
Gagnheiði 28
IS-800 Selfoss

Iceland
Sími +354 480 1700
Fax +354 480 1701

JÁVERK ehf er 15 ára öflugt, metnaðarfullt og vaxandi verktaka-

fyrirtæki. Starfsmenn eru liðlega 100 í dag og verkefnastaða fyrir-

tækisins er traust næstu árin. Fyrirtækið er með starfsstöðvar og

verkefni bæði á Suðurlandi og á höfuðborgarsvæðinu og er m.a. að

byggja hæsta hús landsins. 

Byggingarverkfræðingur/tæknifræðingur
Enn fjölgar verkefnum hjá okkur og því viljum við bæta í hópinn reyndum byggingarverkfræðingi eða tæknifræðingi
til að vinna með okkur að krefjandi verkefnum hjá ört vaxandi og skemmtilegu fyrirtæki.

Helstu verkefni:

Verkefnastjórnun

Innkaup og samningar við birgja, undirverktaka og verkkaupa

Kostnaðareftirlit, reikningsgerð og uppgjör verka

Tilboðsgerð

Allar nánari upplýsingar veita Gylfi í síma 860 1707 (gylfi@javerk.is) eða Guðmundur í síma 860 1730
(gbg@javerk.is)
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Starfsmannastefna fyrirtækisins gerir ráð fyrir að aðbúnaður og

starfsumhverfi sé með því besta sem þekkist. Starfsandi er góður

og starfsmannafélagið er mjög virkt og stendur fyrir margskonar

skemmtunum og ferðalögum.

OPNAR Í HAFNARFIRÐI 
Í LOK NÓVEMBER

NÝR OG BREYTTUR

ÁSAMT

TACO BELL
Við óskum eftir hressu 
og áhugasömu fólki til 
að taka þátt fjörinu.

Leitum að fólki í heils-
dags- og hlutastörf í sal,
afgreiðslu og eldhús.

Tökum daglega við 
umsækjendum á 
skrifstofu Góu og KFC 
að Garðahrauni 2.

Upplýsingar í síma 
515 0920.
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Álver fyrir iðnaðarmenn
Iðnaðarmannadagur

Alcoa Fjarðaáls

laugardaginn 25. nóvember
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www.alcoa.is

Rafvirkjar (8 störf) 

og vélvirkjar (9 störf)

Hægt er að sækja um störfin á capacent.is

(áður IMG-Mannafl). Nánari upplýsingar fást á 

www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu Þorsteinsdóttur 

(sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is) og 

Helgu Snædal (helga.snaedal@capacent.is)

hjá Capacent í síma 540 1000.

Við leitum að faglærðum rafvirkjum og vélvirkjum til að sinna 
viðhaldi tækja og búnaðar í hátæknivæddu álveri Alcoa 
Fjarðaáls við Reyðarfjörð. Faglegur metnaður og stöðug þróun 
verða leiðarljós okkar inn í framtíðina. Unnið er í teymum 
samkvæmt stöðluðum verkferlum og ýtrustu öryggiskröfum. 
Verkefni hvers starfsmanns verða fjölbreytt og mikið er lagt 
upp úr starfsþróun og símenntun. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 1. janúar 

2007 eða síðar.

Atvinnutækifæri, námstækifæri,
þjónustusamningar
Laugardaginn 25. nóvember opnum við dyrnar fyrir
iðnaðarmönnum og iðnnemum. Við förum í skoðunar- 
ferð um álverið og kynnum bæði atvinnu- og náms- 
tækifæri iðnaðarmanna hjá Fjarðaáli og þjónustu- 
samninga sem fyrirtækið mun gera við verktaka.

Skoðunarferð um álverið kl. 12:30
Kl. 12:30 verður lagt af stað í skoðunarferðina frá
bílastæðinu við álverslóðina. Þar sem gera þarf ráð fyrir
öryggisbúnaði eru þátttakendur beðnir umað skrá sig í 
skoðunarferðina á alcoa@alcoa.is eða í síma 470 7900.

Kynningarfundur kl. 14:00
Kl. 14:00 byrjum við kynningarfund í Veislumiðstöðinni
(Barbeque Center) í starfsmannaþorpinu á Haga við
Reyðarfjörð. Við fáum góða gesti í heimsókn til okkar,
ræðum málin saman og njótum léttra veitinga.
Formlegri dagskrá lýkur um kl. 16:00.

Rútuferðir
Við bjóðum upp á rútuferðir frá Akureyri, Húsavík, Höfn,
Norðfirði, Eskifirði, Stöðvarfirði, Fáskrúðsfirði, Egils- 
stöðum og Reyðarfirði. Hægt er að skrá sig í rútuferð
og fá nánari upplýsingar í síma 470 7900 og á alcoa.is. 





KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Lindaskóli
• óskar eftir íslenskukennara frá og með

næstu áramótum.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og KÍ.
Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554 3900 og
861 7100.

Hvetjum karla jafnt sem 
komur til að sækja 

um starfið.

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Íþróttamiðstöðin Versalir:

• Afgr./baðvarsla kvenna 70%

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsm. þjónustuíbúðak. geðfatlaðra

• Aðstoð við heimilisstörf

• Liðveisla, tilsjón og persónul. ráðgjöf

• Stuðningsfjölskyldur

• Matráður Roðasölum 80-100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Stundakennari/forföll

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
• Forstöðumaður í Dægradvöl

• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Lindaskóli:

• Íslenskukennari frá og með áramótum

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Vatnsendaskóli:
• Kennari í árgangateymi í 3. - 6. bekk

• Kennari í árgangateymi í 7. – 8. bekk

• Heimilisfræðikennsla v/forfalla

• Smíðakennsla v/forfalla frá áramótum

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

• Stuðningsfulltrúi 50-80%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266

• Leikskólak. /þroskaþjálfi

• Deildarstjóri

• Matráður

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50%

• Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

• Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
• Leikskólakennarar

• Starfsmaður í sérkennslu

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



www.egg.is

Viltu vinna í nýrri og
spennandi verslun?
Vegna aukinna umsvifa leitum við að
hæfileikaríkum einstaklingum í eftirtalin
störf:

Umsóknir berist fyrir 5. des. n.k. til
Elínar Björnsdóttur, rekstrarstjóra - elinb@egg.is.

Nánari upplýsingar í síma 525 3400.

Tækniteiknari í innréttingadeild

Starfssvið:
- Raðgjöf, hönnun og teikning innréttinga

fyrir einstaklinga og verktaka.

Hæfniskröfur:
- Nám í tækniteiknun eða sambærilegu.
- Starfsreynsla æskileg.
- Þekking á hönnun innréttinga er kostur.
- Viðkomandi þarf að hafa áhuga á hönnun 

og metnað til að ná árangri í starfi, vera
heiðarlegur, stundvís, ásamt því að hafa 
góða framkomu og færni í mannlegum 
samskiptum.

Vinnutími er skv. nánara samkomulagi.

Deildarstjóri í gólfefnadeild

Starfssvið:
- Yfirumsjón með gólfefnadeild.
- Sala og ráðgjöf til  einstaklinga og  verktaka.
- Önnur tilfallandi störf.

Hæfniskröfur:
- Þekking á gólfefnum eða reynsla úr

sambærilegu starfi er kostur.
- Viðkomandi þarf að hafa áhuga og metnað 

til að ná árangri í starfi, hafa góða fram- 
 komu, færni í mannlegum samskiptum

og vera heiðarlegur og stundvís.

Hjá Slökkviliði höfuðborgarsvæðisins, SHS, er starf verkfræðings laust til umsóknar.
Um er að ræða nýtt starf við greiningarmál og áhættustjórnun.

Starfið felur m.a. í sér að þróa núverandi gagnasöfnun og gagnaúrvinnslu sem og að hanna nýjar 
lausnir á sviðinu, svo gögn SHS og önnur aðgengileg gögn nýtist sem best til að ná markmiðum 
bæði forvarnasviðs og útkallssviðs. Einnig greiningarvinna og áhættustjórnun vegna hættu m.t.t. 
umhverfisverndar, viðbúnaðar og almannavarna.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Skal hafa prófgráðu í áhættustjórnarverkfræði eða sambærilega menntun.
• Hæfni og reynsla af greiningarstörfum nauðsynleg, auk góðrar grunnþekkingar 

á eldvarnamálum.
• Góð tölvuþekking er nauðsynleg og reynsla af gagnagrunnum æskileg.
• Starfið krefst skipulagshæfni, frumkvæðis og sjálfstæðra vinnubragða við ákvörðun 

og úrlausn verkefna.
• Góð þekking á einu Norðurlandamáli auk ensku.

Um er að ræða fullt starf. Laun eru samkvæmt viðkomandi kjarasamningi. 

Upplýsingar veitir Bjarni Kjartansson sviðsstjóri í síma 528 3000 á skrifstofutíma eða 
bjarni.kjartansson@shs.is. Umsóknum skal skila til þjónustuvers SHS eigi síðar en 4. desember nk.

SHS er byggðasamlag sem sinnir slökkvistarfi, sjúkraflutningum, viðbrögðum við mengunaróhöppum, forvörnum, 
almannavörnum og öðrum verkefnum sem stjórn SHS ákveður hverju sinni og varða velferð íbúa. Að rekstri SHS 
standa sjö sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu: Reykjavíkurborg, Kópavogsbær, Hafnarfjarðarbær, Garðabær, 
Mosfellsbær, Seltjarnarneskaupstaður og Álftanes. Framkvæmdastjórar sveitarfélaganna skipa stjórn SHS.

Skógarh l íð  14

105  Reyk jav ík

s ím i  528  3000

shs@shs . i s

www.shs . i s
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Starf verkfræðings



www.66north.is

Klæddu þig vel

Leitað er að duglegum einstaklingi, sem hefur mikinn áhuga
á útivist, í fullt starf aðstoðarverslunarstjóra. Starfið fellst
í almennum verslunarstörfum og útivistarráðgjöf til viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Reynsla í sölu útivistarbúnaðar
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði í starfi

Umsóknarfrestur er til og með 23. nóvember 2006.

Umsóknir og ferilskrá sendist á ninna@66north.is

Nánari upplýsingar um fyrirtækið má finna á heimasíðu þess.

Útivistarverslun
66°Norður - Faxafeni
óskar eftir aðstoðarverslunarstjóra



Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 
og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.
Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 
og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-
lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 
og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki
landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 
unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt, 
Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 
Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 
Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi
Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 
ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 
víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 
sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 
jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf.
óskar eftir að ráða í eftirfarandi störf:

Lyftarastarf:
• Starfið felst í almennum lyftarastörfum í framleiðsludeild fyrirtækisins.

Vélgæsla:
• Starfið felst í umsjón með vélbúnaði í framleiðslulínu.

Unnið er á vöktum aðra vikuna í dagvinnu, mán. - fös. 
og hina vikuna á kvöldvakt, mán. - fim.
Leitað er eftir duglegum og áhugsömum einstaklingum 
með sterka ábyrgðartilfinningu.
Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina.

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, eða á netfangið ee@egils.is
fyrir 26. nóvember nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað

Nánari upplýsingar um starfið veita Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 580 9029 og Hreinn Pálmason verksmiðjustjóri í síma 580 9044.



Hrefna Guðmundsdóttir 
er í fullu starfi við að 
útbúa ferilskrár fyrir fólk. 

Hrefna er menntuð sem 
stjórnmálafræðingur en 
hefur um árabil starfað sem 
fræðslu- og upplýsinga-
stjóri og á þeim vettvangi 
hefur hún aflað sér góðrar 
reynslu í skrifum og fram-
setningu á efni. „Ég hef í 
nokkur ár sérhæft mig í 
gerð ferilskráa, kynningar-
bréfa og þakkarbréfa. Í dag 
er þetta fullt starf hjá mér 
og ég hef fundið að það er 
greinilega þörf fyrir þessa 
þjónustu,“ segir Hrefna. 
„Ferilskrá er mikilvægasta 
markaðstækið í atvinnuleit 
og tvímælalaust sterkasta 
vopnið sem fólk hefur til að 
komast í atvinnuviðtal. Í 
ferilskránni koma fram 
helstu upplýsingar um 
hvern og einn og það skiptir 
afar miklu máli hvernig 
þær eru settar fram. 
Atvinnurekendur og 
atvinnumiðlanir þurfa að 
fara í gegnum oft nokkur 
hundraða ferilskráa vegna 
hvers starfs og þeir verða 
að sjá mjög fljótt hvað hver 
og einn hefur upp á að bjóða. 
Ferilskráin verður líka að 
vekja athygli þeirra á ein-
hvern hátt, annars er hún 
lögð til hliðar og hæft fólk 
fær oft ekki tækfæri til að 
láta ljós sitt skína.“

„Þetta eru einstaklingar 
með alls konar reynslu og 
menntun að baki. Það er 
mikilvægt að gera sér grein 
fyrir að allir hafa eitthvað 
gott fram að færa og flestir 
geta meira en þeir gera sér 
grein fyrir. Þess vegna 

skiptir miklu máli að fólk 
fái starf sem hentar vel getu 
þess, reynslu og svo auðvit-
að áhuga. Ferilskráin verð-
ur að vera unnin með þetta í 
huga enda er hún líka oft 
notuð til grundvallar í 
atvinnuviðtölum. Það er því 
nauðsynlegt að koma mikil-
vægum atriðum á framfæri 
þar á skilmerkilegan hátt.“

„Fólk sendir mér vanalega 
gögn með tölvupósti t.d. 
eldri ferilskrá, ef það á 
hana, eða það fyllir út upp-
lýsingaform á heimasíð-
unni. Það þarf ekki að vanda 
framsetningu eða málfar og 
lætur allt flakka sem því 
dettur í hug að geti komið 
að gagni og það getur staðið 
undir. Ég vinn síðan úr þeim 
gögnum og sendi til baka 
ferilskrána, kynningarbréf 
og þakkarbréf ef óskað er 
eftir því. Oft er það heilmik-
il vinna að átta sig á hvaða 
framsetning hentar og 
hvaða atriði skipta máli 
fyrir hvern og einn. Fólk 
fær síðan ferilskrána senda 
á rafrænu formi til yfir-
lestrar og ég laga hana ef 
óskað er eftir breytingum. Í 
heildina eru þarfir fólks 
mjög mismunandi og mikil-
vægt að það viti hvar það 
getur leitað sér aðstoðar 
þegar kemur að því að 
skipta um starf. Samkeppn-
in er mjög hörð á vinnu-
markaðnum í dag og ég tel 
að þar geti það skipt sköp-
um að eiga fagmannlega 
unna ferilskrá sem kemur 
fólki í rétta atvinnuvið-
talið,“ segir Hrefna Guð-
mundsdóttir að lokum.

Nánari upplýsingar er að 
finna á vefsíðu Hrefnu, 
www.ferilskra.is

Góð ferilskrá 
er mikilvæg

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir starfsfólki

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið 

þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni 

orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við

umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en

helmingur íslensku þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum 

sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim 

fyrir ódýrri orku sem framleidd er úr endur- 

nýjanlegum íslenskum orkulindum. Þannig 

stuðlar fyrirtækið að aukinni notkun hreinnar 

innlendrar orku og leggur um leið sitt af 

mörkum til nýsköpunar og framfara í landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 

fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við

að vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og 

vinnuumhverfi og möguleika starfsfólks við að 

samræma vinnu og fjölskylduábyrgð eins og 

kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka 

hlut kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum 

innan fyrirtækisins. 

Fyrirtækið er sveigjanlegt, það lagar sig að

breyttum aðstæðum

Það sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum

Það sækir fram af eldmóði

Það er traust og starfar í sátt við umhverfið

Svið Dreifingar Orkuveitu Reykjavíkur leitar að starfsfólki. Meginhlutverk Dreifingar 
er að skipuleggja, byggja upp og reka veitukerfi fyrir heitt vatn, kalt vatn, rafmagn
og fráveitu.

Iðnaðarmaður óskast til starfa
Við leitum að duglegum, samviskusömum einstaklingi með færni í mannlegum
samskiptum. Skilyrði er að viðkomandi búi í Stykkishólmi eða Grundarfirði. 

Starfs- og ábyrgðarsvið: 
• Vinna við viðhald og uppbyggingu á framleiðslu- og dreifikerfi í heitu

og köldu vatni á Snæfellsnesi
• Standa bakvaktir
• Aðstoðarmaður og staðgengill svæðisstjóra

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Iðnmenntun á málmiðnaðarsviði, t.d. vélvirki, pípulagningamaður
• Reynsla af t.d. málmsmíði og pípulögnum
• Reynsla af skipulagningu og stjórnun verklegra framkvæmda 
• Tölvukunnátta æskileg

Framkvæmdadeild Orkuveitu Reykjavíkur óskar að ráða öflugt fólk til starfa.
Meginverkefni Framkvæmdadeildar eru viðbrögð við bilunum, ýmis endurnýjunarverk 
auk smærri nýlagnaverkefna í kerfum Orkuveitunnar. Áhersla verður á að vinna við 
ljósleiðarakerfi Gagnaveitu OR. 

Tvö störf við ljósleiðarakerfi (lagning, blástur og splæsing)
Um öll störfin gildir að viðkomandi þarf að vera tilbúinn til að fást við öll þau
fjölbreyttu verkefni sem upp geta komið, jafnt í ljósleiðarakerfinu sem og í öðrum 
kerfum Orkuveitunnar eftir því sem við á.

Við leitum að duglegum, samviskusömum einstaklingum með færni í mannlegum
samskiptum. Ef þú ert eintaklingur með áðurnefnda hæfileika getur orðið um
framtíðarráðningu að ræða. Æskilegt er að viðkomandi hafi eitthvað af
eftirfarandi réttindum/reynslu en þó ekki skilyrði:

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Reynsla af lagningu, splæsingu og blæstri á ljósleiðaralögnum
• Vinnuvélaréttindi (litlar og meðalstórar vinnuvélar)
• Námskeið í jarðlagnatækni og/eða reynsla af jarðlagnavinnu
• Aukin ökuréttindi
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Upplýsingar og umsjón með úrvinnslu umsókna hefur Sólrún Kristjánsdóttir 
(solrun.kristjansdottir@or.is) hjá Orkuveitu Reykjavíkur. Umsóknarfrestur er 
til og með 29. nóvember nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Orkuveitu Reykjavíkur: 
www.or.is og senda jafnframt ferilskrá. Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Framleiðslusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða:

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið
þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni
orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við
umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en
helmingur íslensku þjóðarinnar.
Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum 
sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir 
ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum
íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að 
aukinni notkun hreinnar innlendrar orku og leggur 
um leið sitt af mörkum til nýsköpunar og framfara í 
landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 
fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að
vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnu- 
umhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma
vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut
kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan 
fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:
Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum
Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum
Sækir fram af eldmóði 
Traust og starfar í sátt við umhverfið

Vélfræðing í Jarðgufuvirkjanir (64385)

Í dag rekur jarðgufuvirkjanadeildin Nesjavalla- og Hellisheiðarvirkjanir, og tekur 
þátt í rannsóknum á nýjum svæðum á Hengilssvæðinu.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Hefðbundin vélfræðistörf og vöktun virkjana

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Vélfræðimenntun
• Starfsreynsla æskileg
• Tölvukunnáttu er krafist
• Frumkvæði í starfi og traust vinnubrögð
• Metnaður og áhugi og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsjón með störfunum hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is) og 
Hildur Sif Arnardóttir (hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember nk.
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um störfin 
á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is
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Orkuveita Reykjavíkur er framsækið þjónustu-

fyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni orku á sem 

hagkvæmastan hátt og í sátt við umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en

helmingur íslensku þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum

sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir 

ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum

íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að

aukinni notkun hreinnar innlendrar orku og leggur

um leið sitt af mörkum til nýsköpunar og framfara í 

landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður

fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að

vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnu-

umhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma

vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan 

fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:

Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum

Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum

Sækir fram af eldmóði 

Traust og starfar í sátt við umhverfið

Rafmagnsverkfræðingur (64394)
Um er að ræða starf sérfræðings við hönnunardeild Nýrra virkjana.

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Verkefnisstjórn vegna hönnunar rafbúnaðar
• Almenn umsjón og eftirlit með hönnun einstakra virkjana

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði
• Framhaldsmenntun æskileg
• Reynsla af sterkstraums- og háspennuvirkjun
• Góð kunnátta í ensku

Nánari upplýsingar gefur Ingólfur Hrólfsson 
(ingolfur.hrolfsson@or.is).

