
INNANHÚSSARKITEKTAR 
GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

T.ark leitar að innanhússarkitektum og 
grafískum hönnuði 

Boðið er upp á fjölbreytt starf með 
samhentum hópi. 

Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám 
á skrifstofuna, Brautarholti 6, 3. hæð, eða á 

netfangið bjarni@tark.is.  
 Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál.

TEIKNISTOFAN ehf        ARKITEKTAR 
BRAUTARHOLTI 6    105 REYKJAVÍK 
teiknistofan@tark.is     www.tark.is

T.ark vinnur að fjölbreyttum hönnunarverkefnum bæði 
innan- og utanlands.  Hjá T.ark starfa 26 manns









Ráðgjafa- og þjónustuver
á sölu- og markaðssviði Landsbankans

Vegna aukinna umsvifa í einstaklingsviðskiptum leitum við að metnaðarfullu og árangursdrifnu starfsfólki 
í ráðgjafa- og þjónustuver bankans. Í boði er tækifæri til að taka þátt í spennandi uppbyggingarstarfi
deildarinnar sem staðsett er í höfuðstöðvum bankans í Austurstræti.
Helstu verkefni deildarinnar lúta að þjónustu við viðskiptavini sem eiga viðskipti sín í gegnum síma.
Leitað er að einstaklingum í fullt starf með möguleika á sveigjanlegum vinnutíma en ráðgjafa- og
þjónustuverið er opið kl. 8:00 – 21:00 virka daga og kl. 11:00 – 16:00 laugardaga.

Nánari upplýsingar veita Lilja Birgisdóttir deildarstjóri í ráðgjafa- og 
þjónustuveri í síma  410 7187 og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði 
í síma 410 7914.

Umsókn og ferilskrá sendist á netfangið berglind.ingvarsdottir@landsbanki.is
merkt: „Ráðgjafa- og þjónustuver“ og einnig er hægt að sækja um starfið á 
www.landsbanki.is. Umsóknarfrestur er til og með 28. janúar nk.

Starfssvið:
• Ráðgjöf á sviði einstaklingsþjónustu
• Öll almenn þjónusta við viðskiptavini bankans
• Upplýsingagjöf um verðbréfa- og lífeyrisvörur bankans
• Frumkvæði að því að bjóða viðskiptavinum vörur og þjónustu bankans
• Ýmis önnur verkefni sem tilheyra þjónustu við einstaklinga

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og metnaður til að ná árangri
• Þjónustulund og vilji til að uppfylla þarfir viðskiptavina
• Nákvæmni og geta til að starfa undir álagi
• Háskólamenntun og/eða reynsla af bankastörfum er kostur

Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
til einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana.

Landsbankinn leitast við að ráða
til sín og hafa í sínum röðum
framúrskarandi starfsfólk og efla
það í störfum sínum.

Til að stuðla að vexti og arðsemi
bankans er áhersla lögð á
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi,
sem og markvissa starfsþróun
og þekkingu starfsfólks.

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.
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Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is

Umsóknarfrestur er til og með 29. janúar nk.

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á
heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is
og sækja þar sérstaklega um starfið.

Umsjón með starfinu hefur Sonja M. Scott, sonja@radning.is

AÐSTOÐARMAÐUR
   FRAMLEIÐSLUSTJÓRA

Starfssvið:
• Umsjón og eftirlit með vélum
• Verkstjórn í framleiðslusal 
• Vörumóttaka
• Súkkulaði- og ísblöndugerð

Emmessís er markaðs-, dreifingar- og framleiðslufyrirtæki fyrir ís og önnur frosin matvæli sem það framleiðir
eða flytur inn og selur til smásöluverslana.

Hæfniskröfur:
• Mjólkurfræði- eða matvælamenntun kostur
• Reynsla af matvælavinnslu skilyrði
• Góð þekking á vélbúnaði matvælavinnslu 
• Reynsla af verkstjórn 
• Áreiðanleiki og metnaður
• Góð samskiptahæfni

ARKITEKTAR
BYGGINGAFRÆÐINGAR

T.ark leitar að arkitektum og 
byggingafræðingum. Boðið er upp á 
fjölbreytt starf með samhentum hópi. 

Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám 
á skrifstofuna, Brautarholti 6, 3. hæð, eða á 

netfangið bjarni@tark.is. 
 Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál.

TEIKNISTOFAN ehf        ARKITEKTAR
BRAUTARHOLTI 6    105 REYKJAVÍK 
teiknistofan@tark.is     www.tark.is

T.ark vinnur að fjölbreyttum hönnunarverkefnum bæði
innan- og utanlands.  Hjá T.ark starfa 26 manns

www.radning.is
Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700

Fjöldi starfa í boði

Persónuleg og fagleg þjónusta



Við leitum að drífandi einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við ört vaxandi verkefni
hjá fyrirtækinu. Hæfni í mannlegum samskiptum, þjónustulund, sjálfstæð vinnubrögð
og góðir skipulagshæfileikar eru mikilvægir eiginleikar.

Það er metnaðarmál Þekkingar hf. að vera ávallt í fremstu röð á sínu sviði. Viðskiptavinir fyrirtækisins
eru mörg af stærstu og öflugustu fyrirtækjum landsins. Hjá Þekkingu hf. starfa nú um 50 manns
og starfsstöðvar eru á tveimur stöðum á landinu, í Kópavogi og á Akureyri. Öflug símenntunarhvatning
ásamt fjölskylduvænu starfsumhverfi er hluti af starfsmannastefnu Þekkingar hf.

Verslunarkerfasérfræ›ingur
(kassakerfi)
Starfssvi›

• Uppsetning og viðhald á vélbúnaði
og verslunar- og stýrikerfum

Menntunar- og hæfniskröfur
• Þekking og reynsla af

staðarnetsbúnaði og stýrikerfum frá
Microsoft

• Reynsla af sambærilegu starfi
nauðsyn

Kerfisstjóri/Microsoft
sérfræ›ingur
Starfssvi›
• Rekstrarþjónusta tölvukerfa
• Uppsetning og viðhald Microsoft

stýrikerfa á miðlurum og
vinnustöðvum

• Ráðgjöf og uppbygging tölvukerfa

Menntunar- og hæfniskröfur
• MCSA eða MCSE gráða
• Reynsla af sambærilegu starfi

nauðsyn

Umsóknir og fyrirspurnir sendist í tölvupósti á netfangi› atvinna@thekking.is.
Teki› er á móti umsóknum til og me› 28. janúar næstkomandi.

fiekking hf. leitar a› öflugum Microsoft sérfræ›ingum,
kerfisstjórum og sérfræ›ingum í rekstri verslunarkerfa

Ert flú rétti a›ilinn?

Fólk 20 ára og eldra óskast í hlutastörf til að
vinna með 6 – 9 ára börnum

List- og verkgreinum
  tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl.

Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni

  hópastarf, barnafundir, vinátta og samvera

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á
heimasíðu ÍTR, www.itr.is og hjá starfsmanna-
þjónustu ÍTR, Fríkirkjuvegi 11, í síma 411 5000

.

Í SKEMMTILEGU
STARFSUMHVERFI?

VILTU VINNA
MEÐ BÖRNUM

FRÍSTUNDARÁÐGJAFAR/LEIÐBEINENDURÁ FRÍSTUNDAHEIMILUM

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11 Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is 

Starfsmenn ÍTR vinna á sviði íþrótta og tómstunda 
og eru lykillinn að því að ÍTR geti veitt viðskipta-
vinum sínum fyrsta flokks þjónustu

ÍTR hefur virka starfamannastefnu og leggur
áherslu á fræðslu og starfsþróun

ÍTR leggur áherslu á hvetjandi og jákvætt starfs-
umhverfi og leitast við að efla frumkvæði starfs-
manna sinna



VERKFRÆÐINGAR/TÆKNIFRÆÐINGAR

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.

Vegna nýrra verkefna óskar Ístak eftir að ráða verkfræðing eða 
tæknifræðing til starfa við byggingarframkvæmdir.

Starfið er kerfjandi og þarf viðkomandi að axla mikla ábyrgð.

Við leggjum áherslu á frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð. 

Æskilegt er að umsækjendur hafi einhverja starfsreynslu.



SPACE COWBOYS
C C P  I S  L O O K I N G  F O R  Y O U !

CCP Games specializes in the creation, development, and distribution of massively multiplayer online games (MMOG). 

Founded in 1997, CCP is recognized internationally as a pioneer in the single-server persistent universe concept of the 

MMOG genre. CCP Games is headquartered in Reykjavík, Iceland with offices in Shanghai China and Atlanta USA.

CCP is looking for world class individuals for the following positions: 

EVE GRAPHICS PROGRAMMER

Program graphical effects in CCP's custom 3D engine for 

EVE Online (language: Python).

Requirements:

• Strong 3D math

• Experience with computer graphics

• B.Sc in computer Science or related fields

TEST SPECIALIST

With programming background for our Quality

Assurance Team

Requirements:

• Highly organized individual

• Develop Test plan definition and Test case design

• Test reporting 

AUDIO PROGRAMMER

Design and develop upgrades for CCP's audio engine,

including platform upgrade for Windows Vista 

(languages: C++, Python).

Requirements:

• B.Sc in Computer Science or related fields

• Good understanding of audio processing

• Experience in sound programming

Applicants should send in their resumes at: resumes@ccpgames.com

and put in the Subject field which position their interested in before February 4th.

CONFIGURATION MANAGER

Organize and manage CCP's build group and build 

processes (languages: Python, C++).

Requirements:

• B.Sc in Software Engineering or related fields

• Experience with build management

• Strong communications skills

ANIMATOR

To help build tomorrows worlds with tomorrow's

technology. The main focus is on building hyper-realistic

humans in photorealistic environments. The animator

would be instrumental in bringing to life new portions of 

EVE-Online, and future games.

Requirements:

• Experience with Maya and/or Motionbuilder

• Understanding of creating animation for blending

• Thorough understanding of anatomy and structure

• Ability to work fast but not sacrifice quality

• Understanding of technical aspects of animation

• Ability to animate realistic human motions

• Knowledge of character rigging and weighting

• Scripting or programming experience a bonus

• Demo reel that shows 3d animation is required



Vegna aukinna verkefna auglýsir Tryggingamiðstöðin eftir 
starfsmanni í áhættumat persónutrygginga. 
Starfshlutfall er 50%. 

Tryggingamiðstöðin er framsækið fyrirtæki sem býður starfsfólki sínu góða vinnuaðstöðu. Hjá TM starfar 120 manna samhentur
hópur sem hefur það markmið að veita góða þjónustu á mannlegum nótum þar sem þörfum hvers og eins er mætt af sanngirni.
Það er keppikefli starfsmanna Tryggingamiðstöðvarinnar að standa undir kröfum og væntingum viðskiptavina og hluthafa og 
koma fram af heiðarleika og einlægni.

TRYGGINGAMIÐSTÖÐIN /  Aðalstræti 6 /  101 Reykjavík /  Sími 515 2000 /  www.tryggingamidstodin.is
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Starfssvið:

// Afgreiðsla vátryggingaumsókna

// Yfirferð heilsufarsgagna

// Samskipti við viðskiptavini, söluaðila og endurtryggjendur

// Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:

// Menntun á heilbrigðissviði (hjúkrunarfræði eða sambærileg menntun) eða reynsla af áhættumati

// Góð íslensku- og enskukunnátta auk færni í einu Norðurlandamáli

// Góð almenn tölvukunnátta

Viðkomandi starfsmaður þarf að eiga gott með mannleg samskipti, vera skipulagður og jákvæður
og geta unnið undir álagi. 

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 31. janúar 2007. Umsækjendur eru beðnir að senda 
umsóknir auðkenndar með yfirskriftinni

”
Áhættumat“ á netfangið starf@tmhf.is.

Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál. 

Vigfús M. Vigfússon, vigfus@tmhf.is, veitir frekari upplýsingar um starfið.

Áhættumat
persónutrygginga



Smiðir
Kraftafl ehf auglýsir
Erum með vana smiði sem 

óska eftir mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616



TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum og um 450 starfsmenn. 
Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavinum í fleiri en 20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software 
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar 
lausnir í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu 
fyrirtækjum Evrópu. 

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

• Frábæran starfsanda og liðsheild
• Góða starfsaðstöðu
• Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
• Símenntun í starfi og virka endurmenntunarstefnu
• Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
• Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
• Gott mötuneyti
• Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi

Verkefnastjórnun
Starfið felst í áætlanagerð og umsjón með hugbúnaðar- 
verkefnum, greiningum og samskiptum við viðskiptavini.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða

sambærileg háskólamenntun nauðsynleg. 
• Víðtæk starfsreynsla af stjórnun hugbúnaðarverkefna, 

vinnu eftir stöðluðum verkferlum og fjölbreyttum
samskiptum við viðskiptavini nauðsynleg. 

