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Sérfræ›ingur í umhverfisrá›uneytinu

Laus er til umsóknar sta›a sérfræ›ings á skrifstofu
sjálfbærrar flróunar og alfljó›amála.

Me›al verkefna skrifstofunnar eru:
Starf á svi›i loftslagsmála og 
umhverfisverndar í hafinu.
Söfnun og framsetning tölulegra vísa um 
umhverfismál.

Sta›an veitist frá 1. maí nk. Um launakjör fer
samkvæmt samningi fjármálará›uneytisins vi›
Félag háskólamennta›ra starfsmanna
Stjórnarrá›sins.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólapróf er skilyr›i.
Gó› kunnáttu í ensku.
Gó› kunnátta í einhverju Nor›urlanda-
málanna.
fiekking og reynsla á svi›i umhverfismála 
er æskileg.

Vakin er athygli á 20. gr. laga nr. 96/2000 um
jafna stö›u og jafnan rétt kvenna og karla.

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir 2. apríl nk.
Starfi› er númer 6414.

Öllum umsóknum ver›ur svara›
flegar ákvör›un um rá›ningu hefur
veri› tekin.

Uppl‡singar veita Ari Eyberg og
Kristín Gu›mundsdóttir.
Netföng: ari@hagvangur.is og
kristín@hagvangur.is
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Láttu okkur mæla með þér!
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Spennandi starf í boði!

Verslunarstjóri

Í Nóatúni vinnur mikið af hæfileikaríku fólki sem myndar samheldinn hóp og leggur sig fram við 

að veita viðskiptavinum Nóatúns fyrsta flokks þjónustu. Við leitum nú eftir jákvæðumeftir jákvæðum

og þjónustuliprum aðila sem er tilbúinn að leiða skemmtilegan hóp í rótgróinni Nóatúnsverslun.

Viðkomandi þarf að hafa mikla reynslu af verslunarstörfum og vera eldri en 35 ára.

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið umsókn á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. rekstrarstjóri Nóatúns.

Jarðhitafræðingur óskast við 
Jarðhitaskóla Háskóla 
Sameinuðu þjóðanna
Orkustofnun óskar eftir að ráða jarðhitafræðing við Jarðhitaskóla Há-
skóla Sameinuðu þjóðanna. Starfið er fjölbreytt og felst í kennslu og
leiðbeiningu nemenda, vali nemenda í þróunarlöndunum, undirbúningi 
námskeiða á Íslandi og í þróunarlöndunum, og undirbúningi og útgáfu 
kennslugagna. Starfinu fylgja töluverð ferðalög til þróunarlandanna.
Nánari upplýsingar veitir Ingvar Birgir Friðleifsson, forstöðumaður 
Jarðhitaskólans (ibf@os.is, eða í síma 5696077).

Hæfniskröfur: Doktors- eða meistarapróf í raunvísindum eða verk-
fræði og reynsla í rannsóknum eða vinnslu jarðhita. Sjálfstæði í vinnu-
brögðum og lipurð í samskiptum. Mjög góð enskukunnátta. Áhugi á 
alþjóðasamstarfi .

Orkustofnun stefnir að því að hækka hlutfall kvenna og yngra fólks í 
starfsliði sínu.

Laun greiðast samkvæmt samningum fjármálaráðuneytis við viðkom-
andi stéttarfélög svo og stofnanasamningi Orkustofnunar við stéttar-
félögin.

Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf berist 
starfsmannastjóra Orkustofnunar, Grensásvegi 9, 108 Reykjavík, 
netfang gd@os.is, eigi síðar en 26. mars. 

Jarðhitaskóli Háskóla Sameinuðu þjóðanna hefur starfað í Reykjavík 
frá 1979. Árlega koma um tuttugu raunvísindamenn og verkfræðingar 
frá þróunarlöndunum til 6 mánaða sérhæfðs náms í jarðhitafræðum og
um tíu eru í meistaranámi í samvinnu við Háskóla Íslands.  Auk þess 
heldur skólinn árleg námskeið í Afríku, Asíu og Mið-Ameríku. Jarð-
hitaskólinn er rekinn sem sjálfstæð eining innan Orkustofnunar. Nánari 
upplýsingar um skólann eru á vefsíðu hans (www.os.is/unugtp/). Aðal-
stöðvar Háskóla Sameinuðu þjóðanna eru í Tókýó (www.unu.edu).

Orkumálastjóri



Vaktstjórar
Óskum eftir að ráða vaktstjóra í sumarafleysingar.
Reynsla af verslunarstörfum og/eða vaktstjórn skilyrði.
Aldurstakmark 20 ára.

Kjötmaður
Kjötmaður óskast á vaktir í Nóatúni 17
Kjötstjóri óskast í Nóatún Grafarholti

Spennandi störf í boði!
í hópinn

Við bjóðum ykkur

velkomin

Sækið um á vefnum www.noatun.is eða sendið umsókn á Kaupás hf.
Bíldshöfða 20, 110 Reykjavík, b.t. rekstrarstjóri Nóatúns.

Foldaskóli

Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is

Um er að ræða störf á afgreiðslustöðum
Hertz í Reykjavík og Keflavík.

Viðkomandi aðilar þurfa að geta hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 26. mars nk.

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

Umsjón með störfunum hafa 
María Jónasdóttir, maria@radning.is
Ingunn Guðbrandsdóttir, ingunn@radning.is

Ert þú öflugur liðsauki?
Vegna aukinna umsvifa óskar Hertz bílaleiga eftir að ráða öfluga, hugmyndaríka, sjálfstæða og umfram allt skipulagða liðsmenn til starfa.

Stöðvarstjóri / Framtíðarstarf
• Yfirumsjón með daglegum rekstri afgreiðslustöðvar
• Eftirlit með verkferlum í afgreiðslu
• Umsjón starfsmanna á afgreiðslustað
• Öflun nýrra viðskiptavina
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun
• Reynsla af stjórnendastörfum æskileg
• Leiðtogahæfileikar
• Frumkvæði
• Stundvísi
• Skipulagshæfileikar
• Sjálfstæð vinnubrögð

Vaktstjóri / Framtíðarstarf
• Umsjón á vakt
• Daglegt uppgjör
• Fylgja eftir þjónustustigi fyrirtækisins
• Vörustýring
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg
• Frumkvæði
• Samviskusemi
• Stundvísi
• Sjálfstæð vinnubrögð

Sölufulltrúi í afgreiðslu
Framtíðar- og sumarstarf

• Almenn afgreiðsla og sala til viðskiptavina
• Útleiga og móttaka á bílaleigubílum
• Uppgjör og frágangur reikninga
• Símsvörun
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða önnur sambærileg menntun æskileg
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg
• Góð tungumálakunnátta
• Samviskusemi
• Frumkvæði
• Stundvísi
• Sjálfstæð vinnubrögð

Sölufulltrúi í bókunum
Framtíðar- og sumarstarf

• Sala á bílaleigubílum innanlands og erlendis
• Vinna úr bókunum og koma í kerfi bílaleigunnar
• Frágangur skjala og skipulagning vinnslu
• Úrvinnsla
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða menntun af ferðabraut æskileg
• Reynsla af störfum í ferðaþjónustu æskileg
• Góð tungumálakunnátta
• Samviskusemi
• Frumkvæði
• Stundvísi
• Sjálfstæð vinnubrögð

Starf við standsetningar
Framtíðar- og sumarstarf

• Frágangur og þrif á bílum fyrir útleigu
• Standsetning bílaleigubíla eftir verkferli
• Þrif og eftirlit með ástandi bifreiða
• Ferja bíla og aka viðskiptavinum
• Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur:
• Samviskusemi
• Stundvísi
• Frumkvæði
• Sjálfstæð vinnubrögð

Hertz er í fararbroddi bílaleiga á Íslandi og hefur verið það í yfir 35 ár. Viðskiptavinir Hertz eru erlendir ferða- og viðskipta-
menn, íslensk fyrirtæki og einstaklingar. Hertz hefur byggt upp öflugt þjónustunet, nýjan bílaflota, gott aðgengi á flugvöllum
og er vel staðsett í Reykjavík. Hjá Hertz vinnur öflugur samhentur hópur starfsmanna sem skipar eina liðsheild. Markvisst er
unnið að því að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu. Hertz starfar í yfir 170 löndum og er eitt þekktasta vörumerki
heims í ferðaþjónustu. Hertz á Íslandi starfar í nánum tengslum við Hertz International í þjónustu, sölu og markaðsmálum.