Sóst er eftir dugmiklum og jákvæðum einstaklingum 
sem geta axlað ábyrgð og tekist á við krefjandi verkefni. 
Mikil áhersla er lögð á samskiptahæfni, 
árangursdrifni, sveigjanleika og frumkvæði.
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Staðarverkfræðingur (64394)
Um er að ræða starf deildarstjóra framkvæmdadeildar Nýrra virkjana en deildarsjóri er jafnframt 
staðarverkfræðingur við virkjanaframkvæmdir á Hengilssvæðinu. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Yfirumsjón með virkjanaframkvæmdum á Hengilssvæðinu
• Rekstur á verkstað
• Samskipti við verktaka og uppgjör verksamninga
• Yfirumsjón byggingastjórnar og eftirlit
• Ábyrgð á rekstri deildarinnar

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Háskólamenntun á sviði byggingar-, véla- eða rafmagnsverkfræði
• Sérmenntun á sviði framkvæmdafræði æskileg
• Reynsla af stjórnun verklegra framkvæmda skilyrði
• Góð kunnátta í ensku

Nánari upplýsingar gefur Ásgeir Margeirsson (asgeir.margeirsson@or.is).

Svið Nýrra virkjana Orkuveitu Reykjavíkur
óskar eftir umsóknum í eftirtalin störf: 

Sérfræðistörf við virkjanauppbyggingu

Umsjón með störfunum hafa Helga Jónsdóttir 
(helga.jonsdottir@capacent.is) og Hildur Sif Arnardóttir 
(hildur.arnardottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum. 
Umsóknarfrestur er til og með 3. desember nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um
störfin á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Svið Nýrra virkjana Orkuveitu Reykjavíkur skiptist í rannsóknardeild, hönnunardeild og 
framkvæmdadeild. Stærstu verkefni sviðsins eru Hellisheiðarvirkjun, stækkun hennar 
og nýjar virkjanir við Hverahlíð og Bitru. 



VERKFRÆÐINGUR/TÆKNIFRÆÐINGUR

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á 

íslenskum verktakamarkaði. Hjá

fyrirtækinu starfa um 650 manns, 

víðsvegar um landið sem og 

erlendis.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki 

sem var stofnað árið 1970 og 

hefur annast ýmis verkefni, svo 

sem virkjanir, stóriðjuver, hafnar-

gerð, vega- og brúagerð auk flug-

valla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitar-

félög, fyrirtæki og einstaklinga.

Upplýsingar og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 
105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Einnig er hægt er 
að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

Rekstur gæðakerfis
ÍSTAK óskar eftir að ráða tæknimenntaðan einstakling til að 
taka þátt í uppbyggingu og rekstri gæðakerfis fyrirtækisins, 
ásamt öðrum áhugaverðum verkefnum.

Við leggjum áherslu á frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð.

Starfssvið
Ráðgjöf við uppbyggingu og rekstur stjórnunarkerfa. 
Greining ferla, hönnun kerfa og gerð kerfishluta, leiðsögn við 
innleiðingu og undirbúning til vottunar. Þjálfun og fræðsla 
varðandi hugmyndafræði og aðferðir kerfislægrar stjórnunar.
Verkefnastjórnun með skipulagningu verkefna og samstarfi um 
úrlausn þeirra. Þátttaka í þróun aðferða og lausna 7.is. 

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi 
• Hæfileikar til að tjá sig sem leiðbeinandi og í texta 
• Þekking á starfsemi fyrirtækja
• Reynsla af innleiðingu breytinga er æskileg
• Góð enskukunnátta nauðsynleg og önnur tungumála- 
   kunnátta æskileg
• Samskiptahæfileikar, frumkvæði og þolinmæði 

Í boði er
Að kynnast fjölbreyttum hópi fyrirtækja, allt frá sprotafyrir- 
tækjum til stórra fyrirtækja, í fjölda starfsgreina.Tækifæri til að 
læra og öðlast reynslu undir leiðsögn eins reyndasta ráðgjafa 
landsins. Vinna í litlum, metnaðarfullum hópi, þar sem 
einstaklingurinn skiptir máli. Sveigjanleg starfsskilyrði.

Skrifstofa
7.is ehf. • Suðurlandsbraut 30 3h
108 Reykjavík • Sími: 553 0007
7@7.is • www.7.is

Ráðgjafi á sviði 
stjórnunarkerfa

Aðstoðarmaður
ráðgjafa

Umsjón með ráðningu hefur Gunnar H. Guðmundsson.
Upplýsingar verða ekki gefnar í síma en fyrirspurnum má
beina til gunnarhg@7.is. Fyrirspurnum verður svarað 
jafnóðum. Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember n.k.

Starfssvið
Aðstoð við ráðgjafa við úrlausn verkefna. Öflun upplýsinga 
og framsetning gagna. Undirbúningur kynningar- og 
fræðsluefnis. Skipulagning vinnufunda og samskipti við 
viðskiptavini fyrirtækisins. Þátttaka í þróun aðferða og 
lausna 7.is. Aðstoð við rekstur fyrirtækisins.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun og/eða reynsla sem tengist stjórnun 
   fyrirtækja
• Ritfærni og vald á tæknilegum texta
• Tölvuleikni
• Góð framsögn og íslenskukunnátta
• Góð enskukunnátta nauðsynleg
• Samskiptahæfileikar, fumkvæði og þolinmæði

Í boði er
Hagnýt þjálfun í stjórnunarfræðum.Tækifæri til að læra 
og öðlast reynslu undir leiðsögn eins reyndasta ráðgjafa 
landsins. Vinna í litlum, metnaðarfullum hópi, þar sem
einstaklingurinn skiptir máli. Sveigjanleg starfsskilyrði.
Þátttaka í uppbyggingarstarfi hjá vaxandi fyrirtæki.

7.is ehf. er ráðgjafafyrirtæki sem hefur
forystu í uppbyggingu og rekstri á gæða-, 
umhverfis- og öryggisstjórnunarkerfum 
skv. ISO 9001, ISO 14001 og OSHAS 18001 
stöðlum.

7.is hefur þróað opnar lausnir sem sniðnar
eru að þörfum viðskiptavina. Greiningar eru 
lykilatriði við að velja og hanna útfærslur 
sem skila viðskiptavinum framúrskarandi
árangri.

Við leitum að samverkamönnum með 
óstöðvandi áhuga á að læra og vilja til að 
koma hlutum í höfn.

Umsóknir óskast sendar í tölvupósti
á gunnarhg@7.is eða á heimilisfangið: 
Gunnar H. Guðmundsson
Urriðakvísl 15 • 110 Reykjavík

.is
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Öryggismiðstöðin leitar að kröftugum sölumanni. Í boði er 
spennandi og krefjandi starf hjá öflugu og framsæknu þjónustu-
fyrirtæki á sviði öryggismála. Starfið hentar jafnt konum sem 
körlum.

Leitum að einstaklingi með frumkvæði, þjónustulund og leikgleði.
Hann þarf að vera árangursdrifinn, harðduglegur og skipulagður
í vinnubrögðum. Reynsla af sölumennsku er skilyrði.

Skriflegar umsóknir skulu sendast merkt: „Sölumaður – umsókn“, 
Öryggismiðstöðin, Borgartúni 31, 105 Reykjavík eða á netfangið 
sala@oryggi.is. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.
Öllum umsóknum verður svarað. 
Umsóknarfrestur er til 1. desember.

Öryggismiðstöðin hefur yfir að ráða hæfu starfsfólki sem býr yfir faglegri 
þekkingu og reynslu á sviði öryggismála. Starfsmenn gangast reglulega 
undir þjálfun og sækja fjölbreytt námskeið. Öryggismiðstöðin er alhliða 
öryggisfyrirtæki sem rekur eigin stjórnstöð sem starfrækt er 24 tíma 
sólarhrings, allt árið um kring. Fyrirtækið er í fararbroddi hvað varðar 
tæknilegar lausnir og mannaða gæslu ýmist fyrir fyrirtæki, stofnanir eða 
einstaklinga. Hjá Öryggismiðstöðinni starfa um 150 manns.

Öflugur sóknarmaður

Öryggis- og aðgangsstýringakerfi • Myndavélakerfi • Brunavarnir
Fyrirtækjaöryggi • Heimaöryggi • Öryggishnnappar • Vöruverndarbúnaður

Peningaskápar • Gagnageymsla • Öryggisgæsla • Verðmætaflutningar
Öryggisráðgjöf

Ef þú hefur brennandi áhuga á sölumennsku, ert sókndjarfur 
og vilt starfa í skemmtilegu og krefjandi umhverfi með toppliði 
þá er Öryggismiðstöðin með rétta starfið fyrir þig.



Ölgerðarmeistari (brugg-
meistari) ber ábyrgð á því 
að framleiðsla á öl og bjór 
sé í samræmi við gæða-
kröfur. Ölgerðarmeist-
ari hefur yfirsýn yfir 
allt framleiðsluferlið; frá 
gæðum hráefna, bruggun-
artækni, örverufræði og 
vélfræði ölgerðar til þess 
er ölið rennur úr kranan-
um. Ölgerðarmeistarar 
vinna hjá drykkjarvöru-
framleiðendum.

Ölgerðarmeistarar hér á 
landi hafa lært í Þýska-
landi. Æskilegt er að nem-
endur hafi áður lokið 
sveinsprófi í bruggun og 
hafi hlotið hagnýta reynslu 
í bjórframleiðslu. Meist-
araprófi í ölgerð geta nem-
endur þreytt þegar þeir 
hafa lokið lokaprófi frá 
skóla. Þýskir nemendur 
skulu hafa lokið prófi frá 
þýskri iðnmenntastofnun 
(„Handwerkskammer“)
sem felur í sér leyfi til að 

taka nema á samning og 
að reka fyrirtæki í bjór-
framleiðslu í Þýskalandi. 
Erlendum nemendum er 
ekki gert skylt að hafa 
lokið þessu prófi til að 
mega hefja meistaranám 
í ölgerð. Hver sem lýkur 
prófi hlýtur skírteini sem 
tilgreinir einstakar grein-
ar og námsárangur.

Meðal námsáfanga eru 
bruggunartækni, hráefn-
isfræði, umbúðagerð, vatn 
og frárennsli, óáfengir 
drykkir, gæðastjórnun og 
umhverfisstjórnun, upp-
lýsingatækni, vörustjórn-
un, tæknileg stjórnun, 
efnafræðileg, tæknileg 
og örverufræðileg fram-
leiðslustjórnun.

Í Þýskalandi er m.a. unnt 
að ljúka doktorsnámi í 
ölgerð.

2-5 ár.

Margt forvitnilegt kemur fram um íslenska yfirmenn í 
vinnumarkaðskönnunum VR.

Álagið er mikið á íslenskum yfirmönnum en þeir vinna um 
50 stundir á viku. Þriðjungur þeirra segist iðulega mæta til 
vinnu um helgar og þeir segjast ekki losna frá vinnunni í 
fríum. Flestir lenda í því að illa gangi að skilja áhyggjurnar 
eftir í vinnunni þegar farið er í frí.

Flestir yfirmanna eru karlkyns, vel menntaðir og nokk-
uð sáttir við eigið líf. Þeir kvarta helst undan álaginu en 
hylla krefjandi og spennandi hluta starfa sinna og yfir-
gnæfandi meirihluti þeirra telur starf sitt eftirsóknarvert.

1.300 yfirmenn tóku þátt í könnuninni.

Íslenskir yfirmenn

» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is

www.minnsirkus.is/sirkustv

102.000 EINTÖK MEÐ FRÉTTABLAÐINU

Upplýsingar veita:
Ruth Bergsdótir • Sími 550 5876 • GSM 694 4103 • ruth@frettabladid.is eða 

Helga Kristjánsdóttir • Sími 550 5821 • GSM 695 0044 • helga@frett.is

Nú styttist í jólin og Fréttablaðið gefur
út veglegt jólablað 30. nóvember.

Jólablað Fréttablaðsins verður stútfullt af skemmtilegu jólaefni. 
Í blaðinu má sjá fólk á öllum aldri undirbúa jólin, uppskriftir 
að jólamat - bæði hefðbundnar og óhefðbundnar - og allrahanda 
jólakökur og kræsingar. Þetta er blað sem nauðsynlegt verður að 
hafa við höndina og sækja hugmyndir í alla liðlanga jólaföstuna.

Föndur - kort - siðir - tré - konfekt - skraut - kökur - glögg - sokkar - dúkar -

súkkulaði - piparkökuhús - englar - kransar - kúlur... svo fátt eitt sé nefnt! 



Sjúkraliðar, félagsliðar
og starfsfólk
í umönnun

Hjúkrunarheimilið Sunnuhlíð óskar eftir starfs-
fólki sem hefur áhuga á umönnun aldraðra.

Um er að ræða vaktavinnu, starfshlutfall eftir
samkomulagi.

Unnið eftir Time Care vaktastjórnunar-
kerfi.
Upplýsingar veitir:
Dagmar Huld Matthíasdóttir, hjúkrunarfor-
stjóri, sími 560 4163 eða 560 4100.
Netfang: dagmar@sunnuhlid.is
Sjá líka: www.sunnuhlid.is

Aðstoðarfólk í eldhús
Einnig vantar aðstoðarfólk í eldhús, þekking
og reynsla æskileg.

Upplýsingar veitir:
Kristín Steinarsdóttir, yfirmatreiðslumaður.
Sími 560 4167 og 560 4100.
Netfang: eldhus@sunnuhlid.is

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Forstöðumaður/
starf í Dægradvöl

• Kópavogsskóli óskar eftir að ráða for-

stöðumann fyrir Dægradvöl skólans.

Kópavogsskóli óskar eftir að ráða for-
stöðumann fyrir Dægradvöl skólans. Um
er að ræða skemmtilegt starf með börn-
um í 1. – 4. bekk. Leitað er eftir einstak-
lingi með menntun á sviði uppeldis eða
umönnunar. Forstöðumaður sér um allt
skipulag deildarinnar og stýrir daglegri
vinnu starfsmanna. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi viðkomandi stéttarfélags.

• Einnig óskum við eftir að ráða starfs-

mann í 50% starf í Dægradvöl, vinnutími
frá 13-17. Það getur hentað vel með námi
og er ekki síður fyrir karla en konur. Laun
eru samkvæmt kjarasamningi SfK og
Launanefndar sveitarfélaga.

Nánari upplýsingar um störfin veitir skólastjóri
í síma 570 4960. Fyrirspurnir má einnig senda á

goa@kopavogur.is

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja

um störfin.
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Heimili & Jarðir Heimili & Skip

Borg Búi

Esja Fasteignir

Lind Mjódd

Senter Stjarnan
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230 Keflavík 
Stærð: 398.3 fm

Fjöldi herbergja: 10 
Byggingarár: 1975 

Brunabótamat: 47,8 M 
Bílskúr: Já 

Þetta hús er í algjörum sérflokki, teiknað af Kjartani Sveinssyni og garður af Stanislaw Bohic. Mögulegt
er að breyta húsinu og gera auka íbúð í kjallara. Eldhús með sérmíðaðri innréttingu úr handskorinni eik
og góðum borðkrók. Samliggjandi eru borðstofa og stór stofa með arni, þaðan er útgengt í glæsilegan
garð  sem  er  með 7  metra  sundlaug. Á  efri  hæð  eru 2  barnah.  og  mjög  stórt  hjónaherbergi  með
samliggjandi fataherbergi. Á neðri hæð eru 4-5 herb. þ.e. leikh. skrifstofa ofl. TOPP EIGN

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

109 Reykjavík 
Stærð: 257,6 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1977 

Brunabótamat: 33.500.000 
Bílskúr: já 

Einbýlishús á 2 hæðum með mjög stórum tvöföldum bílskúr og stórum grónum garði. 4 svefnherbergi
en  möguleiki á  6.  Neðri  hæð:  Rúmgóð forstofa,  gestabað,  þvottahús,  geymsla  og  herbergi.  Efri  hæð:
Eldhús með borðkrók, stórt hol, rúmgóð stofa, sjónvarpshol, 3 svefnherbergi og stórt baðherbergi sem
er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  bæði  baðkar  og  sturtuklefi.  Skemmtilegt  hús  sem  er  staðsett  rétt  við
Ölduselsskóla með stórum grónum garði.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

111 Reykjavík 
Stærð: 243,5 fm 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1981 

Brunabótamat: 28,7 M 
Bílskúr: Já 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Fallegt einbýlishús á 3 pöllum með innbyggðum bílskúr og grónum garði, möguleiki á að 
útbúa aukaíbúð í húsinu. Húsið stendur innarlega í litlum botnlanga við Elliðarárdalinn.  4 
svefnherbergi og 60 fm. herbergi með glugga í kjallara.  Frábært útsýni frá húsinu og nóg 
af bílastæðum. Mjög gott fjölskylduhús sem hefur fengið gott viðhald.

210 Garðabæ 
Stærð:  232.1 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1981 

Brunabótamat: 21,9 
Bílskúr: já 

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað í Hnoðraholtinu með möguleika á að útbúa tvær íbúðir. Á efri hæð
er stofa, borðstofa, rúmgott eldhús með borðkrók, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Á neðri hæð eru
svefnherbergi,  setustofa  með  arni,  salerni,  saunaklefi  og  rúmgott  þvottahús  með  eldunaraðstöðu.
Geymsla og vinnuherbergi er innaf þvottahúsi.  Tvöfaldur bílskúr er við hlið hússins. Fallegur garður er í
kringum húsið. Stórt hellulagt bílaplan er fyrir framan eignina. LAUS STRAX

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

210 Garðabær 
Stærð: 241,1 

Fjöldi herbergja: 7 
Byggingarár: 1984 

Brunabótamat: 30.430.000 
Bílskúr: já 

Mjög gott fjölskylduhús á 2 hæðum með stórum innbyggðum bílskúr og stórum grónum garði.   Neðri 
hæð:  Rúmgóð  forstofa,  gestasnyrting,  eldhús  með  miklu  skápaplássi  og  góðu  vinnuplássi.  Stór  stofa 
með setustofu innaf, útgengt út í stóran og gróinn garð.  Tvöfaldur bílskúr, þvottahús og vinnustofa með 
sérinngangi. Efri hæð: Stórt sjónvarpshol, 3 svefnherbergi og rúmgott baðherbergi með bæði baðkari og 
sturtuklefa. Hiti er í plani og gangstétt að húsi. Þetta er skemmtilegt hús innarlega í litlum botnlanga. 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

270 Mosfellsbær 
Stærð: 127 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1979 

Brunabótamat: 15,7M 

Fallegt  og  mikið  endurnýjað  raðhús á  tveimur  hæðum á  grónum  og  góðum  stað í  Mosfellsbæ.  Efri
hæð:Forstofa  náttúrusteinn á  gólfi,  hvítur  háglans  fataskápur,  Hjónaherbergi,  Eldhús  með  hvítri
innréttingu,og  keramikhelluborði.  Stofa  og  borðstofa  rúmgóðar  með  útgengt í  sérgarð.  Neðri  hæð:
sjónvarpshol, 2 barnaherbergi, 15 fm geymsla sem hægt er að breyta í herbergi og baðherbergi. Nýlegt
þak og þakkantur, endurnýjað rafmagn og nýleg gólfefni. Góð eign

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

113 Reykjavík 
Stærð: 117.4 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 18.5 M 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Mjög glæsileg og velskipulögð neðri sérhæð í góðu tvíbýli með sérinngangi og stórum sérpalli. 2 stæði 
fylgja íbúðinni. Húsið stendur innst í botnlanga og við óbyggt svæði. Húsið er alls 117,4 fm, 2 rúmgóð 
svefnh  og 2  mjög  góðar  stofur.   Komið  inn í  rúmgóða  forstofu,  stórt  þvottahús/geymsla  þar  innaf. 
Eldhús, borðstofa og stofa er stórt opið rými og stúkað af að hluta með fallegum glervegg. Frá stofu er 
útgengt á stóran trépall. 2 svefnh, bæði með skápum. Fallegt baðherbergi, flísalagt í hólf og gólf.
Nýmálað og laus strax.