Delphi eða .NET 
hugbúnaðarþróun
Störfin fela í sér hugbúnaðarþróun og samþættingu lausna
fyrir heilbrigðisstofnanir.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunarfræði, verkfræði eða

sambærileg menntun ásamt haldgóðri starfsreynslu 
af þróun hugbúnaðar nauðsynleg. 

• Delphi og/eða .NET reynsla æskileg.

Ráðgjöf – viðskiptalausnir 
Störfin felast í ráðgjöf, þjónustu og samþættingu viðskipta-
lausna fyrir mörg af framsæknustu fyrirtækjum landsins.

Hæfniskröfur:
• Leitað er að einstaklingum með þekkingu á viðskipta-

upplýsingakerfum og brennandi áhuga á hagnýtingu
upplýsingatækni.

.NET hugbúnaðarþróun
Störfin fela í sér greiningu, hönnun og forritun hugbúnaðar-
lausna og samþættingu upplýsingakerfa fyrir mörg af helstu 
fyrirtækjum landsins. Unnið er í Microsoft umhverfum svo 
sem Visual Studio, MS SQL, MS IIS, BizTalk og SharePoint.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða kerfisfræði

eða sambærileg menntun nauðsynleg. 
• Reynsla af þróun .NET hugbúnaðarlausna í C# nauðsynleg.

Hugbúnaðarþróun – 
viðskiptalausnir
Störfin fela í sér greiningu, hönnun og forritun hugbúnaðar-
lausna og samþættingu upplýsingakerfa fyrir mörg af helstu 
fyrirtækjum landsins og erlenda viðskiptavini.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á sviði tölvunar-, verk- eða kerfisfræði 

eða sambærileg menntun æskileg. 
• Reynsla af hugbúnaðarþróun viðskiptakerfa æskileg 

en önnur marktæk reynsla af hugbúnaðargerð kemur 
vel til álita.

Ráðgjöf – veflausnir
Starfið felst í greiningu á verkefnum fyrir viðskiptavini og
ráðgjöf á sviði hugbúnaðarþróunar fyrir veflausnir og vef-
mælingartól eins og Web Trends.

Hæfniskröfur:
• Háskólamenntun æskileg. 
• Samskiptahæfni ásamt ritfærni nauðsynleg.
• Starfsreynsla af þróun/hönnun vefsvæða eða ráðgjöf 

við uppbyggingu upplýsingakerfa nauðsynleg.

Gætt ver›ur fyllsta trúna›ar var›andi allar umsóknir 
og fyrirspurnir. 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmanna-
stjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist til starfsmannastjóra 
torfi@t.is, fyrir 1. febrúar nk.

www.tm-software.com
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Holtasmári 1 | 201 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001

Öflugir sérfræðingar óskast
Vegna aukinna umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna

HEFUR OPNAÐ
Í HAFNARFIRÐI

NÝR OG BREYTTUR

ÁSAMT

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 hjá KFC 
og Taco Bell í Hafnarfirði.

Upplýsingar í síma 
515 0920.
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KFC
TACO BELL

Verk- eða tæknifræðingur
Siglingastofnun
Siglingastofnun er framsækin
þjónustustofnun sem vinnur að
öryggi sjófarenda og aukinni
hagkvæmni í sjósókn.
Með sérfræðiþekkingu og
skilvirkri miðlun upplýsinga
um málefni hafna og siglinga þjónar
Siglingastofnun stjórnvöldum,
sjófarendum og útgerðarmönnum.
Nánari upplýsingar um starfssemi
stofnunarinnar má finna á
www.sigling.is

Siglingastofnun Íslands óskar eftir að ráða byggingaverk- eða tæknifræðing til starfa á hafnasvið.
Á sviðinu starfa 11 manns og þar er unnið að áætlanagerð, rannsóknum, undirbúningi og eftirliti með
hafnaframkvæmdum og sjóvörnum.
Starfssvið      Menntunar- og hæfniskröfur
-  Eftirlit -  Háskólapróf í verk- eða tæknifræði
-  Hönnun -  Góð tölvukunnátta
-  Rannsóknir í hafnargerð -  Færni í mannlegum samskiptum

-  Ekki er gerð krafa um starfsreynslu

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra.  Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Umsóknarfrestur er til og með 9. febrúar n.k.  Umsóknir merktar “ Verk- eða tæknifræðingur” ásamt
upplýsingum um menntun og fyrri störf, berist til Siglingastofnunar Íslands, Vesturvör 2, 200 Kópavogi eða
sigling@sigling.is .  Nánari upplýsingar veitir forstöðumaður hafnasviðs í síma 560 0000.
Öllum umsóknum svarað þegar ákvörðun um ráðningu liggur fyrir



Leiðin að tölvunarfræð-
um lá í gegnum nám í 
iðnhönnun.

Birna Íris Jónsdóttir starf-
ar sem tölvunarfræðingur 
hjá Skýrr. Áhuginn á faginu 
kom til hennar á fremur 
óhefðbundinn hátt, en Birna 
segir hann hafa kviknað 
þegar hún var við nám í iðn-
hönnun við Iðnskólann í 
Hafnarfirði.

„Starf mitt í dag felst í 
því að greina, þróa og hanna 
hugbúnað fyrir Skýrr en 
leiðin að starfinu lá í gegn-
um tölvunarfræðinám við 
Háskóla Íslands. Upphaf-
lega fór ég í iðnhönnunar-
nám og áhugi minn á hönn-
un innan upplýsingatækni 
kviknaði eiginlega þar. Svo 
fann ég að þetta togaði 
sífellt meira í mig svo ég 
fór í Háskólann og lauk 
þaðan námi í tölvunarfræð-
um. Núna hef ég starfað hjá 
Skýrr í um eitt ár og er mjög 

sátt enda Skýrr mjög spenn-
andi og kraftmikið fyrir-
tæki,“ segir Birna.

Öll störf hafa fleiri en 
eina hlið og það hefur starf 
tölvunarfræðingsins líka. 
„Það sem mér finnst 
kannski erfiðast við starfið 
mitt er leiðinlegar villulag-
færingar, en skemmtilegast 
er að fást við nýsköpun í 
kerfinu og að gera það sem 
aðgengilegast fyrir notend-
ur. Við sem erum tæknilega 
hugsandi sjáum kannski 
ekki alveg hvernig hinn 
almenni notandi mun nota 
kerfið. Þannig getur verið 
mjög skemmtilegt að skoða 
ólík samskipti milli manns 
og tölvu. Á sama tíma 
kemur þetta inn á almenna 
hönnun og vangaveltur um 
nytsemi hluta og það hvern-
ig fólki finnst best að nota 
hluti, því í þessu samhengi 
erum við að tala um tölvu-
kerfið sem notendavænan 
hlut,“ segir Birna Íris að 
lokum.

Samskipti 
manns og tölvu

Skattastefna yfirvalda 
ræður miklu um lífskjör í 
landinu.

Í erindi sem Vilhjálmur 
Egilsson, framkvæmda-
stjóri Samtaka atvinnulífs-
ins, hélt á skattadegi 
Deloitte kallaði hann eftir 
því að allir stjórnmálaflokk-
ar settu skattastefnu sína 
fram á skýran og skilmerki-
legan hátt. „Á að þróa áfram 
samkeppnishæft skattkerfi 
eða á að taka til baka það 
sem vel hefur tekist? Á að 
halda fjármagnstekjuskatt-
inum í 10 prósentum og 
lækka tekjuskatt fyrirtækja 
enn frekar eða á að hækka 
hvort tveggja?“ voru meðal 
spurninga sem Vilhjálmur 
varpaði fram.

Vilhjálmur ítrekaði líka 
að skattastefna stjórnvalda 
réði miklu um áframhald-
andi góðæri í landinu. 
„Íslenskt atvinnulíf bíður 
eftir því að heyra hvort 
halda eigi áfram eða aftur á 
bak í skattamálum. Fram-

haldið mun ráða miklu um 
það hvort lífskjör á Íslandi 
haldast áfram í fremstu röð 
eða hvort við sígum niður úr 
hópi fremstu þjóða heims,“ 
sagði Vilhjálmur.

Aftur á bak eða áfram

Um er að ræða almennt viðhald og smurþjónustu 
bifreiða, vagna, lyftara og annarra tækja fyrirtækisins.
Aðstoð við alla almenna viðgerðar- og viðhaldsvinnu á 
tækjum Samskipa.

Leitað er eftir dugmiklum, áhugasömum og samvisku-
sömum starfsmanni.   Reynsla af almennri verkstæðis-
vinnu eða smurþjónustu er kostur en ekki skilyrði.
Um framtíðarstarf er að ræða.  Umsækjandi skal hafa
hreina sakaskrá og engan fíkniefnaferil.

Vinsamlegast skilið inn skriflegum umsóknum til 
Starfsþróunardeildar Samskipa, Kjalarvogi, 104 
Reykjavík, fyrir 29. janúar 2007. Einnig er hægt að fylla út 
atvinnuumsókn á netinu, www.samskip.is (veljið
„Aðstoðarmaður/smyrjari – auglýst staða 21.01.07“).

Allar nánari upplýsingar veitir Rúnar Sigurðsson, 
deildarstjóri viðhaldsdeildar, í síma 458 8600 eða 
858 8600.

>   Fyrirtækið
Samskip hf. er ört vaxandi flutningafyrirtæki

sem býður viðskiptavinum sínum upp á 

alhliða flutninga og tengda þjónustu hvert

sem er og hvaðan sem er í heiminum. 

Samskip starfrækja skrifstofur og dóttur-

félög beggja vegna Atlantshafsins og starfa

þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.

Hjá fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á

56 skrifstofum í 23 löndum.

> AÐSTOÐARMAÐUR Á VÉLAVERKSTÆÐI

Saman náum við árangri



Við leitum að starfsfólki sem hefur jákvætt viðmót, góða þjónustulund og er tilbúið að veita
viðskiptavinum okkar afburða þjónustu. HEKLA er eitt öflugasta bílaumboð landsins. Boðið er
upp á góða vinnuaðstöðu og tækifæri til að vinna með hópi framúrskarandi starfsmanna.

Starfsmaður á þjónustuborði hefur það hlutverk að þjónusta viðskiptavini bílasviðs í gegnum síma og/eða
tölvu. Starfið er afar fjölbreytt og felst meðal annars í upplýsingagjöf, tímabókun á verkstæðum og sölu
bílavarahluta.

Starfsmaður í ábyrgðadeild sér um úrvinnslu og eftirfylgni ábyrgðakrafna frá bílaverkstæði og þjónustverk-
stæðum HEKLU.

Starfsmaður á þjónustuborði 

Starfsmaður í ábyrgðadeild

BÍLASVIÐ HEKLU
STÖRF Í ÞJÓNUSTU

Vinsamlegast sendið umsókn og ferilskrá í gegnum heimasíðu HEKLU, www.hekla.is, eða til Valdísar Arnórs-
dóttur starfsmannastjóra á netfangið va@hekla.is Nánari upplýsingar um störfin veitir Sverrir Ragnarsson,
þjónustustjóri bílasviðs HEKLU (sr@hekla.is). Umsóknarfrestur er til 2. febrúar 2007. 

HEKLA er þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í sölu og þjónustu á bílum og vélum. Markmið félagsins er að vera
í fararbroddi hvað varðar þjónustu til viðskiptavina og markaðssetningu þeirrar vöru sem fyrirtækið selur og
þjónustar.  Starfsfólk HEKLU er hvatt til að sýna frumkvæði, metnað og vilja til að ná árangri í starfi.

HEKLA    Laugavegi 172-174     Sími 590 5000 www.hekla.is

Ábyrgð og verkefni:
Símsvörun og upplýsingagjöf
Tímabókanir á bílaverkstæði
Sala á bílavarahlutum

Hæfniskröfur:
Góð almenn tölvukunnátta
Starfsreynsla í verkstæðismóttöku og/eða
sölu varahluta er æskileg
Reynsla af þjónustustarfi, s.s. símsvörun, 
er æskileg

Ábyrgð og verkefni:
Úrvinnsla og eftirfylgni ábyrgðakrafna
Samskipti við erlenda birgja
Frágangur og úrvinnsla í verkbókhaldi

Hæfniskröfur:
Tæknimenntun í bíliðngrein eða sambærileg 
menntun
Viðgerðaþekking er kostur
Góð tölvuþekking
Góð kunnátta í íslensku og ensku

Bifvélavirki hefur það hlutverk að greina, finna úrlausn og framkvæma viðgerðir á þann hátt að viðskiptavinir
HEKLU upplifi afburða þjónustu.