Byggingaverkfræðingur/
byggingatæknifræðingur

Byggingaverkfræðingur eða byggingatæknifræð-
ingur óskast til starfa á VGS - Verkfræðistofu

Guðjóns Þ. Sigfússonar ehf., Selfossi. Verkefni
á sviði hönnunar, eftirliti með mannvirkjagerð 

auk almennrar verkfræðiráðgjafar.  Upplýsingar 
í síma 482-2805 eða á netfangi: gudjon@vgs.is. 



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

Í anda sóknar og útrásar hefur 
Landsbankinn byggt upp 23 
starfsstöðvar erlendis, í 14 
löndum víðsvegar um heiminn.

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

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

Það er viðhorf stjórnenda 
Landsbankans að starfsólkið, 
metnaður þess, kraftur og 
hollusta, séu lykillinn að 
farsælum rekstri banknas.

Fjölbreytt störf á
upplýsingatæknisviði
Á upplýsingatæknisviði Landsbankans vinnur samhentur hópur fólks sem 
sinnir krefjandi og áhugaverðum viðfangsefnum í lifandi starfsumhverfi. 
Vegna sívaxandi umsvifa óskum við eftir metnaðarfullum og árangursdrifnum 
einstaklingum til liðs við okkur.

Rekstrarstjóri
Landsbankinn rekur eitt margþættasta tölvuumhverfi
landsins.  Þar fara saman kröfur um áreiðanleika, afkasta-
getu og framsækni til að uppfylla þær kröfur sem alþjóð-
leg starfsemi bankans gerir. Innan bankans er sérlega vel 
mannaður hópur sem hefur byggt upp eitt fullkomnasta 
rekstrarumhverfi sem völ er á. Leitað er að einstaklingi 
sem getur haldið utan um starf deildarinnar. Áherslur í 
starfi eru ferlamál og þróun þeirra, innkaupamál, áætl-
anagerð, eftirfylgni við staðla og fleira. Leitað er að
einstaklingi sem hefur reynslu af rekstri stórra tölvukerfa. 
Menntun á sviði verk- eða tölvunarfræði er æskileg. 

Forritun
Leitað er eftir forriturum sem hafa góð tök á að leysa 
flókin viðskiptaleg vandamál og eru tilbúnir að sérhæfa 
sig í forritun á samnýtanlegum þjónustum. Viðkomandi
þurfa að hafa leikni í að hámarka afköst og vinna í krefj-
andi umhverfi. Unnið er í forritunarmálunum c++ og c#. 
Vinnuumhverfi forritara er Microsoft Visual Studio en 
keyrsluumhverfi bankans er IBM AIX unix.

Gagnagrunnsforritun
Meginumhverfi bankans byggir á Oracle gagnagrunnum.
Verkefni snúa m.a. að þátttöku í uppbyggingu og viðhaldi á 
færslugrunnum bankans, úrvinnslu gagna og fyrirspurna-
gerð í samvinnu við kerfisforritara. Umsækjendur þurfa að
hafa kerfis- eða tölvunarfræðimenntun og áhuga á gagna-
grunnsvinnslu ásamt góðri þekkingu og reynslu af notkun
á SQL. Haldgóð reynsla af vinnu við Oracle gagnagrunna er
æskileg, m.a. forritun í PL/SQL. 

Prófari
Meginverkefni eru gerð prófanatilvika og framkvæmd 
þeirra, sjálfvirkar prófanir, álagsprófanir og skjölun próf-
ana. Viðkomandi þarf að hafa háskólamenntun á sviði 
tölvunarfræði, kerfisfræði eða verkfræði. Krafist er sjálf-
stæðra, agaðra og nákvæmra vinnubragða, auk getu til að 
vinna í hópi og færni í að tileinka sér nýjungar. Kostur er að 
umsækjendur hafi reynslu af framkvæmd og skjölun próf-
ana, álagsprófunum, öryggisprófunum og gerð prófanatil-
vika. Þekking á bankaumhverfi er einnig kostur.

Gagnagrunnsstjóri (DBA)
Landsbankinn rekur sum af stærstu gagnagrunnskerfum
landsins, mest á Oracle og MS SQL. Samhliða örum vexti 
bankans að undanförnu hafa verkefni á þessu sviði aukist 
verulega. Því leitum við að starfsmanni í gagnagrunnshóp
bankans. Viðkomandi þarf að hafa reynslu af rekstri Oracle 
og MS SQL og geta unnið sjálfstætt í krefjandi verkefnum. 

Tækniritari
Helstu verkefni tækniritara eru gerð handbóka, ritun 
hjálpartexta, kröfugreining og gerð kröfuskjala. Krafist
er háskólamenntunar í tölvunarfræði, íslensku, viðskipta-
fræði eða verkfræði. Viðkomandi þarf að búa yfir mjög
góðri færni í rituðu máli á íslensku og ensku, sjálfstæðum 
og öguðum vinnubrögðum auk hæfni til að vinna í hópi. 

Nánari upplýsingar veita:
Guðmundur Guðmundsson framkvæmdastjóri upplýsingatæknisviðs

í síma 820 6490 og Ingibjörg Jónsdóttir á starfsmannasviði í síma 410 7902.

Vinsamlega sendið umsókn ásamt ferilskrá á
ingibjorg.jonsdottir@landsbanki.is fyrir 28. mars nk.



Starfskraftar
strákar og stelpur!

Leitum eftir duglegum og jákvæðum einstaklingum í 
hlutavinnu seinnipart dags og um helgar ð er 

 .
Lágmarksaldur er 20 ár, áhugasamir sendi inn 

umsóknir á info@litbolti.is.

Paintball er ein vinsælasta afþreying
 .



Bókari óskast
Fyrirtæki í Hveragerði óskar eftir bókara í hlutastarf.

Þarf að hafa góða reynslu.

Umsóknir sendast á box@frett.is fyrir 25. mars 2007 
merkt bókari-810

SMIÐIR - Einyrkjar
Okkur vantar smiði sem allra fyrst,

fjölbreytt verkefni.

Magnús og Steingrímur ehf
magnush@centrum.is

Magnús - 892-4547
Steingrímur - 897-5547
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Sérfræðingar í
fyrirtækjaviðskiptum

Helstu verkefni:

• Umsjón með samskiptum við fyrirtæki í viðskiptum við útibúið

• Úrvinnsla gagna, svo sem ársreikninga, stöðu trygginga, áhættumats rekstraraðila og mat
lánsumsókna

• Skýrslugerð og ýmis undirbúningsvinna lánsumsókna fyrir útibússtjóra og/eða lánanefnd

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

Í anda sóknar og útrásar hefur 
Landsbankinn byggt upp 23 
starfsstöðvar erlendis, í 14 
löndum víðsvegar um heiminn.

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

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

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.

Störf sérfræðinga í fyrirtækjaviðskiptum eru laus til umsóknar. 
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem eru tilbúnir að takast 
á við krefjandi verkefni í lifandi starfsumhverfi þar sem áhersla er lögð
á frumkvæði, sterka liðsheild og árangur. 

Um er að ræða störf í Aðalbanka Landsbankans Austurstræti 11, 
Austurbæjarútibúi Laugavegi 77 og í Hafnarfjarðarútibúi Fjarðargötu 9.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun, t.d. viðskiptafræði, verkfræði eða sambærileg menntun

• Reynsla af fjármálastjórn fyrirtækja er kostur 

• Frumkvæði og skipulagshæfileikar

• Góð þekking á atvinnurekstri og efnahagslífi

• Færni í samskiptum og þægilegt viðmót

Nánari upplýsingar veita:
Guðmundur Ingi Hauksson útibússtjóri í Aðalbanka í síma 410 8401,
Kristján Einarsson útibússtjóri í Austurbæ í síma 410 8770,
Matthías Gíslason útibússtjóri í Hafnarfirði í síma 410 8641 og
Berglind Ingvarsdóttir starfsmannasviði í síma 410 7914.

Umsóknir ásamt fylgigögnum sendast á 
Berglind.Ingvarsdottir@landsbanki.is fyrir 30. mars 2007.

FYLGSTU MEÐ
LAUSUM STÖRFUM Á
www.nova.is



Áhugaverð störf
í Skútuvogi

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

sækja um.