105 Reykjavík 
Stærð: 122 fm 

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1946 

Brunabótamat: 16.650 M 

Falleg hæð með sér inngangi á einum vinsælasta stað í Reykjavík. Nýlegir gluggar eru í allri íbúðinni og
endurnýjað  rafmagn.  Hæðin  telur 4  svefnherbergi  og 2  samliggjandi  parketlagðar  stofur. Í  eldhúsi  er
nýleg innrétting úr  krossvið,  stál  ofn og Simens keramik helluborð með gleri  fyrir  ofan borð.  Annars er
stál fyrir ofan vask sem hefur ruslakvörn. Suður-svalir með tröppum niður í stóran sameiginlegan garð.
Stutt í alla þjónustu og menningaviðburði.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
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201 Kópavogur 
Stærð: 94,1 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 1996 

Brunabótamat: 14.200.000 

Mjög  skemmtileg  3ja  herbergja  íbúð í  góðu  lyftuhúsi.   Rúmgóð  forstofa  með  fataskápum.   2 
svefnherbergi  bæði  með  skápum.   Eldhús  með  innréttingu á 2  veggjum  og  borðkrók.   Þvottahús  er 
innan  íbúðar.   Stofan  er  innst í  íbúðinni  og  útgengt á  svalir.   Baðherbergi  er  bæði  með  baðkari  og 
sturtubotni.  Nánasta umhverfi:  Smáralindin er í  2ja mín. göngufæri,  einnig örstutt í  Smáratorg með allri 
sinni þjónustu sem og Gullsmárinn fyrir eldri borgara.  Einnig er örstutt í bæði skóla og leikskóla. 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

220 Hafnafirði 
Stærð: 108,5 

Fjöldi herbergja: 4-5 
Byggingarár: 1989 

Brunabótamat: 14,3 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

asdis@remax.is

Mjög  falleg  og  björt  4-5herb.íbúð  með  útsýni  til  þriggja  átta  m.a.  upp á  Snæfellsnes.  Forstofa  með 
góðum skápum Borðstofa og stofa samliggjandi hægt að útbúa herbergi úr borðstofu. Eldhús glæsilegt 
og  uppgert  að  hluta  með  náttúrusteinsflísum  milli  skápa.  Rúmgott  sjónvarpshol  er í  íbúðinni  og  3 
svefnherbergi. Baðherbergi er snyrtilegt með baðkari og þvottahús er innan íbúðar. Húsið tekið í gegn að 
utan 2004. Falleg eign í  rólegu og barnvænu hverfi  þar  sem stutt  er í  alla  þjónustu og í  göngufæri  við 
miðbæinn.

101 Reykjavík
Stærð: 90,9fm

Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1933

Brunabótamat: 11,8M

Frábærlega vel staðsett 4ja herb.íbúð á 2 hæð með möguleika á útleiguherbergi. Stofa og borðstofa eru
samliggjandi með rennihurð á milli.  Fallegt útsýni er frá stofu. Möguleiki er á að nota aðra stofuna sem
herbergi. Eldhús með innréttingu uppgerðri að hluta, borðkrók og útsýni að Hallgrímskirkju, uppþvottavél
fylgir  með.  Herbergin  eru  tvö.  Baðherbergi  með  sturtu.  Öll  gólf  eru  máluð.  Sundhöll  Reykjavíkur  er  í
nokkra metra fjarlægð, skólar, menning og þjónusta er í göngufæri.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

112 Reykjavík 
Stærð: 219,7 

Fjöldi herbergja: 5 
Byggingarár: 1987 

Brunabótamat: 28,7 
Bílskúr: Tvöfaldur 

Glæsileg efri  hæð með vönduðum innréttingum og tvöföldum bílskúr í  þessu vinsæla og gróna hverfi  í
Grafarvogi. Eldhús með vandaðri eikarinnréttingu og rúmgóðum borðkrók. Borðstofa og stofa eru bjartar
með  stórum  glugga  og  eikarparketi,  önnur  stofa  með  stórum  fallegum  frönskum  glugga  og  kamínu
gengið  út á  stórar  S.V.  svalir.  3rúmgóð  svefnherbergi,  sjónvarpshol  og  baðherbergi  með  baðkari  og
sturtuklefa. Góð eign á góðum stað.

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Frábært fermetraverð !!! Mjög björt og stílhrein 3ja herbergja íbúð með miklu og fallegu útsýni á 
vinsælum og barnvænum stað í Seljahverfinu. 2 mjög rúmgóð herbergi bæði með skápum. Eldhús er með 
nýlega uppgerðri innréttingu og nýlegum tækjum, glæsilegt útsýni yfir Esjuna. Baðherbergi er með baðkari 
og sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél.  Stofan er rúmgóð og útgengt á suðursvalir. Göngugata liggur 
fyrir aftan húsið.  Beint fyrir framan húsið er leikskóli og grunnskóli og einnig er Bónus við hliðina. 
Frábær fyrstu kaup.

3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi, stórum svölum og frábæru útsýni.  
Forstofa með flísum, eldhús með dökkri innréttingu og búri innaf.  Stofa með parketi og 
útgengt á stórar svalir með frábæru útsýni.  2 svefnherbergi, bæði með skápum.  Flísalagt 
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. 

Stærð: 82,5 fm 
Fjöldi herbergja: 3 

Byggingarár: 1978 
Brunabótamat: 10,9 millj. 

l 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

200 Kópavogur

110 Reykjavík 
Stærð: 127,5 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2006 

Brunabótamat: 0 

Glæsileg neðri sérhæð með sérinngangi og stórum sérafnotarétti.  Húsið er með góðu útsýni og skilast
fullbúin  að  utan  sem  innan  en  þó  án  sólpalls.   Eignin  skiptist í   anddyri,  eldhús,  stofu  ,borðstofu,  3
rúmgóð  svefnherbergi,  fataherbergi  innaf  hjónaherbergi  með  hillum,  baðherbergi,  geymslu  og
þvottarhús.    Eldhús  og  stofa  er  opið  rými  með  glæsilegri  hvítsprautulakkaðri  innréttingu  og  opið  út  í
garð.  Virkilega skemmtileg eign í nýju hverfi þar sem örstutt er út í náttúruna.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

113 Reykjavík 
Stærð: 96,8fm 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 2001 

Brunabótamat: 14,6M 
Bílskúr: já bílskýl 

Falleg, stílhrein 3ja herb. Íbúð á 3juhæð með stæði í bílgeymslu og 14fm geymslu í sameign, tilvalið sem
hobbýherbergi.  Góður  fataskápur  er í  holi. Í  eldhúsi  er  kirsuberja  eldhúsinnrétting  frá  HTH ásamt  AEG
helluborði  og  rúmgóðum  borðkrók.  Borðstofa  og  stofa  eru  samliggjandi  með  rauðeikarparketi á  gólfi.
Svefnherbergin eru bæði rúmgóð með fatskápum og parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
með baðkari og innréttingu.  Þvottahús er innan íbúðar. Þetta er virkilega falleg eign með miklu útsýni.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is
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Breiðvangur 10
220 Hafnarfjörður

Verð: 20,8 m
Stærð: 145,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 18,5 m
Bílskúr: 22,3 fm

Falleg og björt 5 herbergja, 123 fm endaíbúð með suðursvölum á efstu hæð í góðu fjölbýli ásamt 22,3
fm  bílskúr.   4,15@  yfirtakanleg  lán.   Fallegt  hol  með  ljósum  flísum,  björt  stofa,  4  svefnherbergi  með
parketi,  sér  þvottahús  í  íbúð,  eldhús  með  góðum  borðkrók,  góð  sérgeymsla  í  kjallara  með  hillum  og
glugga.  Bílskúr með inngöngudyrum, hita, rafmagni, vatni og hillum.  Stutt í skóla og alla þjónustu.  Búið
er að ástandsskoða eignina.  Sölumaður á staðnum með allar upplýsingar.

Björn Þórisson
Sölufulltrúi

898 0868
bjornth@remax.is

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30 

Hrafnhólar 6
111 Reykjavík

Verð: 18,9 m
Stærð: 96,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 12,6

Mjög  falleg  fjögurra  herbergja  íbúð á  4.  hæð  með  yfirbyggðum  svölum í  mikið  endurnýjuðu  og
viðhaldsléttu  lyftuhúsi.   Rúmgott  hol  með  skáp.   Góð  stofa  með  parketi  og  yfirbyggðar  svalir.   Stórt
hjónaherbergi með góðum skápum og tvö rúmgóð barnaherbergi.  Eldhús með viðarinnréttingu, flísum á
gólfi  og góðum borðkrók.   Baðherbergi  er  flísalagt,  baðkar með sturtuaðstöðu og tengi  fyrir  þvottavél.
Sérgeymsla í kjallara.  Þessi íbúð er tryggð með söluvernd VÍS gagnvart öllum göllum í 5 ár frá söludegi.

Björn Þórisson
Sölufulltrúi

898 0868
bjornth@remax.is

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Afar barnvænn staður

113 Reykjavík
Stærð: 102

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.100.000

Stórglæsileg  útsýnisíbúð í  lyftuhúsi  rétt  við  golfvöllinn.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi,  eldhús  með  smart
innréttingu og aðgengi  inn í  þvottahús.  Rúmgóð stofa og borðstofa með frábæru útsýni  yfir  Reykjavík.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Gegnheill askur á gólfi. Geymsla í sameign.

Áhvílandi kr. 18.000.000 með 4,15% vöxtum afb. pr. mánuð kr. 78.000,-

Lóa
Sölufulltrúi

loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Norðurskógur 3 Verð: 29.900.000
Stærð: 143.6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

***REMAX/BÚI  kynnir:***  Glæsilegt  heilsárshús  í  Húsafelli.  Húsið  er  staðsett  í  þéttum  skógi  í  útjaðri
byggðar á bökkum Hvítár. Húsið er timburhús á tveimur hæðum á steyptum sökkli og steyptri plötu með
hitalögn.  Á  jarðhæð  er  gert  ráð  fyrir  svefnherbergi,  eldhúsi,  stofu  og  borðstofu,  baðherbergi,
geymslu/þvottahúsi  og  forstofu.  Á  efri  hæð er  gert  ráð  fyrir  3  svefnherbergjum og  setustofu.  Húsið  er
fullklárað að utan. Gert er ráð fyrir stórri verönd í kringum húsið og heitum potti.

Ragnheiður
Sölufulltrúi

864 3883
ragnheidur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Náttúruperlan Húsafell 

245, Sandgerði
Stærð: 260

Byggingarár: 1979
Brunabótamat: 30.400.000

ATH. 65þ. fermeterinn!!! ATH --- REMAX BORG kynnir 260,5 fm nýuppgert og glæsilegt atvinnuhúsnæði
í Sandgerði með millilofti og innkeyrsludyrum. Húsið er með steynsteyptum súlum og þakbitum, léttum
útveggjum og  gólfhita.  Milliveggir  eru  gifsplata á  grind.  Þakið  er  bárujárnsklætt  timburþak.Allar  lagnir
eru nýjar. Salernisaðstaða er frágengin.  ATH. 65þ. fermeterinn!!! ATH

Brynjar
Sölufulltrúi

brynjar@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

Blesugróf 27
108, Reykjavík

Verð: 85.000.000
Stærð: 499

Byggingarár: 1981
Brunabótamat: 62.100.000

Bílskúr: Já

500 fm gullmoli með óendanlega skipulagsmöguleika varðandi skiptingu á eigninni. Eignin er á tveimur
hæðum, hvor um sig því uþb 250 fm.  Á efri hæðinni er: eldhús, baðherbergi, stofa, svefnherbergi og ca
60  fm  sér  2ja  herbergja  íbúð.  Á  neðri  hæðinni  eru  5  svefnherbergi,  þvottahús,  lítil  snyrting,
fjölskyldu/tómstundarými og ca 70 fm geymsla. Hægt væri  þó að nýta rýmið á óteljandi aðra vegu allt
eftir þörfum og/eða hagsýni kaupenda.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Bókaðu skoðun í síma 699-7372

107, Reykjavík
Stærð: 73

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 10.100.000

2ja  herbergja  íbúð á  jarðhæð á  Fálkagötunni.  Komið  er  inn í  flísalagða  forstofu,  sömu  flísar  og  eru  á
eldhúsi  gangi  og  baði.  Eldhús  er  með  snyrtilegri  eikarinnréttingu.  Eikarparket  er á  gólfum á  stofu  og  í
herbergi.  Eitt  svefnherbergi  er  innan  íbúðar  og  snýr  það  út í  garð,  þar  er  fataskápur  sem  fylgir.
Baðherbergi  er  flísalagt  hvítum  flísum á  veggjum,  baðkar  og  sturtuaðstaða.  Þetta  er  eign  sem  er  á
góðum stað í vesturbænum, stutt í Háskóla Íslands, gönguleiðir við sjávarsíðuna og miðbæinn.

Brynjar
Sölufulltrúi

brynjar@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

112, Reykjavík
Stærð: 97,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 13.750.000

Nýstandsett 3ja herbergja íbúð í Foldunum. Nánari lýsing: Gengið er inn í flísalagt anddyri með góðum
skáp.  Eldhús  er  með  fallegri  eldhúsinnréttingu  og  er  opið  inn í  stofu.  Stofa  er  stór  með  útgengt  út  á
svalir.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  eru  sitt  hvoru  megin  við  baðherbergið.  Skápar  eru í  báðum
herbergjunum. Baðherbergið er með flísum á gólfi og tengi fyrir þvottavél. Eikarparket er á stofu, eldhúsi
og báðum herbergjunum. Örstutt er í grunnskóla og verslanir.

Brynjar
Sölufulltrúi

brynjar@remax.is

Vernharð
Sölufulltrúi

venni@remax.is

Þórunn
Þórðardóttir

lögg. fasteignasali
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220 Hafnarfjörður
Stærð: 107,3 m3
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 16.450.000

RE/MAX  Búi  kynnir  bjarta  og  fallega 4   herb.  íbúð á  jarðhæð  með  sér  inngangi  og  garði  á
fjölskylduvænum stað í  Hafnarfirði.  Nánari  lýsing: forstofa,  stór og björt  stofa með stórum gluggum og
aðgangi út í garðinn. Hér er notalegt fyrir smáfólkið að valsa inn og út að vild. Eldhúsið er bjart og fallegt
með  góðum  borðkrók.  Rúmgott  þvottaherbergi  og  geymsla  innan  íbúðar.  Hjónaherbergi  með  góðum
skápum, tvö rúmgóð barnaherbergi án skápa. Eikarparket á allri íbúðinni nema flísar á baði og forstofu.

Anna Margrét
Sölufulltrúi

annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

Verð: Tilboð
Stærð: 151,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 24,1
Bílskúr: Já

Mýrargata 2
Vogum á Vatnleysustr

Einbýlishús  á  barnvænum stað  á  góðu  verði.  Remax Búi  :  Kynnir  151,7  fm
einbýlishús og bílskúr á góðum stað í Vogunum. Nánari lýsing:Komið er inná
flísalagt  anddyri,  þaðan  inní  hol.Útfrá  því  eru,tvö  rúmgóð  barnaherbergi,
hjónaherbergi með útgengi á pall sem snýr í suður. Baðherbergi er flísalagt í
hólf  og  gólf,sturta  og  baðkar.  Úr  stofu  er  gengið  út  á  afgirta  verönd  með
heitum  potti.Eldhús  og  þvottahús  er  verið  að  standsetja  eftir  breytingar.
Stofa,  hol  og herbergi  eru  öllu  með plastparketi.  Innangengt  er  úr  íbúðinni  í
bílskúr.Geymslu loft er yfir öllu húsinu. Þetta er fallegt og snyrtilegt hús, innst í
botnlanga rétt hjá göngustíg. Áhugasamir hafa samband við Pálma Þór í síma
895-5643 eða 520-9416, palmi@remax.is Pálmi

Sölufulltrúi
895 5643

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 17,30-18,00

Verð: Tilboð
Stærð: 151,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 24,1
Bílskúr: Bílastæðah

Tröllateigur
Mosfelsbær

Remax Búi kynnir: Stórglæsileg 4herbergja íbúð á 1.hæð með sér inngangi af
svölum. Rúmgott og bjart bílskýli fylgir eigninni,tvær rúmgóðar geymslur fylgja
íbúðinni,önnur inn af stæði í bílageymslu,10,9fm og hin er 9,1fm er á gangi í
sameign.  Nánari  lýsing:   Komið inn í  flísalagt  anddyri  með góðum fataskáp,
þaðan inn í alrými sem saman stendur af eldhúsi og stofu. Útgengt er á svalir
sem snúa í suður úr stofu og úr hjónaherbergi.Hjónaherbergi er með góðum
skápum,  inn  af  herberginu  er  baðherbergi  með  hornbaðkari  og
handklæðaofn,  flísalagt  í  hólf  og  gólf  og  gluggi.Tvö  barnaherbergi,  annað
mjög rúmgott og bæði með skápum. Í eldhúsi er mahóní innrétting frá GKS
og  borðplatan  er  slípaður  stein  (nero  africa).Gott  baðherbergi  með  sturtu,
flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Á  gangi  er  búið  að  koma  upp  góðri  tölvuaðstöðu.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Góðar leigutekjur

Blómvallagata 13
101 Reykjavík

Verð: 15,9
Stærð: 51

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1941
Brunabótamat: 6,7

Þessi  er  laus við kaupsamning.  Remax kynnir:Rómantískur  konfektmoli  í  Vesturbænum. Falleg tveggja
herbergja  íbúð  á  besta  stað  í  gamla  Vesturbænum.Svefnherbergi  og  eldhús  snúa  að  skemmtilegu
garðabaklandi  eins  er  svo  einkennandi  fyrir  gömlu  Reykjavík.  Um  það  liggur  sjarmerandi  göngugata,
gengið inn í gegnum göng.  Rúmgóð og björt stofa, suðurgluggar,veggur með fallegu gömlu veggfóðri.
Baðherbergi  flísalagt,  sturta.  Rúmgott  svefniherbergi.Gott  skápapláss.Eldhús  með  fallegri  nýlegri

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 16-16,30

Frostafold 2
112 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 142,7

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 19,9

Nánari  lýsing:Komið  er  inná  flísalagt  anddyri  með  fataskáp.Sjónvarpshol,  stofa  og  borðstofa  mynda
alrími, parket á gólfi.Útgengi er út á svalir bæði úr stofu og borðstofu, snýr í suður. Eldhús, flísalagt gólf,
innrétting  hvít  sprautulökkuð,flísar  á  milli.  Inn  af  eldhúsi  er  þvottahús  og  búr  með  glugga.
Svefnherbergisgangur  er  parketlagður,tvö  stór  barnaherbergi  bæði  með  skápum,  parket  á  gólfi.
Hjónaherbergið er mjög rúmgott og með stórum skápum,útgengi út á svalir. Baðherbergið er flísalagt í

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Í dag 14-14,30

Meðalholt 19
105 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 84,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 10

Góðar leigutekjur. Nánari lýsing:Sameiginlegur inngangur,teppalagður stigi upp á efrihæð. Komið er inn
á  dúklagðan  gang,fataskápur.Bað  flísalagt,sturta.  Svefnherbergi  með  góðum  skápum  og  dúk  á
gólfi.Tvær  samliggjandi  stofur  dúkur  á  gólfi.  Gömul  innrétting  er  í  eldhúsi,dúkur  á  gólfi  og  tengi  fyrir
þvottavél og þurrkara er í eldhúsi. Í kjallara er herbergi með eldhúsi og baðherbergi sem er leigt út. Skipt
var um rafleiðslur og sett ný rafmagnstafla fyrir 2árum.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Í dag 15-15,30
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Laufrimi 32
112, Reykjavík

Verð: 20.500.000
Stærð: 101 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.300.000

Björt  3ja  herb.  íbúð  á  annarri  hæð  í  góðu  fjölbýli.  Sér  inngangur  er  af  svölum  og  sér  geymsla  er  á
jarðhæð.  Íbúðin  skiptist  í  forstofu,  hol,  tvö  herbergi  með  góðum  skápum,  flísalagt  baðherbergi  með
sturtuklefa  og  baðkari,  bjarta  stofu  með  útgengi  á  svalir,  rúmgott  eldhús  með  góðri  innréttingu  og
borðkrók og inn af eldhúsi er lítið þvottahús með hillum. Á gólfum er plastparket og dúkar. Stutt er í alla
verslun, skóla og þjónustu. Sérstaklega vel skipulögð íbúð með sér inngangi af svölum.

