
TM er að fjölga starfsmönnum í hugbúnaðargerð félagsins. Nú leitum við að hressum
og fjölhæfum hugbúnaðarsérfræðingi sem jafnframt er útsjónarsamur,
fróðleiksfús og þjónustulipur.

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. 
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Við hugbúnaðargerð TM starfar öflugur og samhentur hópur sérfræðinga sem vinnur af ástríðu að sköpun
hugbúnaðarlausna framtíðarinnar, auk þessa að viðhalda eldri kerfum. Umhverfið okkar samanstendur meðal annars
af Java, DB/2, iSeries, Eclipse/RAD, Tomcat, SQL, RPG, Lotus Notes og Cognos.

Starfssvið:

Um er að ræða fjölbreytt og skemmtilegt starf við þróun framsækinna hugbúnaðarlausna TM sem byggja á veflausnum
og samskiptum við kjarnakerfi.

Hæfniskröfur:

// Þekking og reynsla af Java eða öðrum hlutbundnum forritunarmálum

// Þekking og reynsla af vefforritun

Umsóknarfrestur um starfið er til og með 15. febrúar 2007. Umsækjendur eru beðnir að senda umsóknir merktar
,,Hugbúnaðargerð” á tölvupóstfangið starf@tmhf.is.
Farið er með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Brynjólfur Gunnarsson, brynjolfur@tmhf.is, veitir frekari upplýsingar um starfið.

Viltu slást í hópinn?

Vi› leitum a› duglegu og traustu fólki og leggjum áherslu á samvinnu
og hæfni í mannlegum samskiptum. Allt n‡tt starfsfólk fær markvissa
fljálfun í upphafi starfstíma, hvort sem fla› ræ›st til starfa í kerskálum,
steypuskála, mötuneyti, ræstingum e›a annars sta›ar.

Umsækjendurnir flurfa a› vera or›nir 18 ára e›a ver›a fla› á árinu.

Margir sumarstarfsmenn munu vinna á flrískiptum 8 klst. vöktum flar sem
unnar eru 6 vaktir á 5 dögum me› 5 daga vaktafríi á milli. Einnig ver›ur
rá›i› sumarstarfsfólk sem mun vinna eftir ö›ru fyrirkomulagi.

Viltu starfa á fjölbreyttum vinnusta› og tilheyra skemmtilegum hópi
starfsmanna í sumar? Vi› hvetjum vi› flig til a› sækja um hjá okkur.
Vi› ætlum a› rá›a 120 ábyrga einstaklinga til ‡missa starfa á tímabilinu
15. maí til 1. september, e›a eftir samkomulagi.

Er ekki máli› a› sækja um sumarstarf hjá Alcan í Straumsvík fyrir 18. febrúar?

sumarstarf

Hægt er a› sækja um

á heimasí›u okkar,

www.alcan.is

Alcan á Íslandi hf. er flekkingarfyrirtæki sem rekur álver í Straumsvík.
Vi› bjó›um upp á margbreytileg störf flar sem hugvit, flekking og
kunnátta starfsmanna gegnir lykilhlutverki. Vi› leggjum áherslu á
markvisst fræ›slustarf, frammistö›u-hvetjandi starfsumhverfi og gott
uppl‡singaflæ›i ásamt tækifærum til starfsflróunar.
Vi› setjum umhverfis-, öryggis- og heilbrig›ismál í öndvegi og vinnum
stö›ugt a› umbótum á verkferlum og vinnua›fer›um.
Vi› leggjum áherslu á a› starfa í gó›ri sátt vi› umhverfi› og samfélagi›
sem vi› erum hluti af.

Lærdómsríkt







Linde Gas Therapeutics er hluti af Linde Group 

sem er með yfir 53.000 starfsmenn í fleiri en

70 löndum. Linde Gas Therapeutics er annað 

stærsta fyrirtækið í heiminum á sviði 

framleiðslu lyfjalofttegunda. Norðurlöndin og 

Eystrasaltsríkin eru eitt markaðssvæði, Norður-

Evrópusvæðið (REN). Linde Gas Therapeutics 

býður upp á heildarlausnir hvað varðar búnað 

og notkun lyfjalofttegunda, bæði á 

sjúkrastofnunum og í heimahúsum, dreifingu,

tækniþjónustu og þjálfun.

Linde Gas Therapeutics á Íslandi leitar að ábyrgðarhafa lyfjaframleiðslu 
(Qualified Person). Staðan er hluti af skipuriti gæðaeftirlitssviðs Norður-Evrópu 
(Quality and Regulatory Affairs) og lýtur faglega stjórn forstjóra þess 
(Director of QRA). Ábyrgðarhafi er jafnframt gæðastjóri fyrirtækisins. Staðan
felur í sér samstarf á alþjóðlegum vettvangi. 

Starfslýsing:
• Ábyrgðarhafi framleiðslu lyfjalofttegunda á Íslandi og tengiliður við stjórnvöld.
• Gæðaeftirlit, viðhald og þróun gæðastjórnunarkerfis fyrirtækisins á Íslandi.
• Starfræksla rannsóknarstofu, efnagreiningar og viðhald greiningartækja. 
• Útgáfa söluleyfa lyfjaframleiðslu og meðhöndlun kvartana og frávika.
• Fagleg ráðgjöf á sviði gæðamála og þjálfun starfsfólks.
• Umsjón og framkvæmd gildingarvinnu (validation) og gæðaúttekta.
• Búast má við 10-20 ferðadögum erlendis á ári hverju.

Skilyrði um menntun, reynslu og hæfileika:
• Lyfjafræðingur.
• Þekking á GMP/GxP og ISO-9000. 
• Reynsla á sviði lyfjaframleiðslu er kostur. 
• Enskukunnátta er skilyrði og þekking á að minnsta kosti einu Norðurlandamáli. 
• Vandvirkni, samviskusemi og gott skapferli eru mikilvægir kostir, ásamt því að

hafa góða samskiptahæfileika, búa yfir sveigjanleika og eiga auðvelt með að halda 
yfirsýn.

Við bjóðum:
Fjölbreytt og krefjandi starf á alþjóðlegum vettvangi.
Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi þetta starf, vinsamlega hafðu 
samband við Sigurbjörgu Sverrisdóttur, framkvæmdastjóra 
Linde Gas Therapeutics á Íslandi, í síma 577-3030.

Umsóknir berist á ensku eigi síðar en föstudaginn 9. febrúar 2007 til:
Sigurbjargar Sverrisdóttur, framkvæmdastjóra Linde Gas Therapeutics, 
Breiðhöfða 11, 110 Reykjavík.
Netfang: sigurbjorg.sverrisdottir@is.aga.com og lars.frederiksen@dk.aga.com

Lyfjafræðingur
ábyrgðarhafi/gæðastjóri
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Frá Salaskóla
• Námsráðgjafi óskast til afleysinga.

Um er að ræða 100% starf til vors.
Einnig óskast

• Táknsmálskennari í hlutastarf.

Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 570 4600.
Hvetjum karla jafnt sem

konur til að sækja
um störfin.

Sölufulltrúi
Óskum eftir að ráða sölufulltrúa í verslun okkar. Um er að 

ð felur í 
sér mikil samskipti við viðskiptavini, tilboðsgerð, ráðgjöf 

 .

Hæfniskröfur:
leikar.

• Nákvæmni í vinnubrögðum.
 .

ce-hugbúnaðinum (Word, Excel..)
• Áhugi á innanhússhönnun.

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: jon@solar.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2007.

Framleiðsla
Óskum eftir að ráða aðila í framleiðsludeild okkar.  Um er 
að ræða starf við framleiðslu gluggatjalda hjá vaxandi fyrirtæki.

Hæfniskröfur:
• Nákvæmni í vinnubrögðum.

 .
• Samviskusemi og heiðarleiki
Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: 
kolbeinn@lystadun.is
Umsóknarfrestur er til og með 12. febrúar 2007.

Rangárþing ytra er kraftmikið og
framsækið sveitarfélag í hjarta 
Suðurlands með rúmlega 1500 
íbúa.
Á Hellu, sem er stærsta þéttbýli 
sveitarfélagsins, býr um helm-
ingur íbúanna.
Framundan eru mörg krefjandi og
spennandi verkefni í ört vaxandi 
samfélagi.
Í sveitarfélaginu eru búsetu-
skilyrði góð, þar er rekin öflug
grunngerð og almannaþjónusta.
Samfélagið er traust og verslun 
og þjónusta ört vaxandi.

Nánari upplýsingar um starfið 
veitir Örn Þórðarson, sveitarstjóri 
Rangárþings ytra á netfang
rang@rang.is eða í 
síma 898 1429.

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar
2007 og skulu umsóknir sendar 
á skrifstofu Rangárþings ytra, 
Suðurlandsvegi 1, 850 Hella.

Æskilegt er að umsækjendur geti
hafið störf sem fyrst.

Rangárþing ytra

Fjármálastjóri

Laus er til umsóknar staða fjármálastjóra 
í Rangárþingi ytra.

Starfssvið fjármálastjóra:
 Fjármálastjóri hefur yfirumsjón með fjármálum sveitar-

félagsins, annast fjárhagsáætlanagerð og hefur umsjón
með framkvæmd áætlana.

 Fjármálastjóri undirbýr fundi nefnda á vegum sveitar-
félagsins, ritar fundargerðir og annast bréfaskriftir í 
tengslum við ákvarðanir nefnda.

 Fjármálastjóri tekur þátt í fjölbreyttum verkefnum í 
samráði við sveitarstjóra

 Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf í áhugaverðu 
umhverfi.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 Háskólamenntun í rekstrar- og viðskiptafræði er æskileg

Reynsla og þekking á sviði reksturs eða fjármálastjórnunar

 Frumkvæði og áhugi á að takast á við uppbyggingu 
sveitarfélagsins

 Færni í mannlegum samskiptum og hæfni til að tjá sig í 
ræðu og riti

Rangárþing ytra
www.rangarthingytra.is



Flugþjónustan Keflavíkur-
flugvelli ehf. er eitt af dóttur-
félögum Icelandair Group og 
býður viðskiptavinum sínum 
íslenskum sem erlendum upp
á alla flugtengda flugvallar-
þjónustu við flugfélög og 
farþega á Keflavíkurflugvelli.

Við bjóðum fjölbreytileg og skemmtileg störf í spennandi 
umhverfi flugheimsins.

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. (IGS) vill ráða fólk til 
afleysingastarfa á tímabilinu mars-september. Um er að ræða störf
í öllum deildum fyrirtækisins, þ.e. flugeldhúsi, fraktmiðstöð, 
hlaðdeild, farþegaafgreiðslu, veitingadeild, frílager, hleðslueftirliti, 
farangursþjónustu og ræstingu. Í sumum tilfellum er um að ræða 
hlutastörf og öðrum deildaskiptar ráðningar í 100% störf. Einnig 
verða eingöngu kvöldvaktir í boði í ákveðnum deildum.

Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum 
samskiptum, reglusemi, stundvísi og árvekni. Unnið er á 
breytilegum vöktum. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til þess 
að sækja undirbúningsnámskeið og í sumum tilfellum standast 
próf áður en til ráðningar kemur. 

Boðið verður upp á sætaferðir frá fyrirfram ákveðnum stöðum 
í Reykjavík, Kópavogi, Hafnarfirði, Vogum og Grindavík.

Nánari upplýsingar um aldurstakmark og hæfniskröfur:

Farþegaafgreiðsla
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði, 
góð tungumálakunnátta og tölvukunnátta.

Hlaðdeild
Lágmarksaldur 19 ár, vinnuvélaréttindi, almenn ökuréttindi, 
enskukunnátta.

Farangursþjónusta
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði, 
góð tungumálakunnátta og tölvukunnátta.

Flugeldhús
Lágmarksaldur 18 ár, íslensku- og/eða enskukunnátta.

Veitingadeild
Lágmarksaldur 20 ár, góð tungumálakunnátta og mikil 
þjónustulund.

Hleðsluþjónusta (Catering)
Lágmarksaldur 20 ár, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

Frílager
Lágmarksaldur 20 ár, tölvu- og enskukunnátta.

Fraktmiðstöð
Lágmarksaldur 19 ár, vinnuvélaréttindi, tölvukunnátta, almenn 
ökuréttindi, enskukunnátta.

Hleðslueftirlit
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt, góð tungumála-
kunnátta, góð tölvukunnátta, nauðsynlegt að umsækjendur
séu töluglöggir.

Ræsting flugvéla
Lágmarksaldur 18 ár, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar 
Keflavíkurflugvelli ehf., 2. hæð í Frakmiðstöð IGS,
bygging 11, 235 Keflavíkurflugvelli. Einnig er hægt að
sækja um störf á vefsíðu IGS, www.igs.is
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Sumarstörf hjá IGS 2007

Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða
starfsmann í þvottastöð félagsins að
Vesturvör 6, Kópavogi.

Unnið er aðra hvora viku á 
næturvöktum, frá kl. 17:00-05:00.

Upplýsingar fást hjá Bjarna Birgissyni 
rekstrarstjóra í Vesturvör 6 á 
skrifstofutíma, eða í síma 8600-321.