Fyrir alla

Viljum ráða þjónustulundaða og duglega starfsmenn
í eftirtalin framtíðarstörf:

Kaffi Garður
Leitum að þjónustulunduðum og duglegum starfsmanni í hlutastarf.
Vinnutíminn er virka daga frá 10:00 – 17:00 og annar hver laugardagur Frá  09:00 – 13:00

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
1000 manns á öllum aldri. Við leggjum

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

Hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

www.husa.is

Einnig vantar okkur starfsmenn til  afgreiðslu og þjónustustarfa sem eru tilbúnir
að vinna á vöktum.

Unnir eru að jafnaði 15 dagar í mánuði og  þar af er unnin önnur hver helgi.
Á virkum dögum er vinnutíminn frá 09:00 – 21:00
Á laugardögum frá 16:00 – 21:00  og á sunnudögum frá 13:00 – 21:00

Unnir eru að jafnaði 15 dagar í mánuði og  þar af er unnin önnur hver helgi.

Á virkum dögum er vinnutíminn frá 18:00 – 21:00

Á laugardögum frá 16:00 – 21:00  og á sunnudögum frá 13:00 – 21:00

Starfsmann í málningardeild
Starfsmann í lyklasmíði og afgreiðslu í deildum
Lagerstarfsmann
Starfsmann í áhaldaleigu

Hlutastarfsmenn í verslun Húsasmiðjunnar og Blómavals.

Hlutastörf

Vinsamlegast svarið spurningunum
samviskusamlega.

ERTU:

grafískur hönnuður eftir LHÍ staðli?

með að minnsta kosti eins árs reynslu?

vanur/vön að vinna í forritunum Photoshop,
Indesign, Freehand, Illustrator og öllum hinum
forritunum sem þarf til að skila góðri grafískri
hönnun?

fastagestur hjá prentsmiðjum?

20-30 30-40 40-50

vanur/vön að vinna mikið en samt að njóta
lífsins?

skemmtileg/ur

Hafirðu merkt við að minnsta kosti 69,56%
spurninganna viljum við leggja fyrir þig annan
spurningalista og ráða þig svo til starfa.

Ef þú hefur áhuga, skrifaðu okkur á netfangið
borgar@h2h.is eða hringdu í síma 862 3045.

Umsóknir til hulda@hbu.is
Umsóknafrestur til 22. janúar

Við erum að leita að duglegum
einstaklingum í fullt starf og 
hlutastarf. Starfi ð felst í almennum
verslunarstörfum og ráðgjöf til 
viðskiptavina.

Hæfniskröfur:
• Reynsla í þjónustu
• Áhugi á tísku
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Skipulagshæfni
• Frumkvæði í starfi



Vegna aukinna umsvifa vantar okkur 
starfsmann í sölu viðskiptaferða. Kunnátta
á Amadeus flugbókunarkerfið, ágætis ensku-
og íslenskukunnátta auk þjónustulundar eru
kröfurnar sem umsækjendur þurfa að uppfylla.
Um er að ræða gefandi og skemmtilegt starf
í ferðabransanum.

Skila þarf umsóknum í síðasta lagi 30. mars
á skrifstofu okkar í Lágmúla 4, 108 Reykjavík.

Langar þig
að selja
viðskiptaferðir?

FYLGSTU MEÐ
LAUSUM STÖRFUM Á
www.nova.is

HJÚKRUNARNEMAR !!
Ha ð þið áhuga á að starfa með öldruðum?

Skjól er hjúkrunarheimili fyrir aldraða sjúka 
sem þurfa á ykkar aðstoð að halda.
Vi eysingarstarfsfólki
í fullt starf eða hlutastarf.
Ýmsir vaktamöguleikar í boði.

ð samband. Nánari upplýsingar veita:
Svava deildarstjóri 6. hæð sími 5225660, svava@skjol.is
Anna Björg deildarstjóri 5. hæð sími 5225651, 
annabjorg@skjol.is
Guðný Helga deildarstjóri 4. hæð sími 5225641, 
gudny@skjol.is
Kristín deildarstjóri 3. hæð sími 5225631, kristin@skjol.is 
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Félagsþjónusta
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Sjúkraliði í dagvist
aldraðra

Óskum eftir að ráða sjúkraliða til starfa í
dagvist aldraðra hjá Seltjarnarnesbæ.
Leitað er að starfsmanni með reynslu af

starfi með öldruðum. Viðkomandi þarf að
sýna frumkvæði í starfi og hafa þjónustu-
lund. Í dagvistinni dvelja að jafnaði 8 – 9
einstaklingar. Dagvistin er starfrækt í
tengslum við aðra öldrunarþjónustu á
Seltjarnarnesi. Unnið er að uppbyggingu
og þróun í þjónustu við aldraða í bæjar-
félaginu og er dagvistin nýlega tekin til
starfa. Viðkomandi þarf að geta hafið
störf í maí.
Nánari upplýsingar um starfið veitir
Sigríður Á. Karvelsdóttir forstöðumaður
dagvistarinnar, Skólabraut 5, sími 5171548
eða 8229112. Umsóknarfrestur er til
27. mars n. k. og skal skila umsóknum til
forstöðumanns dagvistar.

Félagsþjónusta
S E L T J A R N A R N E S B Æ R



tækni

InnheimtufulltrúiInnheimtufulltrúi
Viðskiptakröfur

Síðumúla 37 - s: 510-6000 - www.SVAR.is

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.

Helstu verkefni:
• Mánaðarleg uppgjör SPRON

• Umsjón með bókhaldi SPRON móðurfélags
og dótturfélaga

• Gerð árs- og árshlutareikninga
SPRON heildarinnar

• Skil á upplýsingum til eftirlitsaðila, s.s.
Seðlabanka og Fjármálaeftirlits.

• Skýrslugjöf til stjórnenda

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði. Áhersla
 á reikningshald/endurskoðun æskileg

• Þekking á heildaruppgjörum

• Reynsla af uppgjörsvinnu

• Reynsla af vinnu á endurskoðunarstofu æskileg

• Góð tölvukunnátta

• Frumkvæði, metnaður og hæfni í mannlegum
samskiptum

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.

Reikningshald

STAÐGENGILL FORSTÖÐUMANNS
REIKNINGSHALDS:

Helstu verkefni:
• Mánaðarleg uppgjör dótturfélaga SPRON

• Umsjón með bókhaldi dótturfélaga SPRON

• Gerð árs- og árshlutareikninga dótturfélaga
SPRON

• Skil á upplýsingum til eftirlitsaðila, s.s.
Seðlabanka og Fjármálaeftirlits.

• Skýrslugjöf til stjórnenda

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í viðskiptafræði

• Reynsla af bókhaldi og uppgjörsvinnu æskileg

• Góð tölvukunnátta

• Frumkvæði, metnaður og hæfni í mannlegum
samskiptum

SÉRFRÆÐINGUR:

SPRON leitar að öflugum og metnaðarfullum einstaklingum í reikningshald.
Reikningshald tilheyrir Fjárhagssviði SPRON og ber ábyrgð á bókhaldi og uppgjörum
félaga innan SPRON heildarinnar. Uppgjör SPRON eru birt í Kauphöll Íslands.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Árni Böðvarsson, forstöðumaður reikningshalds
og hagdeildar, í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 27. mars nk.

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.
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Framtíðar- og sumarstörf hjá Olíudreifingu ehf.
Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða áhugasama og vandvirka einstaklinga í eftirtalin störf. Bæði er um framtíðar- og sumarstörf að ræða. 

Mikil áhersla er lögð á þjónustulund, hæfni í mannlegum samskiptum, reglusemi og stundvísi. Störfin standa báðum kynjum til boða.

Olíudreifing greiðir ADR námskeið og laun á námskeiðstíma fyrir þá bílstjóra sem ekki hafa ADR réttindi.

Meiraprófsbílstjóri í Reykjanesbæ - framtíðarvinna
Leitað er að meiraprófsbílstjóra í framtíðarvinnu,
unnið er á vöktum. Um fjölbreytt starf er að ræða 
við olíudreifingu beint á vinnuvélar og tanka. 
Starfsvettvangur er Reykjanesið.