Stella
Sölufulltrúi

892 3392
stella@remax.is

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag frá 14.00 - 14.30
107, Reykjavík

Stærð: 100.2
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1983
Brunabótamat: 16.715.000

Bílskúr: skýli

Vel  skipulögð og björt  4ra  herb íbúð á fyrstu  hæð.  Sér  inngangur  er í  íbúðina  af  svölum.  Húsið  er  allt
nýlega  tekið í  gegn  að  utan,  sprunguviðgert  og  málað.  Forstofa  með  fatahengi,  hol  og
svefnherbergisgangur  með  þremur  rúmgóðum  herbergjum  og  baðherbergi.  Herbergin  eru  öll  með
skápum. Á baði  er  tengi  fyrir  þvottavél.  Rúmgott  eldhús með eldri  innréttingu og borðkrók.  Stofa með
útgengi á v- svalir. Í kjallara er stór geymsla og sameiginl. hjólageymsla. Stæði í bílastæðahúsi.

Stella
Sölufulltrúi

stella@remax.is

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Síðumúli
Reykjavík

Verð: 1.500.000

Snyrtilegur söluturn í líflegu atvinnu- og skólahverfi. Um er að ræða sölu á rekstrinum en hann er í  góðu
leiguhúsnæði  . Töluverður fjöldi fasta kúnna. Hér fæst sælgæti , gos , tóbak, samlokur , pylsur o.fl. Góð
velta yfir árið sem mætti auka verulega með fjölbreyttara framboði í vöruvali . Þetta er gott tækifæri fyrir
t.d  tvo  aðila  með  ferskar  hugmyndir  sem  vilja  starfa  sjálfstætt.  FÁÐU  NÁNARI  UPPLÝSINGAR  HJÁ
BENNA Í GSM: 861-2743

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Gott tækifæri !

Stærð: Frá 140m2
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

Erum  með  umboð  fyrir  sölu á  nokkrum  eignum í  byggingu á  Suðurnesjum.  Bæði  er  um  að  ræða
einbýlishús  og  parhús á  mismunandi  byggingarstigum.  Húsin  eru á  einni  hæð  með  bílskúr.
Staðsetningar eru Sandgerði, Garður og Njarðvík. Nánari upplýsingar hjá sölufulltrúum og teikningar fást
á skrifstofu.

Kristín
Sölufulltrúi

stina@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi

benni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Borgarleynir 12
Grímsnes

Verð: 18.500.000
Stærð: 109,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Stórt  sumarhús í  smíðum í  landi  Miðengis í  Grímsnesi.   Fullbúið  að utan og rúmlega fokhelt  að innan.
Lóðin  er  kjarri  og  lyngi  vaxin,  9600  fm  eignarlóð.  Fullbúinn  sólpallur  um  120  fm  með  handriðum  og
skjólveggjum.  Plata  hússins  er  steypt,  hitalagnir í  gólfi  með  ílögn  yfir.  Húsið  skilast  fulleinangrað  og
plastað að innan. Anddyri, hol/gangur, eldhús og stofa í opnu rými, þrjú herbergi, gott baðherbergi með
útgangi á palli. Herbergi og baðherbergi með sérinngangi af palli. Tilvalið sem gestaherbergi.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókið skoðun s. 8648090

Gissurarbúð 3
Þorlákshöfn

Verð: 22.000.000
Stærð: 216,1

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Í  smíðum stórt  einbýlishús  úr  timbri  165,1  fm með sambyggðum bílskúr  38,6  fm og geymsla í  bílskúr
12,5 fm. samtals 216,1 fm. Skv. teikningu eru fjögur svefnherbergi ,stórt baðherbergi og forstofusalerni,
stór  stofa  og eldhús.  Forstofa  er  jafnframt tengibygging milli  húss og bílskúrs.  Geymsla innst í  bílskúr.
Húsið er klætt að utan með viðhaldsléttri álklæðningu. Gólfhiti verður í húsinu og bílskúr að hluta. Stutt í
skóla. Húsið afhendist rúmlega fokhelt, einangrað og plastað. Skilalýsing hjá sölufulltrúa

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Hafnarberg 5
Þorlákshöfn

Verð: 23.900.000
Stærð: 150

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 20.870.000
Bílskúr: já

Fallegt, vandað parhús í Þorlákshöfn. LÆKKAÐ VERÐ !!! Húsið er timburhús klætt með múrsteini. Lýsing
eignar:  forstofa,  gangur,  tvö  svefnherbergi,  eldhús,  þvottahús,  stofa  og eitt  herbergi  sem er  opið  inn  í
stofu.  Falleg  eldhúsinnrétting,  flísar  á  gólfi.  Baðherbergi  flísalagt  með  baðkari  og  sturtu.  Innangengt  af
gangi í bílskúr sem er flísalagður með geymslu. Örstutt í skóla og íþróttaaðstöðu. Vönduð og spennandi
eign sem er laus fljótlega. Sjón er sögu ríkari.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Lundarbrekka 12
200 Kópavogur

Verð: 22.700.000
Stærð: 102 fm

Fjöldi herbergja: 4 - 5
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 14.800.000

Björt og falleg 4ra til 5 herbergja endaíbúð. Eignin sem um ræðir er 102 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
Útsýni  yfir  Fossvoginn,  Esjuna og Akrafjall.  Húsið  var  málað og viðgert  fyrir  um 3 árum.  Nánari  lýsing:
Komið er inn í hol með parket á gólfi og skápum. Flísalagt eldhús með nýlegri innréttingu, þvottahús og
búr innaf eldhúsi. Stofa með parket á gólfi og glugga á tvo vegu og útgengi út á svalir. Baðherbergi með
glugga, sturtubaðkari, flísum á gólfi og veggjum. Þrjú góð  svefnherbergi.

sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 17:30-18:00
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Verð: frá 17,9
Stærð: 58-148 fm

Fjöldi herbergja: 2-3-4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: bílskýli

Flatahraun 1
220. Hafnarfirði

Glæsilegar 2,3,og 4ra herb. íbúðir  í  5 hæða lyftuhúsi   í  hjarta Hafnafjarðar.  Stæði í  bílageymslu fylgir  öllum
íbúðum  hússins.  Nánari  lýsing:  Eldhús  með  m/eikar  innréttingu  og  borðkrók,  stofa  með  útgengi  á
svalir/verönd,hjónaherb. m/rúmgóðum fataskápum.Barnaherb m/fataskáp,baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
m/eikar  innréttingu,Geymsla  og  þvottahús  með  flísum  á  gólfi,borði  og  skolvask.  Lóð  verður  frágengin  og
bílastæði malbikuð.u.þ.b.helmingur íbúðanna er með sér inngangi af svölum. Geymsla er í flestum íbúðanna,
þó fylgir geymsla í sameign nokkrum 2ja herb.íbúðanna.Vagna- og hjólageymsla er í sameign.Íbúðirnar eru
afhentar  fullbúnar  án  gólfefna,þó  er  baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Sturtuklefi  með  nuddi  ofl
,Mynddyrasími.Glæsileg eign sem vert er að skoða,Glæsilegt útsýni af  efri hæðum og frábærar penthouse
íbúðir.   Fyrst  og  önnur  hæðin  eru  nánast  tilbúnar  til  afhendingar.  Húsinu  verður  skilað  fullkláruðu  í  janúar
2007.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasaliLIND
Opið hús milli kl. 14:00 - 15:00

Hvannarimi 4
112. Reykjavík.

Verð: 39,9
Stærð: 193fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 25,1
Bílskúr: já

Parhús á tveimur hæðum m/innbyggðum bílskúr. Neðri hæð: Anddyri, gestasnyrting m/upphengdu wc,
Þvottahús  inngengt  inn  í  bílskúr.  Eldhús  m/borðkrók,  Stofan  m/útgengi  á  afgirta  verönd.  Efri  hæð:
Hjónaherbergi  m/fataskáp  og  geymslulofti.  Þrjú  barnaherbergi.   Baðherbergi  m/hvítri  innréttingu  og
flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Bílskúrinn  er  með  geymslulofti.  Planið  er  hellulagt  og  upphitað.  Garður
nýstandsettur.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 13:00 - 13:30

Rauðavað 13
110. Reykjavík.

Verð: 27,9
Stærð: 114,5 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Vönduð  og  vel  skipulögð  4ra  herb.íbúð  í  fjölbýlishúsi  ásamt  stæði  í  bílageymslu.  Nán.lýsing:  Anddyri
m/fataskáp.  Stofa  og  eldhús  samliggjandi  m/útgengi  á  flísalagðar  svalir.  Eldhúsið  m/eikarinnréttingu,
granit  borðplötu  og  innbyggðum  ísskáp  og  uppþvottavél  sem  fylgir.  baðherb.þvottahús  og  anddyri
flísalagt.  Innréttingar  og  hurðar  úr  eik.  Baðherb.m/innréttingu,upphengdu  wc,handklæðaofn  og  granit
borðpl. Barnaherb.m/fataskáp.Hjónaherb.m/fataskáp.Geymsla innan íbúðar.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 16:00 -  16:30

Sóltún 5
105. Reykjavík.

Verð: 26,2
Stærð: 79,2 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 14,7

Glæsileg 2ja herb.íbúð á 5.hæð í  lyftuhúsi m/stæði í  bílageymslu. Anddyri  m/stórum fataskáp, rúmgóð
stofa  m/útgengi  á  svalir.  Svefnherbergi  m/fataskáp.  Eldhús  m/viðarinnrétt.  tækjum  frá  Siemens  -
ísskápur  fylgir  með.  Baðherb.flísalagt  í  hólf  og  gólf,gólfhiti,  handklæðaofn,  viðarinnrétting  og
baðkar/sturta.Þvottahús flísalagt og m/vaski.  Þvottavél  og þurrkari  fylgir.  Í  íbúðinni  eru þykkar lakkaðar
viðargardínur. Öll gólfefni eru parket og flísar. Geymsla Mynd-dyrasími.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

LAUS STRAX

Vatnsendablettur 721
203. Kópavogi

Verð: 55,0
Stærð: 302,4 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

Einbýlishús  í  byggingu  á  einni  hæð  með  innbyggðum  bílskúr  á  glæsilegum  útsýnisstað,  rétt  við
Elliðavatn.  Íbúðin  er  254,7fm  og  bílskúr  47,7fm.  Nán.lýsing:  Anddyri,  stofa/borðstofa  og  eldhús  allt  í
opnu rými, lofthæð þar er 3,30m. Hjónaherb.m/snyrtingu og fataherb. Tvö barnaherbergi. Baðherbergi,
sjónvarpshol,  þvottahús  og  geymsla.  Innangengt  úr  geymslu  í  bílskúr.  Lagt  er  fyrir  gólfhita.Húsið  er
fullbúið að utan og lóðin grófjöfnuð. Húsið afhendist fokhelt eða eftir nánari samkomulagi.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Frábær staðsetning



www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

112 Reykjavík
Stærð: 85,7 m²

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 12,5

Forstofa er flísalögð með skáp og fatahengi. Eldhús er bjart með góðum hornglugga við borðkrók - Mjög
fallegt útsýni að Esju og til  vesturs. Góð hvít  innrétting með t.f  uppþvottavél - flísar á milli  efriskápa og
eldhúsbekkja.  Stofa/borðstofa  er  björt  með  útgengi á  suður  svalir.  Tvö  svefnherbergi,  bæði  með
skápum. Í baðherbergi er baðkar en það er flísalagt í hólf og gólf. Þvottaaðstaða og gluggi. Gólfefni eru
nýlegt parket á allri íbúðinni fyrir utan baðherbergi og forstofu. Sérinngangur er af svölum.

Vignir
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

112 Reykjavík
Stærð: 79,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 12

Rúmgóð 2ja herbergja 79,9 m² endaíbúð við Berjarima í Grafarvogi.  Sameign er snyrtileg, teppalagður
stigagangur. Forstofa er með flísum á gólfi og góðum skápum. Svefnherbergi er rúmgott með skápum
og parketi á gólfi. Baðherbergi er með flísum, sturta, innrétting og þvottaaðstaða. Sjónvarpshol er tengt
stofu  sem er  rúmgóð  og  sérstaklega  björt-  útgengt  er á  svalir  en  parket  er á  gólfum.  Eldhús  er  með
góðri innréttingu og parketi á gólfi.

Vignir
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

230 Keflavík
Stærð: 175,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 22,7
Bílskúr: 49,8

Einbýlishús á  einni  hæð  með  stórum  bílskúr:  Eignin  skiptist í  forstofu  með  skápum,  þrjú  góð
svefnherbergi  með  skápum,  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtuklefa,  tvær  samliggjandi  stofur  með
mikilli lofthæð og útgengi út á stóra og glæsilega verönd með heitum potti, eldhús með eikarinnréttingu,
þvottahús innaf eldhúsi. Bílskúrinn er c.a 50 fm að stærð. Stutt er í grunnskóla, þjónustu og nærliggjandi
útivistarsvæði á Miðnesheiðinni.

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

230 Keflavík
Stærð: 139,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 22,5
Bílskúr: 43

Mjög falleg og vel við haldið 140fm einbýlishús ásamt 43fm bílskúr við Eyjavelli í  Reykjanesbæ. Á neðri
hæð sem er öll flísalögð er góð forstofa með skápum. Gott eldhús með góðum borðkrók. Þvottahús og
samliggjandi  stofa  og borðstofa  þar  sem er  útgengt á  glæsilegan niðurgrafin  sólpall. Á  efri  hæð eru  3
góð svefnherbergi. Stórt sjónvarpsherbergi og gott baðherbergi með baðkari og sturtu. Efri hæðin er öll
nýparketlögð fyrir utan baðherbergi sem er flísalagt. Rúmgóður bílskúr fylgir eigninni.

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

109 Reykjavík
Stærð: 98,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 11,6

84,3 m² íbúð + 14 m² geymsla, á annarri  hæð við Hjaltabakka í Reykjavík. Stofa er rúmgóð, olíuborið
parket  er á  gólfi,  útgengt  er á  góðar  suður  svalir.  Góður  borðkrókur  við  glugga-  pláss  er  fyrir
borðstofuborð. Eldhús er opið inn í stofu og er nýleg borðplata á innréttingu og einnig nýleg eldavél. T.f.
uppþvottavél. Baðherbergi er dúklagt. Baðkar með sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Á
gangi er gott skápapláss. Tvö rúmgóð svefnherbergi með parketi á gólfi.

Vignir
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

110 Reykjavík
Stærð: 96,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 13,7

Falleg fjögurra herbergja íbúð á efstu hæð við Hraunbæ í Reykjavík. Forstofan er parketlögð og er með
skápum.  Stofan  er  parketlögð  og  er  með  útgengi á  stórar  suður  svalir.  Parketlagt  eldhús  með  góðri
innréttingu  og  borðkrók.  Parketlagður  gangur  með  skápum.  Hjónaherbergið  er  parketlagt  og  er  með
skápum.  Barnaherbergin  eru  tvö  og  eru  með  dúk á  gólfum,  annað  herbergið  er  með  skápum.
Baðherbergið er flísalagt og er með nuddbaðkari.

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

101 Reykjavík
Stærð: 64,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1928
Brunabótamat: 8,6

3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli í miðbænum. Eignin skiptist í stofu og gang með parketi á gólfi,
eldhús  með  dúk á  gólfi  og  ágætri  eldhúsinnréttingu  með  fínu  skápaplássi,  baðherbergi  með  sturtu,  2
svefnherbergi með skápum, annað með dúk á gólfi og hitt flotað. Hátt er til lofts í íbúðinni. Geymsla með
þvottaaðstöðu er í sameign. Stór sameiginlegur pallur er við hlið hússins.

Vignir
Sölufulltrúi

vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

105 Reykjavík
Stærð: 80,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 10,3

80,4  fm  þriggja  herbergja  íbúð  við  Stórholt í  Reykjavík.  Stigangangur  er  teppalagður.   Eldhús  er  með
ágætri dökkri innréttingu - innbyggð uppþvottavél og borðkrókur við glugga. Stofa er með parketi á gólfi.
Tvö  svefnherbergi  eru í  íbúðinni,  annað  með  dúk á  gólfi  en  hjónaherbergi  er  með  parketi.  Lítið
baðherbergi  með  baðkari. Í  kjallara  er  sameiginlegt  þvottahús  og  sérgeymsla.  Einnig  fylgir  íbúðinni
herbergi í kjallara sem er í útleigu- baðherbergi með sturtu fylgir því herbergi.

Vignir
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali



www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

109 Reykjavík
Stærð: 122

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 16,2

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) við Blöndubakka í Reykjavík. Eignin skiptist í góða forstofu
með  skápum  og  parketi á  gólfi.  Tvö  góð  barnaherbergi  með  plastparketi  og  tvöföldum  skápum.
Hjónaherbergi með skápum og parketdúk á gólfi. Flísalagt baðherbergi með bakari og þvottahúsi innaf.
Gott  eldhús með góðu skápaplássi  og borðkrók.  Rúmgóð parketlögð samliggjandi  stofa og borðstofa
með útgengi á svalir með flottu útsýni yfir borgina.

Hreiðar
Sölufulltrúi

hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

170 Seltjarnarnes

Verð: 29.900.000
Stærð: 99,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 13,9

Fallega 100 fm. 3ja herbergja endaíbúð með góðu útsýni á efstu hæð í lyftuhúsi fyrir  eldri  borgara auk
yfirbyggðra svala.  Komið er inn í andyri með góðum skápum. Eldhús er með hvítri/beiki innréttingu og
borðkrók.   Stofan er  mjög rúmgóð og skiptist í  borðstofu,  stofu og sjónvarpshol.  Baðherbergi  er  með
sturtu  og  snyrtilegri  innréttingu.  Svefnherbergið  er  mjög  rúmgott  með  góðu  skápaplássi.  Ljóst
eikarparket er á öllum gólfum nema baðherbergi en þar er dúkur.

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

230 Keflavík
Stærð: 100

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 13,3

100m²  3ja  herbergja  íbúð á  1.  hæð í  fjórbýli.  Eignin  skiptist í  sameiginlega  forstofu,  hol,  tvö  herbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. Hol með parketi á gólfi. 2 herbergi með parket á gólfi og skáp.
Baðherbergi  með  flísum á  gólfi  og  veggjum,  baðkar.  Þvottahús  með  hillum,  skolvask  og  málað  gólf.
Eldhús parket á gólfi, beiki innrétting, eldavél og vifta. Stofa parket á gólfi og hurð út á verönd.

Snorri
Sölufulltrúi

snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

210 Garðabær
Stærð: 196,30

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 27,1

Fallegt  196,3 fm einbýli á einni hæð og 12 fm geymsluskúr á lóð á  FRÁBÆRUM STAÐ Í GARÐABÆ.
Komið er inn í flísalagða forstofu með skápum. Gott herbergi inn af forstofu með skáp. Eldhús er dúklagt
með ágætis innréttingu og borðkrók. Baðherbergið er flísalagt og er  með fallegri innréttingu, baðkari og
sturtu. Rúmgóð borðstofa og stofa með nýlegu parketi, gengið út í 32 fm sólstofu með heitum potti. 3
rúmgóð parketlögð herbergi með skápum. Hjónaherbergi er parketlagt og er með skápum.

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

201 Kópavogur
Stærð: 148,8

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22,2

Falleg  Penthouse  íbúð á  2.  hæðum  með  góðu  útsýni.  Smekklegar  innréttingar  og  vandað  til  alls
frágangs.   Íbúðin  skiptist í  forstofu  með  góðum  fataskápum,  opið  eldhús  með  fallegri  Kirsuberjaviðs
innréttingu  og  stáltækjum,  bjarta  stofu  með  útgengi á  suðvestur  svalir, 4  svefnherbergi  með  skápum,
sjónvarpshol á efri hæð og 2 baðherbergi. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu, stór sérgeymsla í sameign
og svo sameiginlegar 2 hjólageymslur.

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

201 Kópavogur
Stærð: 133,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 19.450.000

Falleg  penthouse  íbúð á  2.hæðum  með  góðu  útsýni.  Íbúðin  er  með  smekklegum  innréttingum  og
vönduðu  parketi á  öllum  rýmum  nema  baðherbergi  og  þvottahúsi.  Mikil  lofthæð  er í  íbúðinni.  Eignin
skiptist  forstofu  með  skápum,  borðstofu,  eldhús  með  Kirsjuberjaviðs  innréttingu,  rúmgóða  stofu  með
útgengi út á svalir, 2 svefnherbergi með skápum, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, þvottahús. Á
efri hæðinni er sjónvarpsstofa með útgengi út á sameiginlegar svalir. Sér geymsla er í sameign.