Starfsmaður í þvottastöð



tækni

SölumaðurSölumaður
Í verslun

Smiðir
Kraftafl ehf auglýsir
Erum með vana smiði sem 

óska eftir mikilli vinnu 
Upplýsingar í síma 840 1616

KÓPAVOGSBÆR
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Verðkönnun
sálfræðiþjónustu

• Fræðsluskrifstofa Kópavogs auglýsir

eftir verðhugmyndum í sálfræðiþjónustu

fyrir grunnskóla Kópavogs. Kópavogur
rekur 10 grunnskóla með um 4000
nemendur. Sálfræðitímum er úthlutað
á grunnskólana eftir nemendafjölda
og getur því verið breytilegur ár frá ári.
Um er að ræða greiningar og ráðgjöf
samkvæmt reglugerð um sérfræðiþjón-
ustu nr. 386 frá 26. júní 1996. Gerðir eru
samningar til 3ja ára í senn. 

 Frestur til að skila inn verðhugmyndum
er til 1. mars nk. 

Nánari upplýsingar fást í tölvupóstfanginu 
arnih@kopavogur.is

eða í afgreiðslu 
fræðsluskrifstofu s. 570-1600.



Spennandi starf
á málningarsviði

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

sækja um.

Fyrir alla Óskum eftir að ráða áhugasaman og metnaðarfullan
einstakling í krefjandi starf.

Hæfniskröfur
Við leitum að iðnlærðum málara með nokkurra ára starfsreynslu eða  
einstaklingi með mikla fagþekkingu og góða vöruþekkingu.
Rík þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum. 
Heiðarleiki, frumkvæði í starfi og skipulagshæfileika.
þarf að hafa bílpróf.

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

Um starfið
Starfið felur í sér mikil samskipti við málara, arkitekta- og verkfræðistofur og 
eftirlitsmenn stofnana.

Vegna aukinna umsvifa í erlendum
viðskiptum óskar SPRON eftir að
ráða metnaðarfullan starfsmann
í starf sérfræðings í innri þjónustu
SPRON. Um er að ræða nýtt starf. 

Starfssvið:

• Ráðgjöf og stuðningur við starfsmenn SPRON
á sviði erlendra viðskipta.

• Umsjón og gerð skuldabréfa, lánasamninga
og annarra skuldaskjala í tengslum við
lánveitingar í erlendum myntum.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða

sambærileg menntun.

• Þekking og/eða reynsla af erlendum

viðskiptum og gerð lánasamninga.

• Góð þekking á upplýsingakerfum, s.s.

Libra Loans og/eða Flexcube er kostur.

• Hæfni í mannlegum samskiptum.

• Sjálfstæði og skipulagshæfileikar.

• Frumkvæði og metnaður.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Anna Björk Haraldsdóttir, forstöðumaður innri þjónustu, 
í síma 550 1200 eða annah@spron.is.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, 
fyrir 16. febrúar nk.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

Sérfræðingur

Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem 
nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim 
framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu starfi og samskiptum 
bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum er áhersla á TRAUST,
FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR. – fyrir allt sem þú ert

í erlendum viðskiptum



SPRON Factoring hf.
leitar að viðskiptafulltrúa

Viðskiptafulltrúi veitir alla almenna þjónustu til viðskipta-
vina og skuldara þeirra, auk þess sem hann tekur að sér 
ýmis sérhæfð skrifstofustörf. Þar á meðal er bókun erlendra 
reikninga, alþjóðleg innheimta, afstemmingar reikninga ofl. 
Þekking og reynsla af almennri starfsemi fjármálafyrirtækja
er æskileg. Viðkomandi þarf að vera sjálfstæður í starfi, 
hafa mikla þjónustulund  og gott vald á íslenskri og enskri
tungu. Gerð er lágmarkskrafa um stúdentspróf eða sam-
bærilegt nám og góðan skilning á dönsku.  Viðkomandi 
þarf að geta hafið störf sem fyrst.

SPRON Factoring hf. er m.a. í eigu SPRON, Sparisjóðsins í Keflavík,

Midt Factoring A/S í Danmörku og Icebank hf.  SPRON Factoring

hf. fjármagnar lánsviðskipti og gerir viðskiptavinum sínum kleift 

að vaxa með öruggum og hagkvæmum hætti.  Það er gert með 

skipulögðum forvörnum, greiðslutryggingum og umsjón með 

viðskiptamannabókhaldi fyrirtækja.

Áhugasamir vinsamlegast sendi umsókn eða fyrirspurn á netfangið 

agnar@spf.is fyrir 15. febrúar 2007.
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Sölumaður með áhuga og þekkingu á
matargerð óskast

í sérverslunina Búsáhöld í Kringlunni.

Starfssvið:
Afgreiðsla viðskiptavina - Áfylling á lager

Hæfniskröfur:
Ánægja af sölumennsku og samskiptum - Ljúft viðmót

Áhugi og þekking á matargerð - Enskukunnátta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

      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.

Kostir þess að nýta sér þjónustu

     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.



Veitingastaður
Til sölu er  hús með meiru, hluti alþjóðlegrar

- og veitin-
gahús í heiminum.  Möguleiki á einkarétti (“licence”)
fyrir Ísland. Miklir möguleikar á fjölgun staða með

góða arðsemi. Upplýsingar í síma 820-8800.

Vantar þig vinnu - www.horgsland.is

Starfsfólk vantar til ferðaþjónustunar Hörgslandi til ýmissa 
starfa, svo sem þrif, á  veitingastað, snyrtinga á svæði og 

byggingarvinnu. Upplýsingar í 487-6655 eða sendu tölvupóst 
á postur@horgsland.is

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

Netviðskiptastjóri!

www.icelandexpress.is/jobs

Iceland Express leitar að netviðskiptastjóra 
– eBusiness Manager

Um 90% af sölu Iceland Express fer fram í gegnum vefi fyrirtækisins og því leggjum við mikinn 
metnað í markaðssetningu á Netinu, 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 mikinn áhuga á tölvu- og tæknimálum með áherslu á rafræn viðskipti. Ekki er verra að viðkom-
andi 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 11. febrúar.

 Skipulagning, þróun og innleiðing markaðsaðgerða á Netinu

 Hugmyndavinna fyrir nýja þjónustu, vöruframboð og önnur tækifæri sem nýst geta á Netinu

 Samskipti við innlenda sem erlenda samstarfsaðila er tengjast rafrænum viðskiptum félagsins

 Samvinna við ritstjóra í tengslum við efnisinnihald og framsetningu á efni og upplýsingum sem  
 fram eiga að koma á vefjum Iceland Express

 Samskipti við erlendar vefsíður varðandi samstarf og eftirfylgni samstarfsverkefna

 Umsjón með tölfræði sem snýr að vefjum fyrirtækisins

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

 Yfirgripsmikil þekking á tækni og viðskiptum  
 sem tengjast Netinu

 Þekking á html og helstu vefstjórnunarkerfum  
 er kostur en ekki skilyrði

Starfslýsing

Hæfniskröfur

Iceland Express er fyrsta íslenska lágfargjaldaflugfélagið. Þegar félagið var stofnað fyrir fjórum árum, 

gjörbreytti það landslagi í flugsamgöngum Íslendinga og starfa nú yfir 130 manns hjá félaginu. Við erum 

stolt af sigrum og vexti Iceland Express og er starfsfólkið lykillinn að uppbyggingu félagsins. Tækifærin 

blasa við og framundan eru afar spennandi tímar í starfseminni. Fljúgðu hærra á þínum ferli með Iceland 

Express. Upplifðu spennandi starfsumhverfi, skemmtilegan vinnuanda og taktu þátt í að móta og skapa 

framsækna viðskiptastefnu hjá félagi sem er einstakt á Íslandi.





KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:

• 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:
Digranesskóli:

• Stuðningsfulltrúi 50%

• Skólaliði 50%

Hjallaskóli:
• Matráður 60%

• Starfsm. í Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Námsráðgjafi 100% til vors

Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastigi

  tímabundið

Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266:

• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi

• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

Grænatún:  554 6580
• Leikskólak/leiðbeinandi

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari e. hádegi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða
starfsmann á einn af  sölustöðum félagsins.
Um er að ræða fulla vinnu, en unnið er á 
vöktum. Einnig gæti verið um að ræða
hlutavinnu. Hæfniskröfur:

- Gott vald á íslensku og a.m.k. einu
erlendu tungumáli
- Tölvukunnátta - ritvinnsla og helstu kerfi
- Búðarkassakunnátta
- Falleg framkoma og þjónustulund

Æskilegt að umsækjendur hafi reynslu af
afgreiðslu eða annarri þjónustu.

Umsóknarfrestur er til 9. febrúar 2007.
Umsóknir sendast í tölvupósti til 
Birnu L. Björnsdóttur, sölu- og
markaðsstjóra (birna@re.is) eða í 
Vesturvör 6, 200 Kópavogi.
Öllum umsóknum svarað um leið og
umsóknarfrestur rennur út. 

Afgreiðslustarf

66%

38%37%
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Bæjargil 22
210 Garðabæ

Verð: TILBOÐ
Stærð: 162.3

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 23.650.000
Bílskúr: Já

Húsið  er  í  góðu  ástandi  og  staðsetning  þess  er  afar  góð  í  grónu,  veðursælu  og  barnvænu  umhverfi
þaðan sem stutt er í skóla, leikvelli og alla aðra þjónustu. Svefnherbergin öll rúmgóð og björt á efri hæð.
Baðherbergið á efri  hæð flísalagt með bæði baðkeri  og sturtuklefa.   Á neðri  hæð eru stofur og eldhús
ásamt  gestasnyrtingu  og  þvottahúsi.  Skjólgóður  garður  með  stórri  timburverönd  sem  er  yfirbyggð  að
hluta. Upphitað plan fyrir framan bílskúrinn.**** FYRIR BARNAFJÖLSKYLDUNA;; GÓÐ EIGN Á GÓÐUM

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Mánudag kl. 18.00-18.30

Hraunbær 86
110 Árbæ

Verð: 23.9 M
Stærð: 112 fm

Fjöldi herbergja: 5 
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 16.450.000

Íbúðin  mikið  endurnýjuð,  nýjir  sérsmíðaðir  fataskápar,  íbúðin  nýmáluð  og  er  14  fm  leiguherbergi   í
kjallara.Eldhúsið með nýl.  Innr.  úr hvítlakkaðri  eik,   með köntum og borðplötu úr kirstuberjavið.  Góður
borðkrókur.  Baðh.  hefur  verið  endurn.,  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Nýr   sturtuklefi  með  djúpum  botni.
Upphengt salerni. Nýr handkl.ofn, tengi fyrir þvottav. og þurrk.   Svefnherbergin eru öll með nýlegu heilu
eikarparketi. Glæsilegar leirflísar eru á stofu, holi og eldh. Hurðar nýjar. Verðlaunagarður.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús MÁNUDAG KL. 19 - 19.30

Burknavellir 17a
Hafnarfirði

Verð: 23.900.000
Stærð: 106.7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.370.000
Bílskúr:  Bílskýli

Einkar Björt og falleg 4 herb.endaíbúð með stæði í bílskýli  Stutt í alla þjónustu. Sér inngangur af svölum
í lyftuhúsi.Barnaherbergin eru 2 með sérsmíðuðum góðum skápum. Hjónaherbergið rúmgott með miklu
skápaplássi.  Eldhúsið  er  með  fallegri  eikarinnréttingu,  burstuðu  stáli  á  milli  skápa  og  góðum  tækjum.
Opið inn í stofu/borðstofu. Fallegt plankaparket á gólfum.Forstofa flísalögð. Baðherbergið með flísum á
gólfi og veggjum. Þvottahús í íbúðinni. Sér geymsla í íbúð og í kjallara. Góðar suðvestur svalir.

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl !4:00-14:30

Njörvasund 23
104 Reykjavík

Verð: 25.900.000
Stærð: 106.2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 14.300.000
Bílskúr: Nei

Björt  og  falleg  4ra  herb.  efri   sérhæð  í  sundunum.  Sér  inngangur.  Hjóna-  og  barnaherbergið  rúmgóð
með góðum skápum. Stofan er einkar björt með falllegum gluggum. Opið inn í borðstofu. Auðvelt væri
að  breyta  í  herb.  Eikarparket  á  gólfum.  Baðherbergi  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Eldhúsið  með  einstaklega
fallegri upprunalegri innréttingu.Suðvestur svalir.  Töluverðar endurbætur gerðar á húsinu undanfarin ár.
T.d. Þak-gluggar og gler. Falleg sérhæð á þessum eftirsótta stað í sundunum

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag frá 16:00-17:00

Furulundur 1
210 Garðabæ

Verð: 62.800.000
Stærð: 259 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 35.070.000
Bílskúr: 50,4 fm

Glæsilegt  einbýlishús á  hornlóð.  Forstofa,  gestasalerni  og  hol  eru  með  náttúrusteini á  gólfi.
Bókaherbergi, stofa, eldhús og borðstofa eru með gegnheilu parketi á gólfi. Hjóna- og barnaherbergi eru
með parketi.  Eldhúsinnréttingar  úr  gegnheillri  hnotu. Í  stofunni  er  arin  og útgengi á suð-vestur  verönd.
Sólstofa er með náttúrustein á gólfi. Baðherbergið er flísalagt með sturtuklefa og baði. Garðurinn er vel
ræktaður með gróðurhúsi. Hiti er í helllulagðri innkeyslu fyrir framan húsið.

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Grundartangi 16
270 Mosfellsbær

Verð: 22.700.000
Stærð: 76,3 fm.

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 13.700.000

Fallegt, lítið og vel skipulagt þriggja herbergja raðhús í góðu, grónu og barnvænu hverfi. Garður með palli
og  nýjum  grasþökum.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  með  skápum  og  dúk  á  gólfi.  Þvottahús  (nú
leikherbergi)  og endurnýjað baðherbergi  með flísalagðri  sturtu og tengi  fyrir  þvottavél  og þurrkara.  Hvít
innrétting í eldhúsinu með góðum skápum. Plastparketi á gólfi í eldhúsi og stofu. Geymsluloft er yfir allri
íbúðinni. “Risasmátt” raðhús sem kemur skemmtilega á óvart.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Rauðarárstígur 41
105 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 103,5 fm.