Skrifstofustarf - sumarstarf
Leitað er að nákvæmum og samviskusömum
einstaklingi sem hefur áhuga á vörustjórnun.
Starfið felst meðal annars í daglegri verkstjórn á 
dreifingarbílum, móttöku á pöntunum og aðstoð 
við daglegt uppgjör á afgreiðslubókhaldi.
Viðkomandi þarf að vera tilbúin að vinna á vöktum 
hluta af tímabilinu.

Mötuneyti og ræstingar - sumarstarf
Leitað er að snyrtilegum og samviskusömum 
einstaklingi í tvo mánuði í sumar. Starfið felur
í sér þrif á skrifstofuhúsnæði og framreiðslu á 
mat sem kemur tilbúinn frá veitingaþjónustu. 
Vinnutíminn er fjórar klukkustundir á dag.

Meiraprófsbílstjórar - sumarstörf
Leitað er að meiraprófsbílstjórum sem tilbúnir 
eru í mikla vinnu staðsettum á eftirfarandi 
stöðum: Reykjavík, Reykjanesbæ, Snæfellsnes, 
Akranes, Borgarnes, Patreksfjörður, Selfoss, 
Þorlákshöfn, Akureyri, Reyðarfjörður,
Um er að ræða tímabilið maí til september 
eða hluta af því samkvæmt samkomulagi. 

Olíustöðin Örfirisey – sumarstarf og framtíðarvinna
Leitað er að nákvæmum og samviskusömum
einstaklingum sem hafa reynslu af  vélbúnaði. 
Starfið felst meðal annars í vöktun í vélasal, 
móttöku og afgreiðslu á eldsneyti. Unnið er á vöktum.
Æskilegter að viðkomandi hafi vélstjórnar- eða 
skipstjórnarréttindi einnig koma til greina laghentir 
einstaklingar.

    Allar nánari upplýsingar veita:
    Fyrir Akureyri:  Guðjón Páll Jóhannsson í síma 
    461-4070, akureyri@odr.is
    Fyrir Reyðarfjörð:  Rafnkell Már Magnason í síma 
    862-4126, austurland@odr.is
    Fyrir olíustöðina Örfirisey: Einar Sveinn Ólafsson 
    í síma 550-9900 eða einar@odr.is
    Fyrir aðra staði: Helgi M. Egonsson í síma 
    550-9937 eða helgim@odr.is

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir
Olíufélagið ehf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is



Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið

sem og erlendis. 

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

TÆKNIMENN
Umsækjandi þarf að hafa verkfræði- eða tæknifræðimenntun. 
Einhver reynsla af verklegum framkvæmdum er æskileg.

JARÐFRÆÐING
Æskilegt er að umsækjandi hafi reynslu af störfum við 
jarðgangagerð.

VERKSTJÓRA
Umsækjandi þarf að vera vanur verkstjórn við jarðvegsframkvæmdir.

VÉLAMENN
Umsækjandi þarf að hafa vinnuvélaréttindi og reynslu af 
störfum á þungavinnuvélum.

STÖRF Á GRÆNLANDI
Vegna byggingar vatnsaflsvirkjunar við Sisimiut á Grænlandi 

óskar Ístak hf. eftir að ráða í eftirtalin störf:

Óskum eftir starfsfólki í uppvask 
í vaktavinnu.

Upplýsingar í síma 898 8717 eða 862 3441.



Starfsmaður óskast
 Íslandsprent er ungt fyrirtæki í 

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

starfsmönnum.
Markmið fyrirtækisins er að bjóða 

alhliða prentþjónustu, á sem
hagstæðustum kjörum, í sem

bestum gæðum og á sem 
styðstum tíma.

STARFSMAÐUR Í BÓKHALD
Óskum eftir starfsmanni í bók-

haldsvinnu í 50% starf.
Vinnutími samkomulag.

Við bjóðum öruggt og skemmti-
legt starfsumhverfi þar sem

einstaklingnum er gert kleift að 
vaxa og njóta sín.

Nánari upplýsingar veitir
framkvæmdastjóri Íslandsprents, 

Berglind Hafþórsdóttir í síma 
860-2403 eða 

berglind@isprent.is

Hafðu samband og fáðu frekari upplýsingar um Hafnarfjörð 
og margvíslega starfsemi á vegum sveitarfélagsins hjá 
þjónustuveri bæjarins í síma 585 5500 og á heimasíðunni
www.hafnarfjordur.is
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Eftirfarandi störf eru í boði:
Í fegrunarflokki (blómaflokki)
Í sláttuflokki
Í viðhaldsflokki.

Lágmarksaldur umsækjenda er 17 ár (fæddir 1990).

Tekið verður á móti umsóknum í Þjónustumiðstöðinni við
Hringhellu 9, 19. mars – 30. mars milli kl: 7:30 og 16:30 alla 
virka daga nema föstudaga til kl: 15:00. 

Umsóknareyðublöð má nálgast á eftirfarandi stöðum: 
Þjónustumiðstöðinni

Vinnuskóla Hafnarfjarðar
( í gamla Hjálparsveitarhúsinu við Hrauntungu)

Þjónustuverinu að Strandgötu 6

Skrifstofu ÍTH (í gamla bókasafninu Mjósundi)

Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar í síma 585-5670. 
Einnig er hægt að senda fyrirspurnir á netfangið: 
boddi@hafnarfjordur.is

Garðyrkjustjórinn í Hafnarfirði óskar eftir 
að ráða starfsfólk til sumarstarfa.

ÍTH óskar eftir að ráða starfsfólk 
í eftirtalin sumarstörf:

– alla vega stundum…

Flokksstjóra í Vinnuskóla Hafnarfjarðar
Leiðbeinendur  á íþrótta- og leikjanámskeið
Leiðbeinendur í skólagarða
Starfsfólk á gæsluvelli

Lágmarksaldur umsækjenda um þessi störf
er 21 ár (fæddir 1986).

Einnig eru eftirtalin sumarstörf laus til umsóknar:

Aðstoðarleiðbeinendur á íþrótta- og leikjanámskeiðum
Aðstoðarleiðbeinendur í skólagörðum
Aðstoðarleiðbeinendur á gæsluvöllum

Þessi störf eru ætluð 17-20 ára ungmennum.

Tekið verður á móti umsóknum á skrifstofu Vinnuskóla
Hafnarfjarðar (í gamla Hjálparsveitarhúsinu við Hraun-
tungu) 19. mars – 30. mars kl. 12:00 – 16:00 alla virka daga.

Umsóknareyðublöð má nálgast á eftirfarandi stöðum: 

Vinnuskóla Hafnarfjarðar

Þjónustumiðstöðinni, Hringhellu 9

Þjónustuverinu að Strandgötu 6

Skrifstofu ÍTH (í gamla bókasafninu Mjósundi)

Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar, www.hafnarfjordur.is.

Nánari upplýsingar veittar í síma 565-1899.

Logn og blíða, sumarsól

G
R

U
N

N
SK

Ó
LA

R

Áhugavert framtíðarstarf
á Egilsstöðum

Húsasmiðjan hf. er stærsti
söluaðili byggingarvara á 

Íslandi og eitt af 25 stærstu
fyrirtækjum landsins.

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á 
landsvísu. Í verslunum okkar
höfum við á boðstólnum yfir

80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að
jafnaði um 1000 manns á 

öllum aldri. Við leggjum mikla
áherslu á að starfsmenn eigi

þess kost að eflast og þróast
í starfi.