Bifvélavirki á fólksbílaverkstæði

Ábyrgð og verkefni:
Öll almenn viðhaldsvinna
Meðhöndlun bilanagreina
Deilir þekkingu með starfsfélögum
Framfylgja öryggisreglum, svo og þeim 
almennu reglum sem viðurkenndar eru

Hæfniskröfur:
Fullgild réttindi sem bifvélavirki og/eða góð 
reynsla
Góð kunnátta í íslensku og ensku
Góð almenn tölvukunnátta
Áhugi á símenntun í greininni og hæfileiki
til að tileinka sér tækninýjungar

ARKITEKTAR
BYGGINGAFRÆÐINGAR

T.ark leitar að arkitektum og  
byggingafræðingum. Boðið er upp á 
fjölbreytt starf með samhentum hópi. 

Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám 
á skrifstofuna, Brautarholti 6, 3. hæð, eða á 

netfangið bjarni@tark.is.  
 Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál.

TEIKNISTOFAN ehf        ARKITEKTAR 
BRAUTARHOLTI 6    105 REYKJAVÍK 
teiknistofan@tark.is     www.tark.is

T.ark vinnur að fjölbreyttum hönnunarverkefnum bæði 
innan- og utanlands.  Hjá T.ark starfa 26 manns



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Sundlaug Kópavogs:

• Starfsmaður, jafnt konur sem karlar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 100%

• Afgr./baðvarsla karla, helgarvinna

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður þjónustuíbúðakjarna

 geðfatlaðra

• Aðstoð við heimilisstörf

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun
fyrir heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

• Starfsmaður í býtibúr hlutast.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Matráður 50%

• Starfsm. í Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Táknsmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi fyrir táknmáls-

  talandi nemanda

Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266

• Deildarstjóri

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi

• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

Grænatún:  554 6580
• Leikskólak/leiðbeinandi

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
• Leikskólakennarar

• Starfsmaður í sérkennslu

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari f. hádegi

• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Leitar þú að starfsmanni?
HH Ráðgjöf hefur vönduð vinnubrögð og fagmennsku að leiðarljósi. Við leggjum metnað okkar í að veita 
afburðarþjónustu og finna réttan einstakling fyrir þá aðila sem leita okkar aðstoðar við ráðningu starfsfólks.

Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar, tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn til starfsins.

Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið eins og þörf krefur án þess að til komi aukakostnaður.

Þriggja mánaða ábyrgð
Ef starfsmaður hættir eða er sagt upp störfum innan þriggja mánaða er ráðning í hans stað án endurgjalds.

Kostir þess að nýta sér þjónustu HH Ráðgjafar eru m.a.:

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Iceland Express, Grímsbæ, Efstalandi 26, sími 5 500 600 www.icelandexpress.is

Vefritstjóri!

www.icelandexpress.is

Iceland Express is looking to fill the position of an 
English-speaking editor for its websites. 
Interested? Log on to www.icelandexpress.is/jobs and check it out.

Iceland Express leitar að ritstjóra fyrir 
erlenda vefi fyrirtækisins.

Við hjá Iceland Express starfrækjum öfluga vefi á fimm tungumálum: íslensku, ensku, þýsku, dönsku 
og sænsku og er frekari fjölgun á þeim vettvangi í bígerð. Til viðbótar eru starfræktir netklúbbar fyrir
íslenskan og alþjóðlegan markað með vel á annað hundrað þúsund áskrifenda. 

Megnið af sölu Iceland Express fer fram í gegnum vefi þess og því leggjum við mikinn metnað í efni 
og útlit vefjanna, enda er fyrirtækið leiðandi í rafrænum viðskiptum á sínu sviði.

Í boði er líflegt og krefjandi starf hjá fyrirtæki sem er í örum vexti. Við leitum því að einstaklingi sem
hefur bullandi áhuga á ferðaþjónustu, jafnvel einhverja reynslu af skrifum og á gott með að tjá sig, 
bæði í orði og á lyklaborði. Ekki er verra að viðkomandi hafi gaman af því að ferðast, enda kallar 
starfið á einhver ferðalög og töluverð samskipti við erlenda aðila.

Nánari upplýsingar eru á www.icelandexpress.is/jobs
Umsóknarfrestur rennur út 28. janúar.

Ritstjórn fréttabréfs fyrir erlenda netklúbbinn

Umsjón með ensku bloggi Iceland Express, sjá http://blog.icelandexpress.com/iceland 

Ritstjórn, þ.m.t. efnisöflun og uppsetning efnis á www.icelandexpress.com 

Utanumhald vegna þýðinga fyrir erlenda vefi    

Umsjón með upplýsingaefni á ensku sem sent er til farþega

Auk þess þarf öðru hverju að skrifa og/eða þýða efni sem er ætlað til prentunar, t.d. auglýsingar, 
tímarit o.þ.h.

Mjög gott vald á ensku í rituðu og töluðu 
máli er skilyrði

Góð hæfni að koma hugsunum á blað og 
skrifa læsilegan og skemmtilegan texta

Reynsla af skrifum fyrir prentmiðla og/eða 
vefmiðla er æskileg

Menntun og þekking á html og helstu vef- 
stjórnunarkerfum er kostur en ekki skilyrði 

Ekki er verra ef einhver þekking á myndvinnslu- 
forritum, t.d. Photoshop, er fyrir hendi

Starfslýsing

Hæfniskröfur



Áhugavert framtíðarstarf
í Borgarnesi

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem 
vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla Óskum eftir að ráða deildarstjóra timburafgreiðslu til
framtíðarstarfa í verslun okkar í Borgarnesi.

Hæfniskröfur
Góð þekking á byggingavörum skilyrði
Einhver tölvukunnátta æskileg en ekki skilyrði
Þjónustulund og samskiptahæfni
Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
Lyftararéttindi æskileg

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum

mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 15. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.iswww.husa.is

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Yfirumsjón með lagerhaldi
Stjórnun og ábyrgð á timbursvæði

Leitum að áhugasömum og ábyrgum einstaklingi í starfið. Þarf að gera hafið störf sem fyrst.

INNANHÚSSARKITEKTAR 
GRAFÍSKUR HÖNNUÐUR

T.ark leitar að innanhússarkitektum og
grafískum hönnuði 

Boðið er upp á fjölbreytt starf með 
samhentum hópi. 

Skila skal umsóknum ásamt starfsferilsskrám 
á skrifstofuna, Brautarholti 6, 3. hæð, eða á 

netfangið bjarni@tark.is. 
 Farið verður með allar umsóknir sem 

trúnaðarmál.

TEIKNISTOFAN ehf        ARKITEKTAR
BRAUTARHOLTI 6    105 REYKJAVÍK 
teiknistofan@tark.is     www.tark.is

T.ark vinnur að fjölbreyttum hönnunarverkefnum bæði
innan- og utanlands.  Hjá T.ark starfa 26 manns

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Fréttir og Íþróttir Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Sögurnar, tölurnar, fólki›.

Mömmu 
gengur vel!

414 9000

Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað 
og metnaðarfullt starfsfólk sem hamast við 
að gera viðskiptavininn ánægðan og 
Mömmu stolta.

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og 
þarfnast nú fleiri sölu- og tæknimanna.

Viltu vinna hjá Mömmu?

Farðu þá inn á mamma.is og fylltu út 
starfsumsókn.

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!
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Mömmu 
gengur vel!

414 9000

Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað 
og metnaðarfullt starfsfólk sem hamast við 
að gera viðskiptavininn ánægðan og 
Mömmu stolta.

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og 
þarfnast nú fleiri sölu- og tæknimanna.

Viltu vinna hjá Mömmu?

Farðu þá inn á mamma.is og fylltu út 
starfsumsókn.

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!
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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. óskar eftir að ráða vélfræðing til starfa. 

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Starfið felst í viðhaldi 

véla og tækja ásamt uppsetningu nýrra tækja og nýsmíði.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Vélfræðingur

• Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

• Fagmennska og vilji til metnaðarfullra starfa

• Góðir samskiptahæfileikar

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu og fyrri 

störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta Egils – vélstjóri eða á netfangið 

ee@egils.is fyrir 29. janúar nk.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir, starfsmannastjóri í 

síma 580 9029.

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

Vélfræðingur

» 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



Starfsmenn óskast
 Íslandsprent er ungt fyrirtæki í 

miklum og öruggum vexti og þarf
nú að bæta við sig fleiri 

starfsmönnum.
Markmið fyrirtækisins er að bjóða 

alhliða prentþjónustu, á sem
hagstæðustum kjörum, í sem

bestum gæðum og á sem 
stystum tíma.

Sölumaður
Við leitum að metnaðarfullum og

öflugum sölumanni, þekking á 
prentvinnslu æskileg.

Prentsmiður
Okkur bráðvantar vandvirkan,

reyndan prentsmið sem allra fyrst.

Við bjóðum öruggt og skemmti-
legt starfsumhverfi þar sem

einstaklingnum er gert kleift að 
vaxa og njóta sín.

Nánari upplýsingar veitir
prentsmiðjustjóri í síma 860-2404 

eða á netfangið
rosi@isprent.is

Áhugaverð
framtíðarstörf

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem 
vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla

Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða
einstaklinga í eftirtalin störf.

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum

mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 1. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Verslun Grafarholti

Verslun Hafnarfirði

Helgarstörf í Skútuvogi

Áhugaverð störf í Blómavali í Grafarholti

Óskum eftir að ráða framtíðarstarfsmann í verslun okkar
Um er að ræða vinnutíma frá 12:00-19:00 virka daga og einhverja helgarvinnu.   

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þjónustulund og samskiptahæfni
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Viljum einnig ráða starfsmenn í helgar- og íhlaupastörf
Æskilegt að umsækjendur séu fæddir 1987 eða fyrr

Blómaval er hluti af fyrirtækjasamsteypu
Húsamiðjunnar og tekur starfsfólk þess virkan

þátt í öflugu starfi samsteypunnar.

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor 

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfs-
mannafélag sem sér m.a. 

um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur 
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna. 

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfs-
mönnum gó› kjör.

Afgreiðslu- og sölumaður á timburlager
(framtíðarstarf)

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
Almenn lagerstörf

Hæfniskröfur
Tölvukunnátta kostur en ekki skilyrði
Lyftararéttindi  kostur - starfsmaður verður  að öðrum kosti sendur á lyftaranámskeið
Þjónustulund og stundvísi

Verkstjóra á timburlager
(framtíðarstarf)

Ábyrgðarsvið
Sala, afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini 
Stjórnun starfsmanna og verkefna á svæðinu
Áfyllingar
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þekking á timbri kostur
Tölvukunnátta kostur
Samskiptahæfni, þjónustulund og stundvísi
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði
Lyftararéttindi  kostur - starfsmaður verður að öðrum kosti sendur á lyftaranámskeið

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Tölvukunnátta æskileg
Samskiptahæfni, þjónustulund og stundvísi

Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum
(framtíðarstarf)

Viljum ráða duglegan starfsmann til afgreiðslu og annarra starfa í Kaffi Garði í 
Skútuvogi um helgar. Æskilegt að umsækjendur séu fæddir 1987 eða fyrr.

Viljum einnig ráða  starfsmenn í helgar- og íhlaupastörf í verslun okkar. Æskilegt að
umsækjendur séu fæddir 1989 eða fyrr.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar,
Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is, fyrir
1. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is
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Engjavellir 3
221 Hafnafjörður

Verð: 29.900.000
Stærð: 136,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Tilbúin  til  afhendingar  er  glæsileg  4ra  herbergja  íbúð  á  jarðhæð með  sér  inngang  og  sér  40  fm  garð.
Íbúðin skiptist í forstofu, 3 herbergi, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu. Einnig er sameiginleg hjóla og
vagnageymsla á jarðhæð. Allt er mjög vel til vandað í íbúðinni, allar innréttingar frá Axes og heimilistæki
eru AEG. Gegnheilt parket er á stofu, eldhúsi og á herbergjum og náttúruflísar á forstofu, baðherbergi,
þvottahúsi og geymslu. Möguleiki á 90 @ fjármögnun, einnig skipti skoðuð á öðrum fasteignum.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá kl:14:00 - 14:30

Hjallasel 49

Melgerði 1

Katrínarlind 6-8
113 Reykjavík

Verð: 23 m
Stærð: 97,2 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18,2 m
Bílskúr: Bílskýli

Glæsileg  3ja  herbergja  íbúð  ásamt  stæði  í  bílageymslu  í  fallegu,  álklæddu  lyftuhúsi  í  friðsælum  enda
lokaðs botnlanga.  Íbúðin er laus.  Íbúðin er björt og opin með afar fallegu eikarparketi á gólfi og gefur
það  henni  mjög  fallegt  og  stílhreint  yfirbragð.   Opið  eldhús  með  fallegum  innréttingum  og  glæsilegu
útsýni.  Tvö góð svefnherbergi og þvottahús í íbúð.  Fallegt, flísalagt baðherbergi.  Ísskápur í innréttingu
fylgir með í kaupum.  Þetta er falleg íbúð á góðu verði.