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

101 Reykjavík
Stærð: 139,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1922

Brunabótamat: 15,5
Bílskúr: 21

Sérlega  glæsilega  mikið  endurnýjaða  sérhæð í  einu  glæsilegasta  húsi í  miðbæ  Reykjavíkur.  Eignin
skiptist í tvennt. Annarsvegar góða sérhæð með bílskúr og hinsvegar stúdíóíbúð sem kjörin er til útleigu.
21 fm bílskúr fylgir eigninni.

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

270 Mosfellsbær
Stærð: 99,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 16,3

Raðhús í  Mosfellsbæ.  Forstofa  er  með  hengi  og  flísa-marmari á  gólfi.  Herbergisgangur  er  með
eikarparketi á gólfi. Baðherbergi er með flísa-marmara á gólfi, hvítri innréttingu og baðkari. Barnaherbergi
er með dúk á gólfi, hjónaherbergi með góðu skápaplássi og dúk á gólfi. Þvottahús er með dúk á gólfi.
Eldhús er með eikarparketi á gólfi og hvítri innréttingu og fínum borðkrók, uppþvottavél og ísskápur geta
fylgt. Stofan er björt með eikarparketi á gólfi og útgengi á góðan pall. Stigi er upp á 17 fm rishæð.

Baldvin
Sölufulltrúi

baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali
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Ægisíða 117
Reykjavík

Verð: 18.400.000
Stærð: 79,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 10.850.000

RE/MAX BORG kynnir:  Mikið  endurnýjuð  3ja  herbergja  íbúð í  kjallara  með sérinngangi.  Komið  er  inn  í
forstofu  með  flísum  á  gólfi  og  fatahengi.  Þaðan  er  gengið  inn  í  parketlagða  stofu,  inn  af  stofu  er
svefnherbergi með innbyggðum skúffum og fatahengi, parketlagt. Hjónaherbergi er með lausum skápum
sem  fylgja,  halogen  lýsing  í  lofti.   Lítið  parketlagt  hol  er  fyrir  framan  eldhús,  eldhús  er  með  nýrri
innréttingu og nýjum tækjum borðplötu. Tveir gluggar eru í eldhúsinu.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 17:00-17:30

Arnarás 12
Garðabær

Verð: 38.500.000
Stærð: 123,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.785.000

REMAX BORG kynnir sérlega fallega eign á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Rúmgóð flísalögð forstofa
með  góðum  skápum.  Stórt  flísalagt  þvottahús  er  inni  í  íbúðinni.  Dökkt  merbó  parket  er  nánast  á  allri
íbúðinni. Stofan er mjög rúmgóð með frábæru útsýni til Bessastaða og Esjunnar. Útgengt er úr stofu á
stórar  suðursvalir.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og gólf  og  með góðri  innréttingu.  Eldhúsið er  sérlega
glæsilegt með vönduðum tækjum , háfi og borðkrók. Hjónaherbergi er mjög rúmgott.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 14:00-14:30

Ásbúð 43
Garðabær

Verð: 45.900.000
Stærð: 220,6

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 28.100.000
Bílskúr: já

RE/MAX BORG kynnir fallegt raðhús á tveimur hæðum í grónu hverfi í Garðabæ. Komið er inn í rúmgóða
forstofu með góðum fataskáp, í forstofunni er gestasnyrting með gufubaði þar innaf, gott svefnherbergi,
ágætt  sjónvarpsherbergi  með stóru  þvottahúsi.  Góður  stigi  liggur  á  milli  hæða.  Á  efri  hæðinni  er  stórt
hjónaherbergi  með góðum skápum.  Tvö góð barnaherbergi  en  möguleiki  er  á  því  þriðja.  Gott  flísalagt
baðherbergi með bæði baðkari og sturtu. Rúmgóð björt stofa með góðum gluggum í norður.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 15:00-15:30

Básbryggja 5
Reykjavík

Verð: 26,9
Stærð: 123,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: já

REMAX  BORG  kynnir  fallega  3  herbergja  íbúð  en  með  möguleika  á  fjórða  herberginu  í
bryggjuhverfinu.Öll  íbúðin  nema baðherbergi  er  parketlögð með fallegu ljósu eikarparketi.Baðherbergið
er  físalagt  með  gráum  gólfflísum  og  hvítum  veggflísum.Einnig  er  falleg  innrétting  á  baði.Eldhúsið  er
sérlega glæsilegt með hvítum skápum og stálflísum á milli  innréttinga.Einnig er  gaseldavél  og stálháfur
Vandaðir skápar eru í íbúðinni og ná þeir til lofts.Innangegnt er í góðan bílskúr með glugga

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Sunnudag kl 16-16.30

Þrastarás 16
Hafnarfjörður

Verð: 25,9
Stærð: 112,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.100.000
Bílskúr: nei

REMAX  BORG  kynnir  glæsilega  4  herbergja  endaíbúð  í  litlu  fjölbýli.Gengið  er  inní  íbúðina  af
svölum.Forstofan er flísalögð og með góðum skáp.Í íbúðinni eru 3 svefnherbergi,stórt hjónaherbergi með
góðu skápaplássi  einnig  eru  skápar  í  barnaherbergjum.  Parket  er  á  stofu  og herbergjum.Þvottahús  er
inní íbúðinni og einnig lítil geymsla sem getur nýst sem lítið herbergi jafnvel. Allar innréttingar eru frá Alno.
Gengið er út á svalir út úr stofu. Svalirnar eru rúmgóðar og með góðu útsýni. Uppl s. 6934085

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Mán kl 18-18.30

Reykjanesbær
Stærð: 62,1 

Fjöldi herbergja: 2 
Byggingarár: 1982 
Brunabótamat: 8,7 

Sigríður
Sölufulltrúi

sigga@remax.is

Smekkleg 2ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli. Gengið inn í flísalagða forstofu með skápum. Rúmgóð stofa 
með kirsuberja smelluparketi á gólfi, úr stofu er gengið út á svalir.Flísalagt eldhús með beiki innréttingu og 
góðum borðkrók. Svefnherbergi með skápum, og nýlegt smelluparketi á gólfi.  Dúklagt baðherbergi með 
flísum á veggjum, baðkari með sturtu og t.f. þvottavél. Sér geymsla í kjallara. Sameign tekin í gegn fyrir ca 
4 árum. Vatnslagnir nýlega endurnýjaðar. Á eigninni hvílir lán í erlendri myn sem fylgt með.
Tilvalin fyrstu kaup !

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

Ljósvallagata 30
101 Reykjavík

Verð: 20,0
Stærð: 68,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 10,4

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudag 18:30-19:00
Afar falleg og sjarmerandi risíbúð á frábærum stað. Íbúð er mun stærri í fm sem gefið er upp
hjá FMR. Einnig  er  ekki  innifalið í  fm  sameiginleg  útigeymsla.  Fallegt  útsýni.  Þrjú  svefnherbergi,  tvö
rúmgóð. Flísalagt  baðherbergi  með  baði  og  sturtu,  t.f.  þvottavél.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu,  nýleg
stáltæki, gaseldavél.  Rúmgóð  stofa  og  borðstofa.  Furu  gólfborð á  allri  íbúðinni  utan  baðherbergis.
Geymsla  í sameign. Sjón er sögu ríkari.
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Verð: frá 54,3m.
Stærð: 286-322fm
Fjöldi herbergja: 5

Byggingarár: 2006
Bílskúr: já

Lyngholt 9, 11 og 13
Álftanes

MJÖG  FALLEG  OG  STÓR  EINLYFT  5  HERBERGJA  EINBÝLISHÚS  MEÐ
INNBYGGÐUM  TVÖFÖLDUM  BÍLSKÚR  VIÐ  LYNGHOLT  Á  ÁLFTANESI.
HÚSIN  AFHENDAST  TILBÚIN  TIL  INNRÉTTINGA.  Húsin  skiptast  í  anddyri
með  geymslu  og  salerni.  Rúmgott  eldhús  með  borðstofu  á  milli  eldhús  og
stofu.  Stofan  er  opin  og  björt.  Þrjú  góð  barnaherbergi,  stórt  hjónaherbergi
með salerni og fataherbergi. Gangur með sjónvarpsholi, góðu baðherbergi og
þvottahúsi.  Útgengt  er  úr  hjónaherbergi,  baðherbergi,  eldhúsi  og  stofu  út  á
verönd.  Húsin  afhendast  fullbúin  að  utan  en  tilbúin  til  innréttinga  að  innan.
Gluggar  eru  úr  furu.  Hurðir  og  opnanleg  fög  úr  oregon  pine,  tvöföld
bílskúrshurð úr áli.  Húsin eru steinuð að utan með ljósum lit  og með gráum
granítflísum að hluta. Lóð skilast grófjöfnuð.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 15-15:30

Straumsalir 1
201 Kópavogur

Verð: 31,5 m.
Stærð: 120

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17,8 m.

Mjög  falleg  og  björt  4ra  herb.  120fm  íbúð  með  sérinngangi  í  litlu  fjölbýli  á  góðum  stað  í  Kópavogi.
Forstofa flísalögð, fataskápar. Stofa mjög rúmgóð og björt, fallegt útsýni, útg. á svalir.  Eldhús er opið í
stofu, innrétting úr ljósum hlyn, vönduð tæki, innbyggð uppþvottavél sem fylgir með. Þrjú svefnherb. öll
með  skápum.  Á  herbergisgangi  eru  fataskápar.  Baðherb.  m.  flísum  á  gólfi  og  veggjum,  baðkar  og
sturtuklefi, gluggi. Á gólfum er parkett úr ljósum hlyn. Þvottahús innan íbúðar, flísar á gólfi.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 16-16:30

Móvað 3
Reykjavík

Verð: TILBOÐ
Stærð: 252,0 fm.

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2005

Bílskúr: 32,4 fm.

Stórglæsilegt og vel skipulagt 252,2 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Húsið sjálft er
217,9 fm auk 34,3 fm bílskúr. Mikið var lagt í hönnun og skipulag  með nútíma kröfur í huga.  Gluggar
eru fallegir og síðir með skemmtilegri birtu.  Hægt er að fá húsið afhent skv. skilalýsingu, fullbúið að utan
með  grófjafnaðri  lóð  og  fokhelt  að  innan.  Einnig  er  hægt  að  taka  við  húsinu í  núverandi  ástandi;
uppsteypt með gluggum, og lagnaleiðum. Teikningar á skrifstofu. Komdu og gerðu tilboð.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

SENTER

Gerðu tilboð

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

Verð: 20,9 m.
Stærð: 84-117 fm

Fjöldi herbergja: 2ja og 4ra
Byggingarár: 2005

Rauðavað 17
110 Reykjavík

Höfum fengið  í  sölu  mjög fallegar  og vandaðar  2ja  og 4ra  herb.  íbúðir  með
stæði  í  bílageymslu  á  góðum stað  í  Norðlingaholti.  Fallegar  sprautulakkaðar
innréttingar  í  eldhúsi,  granítborðplata,  öll  tæki  fylgja  með þ.m.t.  ísskápur  og
uppþvottavél.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  innrétting  með
granítborðplötu, handlaug ofaná, baðkar með sturtuaðstöðu. Eikarfataskápar
i  herbergjum  og  innihurðar  úr  eik.  Sólbekkir  úr  svörtu  granít.  Þvottahús  og
geymsla innan íbúðar, flísar á gólfi. Flísar á anddyri. Að öðru leiti skilast íbúðin
án gólfefna. Að utan er húsið steinað og lóð fullbúin.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá kl.13:30-14:30

Verð: Frá 50M
Stærð: 303,0 fm.+
Fjöldi herbergja: 7

Byggingarár: 2006
Bílskúr: 45,4 fm.

Klettagljúfur
Ölfus

Falleg  og  vönduð  einbýlishús í  sveit,  við  Klettagljúfur í  Ölfusi.  Nálægt
Hvergagerði. Húsunum, sem eru 303,0 fm. að stærð með 45,4 fm. bílskúr, er
skilað  tilbúnum  að  utan,  með  öllum  hurðum,  og  með  grófjafnaðri  lóð.  Að
innan  eru  húsin  tilbúin  undir  málningu  og  innréttingar,  allir  millivegir  tilbúnir,
allar  innhurðir  komnar,  rafmagn,  hiti  og  vatn  tilbúið  og  ofnar  uppsettir  og
tengdir.  Húsin  skiptast í  forstofu,  gestasnyrtingu,  rúmgott  eldhús,  stóra
borðstofu  og  stofu, 5  svefnherbergi,  stórt  baðherbergi,  þvottahús,  geymslu
og tvöfaldan bílskúr. Lóðir eru mjög stórar, um 6.000,0 fm. hver. Á hverri má
byggja um 800,0 fm. samtals,  þar  af  um 100,0 fm. fyrir  t.d.  tómstundahús,
vinnustofu  eða hesthús. Eitt húsið er með kjallara sem er skilað fokheldum.
Kjallarinn  er  um  190,0  fm.  Nánari  upplýsingar  veita  Bjarni í  síma  821-0654

Bjarni
Sölufulltrúi

821-0654
bjarni@remax.is

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl. 16 - 16:30
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Verð: 32,9-33,9
Stærð: 96

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20,6
Bílskúr: Bílageymsl

Herjólfsgata 36
220 Hafnarfjörður

Íbúð fyrir 60 ára og eldri. Afar vönduð og glæsileg íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi á
besta  stað  í  Hafnarfirði.  Íbúðin  er  96  fm  með  geymslu.  Komið  er  inn  í
flísalagða forstofu með góðum skápum. Eldhúsið er með fallegri  innréttingu,
flísar á milli skápa og vönduð tæki úr stáli. Rúmgóð og björt stofa með mikilli
lofthæð. Gegnheilt niðurlímt eikarparket er á stofunni. Í stofunni er 9fm milliloft
sem  ekki  er  skráð  í  fermetratölu  íbúðar.  Baðherbergið  er  flísalagt,  falleg
innrétting  og  sturta.  Svefnherbergið  er  parketlagt,  rúmgóðir  fataskápar.
Þvottahús  og  búr  er  inn  í  íbúð.  Geymsla  fylgir  íbúð  í  sameign.  Stæði  í
bílageymslu  fylgir.  Íbúðin  er  öll  hin  vandaðasta.  Allur  frágangur  við  húsið
bæðið innan sem utan er vandaður. Húsvörður er í húsinu. Um er að ræða 2
íbúðir. Eru þær staðsettar í húsi númer 36 og 40.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 13:00-13:30

Verð: 31,5
Stærð: 127,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 19,9

Straumsalir 2
201 Kópavogur

Glæsileg  4ra  herbergja  íbúð á  2.hæð í  litlu  fjölbýli á  góðum  stað  í
Salahverfinu.  Komið  er  inn  anddyri  sem  er  með  tvöföldum  skápum.  Mjög
rúmgóð stofa með parketi á gólfi og útgengi á stórar flísalagðar suður svalir.
Eldhúsið er opið og bjart, falleg hvít sprautulökkuð innrétting. Hjónaherbergið
er parketlagt, rúmgott og með góðu skápaplássi. Tvö rúmgóð barnaherbergi,
bæði  með  parketi  og  skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt,  baðkar  og  sturta.
Hvít  sprautulökkuð  innrétting  er á  baðinu.  Þvottahús  er í  íbúðinni.  Geymsla
með glugga fylgir  íbúðinni á  jarðhæð. Sameiginleg hjólageymsla er í  húsinu.
Allar  innréttingar,  hurðir  og  skápar  eru  lakkaðar í  háglans  hvítu.  Screen
gluggatjöld eru fyrir  öllum gluggum nema á baði.  Stutt  er í  skóla,  íþróttir  og
aðra þjónustu. Þetta er eign sem vert er að skoða!

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Mávahlíð 10
105 Reykjavík

Verð: 15,2
Stærð: 63

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946
Brunabótamat: 8,3

Falleg 2ja herbergja íbúð í kjallara í Hlíðunum. Komið er inn í forstofu með góðum skápum, fallegar flísar
á gólfinu. Inn úr forstofunni er komið í miðrými. Úr því er gengt í svefnherbergi með skápum og parketi á
gólfi. Stofan er þar við hliðina, parket á gólfi. Stofan nýtist vel sem stofa og borðstofa. Baðherbergið er
flísalagt,  flísalögð  sturta.  Eldhúsið  er  með hvítri  innréttingu,  fallegu  veggfóðri  á  milli  skápa.  Parket  er  á
eldhúsinu. Falleg íbúð sem vert er að skoða. Frábær fyrstu kaup!

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:30-17:00

Rjúpnasalir 14
201 Kópavogur

Verð: 26,3
Stærð: 94,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 16,4
Bílskúr: Bílageymsl

Falleg og rúmgóð 2ja  herbergja  íbúð.  Upphaflegar  teikningar  gera ráð fyrir  að íbúðin  sé 3ja  herbergja.
Íbúðin er á 14.hæð í lyftuhúsi í Salahverfinu. Innréttingar og skápar eru ú mahogny. Forstofa með góðum
skápum, mustang flísar á gólfi. Eldhúsið er með góðri innréttingu, flísar á milli skápa. Herbergi með góðu
skápaplássi. Baðherbergi flísalagt, sturta. Þvottahús í íbúð. Stofan er mjög rúmgóð og björt með útgengi
á austursvalir, mjög mikið útsýni. Stæði í bílageymslu, geymsla þar inn af. Topp eign!

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Stærð: 259 fm
Fjöldi herbergja: 5-6

Byggingarár: 1975
Brunabótamat: 35.070.000

Bílskúr: 50,4 fm

210 Garðabæ

GLÆSILEGT  EINBÝLISHÚS á  einum  eftirsóttasta  stað í  Garðabæ.  Húsið
skiptist í  forstofu,  gestasalerni,  sjónvarpshol,  eldhús,  stofu,  sólstofu,
bókaherbergi,  tvö  barnaherbergi,  hjónaherbergi  með  fataherbergi,
baðherbergi,  geymslu,  þvottaherbergi  og  geymslurými í  kjallar  (ekki  inní
fermetratölu)  ásamt  tvöföldum  bílskúr  og  gróðurhúsi.  Forstofa,  gestasalerni
og hol eru með náttúrusteini á gólfi. Bókaherbergi, stofa, eldhús og borðstofa
eru  með  gegnheilu  parketi á  gólfi.  Eldhúsið  er  með  innréttingu  úr  hnotu  og
borðkróki  allt  hannað  af  Öglu  Mörtu  innanhúsarkitekt. Í  stofunni  er  arin  og
útgengi á hellulagða suð-vestur verönd. Sólstofa er með náttúrustein á gólfi.
Baðherbergi  er  flísalagt  með sturtuklefa og baði.  Garðurinn er  vel  ræktaður.
Hiti er í helllulagðri innkeyslu. Stutt í alla þjónustu.

Sigurður
Sölufulltrúi

sg@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550
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Hamravík 20
112 Reykjavík 

Verð: 36.700.000
Stærð: 158,6 fm.

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 24.400.000

Sem ný, gullfalleg 5-6 herbergja íbúð í  nýtískulegu fjölbýli  með sérinngangi  og gluggum í  fjórar áttir  og
það ekki að ástæðulausu því útsýnið er stórkostlegt. Fjögur góð svefnherbergi, rúmgóð stofa/borðstofa
og sjónvarpshol með eikarparketi á gólfi. Flott baðherbergi. Allar innréttingar eru úr ölur (já, rétt beygt!).
Barnvænt  og  náttúruvænt  hverfi  því  öll  þjónusta  er  í  næsta  nágrenni,  svo  sem  skólar,  leikskólar,
Spöngin, göngustígar og golfvöllur. Stór og flott íbúð. Smellpassar fyrir hjón með 3 börn!

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Miðtún 15
105 Reykjavík 

Stærð: 145 fm
Fjöldi herbergja: 6

Byggingarár: 1941

Einbýli eða tvíbýli. Af hverju leitar þú? Tvær íbúðir í sama húsi, þriggja herbergja hæð (82,2 fm., kr. 20.5
m.kr.)og þriggja herbergja íbúð í  kjallara (62,8 fm.,  kr.  15,7).  Báðar íbúðir  í  fínu standi.  Eldra leyfi  til  að
byggja ofan á fyrir hendi. Selst saman eða sitt í hvoru lagi. Frábært tækifæri til að finna einbýli á þessum
reit  sem  nú  er  í  mikilli  uppbyggingu  en  einnig  tilvalið  tækifæri  fyrir  þá  sem  eru  að  leita  að  lítilli  íbúð
miðsvæðis. Komið og skoðið.