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Bílskýli

Skemmtileg fjögurra herbergja íbúð á tveimur hæðum á þriðju hæð í nýlegu fjölbýli nálægt miðbænum.
Á hæðinni  er  eldhús, stofa/borðstofa,  flísalagt baðherbergi  m/sturtu og þvottahús. Víðar svalir.  Flísar á
gólfi. Hringstigi liggur upp á efri hæð þar sem eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol og snyrting m/flísum og
góðum  skáp.  Parket  á  stiga  og  á  gólfum  efri  hæðar.  Fín  íbúð  fyrir  þá  sem  vilja  búa  nálægt  hringiðu
miðbæjarins en geta þó lokað fyri skarkala borgarlífsins þegar inn er komið.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:30-16:00

Straumsalir 7
203 Kópavogur

Verð: 35.900.000
Stærð: 148,5 fm.

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 20.550.000

Stór og glæsileg íbúð á efstu hæð með fallegu útsýni í litlu fjölbýli á fallegum stað í Salahverfinu. Í íbúðinni
eru 3 stór  svefnherbergi,  baðherbergi  og gestasnyrting,  þvottahús og stórt  opið rými  sem í  er  eldhús,
stofa og borðstofa. Glæsilegar gegnheilar eikarinnréttingar í eldhúsi og granít á borðplötum. Eikarparket
á gólfi.  Svalir  með fallegu útsýni.   Baðherbergi  með flísum á gólfi.  Þvottahús innaf.  Grunnskóli  í  næsta
húsi og Smáralindin í 5 mín. aksturfjarlægð. Flott íbúð á flottum stað!

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30
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SPÁNN

TIL SÖLU FASTEIGNIR

RE/MAX Mjódd og MASA International  kynna :  Til  sölu  mikið  úrval  af  fasteignum á frábærum svæðum í  kringum Alicante á  Spáni,
nálægð við strönd, golfvelli  og alla þjónustu.  Masa International  er  stór fasteignasala og hefur verið leiðandi  í  fasteignaviðskiptum á
Spáni  í  yfir  25 ár.  RE/MAX og  MASA veita fyrsta flokks þjónustu.  MASA vinnur  eftir  ISO 9001 gæðavottunarkerfi  sem veitir  mikið
öryggi í viðskiptum. Það hefur aldrei verið auðveldara að eignast draumahúsið á Spáni. Aðgengilegir bæklingar með upplýsingum um
íbúðir og hús af ýmsum gerðum og stærðum, mjög góð verð. Kynning í húsakynnum RE/MAX Mjódd að Þönglabakka 1 í Mjóddinni
Sunnudaginn 4. feb. kl. 14:00 – 16:00 Komdu, kynntu þér úrvalið og fáðu frekari upplýsingar. Einnig er hægt að hafa samband við
Jón Bjarna í síma 896-1067 og /eða senda póst á netfang : jonbjarni@remax.is Jón Bjarni

Sölufulltrúi
896 1067

jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

KYNNING SUNNUDAG KL. 14-16
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Blöndubakki 9
109 Reykjavík

Verð: 19.800.000
Stærð: 118

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 14.400.000

RE/MAX Fasteignir -  Rúnar  s.  697-4881:  Fjögurra  herbergja  íbúð  með  auka  herbergi.  Eignin  skiptist  í
góða  forstofu  með  innbyggðum  skáp  og  parketi á  gólfi.  Tvö  góð  barnaherbergi  með  parketi á  gólfi.
Hjónaherbergi  með innbyggðum skáp og parketi á  gólfi.  Baðherbergi  er  með dúkk á gólfi  og baðkari.
Gott eldhús með góðu skápaplássi, borðkrók og parketi á gólfi. Stofan er rúmgóð og björt með parketi á
gólfi  og útgengt  út á svalir  með flottu  útsýni  yfir  borgina.  Sérgeymsla og ca.14 fm auka herbergi  eru í

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4481
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Opið hús 14:00-14:30

Hvammabraut 4
220 Hafnarfjörður

Verð: 18.500.000
Stærð: 91,4fm

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 11.450.000
Bílskúr: Bílskýli

RE/MAX  Fasteignir -  Rúnar  s.697-4881:  kynna  Fallega  og  vel  skipulagða 2  herbergja  íbúð  91.4fm  á
fyrstu hæð í rólegu og góðu hverfi í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í forstofu sem er samliggjandi við eldhús,
stóra stofu og rúmgott herbergi  Eldhúsið hefur snyrtilega og vel til  hafða ljósa innréttingu og borðkrók
og parketi á gólfi. Stofan er stór, björt og rúmgóð með ljósu parketi á gólfi. Hjónaherbergið er stórt og
rúmgot með nýlegum skápum. Baðherbergi er hið snyrtilegasta með góðum flísum á gólfi og veggjum.

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4481
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Opið hús 15:00-15:30

Árnastígur
240 Grindavík

Verð: 25.900.000
Stærð: 144,4 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.240.000
Bílskúr: Já

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 144,4 fm 4ra herbergja stórglæsilegt nýlegt raðhús þar af
29,5 fm innbyggður og innangengur bílskúr á frábærum stað í Grindavík. Öll herbergin í húsinu er mjög
rúmgóð og öll  með góðum fataskápum.  Þvottahúsið  er  mjög vel  skipulagt  með góðri  innréttingu með
miklu  skápaplássi.   Bóas  sölufulltrúi  sýnir  eignina  pantaðu  skoðun í  síma  699  6165  eða  sendu  inn
fyrirspurn á  boas@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Opið hús í dag milli kl. 16.30 – 17.00

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 28.900.000
Stærð: 121,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.000.000

RE/MAX  FASTEIGNIR -  BÓAS  S.  699  6165  121,2  fm 5  herbergja  íbúð í  fjórbýli á  góðum  stað  við
Daggarvelli.  Anddyri  með skáp og flísum á gólfi.  Þvottahús mjög rúmgott   og inn af  þvottahúsi  er  stór
geymsla, flísar á gólfi. 4 rúmgóð svefnherbergi með góðum fataskápum og parketi á gólfi. Baðherbergið
er  með  flísum á  veggjum og  gólfi  ogbaðkari  með  sturtu.   Eldhúsið  kemur í  horn  með  mjög  glæsilegri
innréttingu með granítborðplötu, góður borðkrókur í eldhús.Eldhúsið og stofan eru samliggjandi.

FASTEIGNIR

5 HERBERGJA

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Móabarð 4b
220 Hafnarfjörður

Verð: 36.900.000
Stærð: 195,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 22.900.000
Bílskúr: Já

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 195,2 fm 4-5 herbergja einbýlishús á tveim hæðum þar af
30,7 fm bílskúr, við Móabarð í Hafnarfirði með 60 fm aukaíbúð í kjallara, góðar tekjur af leigu.  Komið er
inn  anddyri  þaðan  er  innangengt í  bílskúr,  innaf  bílskúrnum  er  stórt  þvottahús  og  geymsla.  Stofan  er
björt, úr stofunnu er útengt út á verönd. Eldhúsið er allt endurnýjað. Baðherbergi er allt endurnýjað. Góð
2ja herb. íbúð á neðri hæð sem er í leigu. Pantaðu skoðun í síma 699 6165 boas@remax.is

FASTEIGNIR

LÆKKAÐ VERÐ

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is Norðurgarður 17

230 Keflavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 127,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: Já

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 127,6 fm 5 herbergja endaraðhús þar af 18 fm innbyggður
bílskúr innréttaður sem herbergi og geymsla á góðum stað í Reykjanesbæ. Anddyri með flísum á gólfi og
fatahengi,  hol  er  notað  sem sjónvarpshol  með parketi á  gólfi.  Eldhúsið  er  með parketi á  gólfi  og  ljósri
viðarinnréttingu  og  borðkrók   uppþvottavél  fylgir,  opið  er  úr  eldhúsinu  inn í  stofu.  Stofan  er  með
parketi.Baðherbergið  er  allt  nýtekið í  gegn.Þvottahús  er  allt  nýlegt.  Pantaðu  skoðun í  síma  699  6165

FASTEIGNIR

FRÁBÆR EIGN

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Verð: 39.400.000
Stærð: 151fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 20.510.000
Bílskúr: Já

Fannafold 114
112 Reykjavík

RE/MAX  Fasteignir -  Rúnar  S.697-4881:  Kynna  glæsilegt  151fm  raðhús  á
tveimur hæðum þar af 24,8fm góðum bílskúr í eftir sóttu hverfi. Nánari lýsing:
komið  er  inn í  flísalagða  forstofu  með  léttum  skáp  og  snyrtilega  flísalagðri
gestasnyrting. Snyrtilegt og gott parket er á holi, eldhús með góðri vandaðri
viðarinnréttingu  og  parketi á  gólfi.  Rúmgóð,  opin  og  björt  stofa  ásamt
borðstofa  með  parketi á  gólfi,  frá  stofu  er  gengið  út í  fallegan  garð  sem er
með m.a. góðri verönd. Í holi er góður stigi upp á efri hæð, þar eru þrjú góð
svefnherbergi  öll  með  parketi á  gólfum  og  mikili  loft  hæð. Á  efri  hæð  er
flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtuhaus ásamt snyrtilegri innréttingu.
Gott og vel skipulagt hús með vönduðum innréttingum og gólfefnum. Góður
bílskúr (8m langur). Góð staðsetning stutt í t.d. skóla, og leikskóla, Spöngin í

Rúnar Peters
Sölufulltrúi

697 4481
runarp@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Bókið skoðun í síma 6974881
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Verð: 24.8 - 25
Stærð: 133

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Akurvellir 1
221 Hafnarfjörður

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Opið hús í dag kl. 14.00 - 15.30

90% fjármögnun !

FASTEIGNIR

• 133 fm 4 herbergja íbúð á 1,2,3 og 4 hæð í glæsilegu lyftu húsi !
• 90% lán !
• Hægt að yfirtaka áhvílandi lán ! 
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
• Stór svefnherbergi !
• Stórar suður svalir !
• Stór geymsla !
• Ísskápur og uppþvottavél fylgja með !

STÓRGLÆSILEGAR STÓRAR 4 HERBERGJA ÍBÚÐIR !
Stefán Páll 

stefanp@remax.is
lögg. fasteignasali

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 
Í DAG MILLI KL. 14.00 – 15.30
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Fagrihjalli 46
200 Kópavogur

Verð: 43.900.000
Stærð: 222,1 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 31.350.000
Bílskúr: Jeppafær

RE/MAX  Kynnir:  Fallegt  parhús  með  innbyggðum  "jeppa"  bílskúr  á  vinsælum  stað  í  suðurhlíðunum  í
Kópavogi.   Eignin skiptist í forstofu, 2 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslu á fyrstu hæð.
Stóra  stofu,  baðherbergi,  eldhús  og  borðstofu  á  miðhæð  og  2  svefnherbergi  á  3.  hæð.  Innangegnt  í
góðan  vel  jeppafæran  bílskúr  þar  sem  er  einnig  gott  geymslupláss.  Úr  stofu  er  gegnt  á  virkilegan
veðursælan  pall  í  hásuður.  Eigendur  hafa  áhuga  á  makaskiptum  á  eign  með  bílskúr  fyrir  allt  að  35

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 16:00 - 16:30

Fossheiði 56
800 Selfoss

Verð: 14.500.000
Stærð: 77,4 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 11.050.000

RE/MAX LIND kynnir. Góð 2ja herbergja íbúð með aukaíbúð í kjallara.  Íbúðin skiptist í stofu með útgengi
á suðvestur svalir, eldhús með flísum á gólfi  og nýrri stál eldavél og háfi, svefnherbergi og baðherbergi
með baðkari og flísum á gólfi og veggjum. Plastparket á gólfi á stofu, gangi og svefnherbergi.  Íbúðinni
fylgir ágætis auka"íbúð" í kjallara sem er í dag í útleigu. Þ.e.a.s. þetta er 26,3 fm. herbergi sem búið er
að stúka niður í svefnherbergi, stofu, eldhús krók og baðherbergi með sturtu.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Góð til útleigu

Skálabrekkugata
Við Þingvallavatn

Verð: 54.000.000
Stærð: 173 fm

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2006

RE/MAX Kynnir:  Glæsilegt Einbýlishús í frístundabyggð í Skálabrekkulandi við Þingvallavatn - Perlu allra
vatna. Erum með í  sölu þetta fallega hús á þessum vinsæla stað ásamt 8200 fm. eignalóð.  Húsið er
afhent nánast tilbúið til  innréttinga skv skilalýsingu. Sérlega skemmtileg hönnun hússins sem gerir  það
að verkum að fallegt útsýnið yfir vatnið og nærliggjandi fjöll fær virkilega að njóta sín. Óhætt er að segja
að verðinu sé verulega stillt í hóf samanborið við það sem hefur selst við vatnið undanfarið

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Glæsilegt heilsárshús

Tröllateigur 20
270 Mosfellsbær

Verð: 25.900.000
Stærð: 118,8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.800.000
Bílskúr: Bílageymsl