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30 

Engjasel 83  3.h.v.
109 Reykjavík

Verð: 18.700.000
Stærð: 98,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 14.535.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Vel skipulögð 4ra herb. 98,8 m² íb. á 3. hæð í fjölbýli auk 24,1 m² bílgeymslu. Glæsilegt útsýni.  Íbúðin
getur  verið  laus  í  febrúar  2007.   Stutt  í  skóla,  verslanir  o.fl.   Anddyri  með  stórum  fataskáp.   Tvö
barnaherb.  og  eitt  hjónaherb.   Rúmgóð  stofa  með  glæsilegu  útsýni  og  útgengt  á  góðar  suðursvalir.
Eldhús með fallegri innréttingu og borðkrók.  Í baðherbergi er baðkar með sturtu og tengi fyrir þvottavél.
Sér geymsla fyrir íbúðina er í kjallara auk sameiginlegs þurrkherbergis og vagna/hjólageymslu.

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819
eggert@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Kristnibraut 101 3.h
113 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 110,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.965.000
Bílskúr: Bílskýli

Falleg  4ra  herb.  110,2  m²  endaíbúð,  á  3.  hæð með lyftu,  auk  opins  bílskýlis.   Snyrtileg  sameign  með
útgengt á svalir og sérinngangur fyrir íbúðina.  Örstutt er í leikskóla, skóla, verslanir o.fl.  Forstofa er með
fataskáp.   Tvö  barnaherbergi  og  eitt  hjónaherbergi,  öll  með  fataskáp.   Rúmgóð  stofa  með  útgengt  á
góðar  suðursvalir.   Eldhús  með  fallegri  innréttingu.   Baðherbergi  er  með  góðri  innréttingu  og  baðkari.
Þvottaherb. í íbúð.  Geymsla er í kjallara auk sameiginlegrar vagna- og hjólageymslu.

Eggert
Sölufulltrúi

893 1819
eggert@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 15.00-15.30
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Mýrargata 11
190 Vogar

Verð: 35.900.000
Stærð: 174.2m²

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 34.760.000
Bílskúr: 63m²

Fallegt  174.2m²  einbýlishús  ásamt  63m²  bílskur  í  Vogunum.    Eignin  skiptist  í:  Stóra  stofu,  borðstofu,
sjónvarpshol og fjögur, rúmgóð svefnherbergi allt með gegnheilu Jatopa parketi. Fallegar ljósar flísar eru í
anddyri,  eldhúsi  og  á  baðherbergjum  en  þau  eru  tvö.  Innangengt  er  úr  bílskúr  inn  í  íbúð  en  við
innganginn er einnig þvottaherbergi og vinnuskot inn af því. Gólfhiti er í eigninni   Eldhúsinnréttingar eru
úr hvíttaðri eik og rimlagluggatjöld eru sérsmíðuð frá Álnabæ

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00-14:30

Barónsstígur 19
101 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 64.7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1929

Brunabótamat: 8.750.000
Bílskúr: nei

Vorum að  fá  í  einaksölu  góða  64.7  fm 3ja  herbergja  íbúð  á  2.  hæð við  Barónsstíg  í  Reykjavík.  Íbúðin
skiptist  í  hol,  stofu,  eldhús,  borðstofa  (auðvelt  að  breyta  í  svefnherb.),  baðherbergi  og  svefnherbergi.
Geymsla. Þvottahús í kjallara.  Þessi eign staðsett stutt ofan við Laugaveginn. Frábær staðsetning. Þessi
eign selst fljótt !

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag sunnud. kl. 15-15.30

Engihjalli 3, íb 6-F
200 Kópavogur

Verð: 18,9 millj
Stærð: 108 fm.

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 15,5 millj

Stór og björt 4ra herbergja íbúð með frábæru útsýni á sjöttu hæð í góðu lyftuhúsi. Rúmgott anddyri með
fataskáp. Gott  hol.  Stofa er  stór  og björt  með útgengi  út  á stórar  vestursvalir.  Eldhús er  með vel  með
farni  furuinnréttingu  og  góðum  borðkrók.  Baðherbergi  er  með  baðkari,  flísalagðri  sturtu  og  góðri
innréttingu.  Rúmgott  hjónaherbergi  með góðu skápaplássi.  Barnaherbergi  eru  tvö  annað er  stórt  með
skáp, hitt er minna. Furuparket er nær allri íbúðinni. Góð eign á barnvænum stað, stutt í alla þjónustu.

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag kl:14:00-14:30

Asparfell 6 
Breiðholti

Verð: 17.300.000
Stærð: 94,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.800.000

Vel  skipulögð 3 herbergja íbúð á 5 hæð í  lyftuhúsi.  Íbúðin er í  upprunalegu ástandi  og vel  við haldið.  Í
hjónaherbergi  er  inngengin  fataskápur.  Gott  skápapláss  er  í  íbúðinni.  Úr  herbergjum  er  norður  útsýni.
Miklum endurbótum að utan er að ljúka. Þessi eign bíður uppá mikla möguleika. Öllum stigaganginum er
vel við haldið og er húsvörður í húsinu.  Búið er að greiða fyrir þær framkvæmdir sem er að ljúka.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Hjallabraut 39
220 Hafnarfirði

Verð: 20.900.000
Stærð: 108,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 15.550.000

Vel skipulögð 3 herbergja íbúð á 3 hæð á mjög barnvænum stað í Hafnarfirði.  Lýsing: Eikarparket er á
forstofu, herbergjum, gangi og stofu. Stofan er mjög stór og er útgengt á stórar suðursvalir  með mjög
góðu  útsýni  yfir  Hafnarfjörð.  Eldhús  er  með  upprunalegri  innréttingu  og  kork  flísum  og  er  gengið  inní
þvottahús og geymslu úr eldhúsi. Mjög gott skápapláss er í íbúðinni. Nóg er af bílastæðum og er nýbúið
að taka stigagang allan í gegn.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Lautasmári 14
kopavogur

Verð: 20.900.000
Stærð: 81 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 13.700.000

Laus  við  kaupsamning.  Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  2  hæð  í  góðu  fjölbýli.  Íbúðin  er  81  fm  +  5,6  fm
sérgeymsla sem er ekki inn í fermetratölu íbúðarinnar. Komið er inn á flísalagða forstofu/hol með skáp.
Stór  parketlögð  stofa  með  útgengi  út  á  svalir.  Flísalagt  eldhús  með  snyrtilega  hvíta  innréttingu.
Baðherbergi  með  flísum  á  gólfi  og  veggjum,  baðkar  og  innrétting.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  með
parketdúk og góðum skápum. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús með sér stæði fyrir þvottavél. Sjón er

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 16-16:30

Öldugrandi 9
Reykjavík

Verð: 27.500.000
Stærð: 115,7+

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 18.475.000
Bílskúr: Já

Komið  er  inn  í  góða  flísalagða  forstofu  með  fínu  fatahengi.  Eldhúsið  er  með  fallegri  innréttingu  og
nýlegum tækjum,  eldhúsið  er  opið  inn  í  bjarta  stofu  með  útgengi  á  góðar  suður  svalir  með  útsýni  yfir
borgina. Svefnherbergin eru þrjú tvö þeirra með stórum skápum. Baðherbergið er flísalagt, baðkar, tengi
er fyrir þvottavél inni í baði. Í sameign er stór sér geymsla og gott sameiginlegt þvottahús. Þetta er eign á
mjög góðum stað sem vert er að skoða.

Emil Örvar
Sölufulltrúi

891 6670
emil@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag 15:00-15:30

Katrínarlind 5
Grafarholti

Verð: 24.500.000
Stærð: 94,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 16.940.000

Falleg  3  herbergja  íbúð  á  2  hæð í  lyftuhúsi.  Ljósar  flísar  eru  í  forstofu.  Ljóst  birki  parket  er  á  gólfum í
stofu, gangi og herbergjum. Flísar eru í eldhúsi og falleg innrétting, AEG ofn og helluborð. Salerni er með
fallegum  flísum  í  hólf  og  gólf.  Þvottaherbergi  er  í  íbúðinni  með  aðstöðu  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Í
hjónaherbergi  er  tvöfaldur  skápur  og  í  barnaherbergi  er  einfaldur  skápur.  Suður  svalir.  Stæði  í
bílageymslu. Geymsla er innaf stæðinu í bílageymslunni.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 14:00-14:30
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Auðbrekka 34
200 Kópavogur

Verð: 16.900.000
Stærð: 63

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 9.050.000
Bílskúr: nei

Komið er inn í forstofu með ljósu parketi sem tengir saman stofuna, eldhúsið og baðherbergið. Eldhúsið
er  snyrtilegt  með  flísum  á  milli  skápa  og  á  gólfi.  Góður  búrskápur.  Baðherbergi  er  með  baði  og
sturtuaðstöðu. Stofan er með ljósu plastparketi og góðum gluggum sem snúa út í garðinn. Inn úr stofu
er  gengið  inn  í  herbergi  sem  er  búið  að  skipta  í  tvö  minni  herbergi,  bæði  með  gluggum  og  ljósu
plastparketi. Sameiginleg geymsla.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 21/1 kl. 14-14:30

Daggarvellir

Fléttuvellir 35
221 Hafnarfjörður

Verð: 34.900.000
Stærð: 229

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Mjög skemmtilega  hannað einbýli á  góðum stað í Vallarhverfinu.   Flott hönnun og mikil lofthæð í stofu.
Húsið eru hannað þannig að lítið mál er að breyta innra skipulagi hússins. Húsið skilast fullbúið að utan
og  rúmlega  fokhelt  að  innan  ,þak  einangrað  og  rafmagn  komið  í  alla  steypta  veggi  og  loft.  Húsið  er
tilbúið til afhendingar  á næstu dögum.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 21/1 kl. 15-15:30

Ásvallagsata 40
Reykjavík

Verð: 15.100.000
Stærð: 43,8 ferm

Fjöldi herbergja: 2ja
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 6.480.000
Bílskúr: Sér stæði

REMAXBORG hefur fengið í  einkasölu 2ja herbergja íbúð á 3.hæð við Ásvallagötu 40. Íbúðin er í mjög
góðu ásigkomulagi í steyptri svalablokk, byggð 1972. Með íbúðinni fylgir sérmerkt bílastæði. Sameignin
er  vel  um  gengin  og  gott  viðhald  er  á  húsinu.  Þar  er  góð  geymsla  og  sameiginlegt  þvottahús  og
vagnageymsla.  Íbúðin  sjálf  er  43,8  fermetrar.  Komið  er  inn  í  forstofu/gang  og  er  baðherbergi  á  hægri
hönd  og  svefnherbergi  á  vinstri.   Á  baði  er  sturta  og  pláss  fyrir  þvottavél.  Svefnherbergi  er  með

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Bókið skoðun

Hrísmóar 2 A
Garðabær

Verð: 26.700.000
Stærð: 104 ferm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

REMAXBORG hefur fengið í  einkasölu góða íbúð í  Garðabæ. Íbúðin er á þriðju hæð með risi,  í  þriggja
hæða  svalablokk.  Aðkoma  er  snyrtileg  og  umgengni  og  nágrenni  í  góðu  lagi.  Staðsetning  er  við
Garðatorg,  miðsvæðis  í  Garðabæ  og  stutt  í  alla  þjónustu.  Í  forstofu  og  baðherbergi  eru  ljósar  flísar  á
gólfi,  en annars er  ljóst  parkett  á  allri  íbúðinni.  Á hæðinni  er  góð stofa/borðstofa og opið eldhús,  með
ágætri innréttingu. Þar er einnig rúmgott herbergi með innbyggðum skápum.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Bókið skoðun

Stóragerði 6
Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 95,8 ferm
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 1961
Brunabótamat: 14.150.000

Bílskúr: Nei

REMAXBORG hefur  fengið  í  einkasölu  góða  íbúð  í  Stóragerði.  Íbúðin  er  á  fjórðu  hæð í  fjögurra  hæða
blokk.  Í  blokkinni  eru  þrír  stigagangar  og  er  þessi  í  miðjunni.  Aðkoma  er  snyrtileg  og  umengni  og
nágrenni gott. Íbúðin er mjög opin og björt,  enda hefur stofan/holið verið stækkað um eitt  herbergi og
rennur  eðlilega saman í  eina  heild.Parket  er  á  holi  og stofu  og plastparket  á  báðum svefnherbergjum.
Veggir og loft eru í góðu lagi og tvöfalt gler er í gluggum.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 15,30 - 16,00

Sumarhús

Vallartröð 4
200 Kópavogur

Verð: 34.900.000
Stærð: 156,7

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 17.430.000
Bílskúr: já

Mikið endurnýjað raðhús í Kópavogi. Neðri hæð er með dökkum flísum á gólfi og skiptist í eldhús, gang,
stofu  og  borðstofu  sem  er  með  útgengi  út  í  stóran  garð  með  nýjum  sólpall.  Eldhús  er  með
kirsuberjainnréttingu, með tengi fyrir uppþvottavél og ný gaseldavél.  Stigi upp á efri hæð er parketlagður
með sérsmíðuðu handriði.    Efri  hæðin skiptist í  hol og 3 herbergi með  nýju parketi  á gólfi  og flísalagt
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Falleg eign sem vert er að skoða.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 21/1 kl. 16-16:30
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Blikaás 17

Katrínarlind 2-4
113 Reykjavík

Verð: 24,9
Stærð: 95,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17,8
Bílskúr: Bílageymsl

Fallega 3ja herbergja íbúð á 3 hæð í  lyftuhúsi.  Húsið er klætt að utan með viðhaldsfríu efni.Á sameign
eru  flísar  og  teppi.  Sérinngangur  í  allar  íbúðirnar  af  svölum.  Eignin  skiptist  í  forstofu  með  eikar
fataskáp.Stofa  með  útgang  á  suður  svalir.  Eldhús  með  fallegri  eikarinnréttingu  og  AEG
tækjum.Þvottahús innaf eldhúsi með flísum á gólfi. Tvö svefnherbergi með eikarfataskápum.Baðherbergi
flísalagt í hólf og gólf,baðkar og falleg eikarinnrétting. Eikarparket á allri íbúðinni.