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30.

Austurberg
Reykjavík

Verð: 17,7 M
Stærð: 98,3 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 12,5 M
Bílskúr: já

Þriggja herbergja íbúð á fjórðu hæð í  góðu fjölbýlishúsi   .  Plastparket er á allri  íbúðinni  að undanskildu
baðherbergi.  Ágætis  forstofa  með  föstum  skápum,  baðherbergi  er  flíslagt  í  hólf  og  gólf  og  er   með
baðkari og tengi fyrir þvottavél. Barnaherbergi með föstum skáp, hjónaherbergi er með góðum föstum
skápum.  Eldhús  er  með  upprunalegri  innréttingu  í  góðu  standi,  rúmgóð  stofa  með  útgengi  á  svalir.
Geymsla er á fyrstu hæð. Bílskúrin er 17,9 fm. Stutt í margvíslega þjónustu.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Góð eign á góðum stað

Þrastarás 4
Hafnarfjörður

Verð: 24,9 M
Stærð: 109 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17,4 M

Gullfalleg íbúð á jarðhæð með sér inngangi og möguleika á sólpalli  í  útsýnisátt.  Íbúðin er öll  innréttuð í
stíl,  mahogny  innréttingar  með  halogen  ljósum  í  eldhúsi  og  herbergjum.  Á  gólfum  eru  gráar  mustang
flísar  nema á  hluta  stofu  og í  herbergjum er  mahogny parket.  Næturljós  eru  á  gangi.  Baðherbergið  er
sérlega skemmtilegt með stórum sturtuklefa, upphengdu salerni og ljósri innréttingu við vask, flísar í hólf
og gólf. Innbyggt útvarp. Íbúðin er nálægt skóla og þjónustu. * * TOPP EIGN * *

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl 16:00 -16:30

104 Reykjavík 
Stærð: 188 fm 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1944 

Bílskúr: Já 

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilegt einbýlishús á Langholtsvegi. Húsið er á tveimur hæðum og er nýbúið að
endurnýja  að nánast  öllu  leyti.  Baðherbergi  eru  tvö,  svefnherbergi  þrjú  og stofur  þrjár.  Tveir  inngangar
eru í húsið. Bílskúr er með húsinu. Nýtt parket er á gólfum og náttúruflísar. Innréttingar úr kirsuberjavið á
baði og í eldhúsi eru nýjar. Allir skápar í herbergjum einnig nýir. Öll tæki í eldhúsi og baði eru ný. Hiti er í
gólfi í eldhúsi og baði. Falleg lóð. Hagstæð lán áhvílandi.

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is

113 Reykjavík 
Stærð: 103,1 

Fjöldi herbergja: 3 
Byggingarár: 2002 

Brunabótamat: 17.550.000 

Jónas Örn 
Jónasson hdl. 

lögg. fasteignasali 

jonas@remax.is

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilega vel skipulagða 3ja herb. íbúð í Grafarholtinu. Íbúðin er 103,1 fm á 
sérhæð. Forstofa m/ náttúrustein og fataskáp. Eldhús m/ innréttingu úr hlyn og náttúrustein á gólfi og 
borðkrók. Herbergi eru tvö og rúmgóð með skápum/parketi úr hlyn. Innaf eldhúsi er þvottaherb. og 
geymsla. Útgengt er úr eldhúsi úti á suðursvalir. Baðherb. er flísalagt með baðkari. Stofa er með einstöku 
útsýni í norður/vestur. Húsið er snyrtilegt með góða sameign.  Laus strax/hagstæð lán áhvílandi.

110 Reykjavík 
Stærð: 111,1 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 1985 

Brunabótamat: 13.365.000 

RE/MAX  Mjódd  kynnir  glæsilega  89,2  fm  íbúð á  2.  hæð í  blokk í  árbænum.  Húsið  er  klætt  og
“viðhaldsfrítt” m/ stæði í bílskýli, 21,2 fm.  Komið er inn í forstofu með granítflísum á gólfi og fataskápum.
Eldhús er á vinstri hönd með uppr. innréttingum. Granítflísar eru á borðum og ný eldavél. Í búðinni eru 3
svefnherbergi  með  skápum.  Gott  sjónvarpshol  er á  hægri  hönd.  Baðherbergi  með  nýuppgerðri
innréttingu og baðkari með sturtu. Parket er á íbúðinni og flísar á baðherbergi. Sameign og lóð mjög fín.

Jónas Örn 
Jónasson hdl. 

lögg. fasteignasali 

jonas@remax.is

Akranesi
Stærð: 227,1

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 26.100.000

TIL  SÖLU ÞESSI  VIRÐULEGA OG VANDAÐA EIGN Í  HJARTA BÆJARINS MEÐ ÍBÚÐARHERBERGI  Í
KJALLARA. - MJÖG HAGSTÆÐ YFIRTAKANLEG LÁN GETA FYLGT OG VÆRI ÞÁ ÚTBORGUN UM 3,8
MILJ. -  AFHENDING  GETUR  ORÐIÐ  FLJÓTT. -  LEIGA  KEMUR  EINNIG  TIL  GREINA.  *OPIÐ  HÚS
MÁNUD.  20.NÓV.  KL.  17-18.  NÁNARI  UPPLÝSINGAR  OG  FL.  MYNDIR  Á:
www.mbl.is/mm/fasteignir/fasteign/?eign=219871.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550
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Verð: 24.900.000
Stærð: 131

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 16.455.000
Bílskúr: Já

Skeljagrandi 4
Vesturbær

Falleg 4. herbergja íbúð á annari hæð í 3 hæða fjölbýli í Vesturbænum ásamt
bílskýli  í  kjallara.  Húsið  var  málað  og  sprunguviðgert  í  sumar,  fallegur
skrúðgarður  fyrir  framan  hús.  Sérinngangur  er  af  svölum,  komið  er  inn  í
flísalagaða forstofu, þar sem er björt stofa sem útgengt er á svalir.  Eldhúsið
er ljósri snyrtilegri innréttingu. Á ganginum er 2 parketlögð svefnherbergi með
skápum, 3ja herbergið er búið að breyta yfir í fallega borðstofu. Baðherbergið
er með baðkari og tengi fyrir þvottavél. 25 fm geymsla er í kjallara er ekki inn í
fm fjölda,  einning er  sameiginleg hjóla-,vagnageymsla og þvottahús.   Íbúðin
er  vel  staðsett  í  Vesturbænum  stutt  er  í  leikskóla,  skóla  og  aðra  þjónustu.
Sameign er öll til  fyrirmynda og næg bílastæði á sameigninlegri lóð. Frábært
útsýni er upp á Esju og inn á Faxaflóa.

Jóhanna Helga
Sölufulltrúi

868 7225
joka@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringdu og bókaðu skoðun

Verð: 14.800.000
Stærð: 90,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Laut 16 
Grindavík

RE/MAX HEIMILI  OG JARÐIR  KYNNA:  12  íbúða  fjölbýlishús  í  byggingu.  90
prósent  lánamöguleiki.  Byggingaraðili  lánar  10  prósent  til  viðbótar  við  80
prósent  frá  íbúðalánasjóði.  Húsið  er  steyp  með  einingum  frá
einingarverksmiðjunni  Borg.  Íbúðirnar  skilast  fullbúnar  án  gólfefna.
Innréttingar,  fataskápa  og  hurðir  geta  kaupendur  valið,  eik,  maghony  eða
lakkað  hvítt.  Húsið  verður  steinað  að  utan.  Lóð  verður  tyrfð  og  bílaplan
malbikað. Húsið er vel staðsett nálægt skóla og leikskóla. Þetta eru virkilega
gott tækifæri enda skemmtilegar íbúðir, gott verð og mjög góð  staðsetning.
Aðeins  nokkrar  íbúðir  eftir.  Íbúðirnar  verða  tilbúnar  til  afhendingar  2007.
Byggingaraðili:  Landmenn  ehf.  Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Drífa  Björk
Kristjánsdóttir sölufulltrúi RE/MAX s. 869 1078.

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

90 PRÓSENT LÁNAMÖGULEIKI !

Verð: 32.900.000
Stærð: 186.4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 29.600.000
Bílskúr: JÁ

KÁLFHÓLAR 25
SELFOSS

LAUS  FLJÓTLEGA  -  RE/MAX  Heimili  og  Jarðir  kynna:  Virkilega  fallegt
einbýlishús  á  rólegum stað  í  Suðurbyggð á  Selfossi.  Komið  er  inn  í  flísalagt
anddyri og þaðan er gengið inn á gang með stofu og eldhús á vinstri hönd.
Upptekið  loft  í  stofu.  Á  hægri  hönd  úr  anddyri  eru  3  svefnherbergi  ásamt
baði. Allar innréttingar eru frá Fríform. Leik- og grunnskóli eru mjög stutt frá.
Hiti í gólfum. Eignin getur losnað fljótlega, jafnvel fyrir jól.   BÓKAÐU SKOÐUN
Í DAG HJÁ ÞÓRÓLFI SÖLUFULLTRÚA Í SÍMA 891-8881.

Þórólfur
Sölufulltrúi

891 8881
thorolfur@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús Í dag frá kl 16:00 -17:00

Sóltún 23
800 Selfoss

Verð: 26.900.000
Stærð: 151,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 24.300.000
Bílskúr: Já 

Fallegt raðhús á rólegum stað. Forstofa, gott hol í miðju húsi og þar er góð aðstaða fyrir sjónvarpsrými.
Stofa er rúmgóð, upptekið loft og útgengt út á pall. Eldhús opið inn af stofu með fallegri hvítri innréttingu,
skenkur með innbyggðri lýsingu. Gegnheil eik á gólfum í stofu, eldhúsi, holi og hjónaherbergi. Mjög gott
hjónaherbergi með nýjum mahogny fataskáp frá Axis. Baðherbergi með náttúruflísum á gólfi, baðkar og
upptekið loft. Innangengt í bílskúr úr íbúð. Góð eign á góðu verði.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús sunnudag kl 17:00 - 17:30

Vesturgata 50a
101 Reykjavík

Verð: 15.800.000
Stærð: 77,8

Fjöldi herbergja: 3ja herb.
Byggingarár: 1962

Brunabótamat: 9.760.000

RE/MAX LIND kynnir 3ja herbergja 77,8 fm kjallara íbúð með sér inngangi við Vesturgötu 101 Reykjavík.
Íbúðin  skiptist  í  flísalagða  forstofu,  þvottahús  /  geymslu,  flísalagt  baðherbergi  með  sturtu  og
baðinnréttingu.  Stofu  /  sjónvarpsherbergi,  eldhús  með  snyrtilegri  ljósri  eldhúsinnréttingu  og  2  rúmgóð
herbergi. Parketdúkur er á herbergjum, stofu og eldhúsi. Samkvæmt fasteignarmati ríkisins telst íbúðin
ósamþykkt.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30
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Hörður
lögg. fasteignasali

hordur@remax.is

Ingibjörg
Sölufulltrúi

ingibjorg@remax.is

104-105 Rvk.

Sunnubúðirnar við Mávahlíð og við Álfheima eru til sölu.
Búðirnar eru  báðar í góðum rekstri og  vel staðsettar í rótgrónum hverfum.
Verslanirnar eru snyrtilegar á allan hátt og eru með trygga viðskiptavini og góð
viðskiptasambönd. Verslanirnar er vel skipulagðar með góðu afgreiðslukerfi, merkur 
kerfi. Gott aðgengi er að verslunum.  Veltan er stöðug og vaxandi. Góðir samningar 
eru við birgja og Lottó.  Geymslurými fyrir vörulager er gott í báðum verslunum.  Mjög
góðir kælar fyrir mjólkurvörur og gosvörur.  Hagstæðir leiguskilmálar.

Grafarholt
Stærð: 93,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 16.385.000

RE/MAX  Stjarnan  kynnir:    Fallega  3ja  herbergja  íbúð á  2-hæð  með  suður  svölum  við  Andrésbrunn  í
Grafarholti.  Íbúðin er rúmgóð og velskipulögð  Nánari lýsing: 2 góð herbergi,fallega flísalagt baðherbergi
með baðkari, rúmgóð stofa og opið eldhús, þvottaherbergi og geymsla. Eikar innréttingar og eikarparket
á gólfi. Bílastæði í bílastæðahúsi fylgir.    ***Nánari upplýsingar veita sölufulltrúarnir Óli í  gsm 892-9804
og Anton í gsm 699-4431***

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

oli@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

Öldutún 8
220 Hafnarfirði

Verð: 43.900.000
Stærð: 222,fm

Byggingarár: 1954
Brunabótamat: 32.780.000

Bílskúr: já

Fallegt 196,2 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI (auk ca. 40-50fm óskráðir í  risi)  ásamt 26 fm bílskúr á mjög góðum
stað  í  suðurbæ  Hafnarfjarðar.  Stutt  í  barna-  og  framhaldsskóla.  Möguleiki  á  tveimur  íbúðum  með  sér
inngangi. Afhending í byrjun desember ! Góð kaup!

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Mánud 20.nóv 17 til 18.30

Víkurbakki 24
109 Reykjavík

Verð: 39.800.000
Stærð: 210

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 26.850.000
Bílskúr: Já

***Möguleg  skipti  á  4ra  herb.íbúð  með  bílskúr  á  höfuðborgarsvæðinu***  Fallegt  210  fm  pallabyggt
raðhús með innbyggðum bílskúr. Flísalögð forstofa. Innangengt úr forstofu í góðan bílskúr. Björt og falleg
stofa/borðstofa, arinn í stofu og útgengi út á stórar svalir. Eldhús með nýlegri beyki innréttingu. Snyrtilegt
baðherb.  með  góðri  eldri  viðarinnréttingu.  Glæsileg  gestasnyrting.  Herbergin  eru  4  og  góðir  skápar  í
hjónaherb. Fataherb með hillum og hengi. Rúmgott þvottahús og geymsla. Gott fjölskylduherb.

Björg
Sölufulltrúi

822-8292
bjorgh@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í DAG KL. 15:00 - 15:30

Þrastarhöfði 13-19
270 Mosfellsbær

Verð: 37,9
Stærð: 186,5

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

RE/MAX Esja kynnir  glæsilegt  raðhús á tveimur hæðum við Þrastarhöfða,  Mosfellsbæ. Húsið er  186,5
fm. með innbyggðum 23,7 fm. bílsk.  Neðri hæð skiptist í forstofu, svenfnherbergi, gestasn, góða stofu-,
borðstofu  og  eldhús  í  alrými  með  útgangi  útá  verönd.  Efri  hæð  skiptist  í  4  svefnh,  hol,  baðherb  og
þvottah. Afhent fullbúið að utan með þökulagðri lóð og sólpalli. Tilb til innrétt. að innan og til afhendingar
við  kaupsamning.  Uppl.  veita   Stefán  í  síma  6607761,  sa@remax.is  og  Viðar  í  síma  8984477,

Stefán
Sölufulltrúi

660 7761
sa@remax.is

Viðar
Sölufulltrúi

898 4477
vm@remax.is

Þorbjörn Pálsson
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

ESJA

Opið hús Í dag kl 15 :00 - 16:00



www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Hafnarfjörður
Stærð: 87

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 10.6m

Rúmgóð íbúð á 1.  hæð með SÉRINNGANGI og verönd.  Flísalagt  anddyri  með skáp.  Sjónvarpshol  og
stofa er með eikarparket á gólfi. Stofa er rúmgóð með stórum gluggum, útgengt út á verönd. Eldhús er
með  hvítlakkaðri  viðarinnréttingu  og  parket á  gólfi.  Svefnherbergi  er  rúmgott  með  góðu  skápaplássi,
eikarparket á gólfi. Í  íbúðinni er sérþvottahús og geymsla. SÉRINNGANGUR, ENGIN STIGI OG ENGIN
ÞRIF Á SAMEIGN.              BÓKIÐ SKOÐUN - 899 0800

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

stefanp@remax.is 101 Rvk
Stærð: 71,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.530.000

Íbúðin  var  parketlögð  úr  hlyn í  sumar.  Eldhús  er  rúmgott  með  hvítlakkaðri  innréttingu,  nýleg  eldavél.
Stofa er björt og góð með parket úr hlyn. Svefnherbergi er gott með nýlegum skápum, gluggi snýr út í
garð.  Baðherbergi  er  snyrtilegt,  flísalagt  gólf  og  hluti  af  vegg,  sturta  er  flísalögð.  Góð  geymsla  fylgir
íbúðinni. Sameign er öll hin snyrtilegasta og var endurnýjuð í sumar, flísalagður gangur, teppalagður stigi,
málað, eldvarnarhurðar í allar útihurðar íbúða. Þak og gluggar málaðir. BÓKIÐ SKOÐUN 899 0800

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

Hafnarfjörður
Stærð: 126,2 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 16,2 mill

126,2 fm sérhæð við Ásbúðartröð í Hafnarfirði. Komið er inn í flísalagða forstofu og þaðan er gengið inn í
hol  með  parketi á  gólfi. Í  íbúðinni  eru  tvö  barnaherbergi  með  parketi á  gólfi,hjónaherbergi  með  góðu
skápaplássi.  Eldhús  með  viðar  innréttingu  og  parketi á  gólfi.  Stofan  og  borðstofan  eru  með  parketi  á
gólfi. Úr stofunni er útsýni yfir Hafnarfjörð. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf. Sameiginlegt þvottahús
er í húsinu og geymsla. Góður pallur er í garðinum sem hægt er að ganga út á beint úr íbúðinni.

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

Álftanes
Stærð: 95 fm

Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 14,3 mill

Falleg 3ja herbergja 95 fm endaíbúð á annari hæð á annari hæð. Komið er inn í flísalagða forstofu með
fataskáp. Hjónaherbergið er með plastparketi á gólfi og skápum. Barnaherbergið er með plastparketi á
gólfi og skáp. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf og er með baðkari og innréttingu. Eldhúsið opið inn í
stofu  með  fallegri  innréttingu.  Stofan  og  borðstofan  eru  með  útgengi á  stórar  svalir  og  plastparketi  á
gólfi. Á jarðhæð er sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla. Áhv. Hagstætt 4,35 % lán er áhvílandi

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Reykjavík
Stærð: 49,5

Fjöldi herbergja: 2ja herb
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 9 mill

Glæsileg 49,5 fm íbúð á annari  hæð í nýlega uppgerðu húsi  við Lindargötu í  Reykjavík.  Komið er inn í
flísalagða forstofu með fataskáp og þaðan er  gengið inn í  opið rými  þar  sem er  eldhús og björt  stofa.
Eldhúsið er með fallegri innréttingu, bæði eldhús og stofa eru með parket á gólfi. Svefnherbergið er með
skápum  og  parketi á  gólfi.  Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  þar  er  baðkar  og  innrétting.  Í
kjallara/jarðhæð  er  sameiginlegt  þvottahús  og  sér  geymsla.  Um  er  að  ræða  glæsilega  eign í  hjarta

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Reykjavík
Stærð: 239 fm

Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 29,9 mill

Fallegt  214,6 fm endaraðhús við Laugalæk í  Reykjavík ásamt 24,5 fm bílskúr.  Húsið sem er á þremur
hæðum skiptist þannig: Á jarðhæðinni er stofa og borðstofa með fallegu eikarparketi á gólfum. Eldhús
með eldri innréttingu og sama eikarparketi á gólfi. Á annari hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, hol
og  þvottahús. Í  kjallaranum  er  sjónvarpshol  með  eikarparketi á  gólfi  og  þar  er  einnig  aukaíbúð  með
teppalögðu svefnherbergi, elhúsi og baði.

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

Hafnarfjörður
Stærð: 87,5 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 13,4 mill

3ja herbergja á annari hæð. Lýsing íbúðar: komið er inn í hol með parket á gólfi og þaðan gengið inn í
oppna og bjarta íbúð þar sem eldhús og stofa liggja saman í oppnu rými. Eldhúsið er með fallegri viðar
innréttingu,  eyju,  gas eldavél  og háf.  Bæði  stofa og eldhús eru með fallegu parketi  úr  hlyn á gólfum. Í
íbúðinni  eru  tvö  svefnherbergi  bæði  með  parketi á  gólfum  og  fataskápum.  Vert  er  að  taka  fram  að
glæsilegt  útsýni  er  úr  íbúðinni.Á  íbúðinni  hvíla  hagstæð  lán  með  4,15@  vöxtum  sem  mögulegt  er  að

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

stefanp@remax.is Reykjavík
Stærð: 205 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 30,3 mill
Bílskúr: 45 fm

205,3  fm eign í  tvíbýli á  góðum útsýnisstað ásamt  45,3  fm bílskúr.  Íbúðin á  efri  hæðinni  er  131,5  fm.
Komið  er  inn í  anddyri  með  flísum á  gólfi  og  forstofuskáp  og  þaðan  inn í  flísalagt  hol.  Eldhúsið  og
borðstofan  eru  með  flísum á  gólfi,  eldhúsið  er  með  snyrtilegri  innréttingu.  Stofan  er  björt  og  með
GLÆSILEGU  ÚTSÝNI.  Baðherbergið  er  flísalagt.  Hjónaherbergið  er  með  parketi á  gólfi  og  skápum.
Barnaherbergin þrjú eru öll með parketi á gólfi. Á neðri hæðinni er 73,8 fm auka íbúð með sérinngangi.