RE/MAX KYNNIR :  Falleg  og vel  skipulögð íbúð á  1.  hæð í  lyftuhúsi.   Íbúðin  skiptist  í  flísalagt  anddyri
með steinflísum og góðum skáp, alrými með fallegu eikarparketi þar sem er stofa sem er útgegnt úr á
suður  svalir,  þá  fallegt  eldhús  með  eikarinnréttingu  og  góðum  tækjum,  rúmgott  hjónaherbergi  með
ágætis skápaplássi og gert ráð fyrir sjónvarpi á hillu í skápnum, herbergi með skáp og þar er einnig tengi
fyrir sjónvarp, fallegt baðherbergi með sérpöntuðu nuddbaðkari með sturtu og þvottahús. Þessi er falleg.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 17:00 - 17:30

Blásalir 22
201 Kópavogi

Verð: 29.800.000
Stærð: 126.2 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 20.3

Björt og falleg 4ra. herb. íbúð á níundu hæð í góðu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í bjarta stofu með svölum og
frábæru  útsýni.  Eldhús  með  góðri  innréttingu,  borðkrók  og  innaf  er  búr/þvottahús.  Herbergin  eru
rúmgóð, öll með skápum. Baðherbergið er með sturtu og innréttingu um vask. Á gólfum er rauðeik og
flísar. Sérstaklega snyrtileg sameign og húsvörður er í hlutastarfi í húsinu.   Óviðjafnanlegt útsýni.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl: 16:00 til 16:30

Austurtún 13
225 Álftanesi

Verð: 46.900.000
Stærð: 220,5

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 28,5
Bílskúr: Já

Glæsilegt  einbýlishús  á  tveimur  hæðum  ásamt  bílskúr  á  mjög  barnvænum  stað  á  Álftarnesi,  þar  sem
stutt  er  í  skóla,  leikskóla,  íþróttir  og  tómstundir.  Þetta  er  glæsileg  eign  sem  skiptist  í:  forstofu,
gestasalerni,  herbergi,  eldhús  með  fallegri  innréttingu,  þvottahús  og  stofu  með  útgengi  á  pall  með
heitum  potti.  Á  efri  hæð:  tvö  herbergi,  hjónaherbergi  innaf  því  fataherbergi,  stórt  baðherbergi  og
sjónvarpshol með útgengi á svalir. Garðurinn er í góðri rækt og er þ.á.m torfkofi og kartöflugarður.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá 15:00 - 15:30

Hjallasel 49
Reykjavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 80

Fjöldi herbergja: 2ja
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 13.800.000

Íbúðin  er  rúmgóð  tveggja  herbergja  með  björtum  sólskála.   Flísalögð  forstofu  með  fatahengi.  Innaf
forstofu er rúmgóð geymsla. Stórt og rúmgott baðherbergi með sturtuklefa sem er flísalagt í hólf og gólf,
tengi fyrir  þvottavél.  Stórt parketlagt hjónaherbergi  með góðum fataskápum og góðu geymslurými fyrir
ofan skápana. Eldhús með fallegri beyki innréttingu, helluborði og veggofn. Björt og rúmgóð stofa með
parketi, þar er útgengt í sólstofu þar sem hægt er að opna út í fallegan og vel gróinn garð. Sér bílastæði.

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 695 9500

Hilmar
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Melgerði 1
Kópavogur

Verð: 23.500.000
Stærð: 122.6fm

Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 1.466.000
Bílskúr: já/íbúð

Remax Lind kynnir 3ja herbergja risíbúð á góðum stað í Vesturbæ Kópavogs.  Með íbúðinni er tæplega
40fm bílskúr sem er innréttaður sem íbúð og er í útleigu í dag, leiga ca. 50 þús. á mán. Íbúðin skiptist í
forstofu með parketi.  Eldhús er dúklagt með vel við haldinni eldri innréttingu, innaf eldhúsi er lítil geymsla
sem nýtist sem búr.  Björt og rúmgóð stofa með parketi, þar er útgengt út á svalir sem snúa til suðurs.
Svefnherbergi eru dúklögð með skápum.  Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í dag kl: 14:00-14:30

Hilmar
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is



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

Birkiholt
Álftanes

TILBOÐ
Stærð: 95 fm

Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 14,3 mill

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

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Opið hús Í DAG kl. 16:30-17:00

Garðavegur 9
Hafnarfjörður

Verð: 16.9 m
Stærð: 74

Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 1940 /1991

Brunabótamat: 10.3 m

Sjarmerandi  3ja  herbergja  neðri  sérhæð í  tvíbýli  með  sérinngangi.  Íbúðin  er  vel  skipulögð,  björt  og
skemmtileg.  Húsið  var  allt  endurnýjað  innan  sem  utan  árið  1991,  er  með  viðhaldslítilli  klæðningu.  Á
anddyri og eldhúsi eru flísar á gólfi, hvít viðarinnrétting í eldhúsi, borðkrókur. Opið rými eldhúss og stofu.
Rúmgott  svefnherbergi  með skápum, barnaherbergi  með skáp,  eikarparket á  gólfi  herbergja  og stofu.
Baðher bergi flísalagt, baðkar og nýleg innrétting, klósett og skolp nýtt, sérþvottahús og geymsla.

FASTEIGNIR

Opið hús í DAG frá kl 15 til 16

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Gnoðarvogur 14
Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 63,8 fm

Fjöldi herbergja: 2ja herb
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 8,5 mill

2ja herbergja 63,8fm íbúð á annari hæði við Gnoðarvog í Reykjavík. Um er að ræða litla skemmtilega íbúð
sem hentar vel til fyrstu kaupa. Íbúðin er mikið til í upprunalegu standi og má fara að taka til hendinni, en
þó  mjög  snyrtileg.   Elhúsið  er  með  snyrtilegri  eldri  innréttingu  og  dúk á  gólfi.  Baðherbergið  er  með
baðkari, flísum á vegg og stein á gólfi. Svefnherbergið er með skáp og dúk á gólfi. Stofan er með dúk á
gólfi og þaðan er gengið út á svalir.

FASTEIGNIR

GÓÐ ÍBÚÐ Í FYRSTU KAUP

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Hagamelur 40
Reykjavík

Verð: 35.800.000
Stærð: 126

Fjöldi herbergja: 5 herb
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 15,9 mill

Gengið  inní  hol,  gegnheilt  parket á  gólfi,  veggir  og  loft  eru  viðarklædd í  sixtís  stíl  sem  gefur  íbúðinni
skemmtilegan blæ. Einstakar og vandaðar sixtís innréttingar eru í  íbúðinni.  Tvennar stórar samliggjandi
stofur,  stórir  gluggar,  frábært  útsýni.  Gólf á  stofum  er  með  hvítu  epoxi  resin .  Útgengt á  svalir  með
frábæru útsýni. Eldhús er með snyrtilegri upprunalegri innréttingu. Baðherbergi með nýjum flísum á gólfi,
baðkar með sturtuaðstöðu. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni, öll með gegnheilu parketi.

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús milli 15:00 og 15:30

Laugalækur 62
Reykjavík

Verð: 55.000.000
Stærð: 239 fm

Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 29,9 mill

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

FASTEIGNIR

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Opið hús Í DAG kl. 16:00-16:30

Lindargata 60
101 RVK

Verð: 17.9 m
Stærð: 49,5 fm

Fjöldi herbergja: 2ja herb
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 9.1 m

RE/MAX  FASTEIGNIR -  GUNNAR  899  0800  kynnir:  Glæsileg  49,5fm  íbúð á  annari  hæð í  nýlega
uppgerðu  húsi.  Flísalögð  forstofa  með  stórum fataskáp,  gengið  inn í  opið  rými  þar  sem er  eldhús  og
björt stofa. Eldhúsið er með fallegri innréttingu, ljóst parket er á gólfi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og
gólf,  baðkar  og  góð  innrétting.  Um er  að  ræða  glæsieign í  hjarta  borgarinnar.
Allar upp. í síma 899 0800

FASTEIGNIR

101 - LÆKKAÐ VERÐ

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Snæland 3
Reykjavík

Verð: 10.400.000
Stærð: 32 fm

Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 5,4 mill

Skemmtileg  32,4  fm  stúdíóíbúð  við  Snæland í  Reykjavík.  Íbúðin  samanstendur  af  rými  sem  má  kalla
stofu/ svefnherbergi,  baðherbergi  með sturtuaðstöðu og eldhúskrók. Íbúðin er á grónum stað stutt  frá
Háskólanum í Reykjavík og gæti hentað vel fyrir  námsmenn eða einstakling. Íbúðin er ósamþykkt en á
henni hvíla um 9 mill. í hagstæðu láni sem mögulegt er að yfirtaka

FASTEIGNIR

Opið hús Í DAG kl. 17:30-18:00

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Tröllaborgir
Reykjavík

Verð: 47.800.000
Stærð: 205 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 30,3 mill
Bílskúr: 45 fm

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

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

Opið hús Í DAG kl. 18:00-19:00



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

Arnarás 12
Garðabær

Verð: 36.900.000
Stærð: 123,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.940.000
Bílskúr: bílskýli

Sérlega falleg eign á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Rúmgóð flísalögð forstofa með góðum skápum.
Stórt flísalagt þvottahús er inni í  íbúðinni. Dökkt merbó parket er á nánast allri  íbúðinni. Stofan er mjög
rúmgóð með frábæru útsýni.  Útgengt er  úr  stofu á stórar suðursvalir.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og
gólf með góðri innréttingu. Eldhúsið er með vönduðum tækjum, háfi og borðkrók. Hjónaherbergi er mjög
rúmgott og mikið skápapláss. Stæði í bílageymslu fylgir.  Frábær eign.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 14-14:30

Básbryggja 5
Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 123,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: já

Öll íbúðin nema baðherbergi er parketlögð með ljósu eikarparketi.  Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf
með  fallegri  innréttingu.   Eldhúsið  er  sérlega  glæsilegt  með  hvítum  skápum  og  stálflísum  á  milli
innréttinga.  Einnig er gaseldavél og stálháfur.  Skáparnir í íbúðinni eru mjög vandaðir og ná þeir til lofts.
Rúmgott þvottahús er inní íbúð.  Innangengt er í góðan bílskúr með glugga.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókið skoðun s: 693 4085

Daggarvellir 6a
221 Hafnarfjörður

Verð: 23.500.000
Stærð: 109

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.150.000
Bílskúr: nei

Anddyri  er  rúmgott  og  bjart  með  góðum  skápum.   Herbergin  eru  rúmgóð  með  skápum  upp  í  loft.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með upphengdu salerni, baðkari með sturtuaðstöðu og innangengt
í flísalagt þvottahús.  Eldhús er með borðkrók og u-laga eldhúsinnréttingu úr eik.  Við eldhúsið er lítið hol
og mjög björt og góð stofa og borðstofa.  Úr borðstofu er gengið út á stórar sv. hornsvalir.  Í anddyri,
baðherbergi og þvottahúsi eru ljósar flísar og önnur gólf eru parketlögð.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 4/2 kl. 15-15:30

Flókagata 27
Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 75,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 10.050.000
Bílskúr: nei

Húsið er  allt  nýstandsett  að utan og nýlegar skólplagnir.  Komið er  inn í  stóra stofu,  beint  af  augum er
eldhús  með  eldri  eldhúsinnréttingu  og  dúk  á  gólfi.  Stofan  er  rúmgóð  með  hita  í  gólfi.  Rúmgott
svefnherbergi  með  skáp  og  parketi.  Barnaherbergi  er  með  dúk  á  gólfi.  Þetta  er  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 í dag kl. 17-17:30

Vallartröð 4
Kópavogur

Verð: 32.900.000
Stærð: 156,7

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 17.430.000
Bílskúr: já

Mikið  endurnýjuð  5  herbergja  íbúð  á  tveimur  hæðum.   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.
Kirsuberjainnrétting er  í  eldhúsi  með tengi  fyrir  uppþvottavél  og ný gaseldavél.   Parketlagður stigi  með
sérsmíðuðu handriði upp á efri hæð sem skiptist í hol og 3 herbergi með nýju parketi á gólfi og flísalagt
baðherbergi með tengi fyrir þvottavél. Falleg eign á frábærum stað í Kópavogi.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 4/2 kl. 16-16:30

Rauðagerði 52
Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 60,9

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 8.620.000
Bílskúr: nei

Komið er inn í forstofu og er gott svefnherbergi til vinstri með fínu skápaplássi.  Gengið er inn ganginn og
til hægri er fínasta barnaherbergi.  Eldhúsið er með hvítri innréttingu og góðu skápaplassi, pláss er fyrir
uppþvottavél.  Þetta er íbúð sem mjög vel skipulögð.  Stofan er parketlögð.  Baðherbergi er með sturtu
og hægt er að vera með þvottavél og þurrkara á baði.  Garðurinn með með sameignlegri verönd og er
mjög barnvænn.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 4/2 kl. 14-14:30

Hraunbær 140
Árbær

Verð: 13,9
Stærð: 54,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 7,9

Upplýsingar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643 Remax Búi kynnir:Fína 2herbergja íbúð í Árbænum. Komið
inn á lítinn gang, skóhilla og fatahengi. Stofa plastparket á gólfi og svalir út til suðurs  Hvít eldri innrétting
í  eldhúsi.Svefnherbergi,dúkur á  gólfi  og  góðir  skápar.  Baðherbergi,með  nýlegum  vask  og  skáp  undir
(2005)   sturta,dúkur á  gólfi,tengi  fyrir  þvottavél. Í  sameign  sem  er  hin  snyrtilegasta,er  sérgeymsla  og
hjólageymsla.Nýlega máluð bæði veggir og gólf.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús í dag kl.14.00-14.30

Laufengi 14
112 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 95,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 14.900.000

Falleg  íbúð  með  góðu  útsýni.   Herbergin  eru  rúmgóð,  nýlegur  stór  skápur  með  hallogen  lýsingu  er  í
hjónaherberginu, samskonar skápur er í forstofunni.  Nýlega var opnað á milli  eldhúss og stofu, þá var
íbúðin öll  máluð.   Svalir  eru út  frá borðstofunni í  suður.   Baðherbergið er  stórt  með baðkari,  sturtu og
tengi  fyrir  þvottavél  og  þurkara.   Stutt  er í  barna-  og  framhaldsskóla  og  alla  þjónustu.    VELKOMIN  Í
OPIÐ HÚS!