Starfssvið
Afgreiðsla og sala til viðskiptavina
Pantanir frá vöruhúsi
Önnur tilfallandi störf í versluninni

Hæfniskröfur
Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum
Tölvukunnátta er kostur
Búa yfir heiðarleika og samviskusemi

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, atvinna@husa.is, fyrir 1. apríl n.k.
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is. Nánari upplýsingar hjá Þorsteini Óla rekstrar-
stjóra, sími 660 3066, thorsts@husa.is.

www.husa.is

Sölu- og afgreiðslufólk vantar í verslun og timbursölu
Húsasmiðjunnar á Egilsstöðum

Leitum einnig að starfsfólki til sumaraf leysinga í öllum deildum



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Vatnsveita Kópavogs:

• Pípulagningamaður

• Starfsm. í jarðlagnatækni

Framkvæmda- og tæknisvið:
• Ritari í afgreiðslu

Félagsstarf aldraðra:
• Gjábakki, matráður 80%

  sími 554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Persónulegur ráðgjafi

• Aðstoð við heimilisstörf

• Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 

fyrir heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

Sundlaug Kópavogs:
• Afgr.laugarv. baðvarsla karla 100%

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgreiðsla/baðv. kvenna 100%

• Laugarv/baðvarsla karla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Matráður 60%

• Starfsm. í Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:

• Staða kennara í íþróttum

• Staða kennara í heimilisfræði

• Staða kennara í íslensku í 8. – 10. bekk

• Stöður umsjónarkennara á yngsta- 

og miðstigi

Lindaskóli:
• Gangavörður ræstir - hluta starf

Salaskóli
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi 50%

• Textílkennari tímab. v/afleysinga

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380

• Leikskólakennari

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

Grænatún:
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

Kópasteinn:  554 1565
• Leikskólakennari á deild 100%

  v/veikinda

• Leikskólak/þroskaþjálfi

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari í sérkennslu, fullt starf

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Stíll aug‡singastofa & skiltager› / Óseyri / 603 Akureyri / 4600 770 / still@still.iswww.still.is

Stíll auglýsingastofa óskar eftir metnaðarfullum grafískum hönnuðum

Brennandi áhugi á hönnun, rík þjónustulund, metnaður og frumkvæði í starfi, þekking á Illustrator, 
Photoshop, Indesign og fl. 

Æskilegt er að viðkomandi hafi reynslu á þessu sviði og eigi gott með að starfa undir álagi.

Umsóknir sendist á disa@still.is fyrir 1. apríl 2007.

STÍLL ER ORÐINN STÓR.

AKUREYRI KALLAR!



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Lausar stöður við 
Lindaskóla

Lindaskóli er einsetinn skóli með 590
nemendur í 1. – 10. bekk.
Skólinn er vel búinn kennslutækjum og
starfsaðstaða er mjög góð.
Heimasíða skólans er www.lindaskoli.is

Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:

• Staða kennara í íþróttum.

• Staða kennara í heimilisfræði.

• Staða kennara í íslensku í 8. – 10. bekk.

• Stöður umsjónarkennara á yngsta- og

miðstigi.

Laun samkvæmt kjarasamningi KÍ og Launa-
nefndar sveitarfélaga.

Upplýsingar gefur skólastjóri Gunnstein
 Sigurðsson í síma 554 3900

og 861 7100.

Umsóknarfrestur er til 
27. mars 2007.

Prentari
óskast

Okkur vantar prentara á fjögurra lita Heidelberg
Speedmaster 52 með CP 2000 tölvustýrikerfi.

Æskilegt er að viðkomandi hafi góða fag-
kunnáttu, sé stundvís, reglusamur og þægilegur
í samskiptum. Góð laun í boði fyrir réttan mann.

Umsóknir sendist á netfang: georg@prent.is eða
í pósti. Einnig er hægt að hafa samband við
Georg í símum 540 1800 og 893 3147.

Skemmuvegi 4 · 200 Kópavogi

Sími 540 1800 · Fax 540 1801 ·  Netfang litla@prent.is

Litlaprent ehf. var stofnað árið 1969. Fyrirtækið hefur
ávallt leitast við að hafa ný og fullkomin tæki til að
tryggja vandaða prentun og fljóta afgreiðslu.
Vinnustaðurinn er reyklaus.

STARFSMANNAAUGLÝSING

Nú er nna sér sumarstarf.

Okkur vantar gott og duglegt 
eysingar.

Skjól er hjúkrunarheimili fyrir aldraða.  Unnið er á 
vöktum,ýmist á morgunvakt (kl.8-16), á kvöldvakt 
(15.30-23.30) eða á næturvakt (23.30-08.00). 
Einnig eru 4 og 5 tíma vaktir í boði.

Þeir sem áhuga hafa á að vinna við gefandi og gott 
starf, eru beðnir um að hafa samband sem allra fyrst.

Þær sem veita allar upplýsingar um star  ð eru: 
Kristín deildarstjóri, 3.hæð, sími:5225631, kristin@skjol.is
Guðný Helga deildarstjóri , 4.hæð, sími: 5225641, 
gudny@skjol.is
Anna Björg  deildarstjóri,  5.hæð, sími: 5225651 
annabjorg@skjol.is
Svava deildarstjóri, 6. hæð,  símar: 5225660 og 5225691, 
svava@skjol.is



Sölumaður í sportvöru- og 
reiðhjólaverslun

Óskum að ráða duglegan og hressan sölumann í verslun okkar.
Áhugavert starf við að selja spennandi vörur. Ekki er verra að 

umsækjandi hafi áhuga á reiðhjólum, skíðum og öðrum 
áhugaverðum íþrótta- og afþreyingarvörum.

Æskilegt er að umsækjandur geti hafið störf sem fyrst. 
Góð laun eru í boði fyrir góða starfsmenn.

Umsóknareyðublöð liggja frammi í verslun okkar að Ármúla 40.
Einnig má senda umsóknir á netfangið: 

markid@markid.is.



ER KOMINN
TÍMI Á 
ALVÖRU
SUMARVINNU?

Við leitum að góðu fólki, 
sem er fætt 1989 eða fyrr, 
í sumarafleysingarstörf
í verslanir, vöruhús og á 
timbursvæði á 
Stór-Reykjavíkursvæðinu.
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Sendið umsóknir til starfsmannastjóra 
Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttur, 
atvinna@husa.is
Það er líka hægt að sækja um störfin á 
heimasíðu Húsasmiðjunnar – www.husa.is

Það sem þú þarft að gera:
- Afgreiða og þjónusta viðskiptavini 
- Vinna önnur tilfallandi störf
- Sýna dugnað, frumkvæði 
  og stundvísi
- Kunna vel á tölvu
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10-11 óskar eftir duglegu og jákvæðu starfsfólki
í verslanir sínar á höfuðborgarsvæðinu.Við óskum

eftir starfsfólki í stöður vaktstjóra og þurfa umsækj-
endur að vera 20 ára. Einnig eru lausar stöður

almennra starfsmanna og þurfa umsækjendur að
vera 18 ára á árinu. Hjá okkur er andinn góður,

félagslíf er virkt og taka starfsmenn verslana vel á
móti nýliðum. Við bjóðum upp á margskonar vaktir,
sem geta hentað með skóla, eða annari vinnu. Um

er að ræða dagvaktir, kvöldvaktir og næturvaktir.
Umsækjendum er bent á að hægt er að sækja um

beint í verslunum okkar eða þá að senda inn
umsókn á netinu.

Umsóknum er hægt að skila á vefnum
www.10-11.is

Til sölu einbýlishús að Seljavogi 3, 233 Höfnum,
Reykjanesbæ.
Húsið er 145 fm. að stærð með 4 góðum svefnherbergj-
um. Húsið er nánast sem nýtt, allt tekið í gegn árið 2006,
að utan sem innan. Fallegt hús í rólegu umhverfi.
Verð 19.5 millj.
Möguleiki á 100 % láni. Uppl í síma 698 0518

Seljavogur 3 - 233 Höfnum Reykjanesbæ
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KÓPAVOGSBÆR

Innritun í grunnskóla 
Kópavogs fyrir 

skólaárið 2007 – 2008
• Innritun 6 ára barna (fædd 2001) fer fram

í grunnskólum Kópavogs mánudaginn

19. og þriðjudaginn 20. mars nk.
• Sömu daga fer fram innritun nemenda

sem flytjast milli skólahverfa og þeirra
sem flytja í Kópavog eða koma úr
einkaskólum.

Vatnsendaskóli
Nemendur í 1. – 9. bekk í Hvörfum og Þingum
verða í Vatnsendaskóla, en nemendur í 10.
bekk úr því skólahverfi innritast í Salaskóla.

Hörðuvallaskóli
Nemendur í 1. – 7. bekk sem búa í Kórahverfi
innritast í Hörðuvallaskóla en nemendur
í 8. – 9. bekk innritast í Vatnsendaskóla.
Nemendur í 10. bekk innritast í Salaskóla.

Haustið 2007 munu skólar hefjast með
skólasetningardegi miðvikudaginn 22. ágúst.
Foreldrar eru hvattir til að skoða heimasíður
skólanna.