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Frakkastigur 12 A
101 Reykjavík

Verð: 18.900.000
Stærð: 53

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 9.285.000

REMAX SENTER KYNNIR:  2 herbergja íbúð á annarri hæð með stæði í lokaðri bílageymslu.  Komið er
inn í flísalagt hol með góðum skáp. Eldhúsið er með fallegri innréttingu og er opið inn stofu. Útgengt er
úr stofu á stórar suð-austur svalir. Svefniherbergi er með góðum skápum. Baðherbergi er flísalagt í hólf
og  gólf,  með  innréttingu   og  innbyggðri  sturtu  .  Íbúðin  er  björt  og  falleg.  Sameiginlegt  þvottahús  og
flottur sauna klefi  er í sameign ásamt sér geymslu.

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Í dag milli 15:30-16:00

Holtsgata 3
101 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 68,3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 14.960.000
Bílskúr: Bílaskýli

REMAX  SENTER  Kynnir:  Fallega  íbúð  í  nýju  fjölbýlishúsi  á  góðum  stað  í  Vesturbænum.  Göngufæri  í
miðbæinn. Fallegar innréttingar úr eik eru i íbúðinni. Góðir fataskápur í svefnherberginu. Baðherbergið er
með baðkari og góðri innréttingu. Þvottaherbergi er innaf íbúiðinni. Íbúðinni fylgir bílastæði í bílskýli merkt
01-B03. Íbúðinni verður skilað án gólfefna nema á baði og þvottahúsi sem eru flísalagt. Eignin er laus og
tilbúinn til afhendingu.

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Í dag milli 16:30-17:00

Ásakór 1
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Þúfubarð 17 
220 Hafnafirði 

Verð: 20.8M 
Stærð: 108,5 

Fjöldi herbergja: 4-5 
Byggingarár: 1989 

Brunabótamat: 14,3 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30
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.

Garðhús 10
112 Reykjavík

Verð: 16.500.000
Stærð: 66,4 fm

Fjöldi herbergja: 2 ja
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 9.090.000

Komið  er  inn  í  hol  með  fatahengi.   Innaf  holi  er  sérgeymsla.   Baðherbergi  er  með  flísum  á  gólfi,
sturtuklefa  og  innréttingu.  Svefnherbergi  er  með  hvítum  skápum.   Rúmgóð  parketlögð  stofa  með
útgengi í afgirtan sérgarð með sólpalli. Eldhúsið er með l-laga innréttingu og er opið við stofu.  Þvottahús
er innaf eldhúsi með flísum á gólfi.  Sameiginleg hjólageymsla og dekkjageymsla.

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
Sölufulltrúi

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Verð: 49.7M
Stærð: 260fm

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 25,0M
Bílskúr: tvöfaldur

Hlunnavogur 3
104 Reykjavík

Fallegt og virðulegt hús á 3 hæðum með 2 samþykktum íbúðum og 54,4fm
tvöföldum bílskúr á þessum vinsæla stað í borginni. Aðalíbúðin er 148,6 fm,
aukaíbúð 60 fm og bílskúrinn 54,4 fm. Samtals er eignin 263 fm. Aðalíbúðin:
Forstofa  með  fataskáp,  flísalagt  hol,  herbergi,  eldhús  með  eldri  innréttingu,
þaðan  er  gengið  niður  í  sameiginlegt  þvottahús.  Bjartar  og  samliggjandi
stofur  með  skrautlistum  í  lofti  og  4  gluggum.  Efri  hæð:  Mikil  lofthæð  er  við
stiga, stór gluggi og fallegir  skrautlistar í  lofti  sem setja skemmtilegan svip á
eignina. 4 herbergi, baðherbergi og geymsluloft yfir hæðinni. Aukaíbúð:  hol,
eldhús,  stofa  og  svefnherbergi.  Baðherbergi  með  baðkari  er  í  aukaíbúðinni.
Bílskúrinn  er  tvöfaldur  og  inn  af  honum  er  gróðraskáli.  Þetta  er  einstakt
tækifæri til að eignast hús á þessum vinsæla stað og gera það að sínu.

Ásdís Ósk
Sölufulltrúi

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

MJÓDD

Hringdu og bókaðu skoðun

Nönnustígur 2 
220 Hafnarfjörður 

Verð: 32,9M 
Stærð: 143,7fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1934 

Brunabótamat: 16,8 

Fallegt og sjarmerandi einbýlishús á þessum vinsæla stað. Eignin er laus strax. Forstofa, rúmgott eldhús 
með  vandaðri  innréttingu,  stofa,  þvottahús  og  gestasalerni  (óklárað)  er á  neðri  hæð  hússins.  Fallegur 
viðarstigi liggur upp á efri hæð. Þar er sjónvarpshol, baðherbergi með sturtuklefa og 3 rúmgóð herbergi 
með  parketi á  gólfi  hægt  að  breyta í 4  herbergi.  Búið  er  að  endurnýja  klæðningu  utan á  húsi  og 
glugga.Þetta er virkilega góð eign á góðum stað í gamla bæ Hafnarfjarðar. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Ásabraut 17 
300 Akranes 

Verð: 36.500.000 
Stærð: 163,6 fm 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2000 

Brunabótamat: 23.650.000 
Bílskúr: já 

Glæsilegt og stílhreint parhús með bílskúr á þessum vinsæla stað á Akranesi.  Ölur eru í öllum hurðum 
og   innréttingum  sem  eru  sérsmíðaðar  og  flísar  eru á  gólfum.  Loftaklæðning  er  falleg  með  innfelldri 
halogenlýsingu. Eldhús með vönduðum tækjum og ísskápur og uppþvottavél fylgja. Stofa og borðstofa 
eru  samliggjandi.  Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Svefnherbergin  eru  þrjú.  Bílskúr  er  innaf 
þvottahúsi ásamt snyrtingu. Þetta er einstaklega vönduð og falleg eign sem vert er að skoða. LAUS STRAX

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN
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Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður

Verð: =29,3milj.
Stærð: 125,1 m2

Fjöldi herbergja: 2+2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 17.180.000
Bílskúr: Nei

Skemmtilegt  hús  í   gamla  bænum í  Hafnarfirði.  Báðar  íbúðir  hússins  eru  til  sölu  og  býður  það  upp  á
ýmsa skemmtilega möguleika fyrir útsjónasamt fólk. Mjög þægileg aðkoma er að eigninni og bílastæði á
lóð  við  húsið.  Önnur  eignin  er  65,1  m2  á  14,9  milljónir  og  hin  er  60  m2  á  14,4  milljónir.   Frekari
upplýsingar veitir Pétur Hilmarsson s: 897-8776 - petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Hringið og bókið skoðun.
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Álfhólsvegur 83

Frostafold 163
112 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 95,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 13,25
Bílskúr: Bílgeymsla

Sér inngangur er af svölum. Forstofa er með flísum á gólfi, skápur. Komið er í parketlagt hol sem liggur
að öðrum herbergjum íbúðarinnar. Eldhús er með flísum á gólfi. Góð hvít innrétting, flísar á milli efriskápa
og eldhúsbekkja - t.f. uppþvottavél. Góður borðkrókur við glugga. Stofa er rúmgóð með parketi á gólfi
og  útgengt  er  á  svalir.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Baðkar  með  sturtuaðstöðu  og  innrétting
með góðu skápaplássi. Tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Tvö svefnherbergi með dúk á gólfi.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Laugavegur 8
101 Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 61

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 8,23

Komið er inn á flísalagðan gang með fatahengi. Á vinstri hönd er rúmgott baðherbergi með flísum á gólfi,
góðri  innréttingu og aðstöðu fyrir þvottavél. Eldhúsið er með fallegri ljósri innréttingu, fínum skápum og
parketi á gólfi. Stofan er björt með parketi á gólfi. Svefnherbergið er með góðu skápaplássi og parketi á
gólfi.  Parket  á gólfum er  plastparket.  2 geymslur  (4,9 fm) á sameiginlegurm gangi  fylgja íbúðinni  og er
stærð þeirra innifalin í heildarfermetrafjölda.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 699 4407

Miðengi 4
800 Selfoss

Verð: 26.900.000
Stærð: 184,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 24,36
Bílskúr: 47,5

Stofa er rúmgóð og björt, flísar á gólfi og hitalögn. Skorsteinn þar sem hægt er að gera arinn. Borðstofa
er  með  parketi  á  gólfi.  Í  eldhúsi  er  hvít  innrétting  og  borðkrókur.  þrjú  barnaherbergi.  Rúmgott
hjónaherbergi með parketi á gólfi- skápur og sjónvarpstengi. Baðherbergi með flísum á gólfi, sturtuklefi
og baðkar-  skápur  og nýr  handklæðaofn.  Úr  þvottahúsinu er  útgengt  í  garð og að verönd sem er  við
bílskúr. Í bílskúr er hiti í gólfi, hurðaopnari og geymsluloft. Parket er nýtt. Hús var málað að utan 2004.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Stjörnusteinar 13
825 Stokkseyri

Verð: 23.900.000
Stærð: 170

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 18,4
Bílskúr: 52,5

Forstofa er flísalögð og með fatahengi. Stofa/borðstofa er með nýlegu plastparketi á gólfi inn af stofu er
viðbygging þar sem er góð setustofa með parketi  á gólfi.  Baðherbergi  er  nýuppgert.  Hornbaðkar með
nuddi og flísar í hólf og gólf. Hjónaherbergi er með skápum. Tvö barnaherbergi með skápum parket er á
gólfum herbergja. Eldhús er með nýlegri innréttingu og tækjum gott skápapláss. Borðkrókur við glugga
og flísar á gólfi. Inn af eldhúsi er stórt þvottahús með útgengi á stóran sólpall. Bílskúr var byggður 2001

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Bakkastaðir 167
112 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 148,50

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 21,3

Glæsileg  íbúð  á  efri  hæð  við  Bakkastaði  í  Grafarvogi.  Eignin  skiptist  í  góða  flísalagða  forstofu  með
góðum  skápum.  Samliggjandi  stofu  og  borðstofu  með  parket  á  gólfi  og  með  útgengi  á  suður-svalir.
Flísalagt  eldhús  með  fallegri  innréttingu  og  borðkrók.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  sturta.
Hjónaherbergi  er  rúmgott,  með  góðum skápum og  útgengi  á  stórar  suð-austur  svalir.  Tvö  parketlögð
barnaherbergi með skápum. Þvottahús með góðri innréttingu og flísum á gólfi.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 14:00-14:30

Bugðulækur 17
105 Reykjavík

Verð: 31.900.000
Stærð: 122,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 18,0

Inngangur  er  sameiginlegur  með  risíbúð.  Sameign  er  teppalögð  og  snyrtileg.  Komið  er  inn  í  hol  með
gegnheilu  parketi.  Stofa  er  rúmgóð,  tvöföld  með  nýlegu  parketi  á  gólfi.  Útgengt  er  á  svalir.  Eldhús  er
nýlega tekið í gegn. Skipt var um borðplötu nýlegt parket er á gólfi og ný tæki. Flísar á milli eldhúsbekkja
og efriskápa.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og gólf.  Baðkar  með sturtuaðstöðu.  Hjónaherbergi  er  með
parketi á gólfi, skápum og útgengt er á svalir. Skápar eru á gangi. Tvö svefnherbergi.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