Sæunn
Sölufulltrúi

864 3338
saeunn@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30



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

Tjarnarsel 1 
109 Reykjavík 

Verð: 47,9 
Stærð: 257,6 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1977 

Brunabótamat: 33.500.000 
Bílskúr: já 

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Lautasmári 5 
201 Kópavogur 

Verð: 23.500.000 
Stærð: 94,1 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 1996 

Brunabótamat: 14.200.000 

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl 17:30-18:00
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Litlihjalli 1
200 Kópavogur

Verð: 44.900.000
Stærð: 236.8

Fjöldi herbergja: 5+2
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 28.700.000
Bílskúr: 25 fm

2 ÍBÚÐIR vel staðsett tveggja hæða endaraðhús í Kópavogi. 4 svefnherbergi, Stór stofa, Frábært útsýni
og  Snyrtileg  60  fm  íbúð á  neðri  hæð  með  sér  inngangi.  Auk  25  fm  bílskúrs  Efri  hæð  er  með  nýlegu
fljótandi  Eikar  parketi í  stofu  og  miðrými.  Eldhús  er  með  eldri  innréttingu,  ljósum flísum á gólfi  og  milli
skápa, borðkrókur.  Baðherbergi nýlega standsett ljósar flísar á gólfi  og veggjum, hiti í  gólfi,  baðkar og
sturtu klefi. FRÁBÆR EIGN Á GÓÐUM STAÐ

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í DAG KL. 16:00 – 16:30

Veghús 31
112 Reykjavík

Stærð: 101.2
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 15.690.000

Bílskúr: Stæði í bg

Mjög falleg 4ra herbergja íbúð á 8. hæð með frábærri fjallasýn. Eignin er öll hin snyrtilegasta með ljósu
parketi á gólfum. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni en mögulegt er að stækka stofuna með því að fækka
um eitt svefnherbergi.  Þvottahús er í geymslu í íbúðinni inn af eldhúsi og sér geymsla er á hæðinni fyrir
íbúðina.  sér stæði í bílageymslu.  Þetta er góð eign í góðu fjölbýli.

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús SUNNUDAG KL 15:00 - 15:30

Ásvallagata 40
Reykjavík

Verð: 15.100.000
Stærð: 43,8 ferm

Fjöldi herbergja: 2ja
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 6.480.000
Bílskúr: Nei

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.  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  inbyggðum
skápum. Gangurinn opnast síðan í bjarta stofu og eldhús.

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: 3ja
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

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.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Bókið skoðun

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3m2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 30.910.000
Bílskúr: Já

Sólheimar 8
104 Reykjavík

RE/MAX  MJÓDD  kynnir:  Stóra  og  glæsilega  sérhæð  á  þessum  eftirsótta
stað.  Hæðin  er  alls  182,2  m2,   auk  37,1  fermetra  bílskúrs.   Á  aðalhæð  er
komið inn í lítið anddyri og síðan inn í rúmgott hol. Úr holi er opið inn í stóra
stofu,  auk  eldhúss  með  fallegum  innréttingum.  Inn  af  eldhúsi  er  stórt  og
rúmgott búr og þvottahús með miklu skápaplássi.  Í  holi  er  einnig lítil  nýgerð
gestasnyrting  með  upphengdu  klóseti  og  flísum  á  gólfi.  Úr  holi  er  síðan
gengið  inn  í  svefnálmu,  þar  sem  eru  þrjú  rúmgóð  svefnherbergi   og
baðherbergi.  Á  hæðinni  er  ný  sólstofu  með  hita  í  gólfii  og  stórar  flísalagðar
svalir.  Parket  og  flísar  eru  á  allri  íbúðinni.  Bílskúr  er  mjög  rúmgóður  og
upphitaðuri.   Eigninni  fylgir  söluvernd  frá  VÍS  sem  gildir  til  næstu  fimm  ára.
Nánari upplýsingar veitir Pétur. S: 897-8776, eða petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður

Verð: 14.900.000
Stærð: 65,1m2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.630.000
Bílskúr: Nei

Snotur  íbúð  í  gamla  bænum í  Hafnarfirði.  Mjög  þægileg  aðkoma er  að  eigninni  og  bílastæði  á  lóð  við
húsið. Komið er inn í sameiginlega forstofu og þaðan gengið beint inn í umrædda eign. Eignin skiptist í
rúmgott  sverfnherbergi,  nýuppgert  baðherbergi  og litla  stofu  og vel  skipulagt  eldhús.  Innangengt  er  úr
íbúðinni  niður  í  kjallara,  þar  sem  í  dag  er  stórt  þvottahús  og  geymsla,  eða  herbergisaðstaða.  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

Opið hús í dag kl. 13:00-13:30

Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður

Verð: 14.400.000
Stærð: 60,0m2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.510.000
Bílskúr: Nei

Vel skipulögð tveggja herbergja íbúð í  gamla bænum í Hafnarfirði.  Eignin skiptist í  lítið baðherbergi,  vel
skipulagt eldhús með nýlegum innréttingum, ágætt svefnherbergi  og rúmgóða stofu. Gler er tvöfalt  og
skipt hefur verið um allan gluggaumbúnað . Danfoss kerfi  er í  íbúðinni en skipt hefur verið um ofna og
lagnir.   Í  kjallara  er  ágæt  geymsla  og  þar  fyrir  framan  þvottahús.  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

Opið hús í dag kl. 13:00-13:30
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Bakkastaðir 167
112 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 148,50

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 21,3
Bílskúr: 23,6 fm

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

Búagrund 8a
116 Kjalarnes

Verð: 24.900.000
Stærð: 92,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15,1

Flísalagt  anddyri  með  skáp.  Þrjú  góð  svefnherbergi.  Stofa  og  eldhús  eru í  opnu  rými  þar  sem
eldhúshlutinn er  flísalagður  en stofan parketlögð.  Eldhús með Innex innréttingum, ágætum tækjum og
borðkrók. Stór stofa með útgengi út á 48 fm timbur verönd með heitum potti. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með Innex innréttingu og baðkari . 9 fm nýtt útihús með rafmagni er bak við húsið. Seljandi
mun setja girðingu og trjágróður með innkeyrslu að húsinu. Bílskúrsréttur er til staðar.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:30 – 16:00

Bugðulækur 17
105 Reykjavík

Verð: 31.900.000
Stærð: 122,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18

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, ný tæki og parket er á gólfi. Flísar á milli  eldhúsbekkja og
efriskápa.  T.f  uppþvottavél.  Baðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Baðkar  með  sturtuaðstöðu,
handklæðaofn og innrétting. Hjónaherbergi er með parketi á gólfi, skápum og útgengt er á svalir.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Galtalind 2
201 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 107,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16,5

4ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli á góðum stað í Kópavogi.  Eignin skiptist í forstofu með flísum á
gólfi  og  skáp.  Eldhús  með  flísum  á  gólfi  og  góðri  innréttingu.  2  barnaherbergi  með  skápum.
Hjónaherbergi með skápum og útgengi út á svalir. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og
sturtu. Stofan er rúmgóð með útgengi út á suð-vestur svalir. Þvottahús er innan íbúðar og sér geymsla í
sameign. Stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla og sund.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Laugarnesvegur 62
105 Reykjavík

Verð: 16.900.000
Stærð: 70

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 10,4

2ja  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  við  Laugarnesveg  í  Reykjavík.  Eignin  skiptist  í  forstofu  með  góðum
skápum,  rúmgott  herbergi  með  skápum,  flísalagt  baðherbergi  með  sturtu  og  tengi  fyrir  þvottavél  og
þurrkara,  samliggjandi  eldhús  og stofu  með útgengi  á  svalir.  Geymsla  er  í  íbúð.  Gegnheilt  parket  er  á
gólfum fyrir utan baðherbergi þar sem eru flísar. Íbúðin er mjög falleg í alla staði. Stutt er í alla almenna
þjónustu.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Lautasmári 5
201 Kópavogur

Verð: 34.900.000
Stærð: 133,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 19,4

Falleg penthouse íbúð á 2.hæðum með góðu útsýni miðsvæðis í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu með
skápum, borðstofu, eldhús með Kirsjuberjaviðs innréttingu og borðkrók, rúmgóða stofu með útgengi út
á svalir,  2 svefnherbergi  með góðum skápum, baðherbergi  með flísum á gólfi  og veggjum, baðkari  og
sturtuklefa,  þvottahús  með  flísum  á  gólfi.  Á  efri  hæðinni  er  rúmgóð  sjónvarpsstofa  með  útgengi  út  á
stórar sameiginlegar svalir.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Sóleyjarimi 105
112 Reykjavík

Verð: 37.900.000
Stærð: 203

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: 27,5

EINUNGIS  EIN  ÍBÚÐ  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

Þorláksgeisli 23
113 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 132,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23,9
Bílskúr: Bílgeymsla

Glæsileg  5.herbergja  íbúð  á  3.hæð  í  lyftublokk  við  Þorláksgeisla  í  Grafarholti  ásamt  bílastæði  í
bílastæðahúsi.  Eignin  skiptist  í  forstofu  með  skáp,  náttúrsteinn  á  gólfi.  3  rúmgóð  parketlögð
barnaherbergi  með  skápum.  Gott  parketlagt  hjónaherbergi  með  skápum.  Rúmgóða  parketlagða
samliggjandi stofu og borðstofu með útgengi út á 18,5 fm suðursvalir. Eldhús með náttúrustein á gólfi.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Allar innréttingar eru úr eik.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.16:30 - 17:00
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Drekavellir 22 
221 Hafnarfirði 

Verð: 24.900.000
Stærð: 105,4 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2005 

Brunabótamat: 18.000.000 

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilega 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með sér garði í Hafnarfirði. Íbúðin er 
105,4 fm. Rúmgóð forstofa með fataskáp. Eldhús er með eikarinnréttingu með flísum á milli efri og neðri 
skápa  og  öll  tæki  frá  AEG.  Svefnherbergi  eru  með  eikarskápum  og  er  íbúðin  öll  með  eikarparketi  að 
frátöldu baðherb. og þvottahúsi. Baðherb. er flísalagt og með baðkari með sturtu. Falleg eikarinnrétting 
er á baði. Þvottaherbergi er flísalagt og er rúmgóð geymsla. Stofa er stór og björt með útgengt í garð. 

MJÓDD

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

Verð: 48,9
Stærð: 215

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 31,3
Bílskúr: Já sér

Vesturberg 187
111 Reykjavík

Glæsilegt  einbýlishús  á  góðum  stað  með  góðu  útsýni.  Forstofu  með  góðu
skápaplássi. Flísar eru á gólfinu í forstofnni sem flæða svo inn í borðstofu og
eldhús.  Eldhúsið  er  bjart  og  opið  með  svartri  innréttingu.  Gott  rými  er  fyrir
borð í  eldhúsinu.  Á efri  palli  er  stofurými.  Þar  er  gott  rými  fyrir  borðstofu og
stofu. Parket er á efri pallinum. Góður arinn. Úr stofunni er mjög gott útsýni.
Sjónvarpskrókur  er  fyrir  framan  herbergisgang.  Þar  eru  þrjú  góð  herbergi,
voru  áður  fjögur  en  eitt  herbergið  hefur  verið  stækkað.  Hjónaherbergið  er
rúmgott með góðum skápum. Á ganginum eru líka fataskápar. Baðherbergið
er  með  upprunalegum  innréttingum,  baðkar  og  sturta.  Loftgluggar  eru  á
ganginum  sem  gefa  skemmtilega  birtu.  Á  neðri  hæðinni  er  lítið  klósett,
þvottahús og herbergi. Sjá myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Verð: 40,9
Stærð: 114

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1907

Brunabótamat: 24,8

Vesturgata 51b
101 Reykjavík

Forstofu  á  miðhæðinni  með  fatahengi.  Upprunalegar  fjalir  á  gólfi,  hafa  verið
pússaðar  upp  og  lakkaðar.  Á  miðhæðinni  er   eldhús  með  ljósri  innréttingu.
Hlaðinn veggur skilur að eldhús og stofu. Stofan og borðstofan eru rúmgóð,
útgengt á stóran pall. Stigi með kókosteppi liggur upp á efri hæðina. Uppi eru
tvö  herbergi,  baðherbergi  með  tengi  fyrir  þvottavél.  Hvíttaður  panill  er  á
veggjum  og  í  lofti.  Í  kjallaranum  er  stúdíoíbúð.  Forstofu  með  innbyggðum
skápum.  Opið  rými  sem  nýtt  er  sem  stofa,  borðstofa,  herbergi  og  eldhús.
Baðherbergið er flísalagt, sturtuklefi og þar er tengi fyrir þvottavél.  Húsið var
að mestu endurnýjað fyrir ca. 10 árum. rafmagnstafla. Húsið er skráð 98 fm
en er stærra því miklar breytingar voru gerðar. Rúmgóð lóð með góðum palli.
Fleiri myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Nóatún 24
105 Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 81,6 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 11.500.000

REMAX Mjódd kynnir þriggja herbergja endaíbúð á 2. hæð í eldra húsi við Nóatún /Stangarholt. Flísalagt
hol,  eldhús  með  eldri  innréttingu  og  tækjum,  flísalagt  og  með  borðkrók.   Samliggjandi  parketlagðar
(eikarparket)  stofur  og  þar  útaf  eru  suður  svalir.  Tvö  svefnherbergi  með  skápum  með  parketi.
Baðherbergi er með kari og flísum á gólfi - gluggi á baði. Í kjallara í sameign er sameiginlegt þvottahús,
þurrkherbergi og hjólageymsla og sér geymsla fyrir þessa íbúð.