Sérstök athygli er vakin á því að umsóknar-

frestur um heimild til að stunda nám í

einkaskólum eða grunnskólum annarra

sveitarfélaga er til 1. apríl og skulu umsóknir

berast fræðsluskrifstofu á eyðublöðum

sem þar fást. Sækja þarf um að nýju fyrir

nemendur, sem nú eru í slíkum skólum, ef

gert er ráð fyrir að þeir verði þar næsta vetur

Framkvæmdastjóri
fræðslusviðs



550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

MÁVAHRAUN 3 - HAFNARFIRÐI

Fr
um

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Fallegt og vel viðhaldið 207,6 fm einbýli m/bílskúr á
frábærum stað. Fjögur svefnherb. Stór verönd og fal-
legur garður. Verð 46,9 millj.

Jónína
tekur á móti gestum sími 565 0261

HOLTSGATA 21 N.H. - HAFNARFIRÐI

Falleg og mikið endurnýjuð 107,2 fm neðri hæð
m/bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Hús nýlega standsett
að utan. Góð staðsetning. Verð 23,9 millj.

Pálmi
tekur á móti gestum sími 893 0933

OPIN HÚS Í DAG
KL. 14-16

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Sýnishorn úr söluskrá:
Thai-veitingar, skemmtilegur staður, góður matur, alltaf nóg að gera.
Skyndibitastaður í hverfi 108, vinsæll staður í alfaraleið. Mikil velta.
Ís-matur videó stór og flottur hverfissöluturn á frábæru verði. Fín velta.
Ísbúð og söluturn í 107 vinsæll staður, það verður trúlega heitt sumar framundan.
Frábær veitingastaður við þjóðvegin, við mestu umferðaræð landsins. Þekktur staður.
Grill-sjoppa með bílalúgu, þekktur staður í alfaraleið. Sumarvertíðin framundan.
Söluturn í 108, vel staðsettur, lokar kl. 18. Fín velta. Ekta fyrir duglegt fólk.
Veitingar og Grill á Höfðanum, tekur 40-50 í sæti. Vel tækjum búin. Gott tækifæri.
Fiskheildsala með 20 ára viðskiptavild, frábært tækifæri fyrir duglegan einstakling.
Bar & kaffi, vel búin hverfisbar. Húsnæðið er líka til sölu. Einstakt tækifæri.
Mótorhjólaviðgerðir, einnig fjórhjól, vélsleða og aðrar smávélaviðgerðir. Til sölu.
Bónstöðvar, þekkt fyrirtæki. Endilega hafið samband. Frábær tækifæri.
Sérverslun með eigin innflutning. Í nýju og glæsilegu húsnæði. Verð aðeins 8 millj.
Heilsustúdíó, glæsileg stofa. Góður búnaður og flott húsnæði. Þekkt stofa. Gott verð.
Hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar, 2 vaskstólar, falleg stofa á fínu verði.

Leitið nánari upplýsinga í síma 517 3500 eða 824 2482.
Leifur Sörensen Viðskiptafræðingur.

Fr
um

GLÓSALIR 7 - ÍBÚÐ 0204
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15:00-16:00

Falleg, vel staðsetta eign
við Glósali í Kópavogi.
Stór 107,1 fm þriggja

herbergja íbúð á 2. hæð (fyrstu miðað við inngang hússins).
Íbúðin er snyrtileg, vel frágengin og af flísalögðum svölum er
gott útsýni í suður og vestur. Ekki stæði í bílageymslu. 
Ásett verð: 25,5 millj.
Svavar sölumaður af Kletti verður á staðnum (821-5401)

Fr
um

Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasali



23.500.000
Einstaklega falleg 98,3 fm. 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er með
afar glæsilegum eikarinnréttingum. Lóð er fallega frágengin.
Hafrún tekur á móti gestum
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Hörðurkór 1, 2. hæð - 203 Kóp

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00 

39.900.000
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 165,4 fm. par-
hús þ.a. 22,4 fm. bílskúr og ca. 30 fm. sólstofa sem 
ekki er hluti af heildarfm. Verönd með heitum potti
og fallegur garður. 
Brynja tekur á móti gestum
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Furuberg 15 - 220 Hfj

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00 

Fr
um

Til leigu er gott endurnýjað atvinnu og lager-
húsnæði á góðum stað á Holtinu í Hafnarfirði.
Húsnæðið skiptist í 4 bil. Frá 147 fm og upp í
470 fm. Stórar innkeyrsludyr á öllum bilunum.
Húsnæðið hentar fyrir ýmsa starfssemi. Til af-
hendingar fljótlega. Teikningar og allar nánari
upplýsingar og skrifstofu okkar.

E y s t e i n n S i g u r ð s s o n l ö g g . f a s t e i g n a s a l i

MELABRAUT – HAFNARFIRÐI
– TIL LEIGU – TIL LEIGU –



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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Sérlega glæsileg 3ja herb 92,5 fm íbúð með geymslu á jarðhæð í vönduðu fjölbýli
á þessum vinsæla stað í Vallarhvefinu í Hafnarfirði. Tvö rúmgóð svefnh. Stofa
með útgengi á verönd. Glæsilegt eldhús með viðarinnréttingu. Baðherbergi með
baðk/sturtu, flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús og geymsla, auk sameignar. Gólf-
hiti. Laus í april 2007. Gott áhvílandi lán frá LÍ. Nánari upplýsingar veitir Svenni í
síma 866-0160. Verð 21,9 millj.

DREKAVELLIR - HF - 3JA HERB.

Fr
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VESTURBERG - 111 RVK.
155,5 fm parhús á einni hæð í rólegum botnlanga.
Þar af 24,5 fm bílskúr. Nýtt eldhús, góður garður og
verönd. Klætt á suður og austurhlið með Steni.
VERÐ 35,9 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson

löggiltur fasteignasali
s: 822 7300

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 14-16

Vesturgata 16 - Miðbær
Mjög skemmtileg 92 fm
íbúð á jarðhæð í þessu
virðulega húsi í gamla
vesturbænum. Íbúðin var
öll standsett árið 2000. Þá
voru allar lagnir endurnýj-
aðar, allar innréttingar og
gólfefni. Íbúðin skiptist í
gang, stofu, eldhús, 2
svefnherbergi, baðher-
bergi og sér geymslu í
kjallara. Einnig er sameig-
inlegt þvotta- og þurrk-

herbergi í kjallara. Parket og flísar á gólfi. V-23.4 millj. (4934)

Hulda og Christophe taka vel á móti ykkur
í dag milli kl : 14-16

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Glæsilegt fullbúið raðhús 191 fm með innbyggðum bílskúr. Fallegar innréttingar,
gott skipulag. Frábær staðsetning og útsýni. Góð eign. Verð 42,9 millj.

ERLUÁS - HF.
RAÐHÚS
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Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 14-15

Gautavík 19 - Grafarvogi
Mjög falleg 103 fm. 3
herb. íbúð á jarðhæð
með sérgarði. Eignin
skiptist í: Forstofu með
skáp, flísar á gólfi, hol
með parketi á gólfi, 2
rúmgóð herbergi með
skápum, parket á gólf-
um, Rúmgott eldhús
með fallegri innréttingu,
borðkrókur við glugga,

parket á gólfi, baðherbergi með baðkari m/sturtuaðstöðu og
fallegri innréttingu, rúmgóð stofa með parketi með útgangi út á
verönd, þv.hús/geymslu í íbúð. Mjög gott skipulag. V-
23,9millj.(4944) Eignin getur losnað fljótlega.

Guðlaug og Stefán taka vel á móti ykkur í dag milli kl : 14-15

Fr
um

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

VINDÁS
110 RVK.

Skemmtileg lítil ein-
staklingsíbúð/studíó

35,0 fm á 2. hæð í klæddu fjölbýli. Þar af geymsla 4,0
fm í sameign. Stórar austursvalir. Gervihnattasjónvarp
í húsinu. VERÐ 10,6 millj.

Upplýsingar gefur
Ingvar Ragnarsson

löggiltur fasteignasali
s: 822 7300

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Í einkasölu glæsileg nýstandsett 120 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli. Eign í algjör-
um sérflokki. Glæsilegar innréttingar frá HTH. Nýstandsett baðherbergi, gluggar
endurnýjaðir. Verð. 26,4 millj.

KELDUHVAMMUR - HF.
SÉRHÆÐ

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Hraunhamar fasteignasala kynnir atvinnuhúsnæði/veitingastaður í Vogum
Vatnsleysuströnd. Húsnæðið er 802 fm og er starfandi í dag veitingastaður í full-
um rekstri. Óvenju stór lóð með möguleika á byggingarétti, en lóðin er ca 7500
fm. Húsnæðið skiptist m.a. móttaka matsalur, skrifstofur, kaffistofa, starfs-
mannaaðstaða, snyrtingar eldhús ofl. Einnig er gott iðnaðarbil með góðum inn-
keyrsludyrum. Eign sem býður upp á mikla möguleika. Verð 70 millj.