Sóleyjarimi 103-105
112 Reykjavík

Verð: 37.900.000
Stærð: 203

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 27,5

EINUNGIS TVÆR ÍBÚÐIR EFTIR!!!Glæsileg tveggja hæða raðhús. Þau skilast fullbúin að utan og tilbúin til
innréttinga að innan. Lóð verður frágengin, sólpallur að framan, tyrft verður að aftan og bílaplan hellulagt
og með hita. Eignirnar skiptast sem hér segir: Neðri hæð: Forstofa, innangengt er frá forstofu í bílskúr.
Stofa,  borðstofa,  eldhús og gestasalerni.  Efri  hæð:  Þvottahús,  baðherbergi  og 4  góð svefnherbergi,  2
barnaherbergi eru með litlu fataherbergi innaf. Svalir á efri hæð.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822 3702





www.remax.is

Verð: 29,0
Stærð: 103.3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16,7

Hlíðarvegur 60
200 Kópavogur

Glæsileg  neðri  sérhæð  í  suðurhlíðum  Kópavogs.  Flísalögð  forstofa  með
góðum skápum. Við hlið forstofu er gengið inn í rúmgott eldhús með fallegum
innréttingum og upphituðu flísagólfi.  Úr  eldhúsi  er  opið  inn í  stofuna sem er
með stórum gluggum til suðurs og útgengi út á verönd og fallegan garð. Frá
forstofu er gengið inn gang að öðrum vistarverum íbúðar. Flísalagt þvottahús
með lítilli innréttingu og inn af því er lítil geymsla. Við hlið þvottahúss er lítið en
snyrtilegt  baðherbergi  með  baðkari,  upphitað  flísalagt  gólf  og  flísar  á
veggjum.  Innst  í  ganginum  eru  tvö  svefnherbergi  með  góðum  fataskápum.
Gegnheilt  Ibero  parket  er  á  stofu,  gangi  og  herbergjum.  Mjög  vandaðar
sérsmíðaðar  Mahagony  innréttingar  eru  í  allri  íbúðinni.  Gott  útsýni  er  úr
íbúðinni og framan við garðinn er friðaður skógreitur.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Melalind 10
201 Kópavogur

Verð: 33,9
Stærð: 147

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 20,6
Bílskúr: Já

Falleg  4ra  herbergja  íbúð  á  besta  stað  í  Kópavogi.  Íbúðin  er  120,9  fm  og  bílskúrinn  er  26,1  fm.  Gott
anddyri  með  góðum  skápum.  Góð  stofa  með  gegnheilu  parketi  á  gólfi.  Eldhúsið  opið  og  bjart  með
sérsmíðaðri kirsuberjainnréttingu. Stáltæki frá GE í eldhúsi. Þrjú góð herbergi í íbúðinni með fataskápum.
Flísalagt baðherbergi með sturtu, baðkari og fallegri innréttingu. Þvottahús í íbúð og geymsla í sameign.
Snyrtileg sameign og hús málað að utan 2005. Bílskúr með sjálfvirkum opnara.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 13:30-14:00

Arnarhraun 2
Grindavík

Verð: 15,8
Stærð: 117,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1935/1960

Brunabótamat: 13,6
Bílskúr: já

RE/MAX  BORG  kynnir:Fallegt  og  hlýlegt  94,3  fm.EINBÝLI  á  tveimur  hæðum,ásamt  23,6  fm
BÍLSKÚR,samtals 117,89 fm.Neðri hæð:Forstofa með fatahengi,flísar á gólfi.Stórt þvottah og geymsla.Í
eldh.er  borðkrókur  og   parket  á  gólfi.Á  baði  er  baðkar  m/sturtu,flísar  á  gólfi.Í  svefnh  er  parket  á
gólfum.Efri  hæð:fjölskylduherbergi,svefnherbergi  og  súðarskápar.Bílskúr  einangraður,ágætur.Stór  og
fallegur garður.Nýlegir ofnar að hluta.Húsið er lagfært,klætt og málað 2006

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17 - 17.30

Lindasmári
201 Kópavogur

Verð: 34.800.000
Stærð: 165

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1994

6 herbergja,  165 fm,  íbúð á tveimur  hæðum, með mikilli  lofthæð.  Eignin  er  á  góðum stað í  Kópavogi.
Neðri  hæðin  skiptist  í  forstofu  með  skápum,  3  rúmgóð  svefnherbergi,  með  skápum.  Flísalagt
baðherbergi  með  sturtu,  baðkari  og  hvítri  innréttingu.  Rúmgóð  samliggjandi  stofa  og  borðstofa  með
útgengi á suðursvalir. Fallegt eldhús með með ljósri viðarinnréttingu, borðkrókur og þvottahúsi inn af.  Á
efri hæð er stórt hjónaherbergi með fataherbergi inn af, rúmgott sjónvarpshol og opið rými sem er kjörið

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Fyrir stóra fjölskyldu

Skúlagata 20
101 Reykjavík

Verð: 27.000.000
Stærð: 71

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1997
Bílskúr: Bílageymsl

Falleg  71fm,  2-3ja  herbergja  íbúð  á  5.hæð  í  lyftuhúsi  fyrir  eldri  borgara  ásamt  stæði  í  bílageymslu.  Í
anddyri er fataskápur. Eldhús og stofa er eitt opið rými, útg. á svalir, sérstaklega fallegt útsýni til Esjunnar
og út á sjó. Innaf stofu er sjónvarpsrými sem hægt er að loka af með hurð og búa þar til auka herbergi.
Svefnherbergi með fataskápum. Eikarparkett á gólfum. Baðherbergi er með öryggisdúk á gólfi og veggir
eru flísalagðir, innrétting á vegg, t.f. þvottavél. Sér geymsla í kjallara. Húsvörður er í húsinu.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

þjónustuíbúð m/bílageymslu

Verð: 42.900.000
Stærð: 170,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1989

Bílskúr: Já

Þverás 9
110 Reykjavík

mikið  endurnýjað  5  herbergja  parhús  ásamt  sérstæðum  bílskúr  og  góðum
stað í Árbæ. Lóð í kringum hús með trépalli og skjólgirðingum, heitur pottur,
hiti  í  stétt.  Húsið  er  á  þremur  hæðum  og  skiptist  í,  1.  hæð:  Anddyri  með
náttúruflísum á gólfi,  fataskápur.  Innaf  anddyri  er  baðherbergi  sem einnig er
með náttúruflísum á gólfi, ljósar flísar á veggjum, létt innrétting. Góð geymsla
undir stiga. Stofa og borðstofa með fallegu gegnheilu parketi á gólfum, útg. í
garð. Eldhús með hvítsprautulakkaðri innréttingu, gegnheil viðarborðplata. 2.
hæð: Mjög fallegt endurnýjað baðherbergi, náttúruflísar á gólfum, mósaíkflísar
að  hluta,  sturtuklefi,  eikarinnrétting,  gluggi.  Innaf  baðherbergi  er
þvottaherbergi,  gluggi.  Þrjú  góð  herbergi  á  hæðinni  öll  með fataskápum og
parketi á gólfi. 3. hæð: sjónvarpsrými á hæðinni, parkett á gólfi. Eignin er ölll

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 16:30-17:00 í dag
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Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli – Valhúsaskóli
Skólaliðar
Skólaliða vantar til starfa sem fyrst.
Um er að ræða fjölbreytt og líflegt starf
með ungu fólki.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250,
netfang: sigfus@seltjarnarnes.is

Stærðfræði- og
náttúrfræðikennari
Vegna forfalla vantar kennara í stærðfræði
og náttúrufræði á unglingastig frá
1. mars nk. Um er að ræða hlutastarf.
Nánari upplýsingar veitir Sigfús Grétarsson
skólastjóri, sími: 5959-250,
netfang: sigfus@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi
Auglýst er eftir stuðningsfulltrúa til starfa
á unglingastigi.
Nánari upplýsingar veitir Edda Óskars-
dóttir, deildarstjóri sérkennslu, sími: 5959-
250, netfang: eddao@seltjarnarnes.is

Stuðningsfulltrúi – almennur
starfsmaður í Skólaskjól
Stuðningsfulltrúa vantar í lengda viðveru
í Mýrarhúsaskóla. Um er að ræða skemmti-
legt og gefandi starf með börnum með
sérþarfir. Vinnutíminn er frá kl. 13:30 -
17:15 eða eftir samkomulagi, hlutastörf
eru einnig í boði. Einnig vantar almennan
starfsmann í hlutastarf.
Nánari upplýsingar veitir Rut Bjarnadóttir,
forstöðumaður Skólaskjóls, sími: 5959-
200 eða farsími: 822-9123;
netfang: rutbj@seltjarnarnes.is

Á Seltjarnarnesi eru um 680 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1.-6. bekk og
Valhúsaskóla; fyrir nemendur í 7.-10. bekk. Skólinn
er vel tækjum búinn og starfsaðstaða er góð.
Skólayfirvöld á Seltjarnarnesi leggja mikinn metnað
í að reka góðan skóla þar sem áhersla er lögð á
líðan nemenda. Seltjarnarnesbær hefur nýverið unnið
metnaðarfulla skólastefnu fyrir alla skóla bæjarins.

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra, netfang: sigfus@seltjarnarnes.is
Sjá einnig: www.grunnskoli.is



Sendibílstjóri

Eykt ehf. /  Lynghálsi 4 /  110 Reykjavík

Sími: 595 4400 /  Fax: 595 4499

Netfang: eykt@eykt.is /  www.eykt.is

Sendibílstjóri óskast!
Eykt óskar eftir að ráða sendibílstjóra til starfa. 
Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu 
og geti sinnt ýmsum tilfallandi verkefnum. 

Umsóknum ber að skila á skrifstofu Eyktar að Lynghálsi 4. 
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu fyrirtækisins 
www.eykt.is
   
Upplýsingar gefur Arinbjörn
í tölvupóstfangi arinb@eykt.is eða í síma 822-4430

Vaxtarsproti er nýtt 
verkefni sem stuðlar að 
fjölbreyttari atvinnusköp-
un í sveitum landsins.

Framleiðnisjóður landbún-
aðarins og Impra nýsköpun-
armiðstöð eru í forsvari 
fyrir verkefnið Vaxtasproti 
til að efla atvinnusköpun í 
sveitum landsins.

Verkefnið nefnist Vaxt-
arsproti og er tvískipt. Ann-
ars vegar fræðsla og hvatn-
ing sem stendur yfir í fjóra 
til sex mánuði og hins vegar 
stuðningur og handleiðsla 
sem getur varað í allt að tvö 
ár. 

Áhugaverð verkefni geta 
hlotið fjárstyrk vegna und-
irbúnings einstakra við-
skiptahugmynda en einnig 
eru möguleikar á stærri 
styrkveitingum fyrir þátt-
takendur sem eru lengra 
komnir við gerð viðskiptaá-
ætlunar og/eða eru með 
nýja viðskiptahugmynd. 

Vegna verkefnisins er 
landinu skipt í svæði þar 
sem verkefnið nær til 
ákveðinna svæða ár hvert. Í 
ár verður Suðurlandi og 
hins vegar Húnavatnssýsl-

um og Ströndum boðið að 
taka þátt. 

Kynningarfundir verða 
haldnir á eftirfarandi stöð-
um:

30. janúar 2007, Félags-
heimilið Þingborg Árnes-
sýslu, kl. 20:30. 

1. febrúar 2007, Veitinga-
skálinn Hlíðarendi, Hvols-
velli, kl. 20:30 

18. febrúar 2007, Félags-
heimilið Sævangur, Stranda-
byggð, kl. 13:00 

18. febrúar 2007, Gauks-
mýri, Húnaþingi vestra, kl. 
20:30.

Dagskrá fundanna verð-
ur auglýst bæði í Bænda-
blaðinu og í fjölmiðlum til-
tekinna svæða. 

Þátttakendur verkefnis-
ins njóta handleiðslu Impru 
nýsköpunarmiðstöðvar á 
meðan á verkefninu stend-
ur. Allar nánari upplýsingar 
veitir Elín Aradóttir, verk-
efnisstjóri hjá Impru á 
Akureyri, í síma 4607970 
eða gegnum tölvupóst 
(elina@iti.is). Nánari upp-
lýsingar um verkefnið er að 
finn á heimasíðu Impru 
nýsköpunarmiðstöð www.
impra.is

Fjölbreyttari atvinnu-
sköpun í sveitum landsins

Fæðingarorlofssjóður hefur verið fluttur til Vinnu-
málastofnunar og hóf starfsemi sína um áramótin.

Foreldrar barn sem fæðast á árinu 2007 þurf að sækja um 
greiðslur úr nýjum fæðingarorlofssjóði sem er undir Vinnu-
málastofnum og með aðalstöðvar á Hvammstanga. 

Umsækjendur geta nálgast öll eyðiblöð og upplýsingar á 
þjónustuskrifstofum Vinnumálastofnunar um land allt, 
ásamt grunnupplýsingar um greiðslur í fæðingarorlofi. 
Allir umsækjendur eiga síðan að skila umsóknum sínum til 
Hvammstanga auk þess sem umsækjendur af landsbyggð-
inni skulu senda skattkort sín þangað kjósi þeir að nýta sér 
þau hjá Fæðingarorlofssjóði. Umsækjendur af höfuðborg-
arsvæðinu eiga að skila skattkortum sínum til Vinnumála-
stofnunar, Engjateigi 11, 105 Reykjavík, en öll önnur gögn 
skal senda á Hvammstanga. 