MJÓDD

Opið hús í dag kl.16:00 til 16:30

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

Holtsgata 3
101 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 68,9 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 15.010.000

REMAX MJÓDD  kynnir  glæsilega 2  herbergja  68,9  fm  íbúð í  nýju  fjölbýlishúsi  við  Holtsgötu í  miðbæ
Reykjavíkur.  Rúmgott  svefnherbergi  með  góðum  eikarfataskápum. Í  eldhúsi  eru  tæki   frá  AEG  úr
burstuðu  stáli.  Stofa  er  björt  og  er  útgengt  út á  um  10  fm  suðursvalir.  Baðherbergið  er  með
baðkari/sturtu  og  góðri  innréttingu.  Þvottaherbergi  er  innaf  íbúðinni.  Íbúðinni  fylgir  bílastæði í  bílskýli  .
Sérgeymsla  er í  kjallara 7  fm.  Íbúðinni  verður  skilað  án  gólfefna  nema á  baði  og  þvottahúsi  sem  eru

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00 til 15:30

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600
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Álfkonuhvarf 47
203 Kópavogur

Verð: 32.900.000
Stærð: 132

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 25.570.000
Bílskúr: Bílskýli

REMAX  SENTER  KYNNIR:  Glæsileg  4  herbergja  endaíbúð  á  2  hæð.  Íbúðin  skiptist  í  hol,  stofu,  þrjú
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi og þvottahús.Sér geymsla er í kjallara. Nánari lýsing : Komið er inn í
forstofu  með  fataskáp.  Svefnherbergin  eru  þrjú,öll  með  góðum  skápum.  Eldhús  er  opið  með  fallegri
innréttingu, efri og neðri skápum. Þvottahús er inn af eldhúsi. Stofan er björt með góðum gluggum og úr
henni er útgengt á stórar suður svalir með fallegu útsýni. Íbúðin er án gólfefna.

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudaginn 19:00-19:30

Faxabraut 33A
230 Keflavík

Verð: 16.800.000
Stærð: 94,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 12.600.000

REMAX/SENTER KYNNIR: Nýuppgerð 3 herbergja íbúð í raðhúsi við Faxabraut. Komið er inn í stóra og
opna forstofu. Eldhús er flísalagt með nýrri innréttingu og nýjum ARISTON tækjum. Opið er úr eldhúsi inn
í  stofu  sem  er  björt  og  rúmgóð.   Hjónaherbergi  er  með  nýjum  fataskáp.  Rúmgott  barnaherbergi.
Baðherbergi er flísalagt með nýjum tækjum og innréttingum. Nýtt plastparket á gólfum.

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudaginn 19:00-19:30

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 mánudaginn milli 17:00-17:30

Hafnargata 68
230 Keflavík

Verð: 32.700.000
Stærð: 183.3

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 23.690.000
Bílskúr: Teikningar

REMAX  SENTER  Kynnir:   Glæsilega  eign í  hjarta  keflavíkur.  Eignin  var  öll  tekin í  gegn á  síðasta  ári,
rafmagn, lagnir, dren og skolp. Ný klæðning að utan og búið er að taka garðinn í gegn, pallur og falleg
viðargrindverk.  Að  innan  er  búið  að  skipta  um allt  gólfefni  og  innréttingar.  Búið  er  að  gera  litla  íbúð  á
jarðhæð  sem er í útleigu, Nýjar innréttingar á baði og eldhúsi og allar innréttingar eru nýjar . Þvottahús
er á jarðhæð sem hægt er að breyta í annað svefnherbergi sem hækkar þar með leigutekjur.

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn 18:00-18:30

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 18:00-18:30

Asparás 5
210 Garðabær

Verð: 32,9
Stærð: 118

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 17,8
Bílskúr: Nei

Glæsilega og rúmgóða 4ra herbergja íbúð í litlu fjölbýli á góðum stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Komið er
inn í flísalagða stóra forstofu með góðu skápaplássi. Þrjú herbergi eru í íbúðinni, tvö með skápum og öll
með parketi á gólfi. Baðherbergið er flísalagt með gólfhita og góðu skápaplássi. Baðkar og sturtuklefi eru
á  baðherberginu.  Eldhúsið  er  opið  og  með  góðu  skápaplássi.  Stofan  er  opin  og  björt  og  úr  henni  er
útgengt á suður verönd sem er hellulögð. Eikarparket er á allri íbúðinni.

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-15:00

Gunnarsbraut 47
101 Reykjavík

Verð: 18,7
Stærð: 84,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1944

Brunabótamat: 11,5

Góð  4ra  herb.  íbúð  með  sérinngangi  á  góðum stað  í  miðbæ Reykjavíkur.  Eignin  skiptist  í  tvær  stofur
með  parketi  á  gólfi.  Tvö  svefnherbergi  bæði  með  parketi  á  gólfi.  Fataherbergi  með  góðum  skápum,
parkett  á gólfi.  Eldhús með hvítri  innréttingu,  flísar  á gólfi.  Baðherbergi  með flísum á veggjum og gólfi,
sturtuklefi. Gengið inn í sameiginlegt þvottahús frá íbúð. Íbúðin er á jarðhæð. Garður snyrtilegur.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 14:30-15:00

Lyngholt 9 og 13
Álftanesi

Verð: 52 og 54,3
Stærð: 286 og 306

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

Glæsileg  einlyft  5  herb.  einbýlishús  með  innbyggðum  bílskúr.  HÚSIN  AFHENDAST  TILBÚIN  TIL
INNRÉTTINGA. Húsin skiptast í anddyri með geymslu og salerni. Rúmgott eldhús með borðstofu á milli
eldhús og stofu. Stofan er opin og björt. Þrjú góð barnaherb, stórt hjónaherb með salerni og fataherb.
Gangur með sjónvarpsholi, góðu baðherb og þvottahúsi. Útgengt er úr hjónaherb, baðherb, eldhúsi og
stofu út á verönd. Húsin afhendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 15:30-16:00
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Hlíð 69
Eilífsdal, Kjós

Verð: 6,5m
Stærð: 39,6 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 5,1m

Sumarhús  í  Eilífsdal  Kjós,  innst  í  botnlanga  ca.25mín  akstur  frá  Reykjavík.  Eignin  skiptist  í:  Stofu  og
eldhús, tvö svefnherbergi og snyrtingu. Allt innbú fylgir utan persónulegra muna. Gasupphitun, heitt vatn
m/gasi,  gas  ísskápur.  Kalt  vatn.  Húsinu  hefur  verið  mjög  vel  við  haldið.  Gróið  land.  Kofi  út  á  túni  fyrir
börnin að leika sér í. Landið er 8215fm leiguland með leigusamning til 2022  LAUS STRAX

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Frábært útsýni

Sóltún 5
105. Reykjavík.

Verð: 26,2
Stærð: 79,2 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 14,7

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

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

LAUS STRAX

Blikahólar 4
111 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Stærð: 126,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 16.080.000
Bílskúr: 28 fm.

Mikið  endurnýjuð  4ra  herbergja  útsýnisíbúð  ásamt  bílskúr  á  6.  hæð  í  lyftublokk.  Eldhús  með  ljósri
innréttingu frá HTH, öll eldhúshæki nýleg, háfur yfir eldavél, veggofn, flisar á milli skápa og flísar á gólfi.
Baðherbergi  er allt  endurnýjað á smekklegan hátt.  Flísar í  hólf  og gólf.  Baðkar og tengi  f.  þvottavél  og
þurrkara. Stofa / borðstofa með útgengi út á stórar svalir með stórkostlegu útsýni. Nýlegt eikarparket á
gólfi. Þrju svefnherbergi.  Geymsla í sameign. Bílskúr með rafm. hita og þvottaðstöðu.

Hilmar
Sölufulltrúi

820 6677
hilmar@remax.is

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 15:30

Jónsvör 1
Vogar

Verð: 6,72 
Stærð: 56

Byggingarár: 2007

RE/MAX  Búi  kynnir  eignina  að  Jónsvör 1 ,  Vogum á  vatnsleysuströnd.  Við  Jónsvör 1  er  að  fara  í
byggingu   bátaskýli/frístunda/geymsluhúnæði  sem  skipt  er í  11  hluta.   Húsið  er  staðsett  við
smábátahöfnina en þar er góð aðstaða til þess að taka upp báta.  Afhendingartími er 15. júní 2007

Hilmar
Sölufulltrúi

820 6677
hilmar@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Verð: 24,9 m
Stærð: 77 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 10.950.000

Garðastræti 6
101 Reykjavík

Mjög flott 3ja herbergja íbúð í Garðastræti sem hefur verið mikið endurnýjuð
að innan á afar  smekklegan hátt.  Eftirsótt  staðsetning í  miðbæ Reykjavíkur.
Íbúðin  er  rúmgóð,  opin  og  björt  með  vönduðum  eikarinnréttingum  og
stáltækjum.  Nánari lýsing: forstofa með náttúrusteini á gólfum og vönduðum
eikarskápum, skemmtilega hönnuð vinnuaðstaða. Stofa, borðstofa og eldhús
eru  eitt  rými  og  einstaklega  bjart  með  fallegum  bogadregnum  glugga  sem
setur skemmtilegan svip á íbúðina. Stórir og flottir gluggar einkenna íbúðina.
Nýtískulegt flísalagt baðherbergi með stórri sturtu. Aðstaða fyrir þvottavél og
rúmgóð  geymsla  innan  íbúðar.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  með  fallegum
eikarskápum.  Gegnheilt  eikarparket.    Tilvalin  eign  fyrir  þá  sem  vilja  búa  í
,,smart" íbúð í miðbænum!

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús sunnudag kl. 15:00-16:00

Laufskógar 8 - 8a
810- Hveragerði

Verð: 34.9
Stærð: 186 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Vel staðsettar 4 herbergja íbúðir í nýju fjórbýli. Um er að ræða tvær 130 fm jarðhæðir með sérinngangi
og sérafnotarétti í garði og sérmerktu bílastæði. Tvær 148 fm íbúðir á 2. hæð með sérinngangi ásamt 38
fm bílskúr, alls 186 fm. Stærri íbúðunum fylgja 62 fm svalir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með vönduðum
innréttingum, gólfefnum og tækjum. Um er að ræða vönduð hús í grónu og fallegu hverfi. Verð á 130 fm
íbúðunum er 28,9 millj. og stærri m/ bilskúr 34,9 millj. Afhending  maí/ júní 2007.

Páll Guðjónsson
Sölufulltrúi

699 4994
pall@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI
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Brekkutangi 16
Mosfellsbær

Verð: 41.900.000
Stærð: 254

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 32.490.000
Bílskúr: Já

Skemmtilegt 254 fm 3ja hæða raðhús.  Eldhús með uppr. innréttingum og dúk á gólfi. Stofa er stór og
rúmgóð  með  eikarparketi  á  gólfi.  Efri  hæð  skiptist  í  4  svefn.herb.  Flísal.baðherbergi  með  baðkari  og
sturtu  og  þvottahús.  Í  kjallara  er  íbúð  með  sérinngangi.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  dúk  á  gólfi.
Baðherbergi  með sturtuklefa,  2 herbergi  bæði dúkalögð með skápum.  Stofa með plastparketi  á gólfi.
Geymsla með tengi fyrir þvottavél.Gallar: Leki í eldh.og einhverjar steypuskemmdir

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

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

Góð 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.
Nánari lýsing: Komið inn á parketlagt hol. Við enda hols er flísalagt baðherbergi með sturtuklefa. Eldhús
með hvítir snyrtilegri innréttingu og dúk á gólfi. Borðstofa (auðvelt að breyta í svefnherb.) með dúk á gólfi.
Svefnherbergið er parketlagt (eik) og með góðum fataskáp. Frábær staðsetning.

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 kl. 14 til 14.30

Álfkonuhvarf 59
Kópavogur

Verð: 24.500.000
Stærð: 96

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.610.000
Bílskúr: Bílskýli

RE/MAX  Stjarnan  kynnir:  Flotta  þriggja  herbergja  íbúð  í  liftu  húsi  á  eftirsóknarverðum  stað  í
Kópavoginum.Flott útsýni er frá eigninni yfir bláfjöll og Elliðavatn. Forstofan er flísalögð,eldhús og stofa er
parketlögð  með  pergo  parketi  ásamt  svefnherbergjum.  þvottarherbergi  og  baðherbergi  eru  flísalögð.
Eigninni fylgir stór geymsla sem er í sameigninni ásamt einu bílastaæði í upphitaðri bílageymslu sem er
með sameiginlega þvottaraðstöðu fyrir bíla og eitt bílastæði á bílaplani.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag kl: 15:00

Dverghólar 8
Selfoss

Verð: 26.900.000
Stærð: 145

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 22.650.000
Bílskúr: 31

Gott timburklætt parhús á frábærum stað rétt við Sunnulækjaskóla. Komið er inn í rúmgóða forstofu og
af  henni  er  þvottahús.  Úr  þvottahúsi  er  innangent  út í  bílskúr.  Eldhús  er  rúmgott  með  fallegri
kirsuberjainnréttingu,  eldunartæki  úr  burstuðu  stáli.  Stofan  er  góð  og  útgengt  út á  stóran  pall  með
skjólveggjum og heitum potti. 3 rúmgóð svefnherbergi með fataskápum og upptekið loft í hjónaherbergi.
Baðherbergi glæsilegt með dökkum flísum, hornbaðkar og mósaík flísalagður sturtuklefi. Gott verð!!