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi

stefanp@remax.is



Heimili & skip - Sími 578 8800

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeignHeimili & skip — Sími 578 8800

Fjársterkur aðili leitar að einbýli, rað- eða parhúsi með 5 svefnherbergjum á
svæðum 101,107,103 og Hlíðunum. Stór sérhæð á þessum svæðum kemur
einnig til greina.   
Fjölskylda með 2 börn leitar að sérbýli í Laugarneshverfi. Verðhugmyndir 45-55
milljónir, má þurfa að tak í gegn að einhverju leiti.   
Snjófríði vantar 2-3 herb. svæði 101 max 20 mill. 
Egil vantar 3 herb. svæði 220 max 17 mill. 
Írisi vantar 3 herb. svæði 220, 210 max 18,5 mill. 
Jens vantar 3herb. svæði 101 max 23 mill. 
Fjólu vantar 3-4 herb. svæði 110 max 21 mill. 
Önnu vantar 2-3 herb. svæði 220 max18 mill. 
Andra vantar 3-4 herb. á höfuðborgarsvæði allt skoðað 
Lilju vantar íbúð í vesturbæ svæði 107 max 22 mill.

Hafðu samband í 578-8800 eða 821-7337

ERUM MEÐ KAUPENDUR AF EFTIRTÖLDUM EIGNUM! 

Fr
um

Stefán Páll Jónsson 
Löggildur fasteigna- fyrirtækja- og skipasali 

Klemenz Jónsson dúka-
lagningameistari segir 
miklu skipta að vanda 
valið á gólfefni til að 
tryggja hámarks endingu.

Klemenz býr á Akureyri þar 
sem hann rekur sjálfstætt 
verktakafyrirtæki og hann 
segir að nóg sé að gera í 
dúkalögnum. „Ég vinn 
héðan frá Akureyri og fer 
allt frá Sauðárkróki að 
Kárahnjúkum í verk-
efni,“segir hann. 

Verkefnin eru margvís-
leg að sögn Klemenzar.„Við 
erum mikið að vinna fyrir 
verktaka í dúkalögnum og 
svo í endurlögnum í opin-
berum byggingum og skrif-
stofuhúsnæðum. Þá höfum 
við verið töluvert í viðhaldi 
á gömlum húsum sem verið 
er að gera upp.“ 

Klemenz er lærður húsa-
smiður og vann við húsa-
smíði í átta ár þangað til 
hann skipti yfir í dúkalagnir 

árið 1997. „Dúkalagninga-
maður sem ég kynntist í 
gegnum smíðarnar bauð 
mér að vinna hjá sér og ég 
sló til því mér hafa alltaf 
þótt dúkalagnir spennandi. 
Árið 2001 fór ég svo út í 
eigin rekstur sem hefur 
gengið vel.“

Dúkalagnir eru lögvernd-
uð iðngrein og hægt er að 
klára allt námið hér á landi. 
„Maður tekur fjögurra ára 
iðnskólanám í dúkalögnum, 
en svo tók ég meistaranám 
þar að auki. Til viðbótar við 
námið hér heima förum við 
svo töluvert á námskeið og 
sýningar erlendis.“

Klemenz segir að í dúka-
lögnum skipti miklu máli að 
vanda valið á gólfefni. „Við 
vinnum oft með arkitektum 
og verktökum við val á gólf-
efni. Í þessum geira er mikil 
þróun og mjög endingargóð-
ir dúkar komnir á markað. 
Dúkarnir verða stöðugt 
sterkari og þola betur ágang 
án þess að í þá komi slit.“

Úr húsasmíði í 
dúkalagningar

Horfur innan ferðaþjón-
ustunnar eru nokkuð 
góðar samkvæmt könnun 
sem Vinnumálastofnun 
gerði.

Könnunin fór fram í októb-
er og voru það forsvars-
menn fyrirtækja í ferða-
þjónustu sem sátu fyrir 
svörum. Samkvæmt könn-
uninni telur um helmingur 
aðspurðra að næsta sumar 
muni fyrirtæki þeirra ráða 
fleira starfsfólk til vinnu en 
síðasta sumar, en aðrir telja 
að fjöldi starfsmanna verði 

svipaður. Út frá þessum 
svörum má búast við um 5 
til 10 prósenta aukningu á 
mannafla í greininni.

Þetta á við um næsta 
sumar en á næstu mánuðum 
má búast við því að stöðu-
gildum fækki, enda minna 
að gera yfir vetrarmánuð-
ina.

Í könnuninni kemur einn-
ig fram að 60 prósent fyrir-
tækja í ferðaþjónustu eru 
með erlenda ríkisborgara í 
vinnu og eru fyrirtæki með 
fleiri en 10 starfsmenn í 
vinnu með 5 erlenda ríkis-
borgara á launaskrá að jafn-
aði.

Góðar horfur í 
ferðaþjónustu

ATVINNUTÆKIFÆRI
Til sölu fyrirtæki í innflutningi, heildsölu og smásölu.
Góð álagning. Falleg, hrífandi og auðseljanleg vara.

Verð ca. 12 m.
Svar merkt: „Uppgrip“ sendist á netfangið: galle@isl.is

Mýrdalshreppur     www.vik.is

Vík í Mýrdal lausar stöður

Kennara vantar að Tónskóla Mýrdælinga og organista að Víkurkirkju.
Æskilegar kennslugreinar eru píanó, blásturshljóðfæri og tónfræði.   

Nánari upplýsingar veita: 
 Kristinn Níelsson skólastjóri s:487-1485, ton_vik@ismennt.is 
 Sveinn Pálsson sveitarstjóri s: 4871210,  sveitarstjori@vik.is
 Helga Halldórsdóttir, form. sóknarnefndar s: 4871210, 
helga.halldorsdottir@vik.is

Umsóknarfrestur er til 5.desember 

Tónskóli og grunnskóli eru undir sama þaki og vinna náið saman.  
Nemendur við tónskólann eru um 30 og stöðugildi 1,5.

Við Víkurkirkju er starfandi 15 manna kirkjukór og eru guðsþjónustur að 
jafnaði einu sinni í mánuði.

Tónlistarlíf og kórastarf er blómlegt í Mýrdalnum. 
Mýrdalshreppur er um 500 manna sveitarfélag.  Í Vík er öll almenn þjónusta svo sem grunn- 
leik- og tónskóli, heilsugæsla, dvalar- og hjúkrunarheimili, íþróttahús og sundlaug.  Mikil 
áhersla er lögð á æskulýðs- og íþróttamál og öll aðstaða er góð. 

Náttúrufegurð er rómuð í Vík og nágrenni og margir möguleikar til útivistar.  Vík er í um 2 klst 
fjarlægð frá Reykjavík og samgöngur eru greiðar árið um kring. 

Ferðaþjónusta er öflug og vaxandi í sveitarfélaginu og fjölbreyttir möguleikar eru fyrir fólk 
með ferskar hugmyndir.  Sveitarfélagið og stofnanir þess eru þátttakendur í verkefni 
Lýðheilsustöðvar Allt hefur áhrif einkum við sjálf. 



www.eignastyring.is
Síðumúla 27 108 Reykjavík

sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verbréfamiðlari

Opið hús sunnudaginn 19 nóv milli kl 15:00-16:00
HRAFNSHÖFÐI 7, MOSFELLSBÆR.

Stórglæsilegt endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr
um 160 fm. 3-4 svefnherbergi, fallegar og vandaðar innréttingar,
upptekin loft, fallegur garður með sólpöllum. Toppeign á
eftirsóttum stað.

Atli sölufulltrúi s: 899-1178
tekur á móti áhugasömum.

Opið hús sunnudaginn 19 nóv milli kl 16:30-17:30
ÞVERHOLT 3, 101 RVK

Björt og velskipulögð 75,5 fm 2-3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
hjarta miðbæjarins.Eign sem fengið hefur gott viðhald. Verð 19,9
millj.

Atli sölufulltrúi s: 899-1178
tekur á móti áhugasömum.
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Sími 534 4040

OPIN HÚS SUNNUDAG

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

BÁRUGATA 5. SÉR-
HÆÐ, 101 RVK.
Stærð í fermetrum: 129,7
Fjöldi herbergja: 4
Tegund eignar: Hæð
Verð: 42,5
Glæsilega rishæð í fallegu steinhúsi
ásamt óskráðu rislofti og bílskúr á
eignalóð á einum eftirsóttasta staðn-
um í Reykjavík. Eign sem er mikið
endurnýjuð og er rúmlega 150 fm ut-
an bílskúrsins sem er skráður 19,8 fm.
en hefur mælst töluvert stærri. Eignin
er mjög mikið endurnýjuð, nýtt eldhús

og allt nýtt á baði, nuddbaðkar og nuddsturtuklefi, stæði fyrir þvotta-
vél og þurrkara. Hiti í gólfum eldhúss og baðs. Gólfefni á herbergjum
og stofum er nýlegt 21 mm þykkt eikarparket. Risloftið
sem er yfir stórum hluta eignarinnar og er um 210 cm. í
lofthæð fyrir miðju og er u.þ.b 40 fm. að gólfleti. Þakið var
endurnýjað og þakrennur eru nýjar frá árinu 2006. Bíl-
skúrinn er með rafmagni þarfnast viðhalds.
Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 
sölumaður á staðnum eða í síma: 822-9519

Fr
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir

Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Skipholt 44 m. bílsk. - 105 Rvík

Góð neðri sérhæð 138 fm með aukaherbergi í kjallara
við Skipholt, ásamt 28 fm sérstæðum bílskúr. Hæðin
skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, snyrt-
ingu, gestasnyrtingu, 4 svefnherb., þar af eitt í kjallara.
Tvennar svalir. Verð 36,9 millj. Laus fljótlega.

Nánari uppl. gefur Guðmundur Valtýsson í síma 865 3022

Nánari upplýsingar www.fasteignakaup.is

Fr
um

Reynilundur 1 - Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús

Opið hús í dag frá kl. 14-16
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Glæsilegt 206 fm
einlyft einbýlishús
ásamt bílskúr, sem
er að hluta til inn-
réttaður sem stu-
díóíbúð. Húsið er
mikið endurnýjað
nýverið m.a. er ný
og vönduð hvít sprautulökkuð
innrétting er í eldhúsi og vönduð
stállituð tæki, glæsilegt baðherb.,
flísalagt í gólf og veggi og nánast
öll gólfefni hússins eru ný. Sam-
liggj. borð- og setustofa með
arni, stórt hjónaherb. og 2 barna-
herb. Ræktuð og skjólsæl lóð með hellulagðri verönd
og skjólveggjum. Hellulögð innkeyrsla með hitalögn.
Verð 59,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag,
sunnudag, frá kl. 14-16.

Verið velkomin.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

OPIÐ HÚS
DÍSABORGUM 3

Björt og falleg 96,2 fm, 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með sér-
inngangi, stórri afgirtri sólverönd og miklu útsýni á barnvænum
stað. Húsið er klætt að utan með varanlegum hætti og stendur innst
í lokaðri húsagötu. Íbúðin er laus við kaupsamning. Verð 23,9 m.

Eignin verður sýnd í dag, sunnudag, milli kl. 14 og 16.

Fr
um

Brynjólfur Jónsson, lögg. fasteignasali

EIGNAVAL

122 FM, 4RA HE. SELD

111 FM, 4RA HE.

95 FM, 3JA HE.

71 FM, 2JA HE.

HÁTEIGSVEGUR 2
105 REYKJAVÍK

SÖLUMAÐUR SÝNIR, S: 698-1991

TIL SÖLU: ÞRJÁR LÚXUSÍBÚÐIR Í NÝUPPGERÐU HÚSI

MEÐ SÉRINNGÖNGUM Í 105 RVK

Sigurður Óskarsson lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 16 • 108 Reykjavík
Sími 585 9999 • Fax 585 9998 • www.EIGNAVAL.IS • 108 Reykjavík

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

TRÖLLATEIGUR 20 -
ÍBÚÐ 02-0101
Stærð í fermetrum: 118,8
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli m/sérinn-
gangi
Verð: 25,9
Glæsileg og vel skipulögð 3ja. herb.
íbúð á 1. hæð í verðlaunahúsi með
lyftu og sérinngangi af svölum og sér-
bílastæði í bílageymslu. Einnig fylgja
eigninni 2 góðar sérgeymslur. Að-
gengi fyrir fatlaða. Bílageymsla með
góðri þrifaðstöðu fyrir bíla. Sameiginl.

garður Gólfefni, hurðar og innréttingar úr Eik. Úr forstofu er gengið inn
í alrými þar sem rúmgóð stofa tekur við og fallegt eldhúsi - góður her-
bergjagangur og baðherbergi. Eldhúsið er rúmgott. Gott
baðherbergi með sturtu. Þvottahús er með tengi fyrir
þv.vél og þurrkara. Hjóla- og vagnageymsla. Íbúð: 02-
0101. Hægt að sjá teikningar af íbúð á www.trollateig-
ur.is Ásett verð: 25,9 mkr. - Tilboð óskast.
Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 

sölumaður í síma: 822-9519

Fr
um

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Freyjugata - 101 Rvk.
Stærð í fermetrum: 64,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli m/sérinn-
gangi
Falleg 2ja. herb. íbúð með sérinn-
gangi og sérþvottahúsi. Húsið var
sprunguviðgert árið 2005 og málað
að stærstum hluta. Flísalögð for-
stofa með fatahengi. Hol, svefnherb.
með skápum, parket á gólfi. Opið úr
eldhúsi í stofu þar sem er halogen
lýsing og innrétting, gott borðpláss
og merbau parket á gólfi. Baðherb.
með flísum á gólfi og flísalögðum
sturtuklefa. Sér þvottahús og
geymsla innan íb. Innr., gólfefni,
lagnir, ofnar og rafmagn
eru ekki eldri en frá ár-

inu 1997 þegar eignin breyttist úr verslunarhúsnæði í
þessa fallegu íbúð.

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 
sölumaður í síma: 822-9519

Fr
um

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

BJARNARSTÍGUR -
EFSTA HÆÐ
Stærð í fermetrum: 80
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 22,9
Lýsing eignar: Falleg,  3ja herb. íbúð
á einum eftirsóttasta staðnum í
Þingholtunum. Íbúðin er með upp-
teknu lofti og er með einstaklega
góðu útsýni. Árið 2004 var allt húsið
tekið í gegn að utan. Nýtt þak, þak-
kantur, rennur með bræðsluþráð,
skipt um gler, nýtt rafmagn dregið
inn og ný rafmagnstafla. Búið er að
endurnýja allt klóak og dren við hús-

ið. Einnig var settur hiti í stétt. Nýleg heita og kalda
vatns innlögn. Endurnýjaður hluti ofnakerfis. Eignin er
því í toppstandi! Íbúðin er skráð 65,6 fm. hjá FMR en
er um 80fm. að stærð. Í kjallara hússins er sameiginlegt
þvottahús þar sem hver er með sína vél. Breiðband.
Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 

sölumaður í síma: 822-9519

Fr
um

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Njálsgata - 101
Reykjavík
Stærð í fermetrum: 81,1
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 17,9
3ja herbergja íbúð í lítið sem ekkert
niðurgröfnum kjallara í steyptu fjölbýl-
ishúsi. Íbúðin er mikið endurnýjuð svo
sem gólfefni, baðh., gluggar og úti-
dyrahurð. Húsið var allt málað að ut-
an árið 2005 og skipt var um þak fyrir
nokkrum árum. Geymsla íbúðar er við
hlið hennar og snyrtilegt þvottahús er

beint á móti íbúð. Stór stofa og rúmgott eldhús. Búið er að setja ný
gólfefni fallegt plastparket úr eplaviðarlíki. Eldhúsið er með góðri og
smekklegri innréttingu og er opið að hluta inn í stofuna og
nýtist sem setustofa og borðstofa. Svefnh. eru rúmgóð
og hjónaherbergið með góðu skápaplássi. Baðh. er allt
endurnýjað með fallegum flísum á gólfi og veggjum. Íbúð-
in er öll nýlega máluð.
Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 

sölumaður í síma: 822-9519

Fr
um

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir



FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Mjög falleg 92 fm 3ja herb. íbúð
á 6. hæð, íbúð 0601, í góðu
lyftuhúsi fyrir eldri borgara auk
10,5 fm sér geymslu og sér-
stæði í bílageymslu, samt. um
132,4 fm. Björt stofa með út-
gangi á góðar suðursvalir, rúm-
gott eldhús með góðri borðað-
stöðu, 2 herb. og baðherb. Þv.-
aðstaða og geymsla innan íbúð-
ar. Parket á gólfum. Í sameign er
samkomusalur og heilsurækt.
Húsvörður. Íbúðin er laus til
afh. við kaupsamn. Verð 31,9
millj. Íbúðin verður til sýnis í
dag, sunnudag, frá kl. 14-16.

Verið velkomin. 

Fr
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Skúlagata 40 - 101 Rvík
3ja herb. íbúð á 6. hæð fyrir eldri borgara

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Gott atvinnu-
skrifstofuhúsnæði
í Vogum, Vatns-
leysuströnd. Hús-
ið er í góðu ástan-
di bæði að utan
og innan. Gólfflöt-
ur er 427,6 fm og
efri hæð er 63,6

fm, samtals 491,2 fm. Lofthæð í húsinu er ca 7 m, ein inn-
keyrsluhurð. Húsið skiptist í þurrkherbergi (ca 30 fm),
geymslur, ca 50 fm kæligeymslu, starfsmannaaðstöðu,
snyrtingu, eldhús, skrifstofu og góðan vinnusal. Húsið er
allt einangrað, snyrtilegt og lítur vel út bæði að innan og
utan. Verð 49 millj.

JÓNSVÖR 5 - VOGUM

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fr
u

m

Íslensk þjónusta á Spáni

Skipulagðar skoðunarferðir

Fasteignir til sölu á Spáni
Verð frá 8.900.000 kr. – Allt að 90% lán – www.gloriacasa.is

COSTA BLANCA STRÖNDIN: YFIR 300 SÓLARDAGAR Á ÁRI!

Verðdæmi er með fyrirvara um gengisbreytingar

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

www.gloriacasa.is – S: 517 5280

Nú er rétti tíminn til að panta fyrir vorið

Latís býður uppá glæsileg lúxus heilsárshús. Húsin eru með nútíma hönnun
og þægindum. Um er að ræða 90 fm. hús sem skiptast í stofu, eldhús, þrjú
herbergi, baðherbergi og geymslu. Allt efni til að fullgera húsið að utan ásamt
70 fm pallaefni. Allar teikningar fylgja. Getum útvegað tilboð í uppsetningu.
Hagstætt verð!

Upplýsingar í síma 840 2100

Fr
um

Stórglæsilegt 5 herbergja 206 fm
einbýlishús á einni hæð. Innréttingar úr
birki og innihurðir úr hlyn, marmarasalli á
gólfum í stofu, eldhúsi og forstofu, parket
á herbergjum. Baðherbergi flísalagt.
Upptekin loft í stofu. Glæsilegt hellulagt
plan og verönd útaf stofu.

Gvendargeisli - 113 Reykjavík

Verð 49,9 millj.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/ 440 6013

Bókaðu
skoðun

Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Laugavegi 97 l sími 440 6000

Sjarmerandi 84,5 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í þriggja hæða
þríbýlishúsi á frábærum stað í Vesturbænum. Fallegir listar í loftum
ásamt rósettum. Á flestum gólfum eru upprunalegar viðargólffjalir
sem hafa verið slípaðar og olíubornar upp á nýtt. Að sögn seljanda
var húsið málað að utan fyrir 2 árum síðan. Skipt var um þak fyrir um
7-8 árum. Mjög góð lofthæð er í íbúðinni. Nýlegt danfoss ofnakerfi.
Verð 22,9 millj.