IÐNDALUR - VOGAR
ATVINNUHÚSNÆÐI
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Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.
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OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL: 14-16

Veghús 27 - Grafarvogi
Mjög glæsileg og sérstak-
lega 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 suð-
ursvölum. 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.

Þór og Hulda taka vel á móti ykkur í dag milli kl: 14-16

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

KVISTHAGI 8 – MIÐHÆÐ M. BÍLSKÚR

OPIÐ HÚS Í DAG KL.14 -16

Fr
um

Karl Gunnarsson, lögg. fasteignasali

100 fm aðalhæð í góðu þríbýli ásamt 30 fm bílskúr. Samliggjandi
skiptanlegar stofur með útgengi á suð-vestursvalir, nýlega stand-
sett baðherbergi með sturtu, eldhús með eldri innréttingu. Húsið
hefur nýlega verið tekið í gegn að utan. Nýlegt þak. Verð 37,9 millj.

Sölumaður LUNDAR verður á staðnum.

Fr
um

KÖGURSEL 40 - 109 RVK.
Töluvert endurnýjað, ca 160 fm parhús á 2 hæðum og
rislofti, sérstæður bílskúr þar af 23,5 fm. Önnur hæð
og ris að mestu gegnumtekin, þ.e. gólf og glæsilegt
baðherb. 3-4 góð herbergi.  Gott hús í barnvænu
hverfi. VERÐ 37,9 millj.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Halla Unnur Helgadóttir
löggiltur fasteignasali

tekur á móti þér og þínum:
S: 824 5051

OPIÐ HÚS
Í DAG!

kl: 13.00 – 14.00



Fr
um

Glæsilegar og fullbúnar Penthouse íbúðir
í nýju lyftuhúsi við Sandavað 9-11.

Afhending íbúða er við undirritun kaupsamnings.

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

BYGGINGARVERKTAKI
(Keflavíkurverktakar)

byggðu þetta hús

Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is

Júlíus
823 2600

julius@storborg.is

Valdimar
823 2217

valdimar@storborg.is

Gunnar
694 9900

gunnar@storborg.is

Sölusýning
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Íbúðirnar verða sýndar
í dag sunnudag á milli kl.

13:00 og 15:00

Kaffiveitingar í boði

Verið velkomin!

• Fullbúnar íbúðir á efstu hæð.
• Gegnheilt eikarparket á gólfum.
• Vandaðar innréttingar frá HTH.
• Vönduð stáltæki með háf.
• Stæði og geymsla í bílakjallara.
• Stórar svalir og hægt að hafa heitan pott.

• Fallegt útsýni úr öllum íbúðum.
• Frábærar gönguleiðir um góð

útivistarsvæði.
• Elliðavatn, Rauðavatn og Heiðmörk í

næsta nágrenni.

TIL FLUTNINGS

Sérlega vandað 83 fm heilsárshús m/millilfti sem ekki
er skráð í fm tölu, til flutnings. Afhendist fullbúið án
innréttinga og gólfefna. Rafmagn er komið í hús.
Rúmgóð stofa/eldhús með útgengi. 3 rúmgóð herb.
Baðh,Geymsla og þvottah. Auk millilofts .(Ýmis skipti
koma til greina) Verð 13,5 millj. Nánari upplýs-
ingar veitir Svenni í síma 866-0160

HEIÐI - BISKUPSTUNGUM

Sérlega fallegt sumarhús á þessum vinsæla stað við
Tungufljótið, rétt við Reykholt í Biskupstungum. Hús
er tæplega 50 fm og auk þess er gestahús sem 9 fm.
Skipting eignarinnar: 2 svefnh, svefnloft, stofa, eld-
hús með borðkróki, baðh og gestahús. Landið er
kjarri vaxið. Sérlega falleg staðsetning. Eign sem vert
er að skoða. Verð12,5 millj.

EYRAR - HVALFJ.SVEIT

Sérlega fallegt sumarhús á 2 hæðum, 53,5 fm auk
svefnlofts ca 20 fm. Rafmagnskynding (hitakútur).
Húsið er byggt á staðnum á steyptum súlum. 0,7
hektara leiguland, kjarri vaxið, í landi Eyrarskógar,
hús nr. 13. Góð staðsetning, stutt frá Rvík. Eign í
góðu ástandi. (allt innbú getur fylgt, nema persónu-
legir munir) Teikningar á skrifstofu. Myndir á mbl.is

BERJABRAUT - KJALARNE

Glæsilegt 83 fm. 4ra herb heilsárshús á 2 hæðum við
Berjabraut í landi Háls í Kjós við hlið Hvammsvíkur.
Húsið er fullbúið að utan sem innan. Stutt frá Reykjavík
eða ca 35 mín. í akstri. Lóðin er leigulóð 2.255 fm. að
stærð. Mikil náttúrufegurð. Verð 19,9 millj

TIL FLUTNINGS

Í sölu sumarhús til flutnings. Húsið er 64 fm og skiptist
samkvæmt teikningu í forstofu, gang, herb, baðh,
stofu og eldhús. Sumarhúsið er fullbúið að utan en að
innan er .það fokhelt. Hægt að fá það lengra komið.
Verð 5,0 millj. 
Upplýsingar veitir Svenni í s. 866-0160

TJÖRN - BISKUPSTUNGUM

Glæsileg sumarhús jörðinni Tjörn, Bláskógarbyggð í
Biskupstungum, frístundarbyggð. Um er að ræða
fullbúin 87,1 -104,6 fm sumarhús. Húsin skiptast í
forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, baðh. 2 her-
bergi, svefnloft og geymslu. Glæslegar innréttingar
og gólfefni. Frábær staðsetning, stutt í sundlaugar
og golf. Verð frá 26,0 millj.

BLÁSKÓGABYGGÐ

Sérlega fallegur bústaður við apavatn.
Húsið stendur á fallegum stað rétt við vatnið með
einstakt 360 gráðu útsýni. Húsið sem stendur á 1
hektara eignarlóð er heilsárshús byggt úr finnskum
límtrésbjálkum þar sem vandað er til alls frágangs.
Húsið skilast fullbúið m/innr. og gólfefnum. Um 100
fm verönd er umhverfis húsið en það er sjálft 85 fm
auk 35 fm svefnlofts. Stutt er í alla þjónustu í Reyk-
holti og Laugarási. Verð 27,9 millj.

BLÁSKÓGABYGGÐ

Leigulóð 0,5 hektari. Bústaður byggður 1989. Stærð
52 fm. Svefnloft ca 20 fm. Bíslag ca 6-8 fm., 2
svefnh, gangur, bað, borðstofa, eldhús og stofa,
inni-arinn. Ísskápur, eldavél og uppþv.vél. Heitt og
kalt vatn, rafmagn. Pallur m/heitum potti og úti-
sturtu. 5 - 6 fm. herb. þvottavél, þurrkari. Glæsilegt
útsýni. Verð 17,6 millj.

MIÐENGI - GRÍMSNESI

Glæsilegt heilsárshús í landi Miðengis í Grímsnesi.
Um er að ræða óvenju vandað og vel byggt hús á
frábærum stað. Húsið er byggt á steyptum grunni og
gólf steypt, allt fyrsta flokks. Húsið er 75 fm að
grunnfleti en auk þess er mjög gott svefnloft ca 15
fm. 100 fm pallur umhverfis húsið. 3 svefnh. stofa,
eldhús og baðh. m/útgengi á pall. Húsið er selt full-
búið að utan sem innan, m/vönduðum innr.
Verð 25 millj.