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús Sunnudagur kl 17:00

Hörðuvellir
800 Selfoss

Verð: 69.900.000
Stærð: 398

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 41.360.000
Bílskúr: Já

RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR  KYNNA :  HÖRÐUVELLIR 2  SELFOSSI,  EITT  GLÆSILEGASTA  HÚS
SELFOSSBÆJAR. Um er að ræða mjög reisulegt og virðulegt einbýlishús á mjög góðum stað á Selfossi.
Heildarstærð hússins er 397.7 fm. með geymslum og bílskúr. Eignin er á þremur hæðum og er neðsta
hæðin skráð sem séreign. Húsið er teiknað af Halldóri H. Jónssyni arkitekt og byggt af mikilli vandvirkni.
Útsýni er ægifagurt af efstu hæðinni og staðsetning eignarinnar er sérlega góð. Eign fyrir vandláta.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 821-0808

Hrafnhólar 19
800 Selfoss

Verð: 26.900.000
Stærð: 162,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Bílskúr: Já

GLÆSILEGT PARHÚS. Um er að ræða mjög fallegt parhús sem er í göngufæri frá nýjum grunnskóla og
nýjum leikskóla. Húsið er klætt með liggjandi báru og fallegum harðvið að utan. Fallegt útsýni og mikið
rými á baklóð sem snýr að opnu svæði.  Húsið er að öllu leiti  hið snyrtilegasta og frágangur vandaður.
Búið er að fullmála, flísaleggja andyri, eldhús, vaskhús og baðherbergi með Mustang flísum. Baðherbergi
er flísalagt í hólf og gólf. Hér þarf bara að velja innréttingar og flytja inn. Sjón er sögu ríkari.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús SUNNUDAG KL 15:00

Ísbúðin Kjarnanum
800 Selfoss

Verð: Tilboð

Ísbúð  og  söluturn á  eftirsóttum  og  fjölförnum  stað í  Kjarnanum  Selfossi.  Um  er  að  ræða  rekstur
Ísbúðarinnar í Kjarnanum sem staðsett er í andyri verslunarmiðstöðvarinnar á Selfossi sem hýsir Nóatún
ásamt  fjölmörgum öðrum verslunum.  Ísbúðin  er  búin  góðum tækjum,  nýlegri  ísvél  frá  Kjörís,  pylsugrill,
kælar,  frystikistur,  grillofn  fyrir  hamborgara,  pizzur  ofl.,  kæliborð,  búðarkassi,  fartölva  ofl.  Spennandi
tækifæri fyrir þá sem vilja vera með eigin rekstur og miklir möguleikar. Rekstrarkostnaður mjög lítill.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

SPENNANDI TÆKIFÆRI !

Kálfhólar 25
800 Selfoss

Verð: 32.900.000
Stærð: 186,4 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 29.450.000
Bílskúr: Já

Glæsilegt og rúmgott einbýli á rólegum stað í Suðurbyggð. Nýr grunnskóli og leikskóli  eru í göngufæri.
Komið inn í flísalagt anddyri með dökkum náttúruflísum. Stofa er rúmgóð með uppteknu lofti. Eldhús er
opið  úr  stofu  og þar  eru  fallegar  innréttingar í  kirsuberjalit  frá  Fríform,  innbyggð uppþvottavél,  keramik
helluborð,  háfur  og  bakarofn  úr  burstuðu  stáli. 3  rúmgóð  svefnherbergi,  góðir  fataskápar.  Glæsilegt
baðherbergi, flísar í hólf og gólf, baðkar, sturtuklefi m/nuddi. Gólfhiti. Stór bílskúr mögul. aukaherb.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús SUNNUDAG KL 16:00





Orkusjóður - styrkveitingar 2007
Í 2. grein reglugerðar um Orkusjóð nr. 514/2003 eru tilgreind-
ar eftirtaldar heimildir til styrkveitinga úr Orkusjóði:

• að veita styrki eða áhættulán til hönnunar eða smíði frumgerðar tækja
og búnaðar til rannsóknar og nýtingar orkulinda

• að veita styrki til sérstakra verkefna á sviði hagkvæmrar orkunotkunar,
þ.m.t. til fræðslu og upplýsingastarfsemi

• að veita styrki til verkefna sem stuðla að nýtingu á innlendri orku í stað
jarðefnaeldsneytis og styrkja alþjóðasamvinnu um slík verkefni

Við úthlutun styrkja á árinu 2007 verður horft til nýnæmis og
frumkvæðis verkefna. Sérstök áhersla verður lögð á:

• hagkvæma orkunýtingu og orkusparnað
• framleiðslu á innlendu eldsneyti
• vistvænt eldsneyti og sparnað jarðefnaeldsneytis
• öflun þekkingar á þessum sviðum og miðlun hennar
• rannsóknir, þróun og samstarf er að þessu miðar

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2007.
Umsóknum skal skila til Orkusjóðs, Borgum við Norðurslóð,
600 Akureyri. Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu sjóðsins og á
www.os.is.
Frekari upplýsingar eru veittar í símum 563 6083 og 894 4280.
Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið jbj@os.is.

Orkuráð.

FORVAL

Magnús Hreggviðsson



SOGAVEGUR 112 – Sölusýning í dag 4. febr. kl. 14:00-16:00
Fr

um

108 Reykjavík

Sölumenn Lundar verða á staðnum með nánari upplýsingar. Karl Gunnarsson, 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

NÝJAR SÉRHÆÐIR – TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR

VV andaðar 3ja herb. sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi. Sérinngangur er í hverja
íbúð. Íbúðir á neðri hæð eru með útgengi á suðurverönd og stórar suð-
ursvalir eru á íbúðum efri hæðar. Íbúðirnar skiptast í; fremri forstofu,

hol, eldhús, stofu/borðstofu, 2 rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús
og geymslu, allt innan íbúðar. Vandaðar innréttingar og hurðir úr eik. Á gólfum
er eikarparket og grásteinsflísar. Tvö sérbílastæði fylgja hverri íbúð.
Verð frá 30,8 millj. – Hér er bara eitt eftir. Að flytja inn. 

108 Reykjavík

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Glæsilega hönnuð og rúmgóð raðhús á einni hæð með
bílskúr. Húsin eru 244 fm og þarf af er bílskúr 44 fm.
Afhendast fullbúin að utan og fokheld að innan, lóð
grófjöfnuð. Afhending fljótlega. Gott fermetraverð.
Verð frá 30,4 millj.

FJÓLUVELLIR 10 - 14
HAFNARFIRÐI

Fr
u

m

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

MM jög vel skipulögð og
björt 142 fm neðri sér-

hæð í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í Hlíðunum auk
16,0 fm þvottaherbergis og geymslu. Hæðin skiptist m.a. í
stórt hol, stórar samliggjandi stofur með fallegum renni-
hurðum, 3 herbergi, stórt eldhús með góðum borðkrók og
flísalagt baðherbergi. Nýtt eikarparket á öllum gólfum
nema á baðherbergi. Útgengi á suðursvalir úr stofu og úr
hjónaherbergi. Um er að ræða eftirsótta eign á eftir-
sóttum stað. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 45,0 millj.

Fr
u

m

Skaftahlíð - 105 Reykjavík
Neðri sérhæð í þríbýlishúsi

Spóahöfði – 175 m2 raðhús Mjög fallegt 175 m2 raðhús með bílskúr við Spóahöfða 6 í Mosfellsbæ.
Íbúðin er 145,5 m2 með 3 góðum svefnherbergjum, stórri stofu/borðstofu, eldhúsi með fallegri kirsu-
berjainnréttingu, baðherbergi m. með baðkari og sturtuklefa, stóru sjónvarpslofti og þvottahúsi. Inn-
angengt í rúmgóðan 29,6 m2 bílskúr með millilofti. Eikarparket og flísar á gólfum. Góðar timburverandi
eru beggja megin við húsið. Þetta er falleg og vönduð eign á góðum stað í Mosfellsbæ, rétt við golf-
völl Mosfellsbæjar. Ný og glæsileg sundlaug opnar í vetur, í næsta nágrenni. Verð kr. 42,9 m.

Kristín og Snæbjörn, s. 587-2402
taka á móti gestum í dag á milli kl. 14:00 og 14:30.

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG - á milli kl. 14:00 og 14:30

SPÓAHÖFÐI 6 - MOS.

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

Sogavegur 144 - 108 Reykjavík

Fr
u

m

Um er að ræða 500 fm lóð í grónu og
fallegu hverfi miðsvæðis í Reykjavík.
Á lóðinnn stendur 32 fm hús á einni
hæð ásamt 45,8 fm bílskúr. Hér er
kjörið tækifæri fyrir verktaka eða ein-
staklinga til að nýta lóðina undir ný-
byggingu. Verið er að byggja á
nokkrum lóðum á þessu svæði sem
ætti að auðvelda byggingaleyfi á lóð-
inni. Óskað er eftir tilboðum.



23.500.000
Góð 4 herbergja íbúð á 1. hæð, íbúðin er 86,9 fm en 
geymsla í sameign er 5,9 fm. Afgirtur garður.
Hallgrímur og Anna taka á móti gestum - bjalla 102

Fr
um

Gullsmári 2, 1 hæð - 201 Kóp

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00 

Skúlagötu 32-34 - 101 Reykjavík - Sími 580 4600
eignir@eignir.is

Verið velkomin

Hrísholt 4. Garðabæ
Glæsilegt Einbýlishús
Verð: 59,5 Stærð: 280,4 Herb: 5 

Opið hús

www.eignir.is

sunnud.
4. feb. 

Kl. 13.00-14.00

Kristinn R. Ragarsson lögg. fasteignas. og viðskiptafr.

Fallegt einbýlishús á tveimur hæð-
um með innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Húsið er mjög vel staðsett
fyrir ofan götu með miklu útsýni yf-
ir flóann. Húsið hefur að geyma, 4
rúmgóð svefnherbergi, stóra fal-
lega stofu, borðstofu/sjónvarpshol
og 2 baðherbergi, eldhús og stórt
þvottahús.

Fr
um

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
u

m

Stórglæsileg 123,5 fm efri hæð í góðu fjórbýli. Eigninni fylgir 27,4 fm
bílskúr. Mjög snyrtileg sameign. Hæðin skiptist i forstofu / hol, eld-
hús, tvær samliggjandi stofur, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvotta-
herbergi og sér geymslu í risi. Einnig er sameiginlegt þvottahús í
kjallara. Bílskúrinn er upphitaður með köldu vatni, sjálfvirkur opnari.
Upphitað bílaplan. Góð eign á vinsælum stað. V-39,0millj. (4918)

HOFSVALLAGATA 61 - 107 REYKJAVÍK

Mjög glæsileg og sérstaklega rúmgóð 140,3fm penthouse íbúð á 3.
og 4. hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin er á tveimur hæðum og er neðri
hæðin með forstofu, stofu, borðstofu, eldhúsi, gestasnyrtingu,
geymslu og góðum ca. 20 fm suðursvölum. Gólfefni á neðri hæð er
sérlega vandað gegnheilt Curupay parket. Á efri hæð eru 3 stór
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús / geymsla. Gólfefni er gegn-
heilt Curupay parket og Hlynur. Sérsniðin gluggatjöld eru fyrir öllum
gluggum. Mjög opin og skemmtileg eign. (4894)

VEGHÚS 27 - 112 REYKJAVÍK

OPIN HÚS Í DAG MILLI KL: 16-17

Skúlagötu 32-34 - 101 Reykjavík - Sími 580 4600
eignir@eignir.is

Verið velkomin

Naustabryggja 20 - Reykjavík
Glæsileg íbúð.
Verð: 29.9 Stærð: 128,1. Herb: 5

Opið hús

www.eignir.is

sunnud.
4. feb. 

Kl. 14.00-15.00

Kristinn R. Ragarsson lögg. fasteignas. og viðskiptafr.

Eignaumboðið kynnir frábæra 5.
herbergja íbúð (3. svefnh. 2. stofur)
Beint út frá stofunni er sólpall-
ur/verönd sem snýr að sameigin-
legu leiksvæði umkringdu húsum.
Allar innréttingar eru í stíl, af vand-
aðri gerð úr mahogny viði. Á gólf-
unum er bæði fallegt og vandað
parket úr rauðeik. Íbúðin er mjög
stór, vel skipulögð og opin.Stæði í
bílageymslu fylgir. 

Fr
um

Verð 210.000.000 kr.
Hótelið er 3ja hæða og 885,6 fm með 31 íbúðir/herbergi. Á fyrstu hæð er mót-
taka, kaffihús, og morgunmatur fyrir hótelið. Á annarri hæð eru 9 stúdíóíbúðir
sem eru með eldhúsi og baði. Á þriðju hæð eru eru 12 stúdíóherbergi með eld-
húsi og baði og 10 herbergi án sér baðs. Leigutekjur í fastri útleigu eru 1,830,000
pr. mánuð. Val er um útleigustarfsemi eða hótelstarfsemi, en hótelrekstur eykur
tekjurnar enn frekar. Öll markaðsetning er til staðar og fastir samningar við ferða-
skrifsofur. Sjá www.atlantisiceland.com Allur búnaður til hótelrekstrar fylgir. Sími,
sjónvarp, tölvutengi og þrálaust netsamband er á hverju herbergi. Myndavéla-
kerfi er á göngum. Byggingarréttur fylgir og bætast við 380 fm ofan á efstu hæð.

