¹SC²UVN
FJHJOGSBNNJTUµ¯V µMMVNTWJ¯VNPHIFGVS½FTTWFHOBTFUUT¨SVNIWFSƋTTUFGOV

Engin keðja er sterkari
en veikasti hlekkurinn!
Stéttarfélag Vesturlands auglýsir hér með eftir
áhugasömum félagsmönnum til að gegna hinum
ýmsu trúnaðarstöðum fyrir félagið.
Félaginu er skipt í fimm deildir og hver þeirra hefur sérstaka stjórn. Iðnsveinadeildin hefur þriggja manna stjórn
og tvo til vara. Deildir verslunar- og skrifstofufólks,
Matvæla, flutninga- og þjónustu, Iðnaðar, mannvirkjaog stóriðju og Deild starfsfólks hjá ríki og sveitarfélögunum hafa fimm manna stjórnir og tvo til vara.

Í félaginu starfar uppstillingarnefnd sem hefur það
hlutverk að koma með tillögur til stjórnarkjörs og leggja
fyrir trúnaðarráðið. Nú hefur uppstillingarnefnd í raun
fengið meira hlutverk, þ.e. að auglýsa eftir fólki og
halda utanum lista yfir fólk sem tilbúið er að koma til
starfa fyrir félagið.

Samtals eru þetta 33 einstaklingar. Formenn deildanna
eiga sæti í aðalstjórn félagsins ásamt 6 öðrum, sem
kosnir eru til tveggja ára, þrír og þrír á lista annað hvert
ár.

Eftirtaldir aðilar eru í uppstillingarnefnd:
Jakob Hermannsson gsm. 690 0617
netfang: thursaberg@gmail.com
María Hrund Guðmundsdóttir gsm. 849 2835
netfang: majahrund@simnet.is
Magnús Már Haraldsson gsm. 847 8394
netfang: maggimh87@gmail.com.is

Auk þessara trúnaðarstarfa eru trúnaðarmenn á vinnustöðum sem kosnir eru til tveggja ára og alltaf vantar
okkur trúnaðarmenn á einhverja vinnustaði. Einnig þarf
að manna ýmsar nefndir og ráð eins og stjórnir orlofsog sjúkrasjóðs, fulltrúaráð Festu lífeyrirssjóðs o.fl.o.fl.

Áhugasömum félagsmönnum er bent á að hafa beint
samband við nefndarmenn eða senda póst á
stettvest@stettvest.is frestur til að bjóða fram krafta
sína með þessum hætti er til 31. des. 2020, eftir það fer
uppsstillingarnefnd að vinna að uppstillingu.

Uppstillingarnefnd Stéttarfélags Vesturlands

Fæ vinsælu Marlin og Dual
Sport reiðhjólin í byrjun des.

Er með ýmsa aukahluti í hjólin til jólagjafa

Bæjarstjórnarfundur
1322. fundur bæjarstjórnar Akraness verður haldinn
þriðjudaginn 24. nóvember kl. 17:00.

Veiðivörur í úrvali
Vandaðar útiseríur
og margt fleira
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Það er margt
til í AXELSBÚÐ
í jólapakkann!

L’EAU DE PARFUM
& LA NOUVELLE EAU DE PARFUM INTENSE

dagar 19.-21. nóv.
20% afsláttur

af öllum YVES SAINT LAURENT vörum

Áletrun

á YSL varaliti,

T.d. sérmerktir með nafni eiganda.

Sértilboð:
Pure Shots Night Reboot Serum
Dregur úr þreytumerkjum frá fyrstu notkun

40% afsláttur
af TOUCH ÉCLAT
frábæra gullpennanum
Jólagjafapakkningar
fyrir dömur
og herra

Pure Shots Perfect Plumper Cream
Dagkrem sem rakafyllir og þéttir húðina og gerir
hana samstundis ferskari og bjartari.