Fyrstu greiðslur Fæðingarorlofssjóðs eftir að hann flutt-
ist til Vinnumálastofnunar munu eiga sér stað um mánaða-
mót janúar/febrúar næstkomandi. 

Foreldrar barna fæddra 2005 og 2006 er bent á að snúa 
sér til Tryggingastofnunar ríkisins í síma 560 4400. 

 Fæðingarorlofssjóður Strandgötu 1, 530 Hvammstanga. 
Sími: 582  4840/bréfsími 582 4850. Allar nánari upplýsingar 
er að finna á heimasíðu sjóðsins: www.faedingarorlof.is

Fæðingarorlofssjóður 
fluttur
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*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.
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Raðauglýsingar í Fréttablaðinu   
skila árangri

Blikksmiðja
Traust fyrirtæki óskar eftir að kaupa litla blikksmiðju. 

Áframhaldandi rekstur skilyrði.

Tilboð sendist á fréttablaðið eða á box@frett.is þar sem kemur 
fram stærð og fjöldi starfsmanna undir “blikksmiðja”.

STYRKIR ÚR
HÚSVERNDARSJÓÐI
REYKJAVÍKUR

Húsverndarsjóður Reykjavíkur auglýsir eftir
umsóknum um styrki til viðgerða og endurgerð-
ar á byggingum í Reykjavík, sem hafa sérstakt
varðveislugildi af sögulegum og byggingarsögu-
legum ástæðum. Bent skal á að endurgerðir á
ytra byrði húsa til upprunalegs stíls og viðhald
húshluta sem taldir eru hafa mikið gildi til varð-
veislu vegna heildarsvips svæða s.s. klæðn-
ingar, steyptar þakrennur og garðveggir njóta
forgangs.

Eftirtaldar upplýsingar skulu koma fram á þar
til gerðum umsóknareyðublöðum:

1. Lýsing á fyrirhuguðum framkvæmdum.
2. Tímaáætlun.
3. Kostnaðaráætlun um fyrirhugaðar

framkvæmdir.
4. Nýjar ljósmyndir af húsi og eldri, ef til eru.

Umsóknir skulu berast til skipulagsfulltrúa
á Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur,
Borgartúni 3, 105 Reykjavík, fyrir 12. febrúar
2007.

Eyðublöð liggja frammi á Árbæjarsafni,
Skipulags- og byggingarsviði Reykjavíkur,
Borgartúni 3, og á heimasíðu Skipulags- og
byggingarsviðs, skipbygg.is, þar sem hægt er
að fylla út umsókn og senda rafrænt á netfangið 
skipulag@reykjavik.is.

Reykjavík, 10. jan 2007
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

Auglýsing um fasteignagjöld
í Reykjavík árið 2006

Álagningarseðlar fasteignagjalda í Reykjavík 2006 verða sendir út næstu dagasem og greiðsluseðlar fyrstu
greiðslu. Tollstjórinn í Reykjavík sér um innheimtu gjaldanna.

Fasteignagjöldin skiptast í fasteignaskatt, lóðarleigu, holræsagjald, vatnsgjald og sorphirðugjald.

Fjármálasvið framkvæmir breytingar á fasteignaskatti og holræsagjaldi elli- og örorkulífeyrisþega eftir yfirferð
skattframtala. Þarf því ekki að sækja sérstaklega um lækkun eða niðurfellingu þessara gjalda.

Þeir sem fengu lækkun á fasteignaskatti og holræsagjaldi á liðnu ári, fá að óbreyttum aðstæðum einnig lækkun á
árinu 2006, að teknu tilliti til tekju- og eignaviðmiðunar. Skilyrði lækkunar eru að viðkomandi elli- eða örorkulífeyr-
isþegi eigi lögheimili í Reykjavík og sé þinglýstur eigandi viðkomandi fasteignar og/eða geti átt rétt á vaxtabótum
vegna hennar skv. B-lið 68. gr. laga nr. 90/2003 um tekjuskatt og eignaskatt.
Einungis er veitt lækkun vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Borgarráð hefur ákveðið að tekjumörk elli- og örorku-
lífeyrisþega vegna lækkunar fasteignaskatts og holræsagjalds á árinu 2006 hækki um 4 % á milli ára og verði eftir-
farandi miðað við tekjur liðins árs:

100% lækkun:
Einstaklingar með tekjur allt að kr. 1.560.000-
Hjón með tekjur allt að kr. 2.180.000-

80% lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 1.560.000- til kr. 1.790.000-
Hjón með tekjur á bilinu kr. 2.180.000- til kr. 2.440.000-

50% lækkun:
Einstaklingar með tekjur á bilinu kr. 1.790.000- til kr. 2.080.000-
Hjón með tekjur á bilinu kr. 2.440.000- til kr. 2.910.000-

Við álagningu fasteignagjalda nú í janúar verður afsláttur elli- og örorkulífeyrisþega til bráðabirgða miðaður við
tekjur ársins 2004. Þegar álagning vegna ársins 2005 liggur fyrir í ágúst á þessu ári, verður afslátturinn endanlega
ákvarðaður og verða þá allar breytingar tilkynntar bréflega.

Umhverfissvið Reykjavíkurborgar, Skúlagötu 19, veitir allar upplýsingar varðandi álagningu og breytingar á sorp-
hirðugjaldi í síma 411-8500. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið sorphirda@reykjavik.is.

Orkuveita Reykjavíkur, Bæjarhálsi 1, veitir upplýsingar sem snerta álagningu og breytingar á vatnsgjaldi í síma 516-
6000. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið or@or.is.

Fjármálasvið Reykjavíkurborgar, Ráðhúsi Reykjavíkur, veitir upplýsingar um álagningu annarra fasteignagjalda og
breytingar á þeim í síma 411-3602. Einnig má leita upplýsinga með tölvupósti á netfangið innheimta@reykjavik.is.

Gjalddagar ofangreindra gjalda umfram kr. 20.000- fyrir árið 2006 eru: 1. feb., 1. mars, 1. apríl, 1. maí, 1. júní og
1. ágúst.
Gjalddagi gjalda undir kr. 20.000-, og gjalda þeirra gjaldenda er völdu eingreiðslu fasteignagjaldanna er 1. maí.

Hægt að leita upplýsinga um ofangreind atriði á heimasíðu Reykjavíkurborgar www.reykjavik.is

Reykjavík, 15. janúar 2006
Borgarstjórinn í Reykjavík

Sigfús Gizurarson
sérfræðingur í hjartasjúkdómum opnar 
hinn 15. febrúar n.k. stofu í Læknasetrinu, 
Þönglabakka 6, 109 Reykjavík.

Tímapantanir í síma 535 7700.
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Nýkomið sérlega gott atvinnuh m/ góðri lofthæð og inn-
keyrsludyrum, 158,3 fm. endabil. Góð staðsetning, tilvalin
eign fyrir fiskvinnslu, léttan iðnað íbúð o.fl. V. 21,5 millj.

EYRARTRÖÐ - HF.

162 fm atvinnuhúsnæði. Skipting eignar: neðri hæð 120 fm
efri hæð 44 fm. um er að ræða rúmgóðan vinnslusal á 1 hæð
með innkeyrsludyr ásamt búningsklefa og salerni. Skrif-
stofu, kaffistofu og lager á 2 hæð. Rúmgóð lóð. Nánari upp-
lýsingar á skrifstofu Hraunhamars. Verð tilboð.

KAPLAHRAUN - HF.

Glæsilegt atvinnuhúsn. í byggingu á besta stað í Helluhrauni
í Hf. Húsin eru um 1320 fm hvert m/mögleika á ca 600 fm.
millilofti alls um 1920 fm. 8 stórar innkeyrsluhurðar.

STEINHELLA - HF.

Glæsil. nýlegt 125-250 fm. skrifstofuhúsn. til leigu á 2. hæð
(efstu) í nýlegu verslunar- og þjónustu/skrifstofuhúsi. Lyfta
er í húsinu. Húsið skiptist m.a. í móttöku, 8 skrifst., fundarh.,
kaffist., snyrtingu o.fl. Góð aðkoma og bílastæði. Laust strax.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri s. 893 2233

BÆJARHRAUN HF. - TIL LEIGU
Um er að ræða gott 535 fm. atvinnuhúsnæði. Ágæt
lofthæð og innkeyrsludyr. Tilvalið fyrir léttan rekstur og
heildsölu. Góð staðsetning. Laust strax.

Upplýsingar gefur Helgi Jón, sölustjóri s. 893 2233

FLATAHRAUN HF. - TIL LEIGU SKRIFST.HÚSN.

Um er að ræða sérlega glæsil iðnaðarbil (endabil) á þessum
góða stað í Hfj. Bilið er á 2 hæðum. Neðri hæðin er 116,5 fm
og efri hæðin er 36,4 fm. Góður hringstigi milli hæða. Salerni
er á neðri hæðinni. Stór innkeyrsluhurð. Þetta er sérlega
vandað húsnæði sem hægt er að mæla með. Lóð er fullfrá-
gengin. Bilið er til afhendingar við kaupsamning.

STEINHELLA - HF.

Til sölu/leigu við sjávarsíðuna, glæsil nýtt 1012 fm. atvinnuh.
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, starfsmannaaðst,
glæsil útsýni, ca 250 fm. Rúmgóð athafnalóð, hellulögð, góð
aðkoma. Vönduð eign. Til afhendingar mjög fljótlega. 
Nánari uppl. gefa Hilmar og Helgi Jón á skrifst. Hraunhamars.

VESTURVÖR - KÓP.

Björt og falleg 84 fm endaíbúð á 2.hæð auk 21 fm bílskúrs. Fallegt útsýni er á
þrjá vegu úr íbúð. Íbúðin skiptist í tvö góð parketlögð svefnherbergi og rúm-
góða stofu. Útgengt út á yfirbyggðar svalir. Rúmgott eldhús og góð borðað-
staða. Þetta er falleg íbúð í litlu og snyrtilegu fjölbýli. Verð 19,9 millj.

Unnsteinn og Auður taka á móti gestum.
Verið velkomin.

SPÓAHÓLAR 8 - REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS í dag milli kl. 14:00 og 16:00

Fr
um

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Grétar J. Stephensen lögg. fasteignasali

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

FRAMNESVEGUR 20A – RAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 16-18

Fr
um

Jóhannes Ásgeirsson hdl., lögg. fasteignasali

Endurnýjað raðhús á 3 hæðum. Aðalinngangur er á miðhæð, þar er,
forstofa/hol, borðstofa/stofa og eldhús, stigi til efri hæðar þar er
gangur, tvö góð herb. og snyrting. Geymsluris yfir. Í kjallara/jarðhæð
eru flíslagt hol, stórt herb., þv.hús, flísal. baðh. Búið er að endurnýja
allar lagnir, vatn, rafm., skólp ,ný rafmagnstafla og dósir,klæða húsið
að innan.Útgengi er frá kjallara/jarðhæð í bakgarð. Verð 34,0 millj.

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

LANGHOLTSVEGUR 22 – EINBÝLI
OPIÐ HÚS Í DAG KL 14-16

Fr
um

Jóhannes Ásgeirsson hdl., lögg. fasteignasali

Gullfallegt og algjörlega endurnýjað einbýli á 2 hæðum ásamt rúm-
góðum bílskúr. Efri hæð, forstofa, gestanyrting, 2 stofur, eldhús og
borðstofa, Neðri hæð, Vinnuherbergi, geymsla, baðherbergi, þvotta-
hús, gangur, forstofa og 3 svefnherbergi. Nýtt parket á gólfum, ný
innrétting og tæki í eldhúsi, Allt nýtt í baðherbergjum, upphengd wc,
nudd hornbaðkar, náttúruflísar á gólfum. Gluggar og gler nýlegt,
þakjárn 10 ára. Stór bílskúr. Stór hornlóð. V. 52 millj.

Laugavegi 97 l sími 440 6000

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Glæsileg efri sérhæð ásamt bílskúr á eftirsóttum stað í Reykjavík. Íbúðin
skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Íbúðin
afhendist fullbúin að utan, lóð fullbúin, bílastæði og svæðið milli húss og
bílskúrsins verður steypt og stimplað. Íbúðin skilast fullbúnin að innan, án
gólfefna að hluta. Anddyri, bað og þvottahús skilast þó flísalögð. Sameign
skilast einnig fullbúin, með flísum á gólfum. Gólfhitalögn er í öllu húsinu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGAVEGUR - 108 REYKJAVÍK

Verð 44,9 Millj.