Kolbeinn veitir allar nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Fr
um

Hótel Atlantis,
Grensásvegi 14, 108 Reykjavík

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Skemmtileg 112,4 fm 4ra herb. efri hæð í fjórbýli í Salahverfi í
Kópavogi. Glæsilegt útsýni. Falleg eign sem skiptist í forstofu, 3
góð herbergi m/skápum, rúmgott flísalagt baðherb. með sturtuklefa
og baðkeri, þvottahús með glugga innan íbúðar, bjarta stofu og
eldhús með útsýni til suðurs, svölum og bogadregnu lofti. Mjög fal-
leg og rúmgóð íbúð með góðu skápaplássi. Verð 28,5 millj.

Hulda Björg og Magnús taka vel á móti gestum
í dag milli kl. 13 og 14. Teikningar á staðnum.

Opið hús milli kl. 13 og 14 í dag
Blásalir 16 - Sérhæð með útsýni

Fr
um

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00
Hraunhamar kynnir einbýlishús, laust við kaupsamning, á þessum vinsæla stað í
Kópav. Um er að ræða 172,7 fm einbýli á 1 hæð. Bílaplanið er mjög stórt, hellu-
lagt og m/snjóbræðslu. Húsið er klætt að utan með steni. Skemmtilegt hús á
þessum frábæra útsýnisstað í miðju höfuðborgarsvæðisins. Verð 47,9 millj.

Stefán og Björk bjóða ykkur velkomin, sími 664 8440.

EKRUSMÁRI 2 - KÓPAVOGI – OPIÐ HÚS

Fr
um

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 04.02.2007

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

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

BURKNAVELLIR 17 B - HF. 2JA

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14.00 TIL 16.00
Glæsileg 2ja herb. 72,7 fm. íbúð á jarðhæð m/sérgarði og sér inng.
Forstofa, skápar. hol, svefnh. m/skáp, fallegt baðh, baðkar, ágætt
þvottah. Góð stofa, eldhús innaf stofu. Frá stofu er útg. út á
hellulagða verönd (afgirt). Geymsla í íbúð og sér geymsla í sameign.
V 16,3 millj.

Stefán s. 691-5137, býður ykkur velkomin

Viðar Böðvarsson
viðskiptafræðingur og löggiltur

fasteignasali

Þjónustusími sölumanna

eftir lokun 694 1401

Fr
um

Þórðarsveigur 17 – 2ja herbergja
Opið hús í dag á milli kl 14-15

Mjög falleg 50,5 fm íbúð á annari hæð fjölbýli m. lyftu.
Hnotu plankaparket á gólfum. Vönduð eldhúsinnrétt-
ing úr eik með gæða tækjum. Rúmgott svefnherb. m.
fataskápum og baðherbergi m. tengi f. þvottavél.
Draumaeign fyrir þá sem vilja láta fara vel um sig.
V. 17,9 millj. 7517
Georg og Sif taka á móti gestum. Bjalla no. 202.

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00

Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Fr
um

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

VESTURÁS 12, 110 RVK.
Glæsilegt 168,0 fm raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.
Rúmgóð stofa, eldhús, hol, fjögur svefnherbergi, bað, þvottahús og
bílskúr. Allt nýtt á baði og í eldhúsi. Góður afgirtur garður bæði
sunnan og norðan við húsið. Vel staðsett hús í lokuðum botnlanga.
Verð 48,0 millj. STUTT Í SKÓLA, ÚTIVISTARSVÆÐI OG AÐRA
ÞJÓNUSTU.
TEKIÐ VERÐUR Á MÓTI ÁHUGASÖMUM Í DAG MILLI 15 - 17.

OPIÐ HÚS í dag sunnudag kl. 15-17



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

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

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

Fr
um

OPIN HÚS

Í DAG

Tilbúnar sýningaríbúðir og afhending getur verið fljótlega.
Möguleiki er á 90 % fjármögnun.
Óskað er eftir tilboði í íbúðirnar sex sem eru á efstu hæð. Einstakar útsýnisíbúðir með stór-
um svölum og lagt fyrir heitum potti.
Húsið er fimm hæðir og er fimmta hæðin töluvert inndregin. Í húsinu eru 47 íbúðir mismun-
andi að stærð frá 57 fm til 145 fm. Bílastæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðunum. Allar
íbúðirnar eru með sér þvottahúsi. Tveir inngangar eru í húsið og tvær lyftur. Helmingur
íbúðanna er með ´ser inngangi af svölum. Hluti íbúðanna er tilbúinn til afhendingar fullbún-
ar án gólfefna. Þó eru baðherbergi flísalögð. Vandaðar innréttingar frá HTH og bað og
blöndunartæki frá Sturta.is. Bílastæði eru malbikuð og lóð frágengin.
Traustir byggingarverktakar – Leiguliðar ehf.

Sölumenn Höfða verða á staðnum með allar nánari upplýsingar.

Sölusýning í dag frá kl. 15:00 til 17:00
Flatahraun 1 - Hafnarfirði

• 7 íbúðir 2 ja herbergja. Verð frá kr. 20.500.000.-
• 28 íbúðir 3 ja herbergja. Verð frá kr. 23.500.000.-
• 9 íbúðir 4 ra herbergja. Verð frá kr. 28.500.000.-

Í dag býðst þér og þínum að skoða þessa gullfallegu 181 fm
íbúð. Hellulögð innkeyrsla. Innbyggður bílskúr. Grill suð-vest-
ur svalir. Einstakt útsýni. Fallegar innréttingar eru frá Axis.
Parket og flísar eru á gólfum. Fjögur svefnherbergi. Hér er
hátt til lofts og vítt til veggja. Verð 42,9 millj.

Anna Jónína tekur vel á móti ykkur.

Opið hús á milli 16 og 18
Lindarberg 56 A í Hafnarfirði

Nú býðst þér og þínum að
skoða þetta fallega 180 fm
einbýlishús sem staðsett er á
besta stað við Lækinn í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið er mikið
endurnýjað. Sérsmíðaðar innréttingar á næðri hæð. Fallegir
loftlistar og glæsilegir hvítlakkaðir gluggar. Fjögur svenher-
bergi. Glæsileg lýsing. Hellulögð innkeyrsla og stórar verandir
með skjólveggjum eru í garði.

Sölumaður Höfða tekur vel á móti ykkur.

Opið hús á milli 13 og 15
Lækjargata 5 í Hafnarfirði

Í dag sýnum við 6 síðustu
þriggja herbergja íbúðirnar í
þessu glæislega húsi. Íbúðirn-
ar eru til afhendingar strax
fullbúnar án gólfefna. Glæsi-
legar innréttingar frá InnX.
Flísalögð baðherbergi.
Þriggja herbergja íbúðirnar eru um 98 fm. Sér stæði í bíla-
geymslu fylgir 5 íbúðum.
Verðfrá 24,9 millj.

Daði Rúnar sölumaður á Höfða verður á staðnum.

Sölusýning í dag á milli 12 og 14
Perlukór 1 Kópavogi

Opin hús – opin hús – opin hús
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Drekavellir 18
Glæsilegar ca 126-130 fm 4ra herbergja íbúðir í 9 hæða lyftuhúsi á góðum stað á Völl-
unum í Hafnarfirði. Íbúðirnar  eru fullbúnar með vönduðu parketi. Baðherbergi er full-
búið með baðkari og sturtu flísalagt í hólf og gólf. Hús að utan er klætt báruformaðri
álklæðningu. Sérlega vandaðar innréttingar frá Parka. Sjónvarpsdyrasími. Frábært úti-
vistarsvæði í grennd við húsið. Bílgeymsla fylgir íbúð.

Verð frá 26,3 millj
Langbesta verðið á markaðnum í dag.

Glæsilegur ísskápur og uppþvottavél frá
GORENJE að verðmæti 225 þúsund fylgja
íbúðum sem verða staðfestar þessa helgi.

Drekavellir 26
Glæsilegar ca 123 fm 4ra herbergja íbúðir í 9 hæða lyftuhúsi á góðum stað á Völlun-
um í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru fullbúinar án gólfefna. Baðherbergi er fullbúið með
baðkari og sturtu flísalagt í hólf og gólf. Hús að utan er klætt báruformaðri álklæðn-
ingu. Sérlega vandaðar innréttingar. Sjónvarpsdyrasími. Frábært útivistarsvæði í
grennd við húsið.

Verð án bílgeymslu    frá 25,4 millj
Verð með bílgeymslu frá 26,6 millj

Kirkjuvellir 7
Eigum aðeins 2 íbúðir óseldar 3ja og 4ra herbergja í þessu vandaða fjölbýlishúsi
ásamt bílastæði í bílakjallara. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna en þó verða
baðherbergi og þvottaherbergi flísalögð. Vandaðar innréttingar frá Brúnás. Vönduð
eldhústæki frá AEG, blástursofn og keramikhelluborð með snertirofum. Öll tæki í eld-
hús eru úr stáli. Vandað dyrasímakerfi með myndavél verður í húsinu. Allar íbúðirnar
hafa sameiginlegan inngang norðan megin við húsið

Verð frá 22,0 millj

OPIN HÚS Í DAG FRÁ KL. 13-14:30

Fr
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Heimir Hafsteinn Eðvarðsson sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður

Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hansen sölumaður
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

-  he i l shugar  um þinn hag -

Kríuhólar 4 - 111 RvíkÞórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

OPIN HÚS Í DAG

Opið hús kl. 13:30-14:00
• Rúmgóð endaíbúð á 6 hæð í lyftuhúsi.
• Húsið klætt að utan á snyrtilegan máta.
• Stutt í verslun, apótek, skóla, leikskóla,

sund og aðra íþróttastarfsemi.
• Íbúðin er 116,1 fm ásamt 25,4 fm

sérstæðum bílskúr.  Verð 24,9
Ólafur sími 693 4868

Stangarholt 22 - 105 Rvík
Opið hús kl. 13:30-14:00

• 5 herbergja
• Mikið endurnýjuð.
• Bílskúr ( vinnustofa ) nýbyggður í útleigu
• Mögul. leigutekjur 70 - 80 þús. per mán
• Verð 32,0 m

Guðný sími 821 6610
Verið velkomin

Andrésbrunnur 10, íb. 102 - 113 Rvík
Opið hús kl. 16:00-17:00

• Björt 119,5 fm 4a herbergja
• Íbúð á fyrstu hæð
• Stæði í 3ja bíla bílageymslu.
• Lyfta - sér garður
• Þvottahús innan íbúðar.
• Verð 26,9 m

Hrafnhildur sími 894 3800

Hraunbær 116, íb 0303 - 110 Rvík
Opið hús kl. 13:30-14:00

• 2ja herbergja 56,5 fm íbúð á þriðju hæð.
• Eldhús með nýlegri viðarinnréttingu.
• Nýlegt parket á gólfum.
• Íbúðin er laus við samning.
• Verð 14,5 m

Hrafnhildur sími 894 3800

Reiðvað 5, íb. 309 - 110 Rvík
Opið hús kl. 14:00-14:30

• Glæsileg 3ja herbergja 98,3 fm íbúð.
• Sérstæði í bílageymslu.
• Fallegar viðarinnréttingar.
• Þvottahús inna íbúðar
• Verð 24,5 m

Hrafnhildur sími 894 3800

Reiðvað 5, íb. 408 - 110 Rvík
Opið hús kl. 14:30-15:00

• 3ja herbergja 74,7 fm á efstu hæð.
• Stæði í bílageymslu.
• Mikil lofthæð í eldhúsi og stofu.
• Þvottahús innan íbúðar.
• Verð 21 m

Hrafnhildur sími 894 3800

Opið hús kl. 16:00-17:00

• 90% lán til 40 ára
• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
• Stæði í bílageymslu
• Til afhendingar strax
• Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Fullbúnar án gólfefna

Byggingaraðili: Fasteignafélagið Hlíð

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

Opið hús kl. 14:00-15:00
• Glæsilegar sérhæðir
• Bílskúr fylgir efri hæðum
• Tilbúnar til inréttinga
• Þvottahús innan íbúðar
• Sérgarður fyrir báðar hæðir
• Hús fullbúið að utan og lóð frágengin

Byggingaraðili: Kjölur ehf.

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

Opið hús kl. 15:00-16:00
• 2ja, herbergja íbúð með sérinngangi
• Stæði í bílageymslu fylgir íbúð
• Ísskápur og uppþvottavél fylgja
• Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar
• Hagstæð áhvílandi lán

Byggingaraðili: Lindarvatn ehf.
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Heimili þitt við Miðjarðarhafið
Kynning Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 4. febrúar.

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 til 16:00
Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur



Núna er tækifærið!
Vegna mik i l l rar  e f t i rspurnar  þá f ramlengjum
við  sýn ingar t i lboð ið  2 fyr ir  1  í  skoðunarferð

t i l  Spánar, Kýpur  og Gr ikk lands.

Þú getur  haf t  samband t i l  n .k .  föstudags
og bókað tvo  t i l  Spánar  fyr i r  15.500.-

eða tvo  t i l  Kýpur  eða Gr ikk lands fyr i r  35.000.-

Þú velur  dagsetningu og við bókum miðann!

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

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com

F
ru

m

international

Atlas International er leiðandi

í sölu fasteigna við Miðjarðarhafið
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

TILBOÐ – Skoðunarferðir 2 1fyr
ir

Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi










