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Þjónusta

WWW.GEYMSLAEITT.IS

HÚSNÆÐI
Sumarbústaðir

Sér geymslur frá 3.900. 1 til 17m2.
Aðgangur kl. 822 alla daga. Ný
sérhönnuð geymsluhús, upphitað og
vaktað. S: 5646500.

TILKYNNINGAR

Apartment hotel in 101 RVK, seeks
applicants for housekeeping. Both part
and fulltime positions available. Please
send applications to job@apartmentk.
is / Íbúðarhótel í miðborg RVK óskar
eftir starfsfólki í þrif. Hlutastörf +
full störf. Umsóknir sendast á job@
apartmentk.is

ATVINNA

Einkamál

Húsnæði í boði

Atvinna í boði

Starfskraftur óskast til afgreiðslustarfa
í söluturn í austurbæ reykjavíkur. Kvöld
og helgarvinna í boði fyrir rétta aðila.
Lágmarksaldur 20 ár. Umsóknar sendar
á netfang soluturninns@outlook.com.

HRÓI HÖTTUR

Dóra Dröfn Skúladóttir
hjúkrunarfræðingur er með opna
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með áherslu á Hugræna
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í S. 8417010. hamir@simnet.is.

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ
Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D.
S. 893 1560 og 587 0102, Páll
Andrésson.

GOTT SUMARHÚS TILBOÐ
2,9 MIL.
25 fm. sumarhús til flutnings sem
skiptist í stofu herbergi og snyrtingu
á tilboði aðeins 2,9 milj. uppl.í síma
891 9847.

Hrói Höttur kópavogi óskar eftir
pizzabökurum og sendlum uppl í
síma:7745959 og hroi@hroi.is

GISTIHEIMILI GUESTHOUSE
WWW.LEIGUHERBERGI.IS

Álheimar ehf óskar eftir vélvirkja
eða vönum manni í málmsmíði
/ vélavinnu. Fjölbreitt starf, góð
vinnuaðstaða. Upplýsingar í síma 869
1122 efnir@efnir.is www.alheimar.is
www.alsuda.is

Geymsluhúsnæði
WWW.BUSLODAGEYMSLA.IS
Búslóðageymsla Olivers 150 kr. á dag
hvert bretti. Starfað í yfir 25 ár. S. 567
4046 & 892 0808.

GEYMSLUR.COM
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

Room for rent/ herbergi til leigu á
svæði 105. Uppl. s. 773 0317.

Húsnæði óskast
Óska eftir ódýru herb. til leigu í Rvk,
Kóp, Grb eða Mosf. S. 7768696

Atvinna óskast

VÉLVIRKI / VANUR MAÐUR

12 manna herb. á Funahöfða 17a
og 19 Rvk. Rooms for 12 persons
in Funahöfða 17a 19 Rvk.
Uppl/info í S. 824 4535. frá kl.
1218. www.leiguherbergi.is

Karlmaður vill kynnast ladyboy,
með allskonar skemmtun í huga.
Símastefnumót Rauða Torgsins, sími
9052000 eða 5359920, augl.nr. 8490.
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VANTAR ÞIG SMIÐI,
MÚRARA EÐA
JÁRNABINDINGAMENN?
Höfum á skrá menn sem óska
eftir mikilli vinnu. Geta hafið
störf nú þegar.
Proventus starfsmannaþjónusta
S. 7767080 Proventus.is

Vélavörður og matsveinn óskast á
70 tonna bát sem fer á veiðar með
fiskitroll. Uppl. s. 866 9874.

Ný upptaka! Heitur leikur með
leikfangi. Sjóðheit frá Rauða Torginu,
s. 9052002 og 5359930, uppt.nr.
8906

Mat á umhverfisáhrifum
Ákvörðun Skipulagsstofnunar um
matsskyldu framkvæmdar
Bogi
Pétursson

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

lögg.
fasteignasali

Ásakór 4 – 4ra herb.
IÐ
OP

S

HÚ

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Brekkubær 42 – Reykjavík

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
IÐ
OP

Opið hús í dag frá kl. 17:30-18:00
Vönduð og vel skipulögð 120 fm endaíbúðá 2. Hæð ásamt
stæði í bílskýli. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Þrjú góð svefnherbergi, góðar svalir og útsýni til vesturs.
V. 34,5 m.
Nánari upplýsngar veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali.
Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