Jörfabakki 22
Breiðholt

Verð: 13.9
Stærð: 61,7

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1971

Góð og björt  2 herbergja íbúð á 3 hæð sem nútist  vel.  Stofan er  björt  og þ aðan er  gengið inn í  gott
eldhús með dökkri innréttinigu og flísum á milli skápa.Fallegt og rúmgott svefnihergi.Eikar parket er á allri
íbúðinni  nem  á  baðinu.Góðar  vestursvalir  flísalagðar.  Nýir  gluggar  síðan  2005.Snyrtileg
sameign,hjólageymsla og sameiginlegt þvottahús.Fallegur garður með leiktækjum.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 16-16:30



Félag fasteignasala

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is
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Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur 
Spánar, Mallorka og Mexíkó.

Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir frá traustum
og þekktum byggingaraðila á Spáni, 

TM Real Estate Group.

Opið verður frá kl. 14:00 – 16:00

Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur!

Kynning Skúlagötu 17, sunnudaginn 21. janúar

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri

Sölumaður
Gsm: 862 9171

thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Brekkutangi 6 – 253,9 m2 raðhús með aukaíbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mikið endurnýjað raðhús á 3 hæðum, með aukaíbúð í kjallara. Húsið var mik-
ið til endurinnréttað fyrir 2 árum, þá var m.a. sett eikarinnrétting í eldhús, eikarparket og mustang steinflísar á gólf
og baðherbergi endurgert. Þetta er mjög hentug eign fyrir stóra fjölskyldu. Á jarðhæð er stofa, eldhús, borðstofa
og gesta wc, á 2. hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og svalir með heitum potti. Í kjallara er svo 
2-3 herbergja aukaíbúð. Þetta glæsileg íbúð á góðum stað - eign sem vert er að skoða. Verð kr. 48,5 m.

Arna Kristín, 821 9054 og Örn, 822 8500 taka á móti gestum í dag á milli kl. 14 og 15.

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG - á milli kl. 14 og 15



– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum

 Verð frá 75.000 €
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
28 ára reynsla
68.000 viðskiptavinir

Sölusýning í Perlunni
í dag laugardag og á morgun

sunnudag frá kl.: 11–17
Frá aðalskrifstofunni á Spáni verður;

Björn Björnsson íslenski fulltrúinn/leiðsögumaðurinn okkar á Spáni.
Frá höfuðstöðvunum í Bretlandi verða;
James Dearsley sölustjóri Evrópu og

Julia Norton sölustjóri Bretlands
Frá aðalskrifstofunni á Kýpur verður; Lee Bailey sölufulltrúi Kýpur

og sérfræðingur í eignum á Kýpur og Grikklandi.

Vilt þú eignast fasteign erlendis og ert búinn að hugsa lengi?
Vilt þú kynna þér málin vel, taka ákvörðun, fara í skoðunarferð? 

Þá er þessi sýning fyrir þig!
Fáðu glænýjan íslenskan bækling til að taka með heim.

Verið velkomin!

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandiinternational

– SÝNINGARTILBOÐ –

Skoðunarferðir
2 1fy

rir



SÍÐUMÚLI 33 - TIL LEIGU
VERSLUNAR-, LAGER- OG ÞJÓNUSTURÝMI

Vorum að fá í einkaleigu þetta glæsilega verslunar- og þjónustupláss á götuhæð í þessu vand-
aða atvinnuhúsnæði. Það sem um er að ræða er verslunarpláss í framhúsi ca. 200-300 fm, að-
koma á framhlið að lagar með innkeyrsludyrum ca. 100 fm, og innaf verslunarplássi er bakhús
ca. 450 fm með mikilli lofthæð og góðri lýsingu. Þetta pláss getur nýst sem opið vinnusvæði,
verslunarpláss í tengingu við framhús og eða skrifstofu eða þjónusturými með opnum vinnusöl-
um. Einnig hægt að nýta bakhæðina sem lagerpláss. Eign sem bíður upp á mikla möguleika í
nýtingu. Eignin er ca. 760 fm. Húsið er í topp standi og er allt klætt að utan. Frábær staðsetn-
ing á eftirsóttum stað í verslunar- og þjónustuhverfi. Hagstæð leiga.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Stórborgar.
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Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Sími 530 1500 • husakaup@husakaup.is

Sjáumst í sólskinsskapi

Við erum í sólskinsskapi og gefum þeim sem tryggja sér íbúð
að Hallakri 2 eða 4 fyrir 20. febrúar, myndarlegan kaupauka að andvirði kr. 900.000,-

Úttekt að verðmæti kr. 600.000,-
hjá Harðviðarval

Þvottavél & þurrkari að verðmæti kr. 300.000,-
frá Eirvík
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FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki

- mest lesið



69.900.000
237,2 fm. vandað 6 herbergja parhús á 2 hæðum, á
þessum eftirsótta stað í Fossvogi. Í dag er húsið með
2 íbúðum þar af er neðri íbúðin 2ja herbergja, en
auðvelt er að breyta því í einnar íbúðar hús.
Eigendur taka á móti gestum.

Fr
um

Markarvegur 12 - 108 Rvk

Opið hús í dag kl. 15:00 - 17:00 

Fr
um

Hárgreiðslustofa til sölu eða leigu

Af sérstökum ástæðum er nú til
sölu eða leigu Hárgreiðslustofan
Garbó á Hótel Loftleiðum. Vandaðar innréttingar og tæki.
Þrír klippistólar. Hagstæð húsaleiga og góð viðskiptavild.
Frábært tækifæri.

Allar nánari upplýsingar
veitir Ásmundur Skeggjason
hjá Höfða S: 565 8000 eða á

asmundur@hofdi.is

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 21.01.2007

KL. 14:30 - 16:00

Fr
um

3. hæð til hægri
Snyrtileg 4ra herbergja 106,4 fm íbúð á efstu hæð
með góðu útsýni. Góð lofthæð og stæði í bíla-
geymslu. Verð kr 23,4 millj.

Ari tekur vel á móti ykkur
í dag milli kl. 14:30 og 16:00

FLÉTTURIMI 12,
REYKJAVÍK

Nánari upplýsingar og bókið skoðun
s: 534 4040 eða eignastyring@eignastyring.is

Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTE IGNAMIÐLUN Erlendur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Fallegt, rúmgott og vel skipulagt 269,4 fm parhús á tveimur
hæðum á fallegum útsýnisstað. Glæsilegar útihurðir úr ma-
hogny. Efri hæð skiptist í forstofu, baðherbergi, tvö svefnher-
bergi, stofu, eldhús, hol og bílskúr. Neðri hæð skiptist í hol,
sjójnvarpsstofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, þvotta-
hús, forstofu og stórt tómstundaherbergi/geymslu. Möguleiki
að gera sér íbúð á neðri hæð með sér inngangi. Húsið er
ekki fullbúið, sjón er söguríkari. Verð 49,9 millj. 

Upplýsingar gefur Reynir Björnsson í síma 895 8321

Andarhvarf 12 – Parhús
Möguleiki á 2 íbúðum

Fr
um

51.900.000.
Afar fallegt 170,7 fm. 6 herbergja parhús á tveimur
hæðum með innbyggðum 26,2 fm. bílskúr, 
samtals 196,9 fm. 
Ragnar og Gyða taka á móti gestum

Fr
um

Krossalind 19 - 201 Kóp

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00 

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 21.01.2007

KL. 14:30 - 16:00

Fr
um

Einstaklega vel staðsett og rúmgott parhús á 2.
hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. Þrjú svefnher-
bergi, tvö baðherbergi. Húsið stendur innst í lok-
uðum botnlaga Verð kr. 44,9 millj.

Helga og Karl taka vel á móti ykkur
í dag milli kl. 14:30 og 16:00

GERÐHAMRAR 19,
GRAFARVOGUR

Nánari upplýsingar og bókið skoðun
s: 534 4040 eða eignastyring@eignastyring.is

Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTE IGNAMIÐLUN Erlendur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044



BÆTT ÚTLIT
Kópavogur

Verð: 25 M
Stærð: 96,4

Byggingarár: 1999
Brunabótamat: 13,5M

HÁR  OG  SNYRTISTOFAN  BÆTT  ÚTLIT  ÁSAMT  96.4  FM  HÚSNÆÐI  SEM  HÚN  ER  Í.   Tilvalið
atvinnutækifæri fyrir duglega aðila.  Góðir tekjumöguleikar. Stofan er staðsett mitt í fjölmennu íbúðahverfi
og hefur verið starfrækt í 9 ár af sama aðila. Tilvalið fyrir fjárfesta; öruggar leigutekjur.  ** HRINGIÐ OG
FÁIÐ UPPLÝSINGAR **

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Núpalind 1

SÖLU OG GRILLSKÁLI
BESTA STAÐ Í RVK

Verð: TILBOÐ
Stærð: 240 fm

Einn besti Grill-söluturn á höfuðborgarsvæðinu með videó, lottó og spilakössum er til  sölu. Þetta er vel
rekinn  staður  með  mikla  veltu  sem  hefur  skilað  eignedum  sínum  góðum  launa  og  fjármagnstekjum.
Staðurinn þjónar mjög fjölmennu hverfi þar sem meðaltekjur íbúa eru mjög góðar. Stór skóli er örsnar frá
sem hefur skapað mikil  og sívaxandi viðskipti  sérstaklega í grillmat og ís eftir  verulegar endurbætur og
stækkun á þeim hluta rekstrarins. Góð aðstaða er fyrir viðskiptavini til að snæða inni. HAFÐU SAMBAND

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

GÓÐIR TEKJUMÖGULEIKAR

Fr
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Tækifæri fyrir fjárfesta og fyrirtæki!Tækifæri fyrir fjárfesta og fyrirtæki!

Besta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu*Besta fermetraverð á sambærilegu atvinnuhúsnæði á höfuðborgarsvæðinu*
Gjáhella - 221 Hfj
Frábær fjárfestingakostur*
2000 fm staðsteypt atvinnuhúsnæði. Óskað er eftir tilboðum í eignina.
Húsið er staðsteypt og afhendist fullbúið að utan með malbikuðu plani og tilbúið til innréttinga að innan. Stórar innkeyrsludyr.
Afhending í september 2007. Traustur byggingaaðili. Byggingaraðili er Byggjandi ehf, kt. 631100-2520 Meðal húsa sem Byggjandi hefur reist er
verslunar- og skrifstofuhús að Borgartúni 26 og íbúðablokkir í Þrastarhöfða 1-5 og 2-6 fyrir ÍAV. Byggjandi hefur einnig byggt fjölda smærri
íbúðarhúsa og er m.a. að hefja byggingu á sambærilegu iðnaðarhúsi að Suðurhellu ásamt því að reisa íbúðablokkir fyrir ÍAV í Sóltúni.
Byggingastjóri er Kjartan Sigurðsson, Byggingariðnfræðingur og Húsasmíðameistari.

Nánari upplýsingar veitir Þórarinn í síma 824-6704 eða á skrifstofu Draumahúsa 530-1811
*(Fermetraverð 110.000 kr. pr. fm.)

www.eignastyring.is
Síðumúla 27 108 Reykjavík

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

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:00-15:00
RAUÐARÁRSTÍGUR 1, REYKJAVÍK

3JA HÆÐ TIL HÆGRI
Góð 3ja herbergja íbúð sem skipt-
ist í forstofu, stofu og borðstofu,
eldhús, baðherbergi og 2 svefn-
herbergi. Verð kr. 15,9 millj.

Katrín tekur á móti ykkur í dag
milli kl. 14 og 15.
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Sími 534 4040

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

LÆKJASMÁRI 4 - KÓPAVOGI
OPIÐ HÚS Í DAG

SUNNUDAG KL. 15.00 - 15.30
BJALLA MERKT 0603
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Verulega falleg 95,3 fm 3ja herbergja íbúð með stæði í
bílageymslu á góðum stað í Kópavogi. Vandaðar inn-
réttingar.

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl.

Nánari upplýsingar veitir
Baldvin Ómar í 898-1177 

eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 17.00
Hraunhamar fasteignasala kynnir sérlega fallegt einlyft einbýli m/innb. bíl-
skúr. Rúmgóð forstofa, gestasnyrting, rúmgóð stofa/borðstofa m/útgengi í
garð, sjónvarpsskáli, 5 svefnherbergi, baðh. vönduð innrétt, baðkar/sturt-
uklefi. Sérlega fallegt, rúmgott eldhús, rúmgott þvottah og geymsla og búr
innaf þvottah, gluggi. Timburverönd m/heitum potti og skjólgarði. Sérlega
fallegur garður í rækt. Sjón er sögu ríkari. V. 44,9 millj.

Ellen og Steingrímur taka á móti áhugasömum
væntanlegum kaupendum í dag, sunnudag milli kl 14.00.-17.00.

LITLABÆJARVÖR 5 - ÁLFTANES - OPIÐ HÚS
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Reyni að nota sunnudagana 
í eitthvað skemmtilegt