Andri Sig., sölustjóri DP FASTEIGNA tekur vel á móti
væntanlegum kaupendum í dag frá kl. 15-16.

Fr
u
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Brekkustígur 19 – íbúð 02-01
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15-16

Við erum í

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali Þyrí Steingrímsdóttir hdl., lögg. fast.sali.

Andri Sigurðsson sölustjóri Ólafur Finnbogason sölumaður

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Fr
um VESTURBERG - 111 RVK. - LAUS fljótlega!

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4 herb 114,0 fm endaíbúð á 4 hæð (efstu)
í klædddu fjölbýli sem er verðlaunahús með yfirbyggðum vestursvölum.
Nýleg gólfefni og innréttingar. Frábært útsýni yfir alla borgina.
VERÐ 22,5 millj.

Nánari uppl. Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat Gsm / 822-7300

29.900.000 - LAUS STRAX
Gullfalleg íbúð með glæsilegu útsýni í Álfkonuhvarfi
21 í Kópavogi. 129 fm íbúð, 4. herbergja á 2. hæð 
með sérinngangi af svölum og stæði í lokaðri 
bílageymslu.
Sigurður sölumaður Draumahúsa tekur á móti
gestum s. 896 2312

Fr
u

m

Álfkonuhvarf 21, íbúð 206 - 203 Kóp

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00



OPIÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s

Fr
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2ja herbergja Hvassaleiti- Rvík
Mjög rúmgóð 77,7 fm
2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í góðu 4ra
hæða fjölbýli á rólegum
og góðum stað í lokaðri
götu. Snyrtilegur sam-
eiginlegur inngangur.
Stutt í skóla, leikskóla,
verslanir og þjónustu.
Verð 16,7 m.

2ja herbergja Sóleyjarimi - Grafarvogi
50 ÁRA OG ELDRI. Mjög
björt og góð 66,3 fm 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð
með sérverönd í nýju og
mjög fallegu lyftufjölbýlis-
húsi. Geymslan og þvotta-
húsið eru innan íbúðarinnar.
Útgangur úr stofunni á sér
suðurverönd og í stóran
sameiginlegan suðurgarð.
Verð 17,9 m.

Rað- og parhús Brúnastaðir - Grafarvogur
Fjölskylduvænt, vel nýtt og
gott 191,9 fm raðhús á tveim-
ur hæðum með innbyggðum
28,8 fm bílskúr á frábærum
stað í fallegri götu í Staða-
hverfinu með góðu útsýni að
auki eru um 30 fm óskráð rými
þannig að heildarstærð eign-
arinnar er um 224,6 fm
Verð 45 m.

3ja herb. Seljavegur - 101 Reykjavík
Vorum að fá í einkasölu
fallega 66,1 fm 3ja her-
bergja íbúð á 1. hæð í
fjölbýli. Allt gler í íbúð-
inni er nýlegt. Þetta er
fín íbúð í vesturbæ
Reykjavíkur í göngufæri
við miðbæinn. Stutt er í
leikskóla, grunnskóla og
verslanir. Verð 16,8 m.

4ra herb. Andrésbrunnur - Rvík
Gullfalleg og vel skipu-
lögð 4ra herb. 112,6 fm
endaíbúð á jarðhæð í
litlu og fallegu þriggja
hæða og sex íbúða lyft-
ufjölbýli ásamt mjög
góðu stæði í þriggja bíla
bílageymslu. Húsið er í
enda á rólegri botn-
langagötu. Þvottahús
og geymsla innan íbúð-

ar. 3 góð svefnherb. Stór stofa. Nýr og flottur ca 55 fm suður tré
sólpallur með skjólgirðingu. Laus við samning. Verð 27,8 m.

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi

• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum

• Ísskápur og uppþvottavél fylgja

• Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum

• Geymsla og þvottahús innan íbúðar

• Hagstæð áhvílandi lán

Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Ingvaldsson framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Anna María Kristjánsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Magnús Bergs sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

• Nýtt hús í grónu hverfi

• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir

• Stæði í bílageymslu

• Til afhendingar strax

• Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða

• Mynddyrasími í öllum íbúðum

• Fullbúnar án gólfefna

Hraunás 9 - Garðabæ
Glæsilegt einbýlishús á frábærum útsýnisstað

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Mjög glæsilegt 258 fm ein-
býlishús á tveimur hæðum á
frábærum útsýnisstað innst í
lokaðri götu. Eignin skiptist
m.a. í samliggjandi glæsileg-
ar bjartar stofur, vandað opið
eldhús með eyju, 4 góð her-
bergi auk fataherbergis, sjón-
varpsherbergi og flísalagt
baðherb. auk gesta w.c. Allar
innréttingar, hurðir og fataskápar eru úr hlyni. Hiti er í
öllum gólfum, aukin lofthæð á báðum hæðum og harð-
viðargluggar og útihurðir í öllu húsinu. Stór verönd með
skjólveggjum og tvennar svalir. Tvöf. innbyggður bíl-
skúr. Útsýnis nýtur af efri hæð hússins yfir Snæfellsnes
og að Reykjanesi. Arkitekt hússins er Albína Thor-
darson, bæði að innan og utan. Verðtilboð.
Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15.

Verið velkomin.

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

www.visir.is



Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

SKOÐAÐU NÝJA OG GLÆSILEGA HEIMASÍÐU HÖFÐA - www.hofdi.is
Sími 533 6050 565 8000

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013

Fr
um

Sýnum í dag mjög vandaða 3-4 herbergja 104,5 fm íbúð fyrir 50 ára og
eldri í Grafarvogi. Íbúðin er á efstu hæð í rólegu lyftuhúsi. Eldhús með
vandaðri eikarinnréttingu, stáltækjum, eyju m/marmaraborðplötu og dökk-
um flísum á gólfi. Fallegt eikarparket og flottar flísar. Verð 27,5 millj.

Guðlaug og Sigurbjörn verða á staðnum.

Opið hús kl. 16 - 17.
Sóleyjarrimi 3 - 0503

Hárgreiðslustofa til sölu

Sýnum í dag bjarta og fallega 5-herbergja 150 fm íbúð á 2.
hæð í 9 íbúða stigagangi í Norðurbæ Hafnarfjarðar. Búið er
að klæða húsið að utan. Yfirbyggðar svalir (sólstofa). Skápar
í öllum herbergjum. Snyrtileg sameign. Verð 24,9 millj.

Helgi og Karen sýna íbúðina.

Opið hús kl. 14 - 16
Miðvangur 10, Hfj. Íb. 0201

Sérlega rúmgóð og falleg 80 fm íbúð á 2. hæð í eftrisóttu
húsi á Grandanum. Suðursvalir úr stofu. Aðeins gegnið upp
einn stiga. Verð 18,9 millj.

Ástráður tekur vel á móti öllum
í dag og sýnir íbúðina

Bjalla merkt 0202. ( gsmnr. eiganda 8619531)

Opið hús kl. 14 - 16
Álagrandi 8, íb. 0202

Sérlega falleg og rúmgóð 4ra herb. 101 fm íbúð ásamt 23 fm
bílskúr á þessum eftirsótta stað. Íbúðin skiptist m.a. í 3 her-
bergi, hol og rúmgóða stofu. Suðursvalir úr stofu með útsýni
yfir borgina. Stutt í alla þjónustu. Verð 22,9 millj.

Sígríður sýnir öllum áhugasömum íbúðina.

Opið hús kl. 14 - 16
Álftamýri 54 - 4.h.v

Erum með til sölu hárgreiðslustofu miðsvæðis
í Reykjavík í fullum rekstri með góða við-
skiptavild. Nýlega innréttuð stofa. Þrír klippis-
tólar. Hagstæð húsaleiga, næg bílastæði.
Kjörið fyrir 1 til 2 manneskjur.

Upplýsingar hjá Ásmundi
á Höfða S: 565 8000

OPIN HÚS Í DAG

Fr
um

— SÖLUSÝNING —— SÖLUSÝNING —

26.900.000
110,5 fm 4ra herb. íbúð á 4. hæð
með stæði í bílageymslu og alveg
einstöku útsýni. Búið er að samþykkja í húsfélagi og fá leyfi hjá arki-
tektum hússins að byggja yfir svalirnar, væntanlegir kaupendur á
þessari eign geta því gengið að því að fá það gert við þessa íbúð
hafi þeir áhuga á því. Eldhúsið er mjög fallegt með náttúrusteini á
gólfi og vandaðir birki innréttingu frá HTH, innb. ísskápur er í innrétt.,
eldhúsið er opið inn í stofu en er aðskilið með eyju. Í íbúðinni er sjón-
varpsdyrasími. Þetta er afar vönduð og falleg eign í alla staði, stutt er
í alla þjónustu, leikskóli og grunnskóla. Bjalla merkt 0403.

Bóas sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum s. 699 6165

20.600.000 - 25.800.000
3ja til 4ra herb. 100,8 - 125,8 fm íbúðir ásamt stæði í bílageymslu í nýju 4
hæða lyftuhúsi með samt. 16 íbúðum. Íbúðirnar afhendast fullb. að innan
án gólfefna nema baðherb. og þv.hús verða flísal. Baðherb. er með bað-
kari, innb. hitastýrðum blöndunartækjum. 4ra herb. einnig með sturtu.
Salerni er upphengt og innb. Hiti er í gólfi á baðh. Húsið er steinað að
utan með marmarasalla og allir gluggakarmar eru með viðhaldslitlum ál-
listum. Lóð og sameign fullfrágengin. 

Bóas sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum s. 699 6165

Í DAG KL. 14:00 - 15:30
Berjavellir 1 - 221 Hfj

Í DAG KL. 16:00 - 17:00
Rjúpnasalir 12 - 201 Kóp

530 1820
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OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 14.00 TIL 16.00
Hraunhamar kynnir einbýlishús, laust við kaupsamning. Um
er að ræða 172,2 fm einbýli, 4ra herbergja á einni hæð. Búið
er að gera glæsilega timburverönd umhverfis húsið með
skemmtilega útfærðum útsýnispalli. Verð 49,3 millj.

Stefán og Björk bjóða ykkur velkomin.

EKRUSMÁRI 2 - KÓPAV. – OPIÐ HÚS

Erna Valsdóttir lögg. fasteigna-, skipa- fyrirtækjasali

Ármúli 15 - Sími: 515 0500 - www.fasteignakaup.is

Skipholt 44 m. bílsk. - 105 Rvík

Góð neðri sérhæð 138 fm með aukaherbergi í kjallara
við Skipholt, ásamt 28 fm sérstæðum bílskúr. Hæðin
skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, snyrt-
ingu, gestasnyrtingu, 4 svefnherb., þar af eitt í kjallara.
Tvennar svalir. Verð 36,9 millj. Laus fljótlega.

Nánari uppl. gefur Guðmundur Valtýsson í síma 865 3022

Nánari upplýsingar www.fasteignakaup.is

Fr
um
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Nýkomin í sölu glæsileg ca 100 fm 3ja herbergja
endaíbúð á þriðju hæð (efstu) í litlu fjölbýli, sér
inngangur, svalir, útsýni, vandaðar innréttingar,
flísar. Verð 22,9 millj.

BIRKIHOLT - ÁLFTANESI

Glæsileg 3ja herb. endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
með innbyggðum bílskúr, samt. 120 fm. Suðursvalir,
sérþvottahús, sérinngangur, frábært útsýni. Eign í
toppformi. Verð 23,9 millj.

HÁHOLT M/BÍLSKÚR – HF.

Fr
um

HEIÐVANGUR 78
GOTT HÚS Í NORÐURBÆNUM

Glæsileg eign á frábærum
stað í Hafnarfirði. Þetta 200
fermetra einbýlishús stend-
ur í lokuðum botnlanga við
Heiðvanginn. Öll fjögur
svefnherbergin eru mjög

rúmgóð og húsið nýtist allt mjög vel. Stutt er í barnaskóla og leik-
skóla og aðkoma að stofnbrautum er mjög þægileg. Verð 44,9
milljónir.

Sölumenn Húsakaupa sýna eignina
á milli kl. 14:00 - 15:00

Guðrún Árnadóttir, lögg. fast.sali

Sími 530 1500 • www.husakaup.is • Suðurlandsbraut 52

KLAPPARSTÍGUR 14
STÓRGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR

Stórglæsilegar nýjar íbúðir
í lyftublokk, steinsnar frá
Skuggahverfinu, á mótum
Klapparstígs og Lindar-
götu. Fallegur nútímalegur
arkitektúr með stórum
gólfsíðum gluggum, hita í
gólfi og innfeldri lýsing í
lofti ásamt einstakri stað-
setningu gera þessar eign-
ir mjög glæsilegar og eftir-
sóknarverðar. Íbúðirnar af-

hendast fullbúnar með gólfefnum. Verð 32,2 milljónir.
Sölumenn Húsakaupa sýna eignina

á milli kl. 16:00 - 17:00

GALTALIND 4 - 
FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG BÍLSKÚR

Glæsileg og vel skipulög 4ra herbergja 149 fm íbúð ásamt inn-
byggðum bílskúr í litlu fjölbýli
á þessum eftirsótta stað í
Lindarhverfinu í Kópavogi.
Frábært útsýni er úr íbúðinni.
Mjög stóra flísalagðar svalir.
Sameign húsins sem og allur
frágangur á lóð er til mikilar
fyrirmyndar. Bílskúrinn er vel
útbúinn með fjarstýrðum
hurðaropnara, hita og raf-
magni. Verð 33,9 milljónir.

Sölumenn Húsakaupa sýna eignina
á milli kl. 14:00 - 15:00

HÆÐARGARÐUR 25
GÓÐ STAÐSETNING

OG VERÐLAUNAGARÐUR
Mjög góð 4ra - 5 herbergja íbúð
í þessum vinsæla íbúðaklasa
við Hæðargarðinn. Íbúðin er á
þremur pöllum og hefur sér inn-
gang. Við innganginn er sér við-
arverönd og síðan eru svalir út
frá stofu. Glæsilegur verð-
launagarður er í miðjum
klasanum. Arkitekt hússins er
Vífill Magnússon. 
Verð 31,9 milljónir.

Sölumenn Húsakaupa sýna eignina á milli kl. 15:00 - 16:00

NÚPALIND 4 - 
STUTT Í ALLAR ÁTTIR

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja
herbergja 101 fm íbúð á 1. hæð í
glæsilegu fjölbýlishúsi á þessum
vinsæla stað í Lindarhverfinu í
Kópavogi. Allar innréttingar í íbúð-
inni eru samstæðar frá Brúnás. Úr
Íbúðinni er útgengt út á stórar sval-
ir sem snúa í vestur en af þeim er
hægt að ganga beint út í garð. 
Verð 23,6 milljónir.

Sölumenn Húsakaupa sýna eignina
á milli kl. 15:00 - 16:00

FLYÐRUGRANDI 20
SÉRINNGANGUR OG BÍLSKÚR

Góð 3ja til 4ra herbergja 131 fm
íbúð með sérinngangi á 1. hæð í
fjölbýlishúsi í Vesturbænum. Íbúð-
inni fylgir 25 fm bílskúr með hita og
rafmagni. Mjög stórar svalir. Frá-
bær staðsetning í hjarta vestur-
bæjarins með útsýni af svölum út á
KR völlinn. Íbúðin er að mestu upp-
runaleg. Stutt í skóla, leikskóla og
aðra þjónustu. Falleg og gróin lóð

með leiktækjum fyrir börnin. TILBOÐ ÓSKAST - LAUS STRAX.
Sölumenn Húsakaupa sýna eignina

á milli kl. 16:00 - 17:00

Allar nánari upplýsingar um
eignirnar veita sölumenn Húsakaupa:

Albert 840-4048, Gunnar 840-4041,
Halldór 840-4042 og Jón 840-4049.

SÖLUSÝNINGAR Í DAG
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Til sölu/leigu við
sjávarsíðuna,
glæsilegt nýtt 1012
fm atvinnuhús-
næði. Húsnæðið
skiptist þannig:
Salur ca 500 fm.
Lofthæð allt að 8

m, nokkrar góðar innkeyrsludyr. Verkstæði/lager ca
250 fm. með 3 m lofthæð. Efri hæð: skrifstofur, starfs-
mannaaðst, glæsil útsýni, ca 250 fm. Rúmgóð athafn-
alóð, hellulögð, góð aðkoma. Vönduð eign. Húsnæðið
er til afhendingar mjög fljótlega.

Allar nánari uppl gefa Hilmar og Helgi Jón
á skrifstofu Hraunhamars.

VESTURVÖR - KÓP.

VANTAR – VANTAR
Höfum ákveðinn kaupanda að at-
vinnuhúsnæði að stærð 100 – 150
fm í Hafnarfirði eða Garðabæ, má
kosta allt að 25 millj. Staðgreiðsla í
boði. Ákveðnir kaupendur.

STEINHELLA - HF.
Glæsilegt atvinnu-
húsnæði í byggingu
á besta stað í
Helluhrauni í Hf.
Húsin eru um 1320
fm hvert m/mög-
leika á ca 600 fm.
millilofti alls um

1920 fm. 8 stórar innkeyrsluhurðar.

KAPLAHRAUN - HF.
162 fm atvinnuhús-
næði. Skipting
eignar: neðri hæð
120 fm efri hæð 44
fm. um er að ræða
rúmgóðan vinnslu-
sal á 1. hæð með
innkeyrsludyr

ásamt búningsklefa og salerni. Skrifstofu, kaffistofu
og lager á 2 hæð. Nánari upplýsingar á skrifstofu
Hraunhamars. Verð tilboð

EYRARTRÖÐ - HF.
Nýkomið sérlega
gott atvinnuh m/
góðri lofthæð og
innkeyrsludyrum,
158,3 fm. endabil.
Góð staðsetning,
tilvalin eign fyrir

fiskvinnslu, léttan iðnað íbúð o.fl. Verð 21,5 millj.

MELABRAUT - HF. ATVH.
Nýkomið í sölu gott
360 fm. atvinnuhús-
næði, góð lofthæð
og innkeyrsludyr
4x4 metrar. Bygg-
ingarréttur, rúmgóð
lóð. Góð staðsetn-
ing. Verð tilboð.

KAPLAHRAUN - HF.
Höfum fengið í
einkasölu mjög gott
408 fm atvinnuh öll
eignin við Kapla-
hraun Hfj. Eignin er
á hornlóð og eru
góð bílastæði að
norðan og vestan-

verðu. Eigninni er hæglega hægt að skipta upp í 3
góð bil með stórum innkeyrsludyrum. Mjög góð eign í
góðu ástandi. V. 62 millj.



Rauðamýri 1-3, Mos

Opið hús í dag milli kl. 14 og 16
Kaffi á könnunni

24 íbúðir í lyftuhúsi
9 íbúðir í stigahúsi

• Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.
• Hús klætt að utan, lágmarks viðhaldskostnaður.
• HTH innréttingar, AEG tæki, allt fyrsta flokks.
• Hiti í gólfum, sérstök
hljóðeinangrun milli hæða.
• Sérinngangar og sér-
merkt stæði í bílakjallara.
• Stórkostlegt útsýni yfir
sundin, Esjuna o.fl.

Allar nánari upplýsingar á
www.hraunhamar.is

Fr
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102.000 EINTÖK MEÐ FRÉTTABLAÐINU
Upplýsingar veita:

Ruth Bergsdótir • Sími 550 5876 • GSM 694 4103 • ruth@frettabladid.is eða Helga Kristjánsdóttir • Sími 550 5821 • GSM 695 0044 • helga@frett.is

Jólablað Fréttablaðsins verður stútfullt af skemmtilegu jólaefni.
Í blaðinu má sjá fólk á öllum aldri undirbúa jólin, uppskriftir 
að jólamat - bæði hefðbundnar og óhefðbundnar - og allrahanda 
jólakökur og kræsingar. Þetta er blað sem nauðsynlegt verður að 
hafa við höndina og sækja hugmyndir í alla liðlanga jólaföstuna.

Föndur - kort - siðir - tré - konfekt - skraut - kökur - glögg - sokkar - dúkar -
súkkulaði - piparkökuhús - englar - kransar - kúlur... svo fátt eitt sé nefnt! 

Nú styttist í jólin og Fréttablaðið gefur
út veglegt jólablað 30. nóvember.













Sjónvarpsdagskráin ekki upp á marga fiska