S
HÚ

Nánast algjörlega endurnýjað 277,3 fm. raðhús að meðtöldum 22,9
fm. bílskúr á þessum skjólsæla stað alveg niður við Elliðaárnar. Árið
2007 voru tvær efri hæðir hússins nánast algjörlega endurnýjaðar.
Rut Káradóttir teiknaði breytingarnar. Beyki ehf sá um alla sérsmíði
á innréttingum og skápum í eldhúsi, forstofu, holi, baðherbergi,
snyrtingu miðhæðar, sjónvarpsholi og arni í stofu. Parket og ítalskar
flísar á gólfum. Hiti er í gólfum miðhæðar og á baðherbergi efri
hæðar. Um er að ræða vel skipulagt fjölskylduhús með möguleika
á leigutekjum. Stutt í alla þjónustu eins og skóla, leikskóla, verslun
og sundlaug. Verð 64,8 millj. Verið velkomin.

Skipulagsstofnun hefur tekið ákvörðun um að
eftirtaldar framkvæmdir skuli ekki háðar mati
á umhverfisáhrifum samkvæmt lögum um mat
á umhverfisáhrifum nr. 106/2000 m.s.br.

x Staðarbraut

x Búrfellsvirkjun.

Athygli skal vakin á því að auk óþæginda hefur fjárnám í för með sér verulegan kostnað fyrir gjaldanda. Fjárnámsgjald í ríkissjóð er
allt að 19.100 kr. fyrir hvert fjárnám. Þinglýsingargjald er 2.000 kr. og stimpilgjald 1,5% af heildarskuldinni, auk útlagðs kostnaðar eftir
atvikum. Eru gjaldendur hvattir til að gera full skil sem fyrst til að forðast óþægindi og kostnað.
Þá mega þeir gjaldendur, sem skulda staðgreiðslu, staðgreiðslu tryggingagjalds, vörugjald, afdreginn fjármagnstekjuskatt, áfengisg
jald og virðisaukaskatt, búast við því að starfsemi þeirra verði stöðvuð án frekari fyrirvara, þeir gjaldendur er skulda bifreiðagjöld og
þungaskatt mega eiga von á að skráningarnúmer verði tekin af ökutækjum þeirra án frekari fyrirvara og þeir gjaldendur sem skulda
gjöld þar sem lögveð fylgir mega búast við að send verði út sérstök greiðsluáskorun fyrir gjaldföllnum kröfum. Greiðsluáskorunin
hefur ekki áhrif á þessi innheimtuúrræði þannig að fyrrgreindur 15 daga frestur frá dagsetningu áskorunar þessarar gildir ekki í
þessum tilvikum.
Reykjavík, 16. júlí 2013
Tollstjóri
Sýslumaðurinn í Kópavogi
Sýslumaðurinn í Hafnarﬁrði
Sýslumaðurinn í Keﬂavík
Sýslumaðurinn á Akranesi
Sýslumaðurinn í Borgarnesi
Sýslumaðurinn í Stykkishólmi
Sýslumaðurinn í Búðardal
Sýslumaðurinn á Ísaﬁrði
Sýslumaðurinn í Bolungarvík
Sýslumaðurinn á Patreksﬁrði
Sýslumaðurinn á Hólmavík

Sýslumaðurinn á Sigluﬁrði
Sýslumaðurinn á Sauðárkróki
Sýslumaðurinn á Blönduósi
Sýslumaðurinn á Akureyri
Sýslumaðurinn á Húsavík
Sýslumaðurinn á Seyðisﬁrði
Sýslumaðurinn á Eskiﬁrði
Sýslumaðurinn á Höfn
Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
Sýslumaðurinn á Selfossi
Sýslumaðurinn í Vík
Sýslumaðurinn á Hvolsvelli

Stækkun um allt að

Ákvarðanirnar liggja frammi hjá Skipulagsstofnun, Laugavegi 166, 150 Reykjavík. Þær
er einnig að finna á heimasíðu Skipulagsstofnunar: www.skipulagsstofnun.is.
Ákvörðun Skipulagsstofnunar má kæra til
úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála
og er kærufrestur til 19. ágúst 2013.
Skipulagsstofnun

ÚTBOÐ
Menntaskólinn við Sund
 viðbygging
Aðstaða  rif  jarðvinna
Útboð 15508

Innheimtumenn ríkissjóðs skora hér með á gjaldendur eftirtalinna gjalda að gera skil nú
þegar eða í síðasta lagi innan 15 daga frá dagsetningu áskorunar þessarar:

Fjárnáms verður kraﬁst án frekari fyrirvara að þeim tíma liðnum fyrir vangoldnum eftirstöðvum gjaldanna ásamt dráttarvöxtum og
öllum kostnaði, sem af innheimtu skuldarinnar kann að leiða, á kostnað gjaldenda.

Aðaldalsvegur—

140 MW.

Greiðsluáskorun
Gjöldin eru: Staðgreiðsla tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds sem fallið hefur í eindaga til og með 16. júlí 2013, virðisaukaskattur sem
fallið hefur í eindaga til og með 5. júlí 2013 og önnur gjaldfallin álögð gjöld og ógreiddar hækkanir er fallið hafa í eindaga til og með 16.
júlí 2013, á staðgreiðslu tekjuskatts, útsvars og tryggingagjalds, virðisaukaskatti, virðisaukaskatti í tolli, vanskilum launagreiðenda á
gjöldum í og utan staðgreiðslu, fjármagnstekjuskatti á skilaskylda aðila, áfengisgjaldi, launaskatti, bifreiðagjaldi, úrvinnslugjaldi, olíu
gjaldi, kílómetragjaldi, gistináttaskatti, fjársýsluskatti, viðbótar- og aukaálagningu söluskatts vegna fyrri tímabila, skráningargjaldi
vegna lögskráningar sjómanna, vinnueftirlitsgjaldi, vörugjaldi af innlendri framleiðslu, vörugjaldi af ökutækjum, eftirlitsgjöldum, að
ﬂutningsgjöldum, skilagjaldi á umbúðir, fasteignagjöldum, skipulagsgjaldi, skipagjöldum, ﬁsksjúkdómagjaldi, jarðarafgjaldi, sektum
skattrannsóknarstjóra, ofgreiddri uppbót á eftirlaun, eftirlitsgjaldi Fjármálaeftirlitsins og álögðum þing- og sveitarsjóðsgjöldum, sem
eru:
Tekjuskattur og útsvar ásamt verðbótum á ógreiddan tekjuskatt og útsvar, sérstakur tekjuskattur manna, eignarskattur,
sérstakur eignarskattur, fjármagnstekjuskattur, slysatryggingagjald vegna heimilisstarfa, tryggingagjald, búnaðargjald,
iðnlánasjóðs- og iðnaðarmálagjald, markaðsgjald, gjald í framkvæmdasjóð aldraðra og skattur af verslunar- og skrif
stofuhúsnæði, ofgreiddar barnabætur, ofgreiddar vaxtabætur og útvarpsgjald.

(854),

Laxá í Aðaldal.

Framkvæmdasýsla ríkisins, f.h. mennta- og
menningarmálaráðuneytisins og Reykjavíkur
borgar, óskar eftir tilboðum í framkvæmdir við
undirbúning viðbyggingar við Menntaskólann
við Sund, Gnoðarvogi 43, 104 Reykjavík. Um er
að ræða aðstöðusköpun, rif á tveimur húsum
og förgun efnis og að lokum jarðvinnu vegna
væntanlegrar viðbyggingar.
Helstu magntölur eru:
• Girðing

á tveimur byggingum:
grunnﬂötur
steypa
• Fyllingar
• Fleygun

um 300 lm

• Rif

um1.040 m²
um 500 m³
um 800 m³
um 700 m³

Vettvangsskoðun verður haldin ﬁmmtudaginn 18. júli
kl. 11 að viðstöddum fulltrúa verkkaupa.
Verkinu skal vera að fullu lokið eigi síðar
en föstudaginn 20. september 2013.
Útboðsgögn verða til sýnis og sölu á kr. 3.500 hjá
Ríkiskaupum, Borgartúni 7C, 105 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 16.júlí 2013. Tilboðin verða opnuð hjá
Ríkiskaupum þriðjudaginn 30. júlí kl. 11 að viðstöddum
þeim bjóðendum sem þess óska.
%RUJDUW~QLF5H\NMDYtN
6tPL
ZZZULNLVNDXSLV