ÁLFAHRAUN - GRÍMSNES

Glæsilega vönduð hús við Álfahraun í landi Miðeng-
is. Húsin eru 60 fm. auk 25 fm. gestahús samtals 85
fm. Vegalengd frá Rvík. ca 70 km. Húsin afhendast
fullbúin að innan sem utan. Heilsárseignir á frábær-
um stað. Hiti í gólfi (hitaveita). Svæðið skipulagt
með þjónustumiðstöð o.fl. Kjarrivaxnar 7400 - 9400
fm. eignalóðir. Ca. 150 fm. verönd m/ heitum potti.
Myndir á Mbl.is. Verð tilboð
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Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir Löggiltur fasteigasali
Freyja Sigurðardóttir Löggiltur fasteignasali

Helgi Jón Harðarson Sölustjóri
Hilmar Þór Bryde Sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson Sölumaður

Sigursveinn Þ. Jónsson Sölumaður
Hlynur Halldórsson Sölumaður
Hallfríður Jóhannsdóttir Skjalavarsla

Hildur Halldórsdóttir Ritari
Kristín María Jónsdóttir Ritari

SUMARHÚS
SUMARHÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚS

SUMARHÚS
SUMARHÚS



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

Falleg 107 fm 5 her-
bergja íbúð á 2.
hæð, Íbúð merkt
0201, með sérinn-
gangi af svölum auk
17 fm geymslu og
bílastæði í kjallara.
Íbúðin skiptist í for-
stofu, hol, rúmgott
eldhús með hvítri
innréttingu, bjarta

stofu með útgengi á vestursvalir, 4 rúmgóð herbergi
og endurnýjað baðherbergi með þvottaaðstöðu.
Parket og flísar á gólfum.
Laus til afhendingar strax. Verð 27,9 millj.

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

Íbúð merkt 0201. Verið velkomin.

Skeljagrandi 6 - 107 RVK
Góð 5 herb. íbúð með sérinngangi
Opið hús í dag frá kl. 14-16
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

Fr
u

m

Strandvegur - Sjálandi Garðabæ
3ja herb. íbúð m/sjávarútsýni og bílskúr

Afar björt, opin og rúmgóð 115 fm ný íbúð á 2. hæð auk 10,5 fm
sérgeymslu í kjallara og 22 fm bílskúrs. Íbúðin er með glæsilegu
sjávarútsýni í nýju 7 íbúða fjölbýli, innréttuð á vandaðan og smekk-
legan hátt. Baðherb. flísalagt í gólf og veggi. Eikarparket á gólfum.
Flísalagðar vestursvalir úf af stofu.

Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 55 m.
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OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15 - 16 
Norðurbrún 4 – 104 Reykjavík

5-6 herb. efri sérhæð ásamt bílskúr í Laugarnes-
hverfi. Íbúðin er 130 fm, bílskúr 24,1 fm og geymsla
12 fm. Samtals 166,1 fm. 4 svefnherbergi, 2 stofur. 
Allar innréttingar og parket eru úr dökkum við, sem
gerir heildarsvip íbúðarinnar mjög fallega. Útsýni
til norðus. Skemmtilegur garður sem snýr í suður, 
nýlega búið að setja mikinn trépall og gert ráð fyrir 
heitum potti í garði. Sjá nánar www.nytt.is

VERIÐ VELKOMIN - Reynir s. 820 2145 
tekur á móti áhugasömum.

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

opið
hús

OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 16 OG 17
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Fjarðargötu 19

Nýkomið í sölu
glæsilegt og vel
hannað einlyft ein-
býli, alls 194 fm.
þ.m.t. innbyggður
35 fm. bílskúr. Hús-
ið er einkar glæsi-
lega hannað, fallegir gluggar með útsýni að Snæ-
fellsjökli og yfir golfvöllinn. Mjög gott skipulag að
innan, 4 svefnherbergi og rúmgóð stofa með út-
gengi út á rúmgóðan timburpall með skjólgirðingu
og heitum pott. Flísar og gegnheilt parket á gólfum,
fallegar innréttingar. Góð staðsetning, stutt í skóla
og einnig á golfvöll Keilis. Skjólgóður staður.
Verð kr. 49,8 millj.

Hamrabyggð 14 - 220 Hf.
Vel staðsett og fallegt einlyft einbýli

OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 15 OG 16

Í einkasölu gullfalleg
íbúð á neðri hæð
auk bílskúrs á frá-
bærum útsýnisstað
í Setberginu. Íbúðin
er u.þ.b. 150 fm auk
23 fm. bílskúrs. Allt
nýtt á baði og í eld-
húsi. Fataherbergi
innaf hjónaherbergi. Þetta er eign sem vert er að
skoða. Verð kr. 35,9 millj.

Gréta tekur vel á móti gestum.

Lindaraberg 10 - 220 Hf.
Glæsileg neðri sérhæð í tvíbýli

Vantar - vantar - vantar
Mjög góð sala er búin að vera á þessu ári
og því er okkur farið að vanta 2ja - 3ja her-
bergja íbúðir. Erum með kaupendur að
þessum íbúðum á Völlunum. Einnig vantar
sérhæðir miðsvæðis í Hafnarfirði. Hafið
samband við sölumenn og við komum sam-
dægurs og verðmetum eignina ykkar.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Skógarás 15 - íbúð 0101 
Opið hús í dag á milli kl. 13:00 og 15:00

Falleg 2-3ja herbergja 67 fm íbúð á jarðhæð með útgengi úr
stofu á timburverönd og garð. Stutt í alla
þjónustu og barnvænt hverfi.
Laus til afhendingar við kaupsamning.
Verð 16,5 millj.

Eygló tekur á móti áhugasömum
í dag frá kl. 13:00 til 15:00

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000
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SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

KÓPAVOGUR
BYGGINGARLÓÐ

Vorum að fá í sölu mjög vel stað-

setta byggingarlóð í vesturhluta

Kópavogs undir 4ra íbúðahús,

ásamt tveimur bílskúrum um 700

fm. Glæsilegar teikningar.

Allar nánari upplýsingar

veitir Steinar á Lyngvík s: 588-9490.

Vorum að fá í einkasölu fallegt tveggja hæða 186 fm milliraðhús
íbúðin er 165 fm og innb. bílskúr 22 fm á góðum stað í
Breiðholtinu. Fimm svefnherbergi og tvær stofur. Falleg nýl.
eldhúsinnrétting með innbyggða uppþv.vél og ísskáp. Gaseldavél
og ofn. Nýl. parket og flísar á gólfum. innb. uppþv.vél og ísskáp.
Verð 37,6 millj.

EIGNIN GETUR LOSNAÐ FLJÓTLEGA.
Björgvin og Nína sýna eignina frá kl 14 - 16 í dag sunnudag

FASTEIGNASALAN 570 4800
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

HÁLSASEL 5 - RAÐHÚS
OPIÐ HÚS í dag sunnudag frá kl. 14 - 16

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Frábærlega staðsett, björt og mikið uppgerð 90,2 fm 4ra
herbergja íbúð í 2ja íbúða steinhúsi í austurbæ Kópavogs.
Eignin skiptist í hol, fallega stofu og borðstofu með útgangi
út á svalir og uppteknu lofti að hluta til með halogen lýsingu,
rúmgott eldhús með nýlegum innréttingum, baðherbergi
með glugga og þrjú svefnherbergi. Þvottahús og geymsla
innan íbúðar. Fallegur sér garður fylgir eigninni með verönd
og skjólveggjum. Íbúðin er að hluta til undir súð með falleg-
um kvistum og er gólfflötur því stærri en uppgefið er hjá Fmr.
Frábært útsýni til suðurs. Verð 24,3 millj. 

Karl og Heiða Björk bjóða gesti velkomna
í dag frá kl. 15-16. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Víghólastígur 16 - Kópavogur

Mjög rúmgóð og falleg ca 110 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í fallegu fjölbýli í Grafarvoginum. Íbúðin er öll rúmgóð
með tvö stór svefnherbergi, sjónvarpshol, stórt og fallegt
eldhús með útbyggðum glugga, þvottahús innan íbúðar og
bjarta stofu með útgangi út á stórar suður svalir. Parket á
gólfum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með innréttingu,
baðkari og sturtuklefa. Verð 23,2 millj.

Þórunn og Ægir taka vel á móti gestum í dag
frá kl. 14-15, bjalla merkt 203. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Breiðavík 11 - Rúmgóð
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FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Vorum að fá í sölu sérlega glæsilega og endurnýjaða 156.2 fm íbúð með bílskúr á fyrstu hæð
með sérinngangi, í vinsælu fjölbýlishúsi í vesturbæ Reykjavíkur. Íbúðin hefur verið öll stand-
sett frá grunni. Hér er um að ræða glæsilega eign með beinu aðgengi og sérinngangi frá götu
og ca 20 fm svölum út frá stofu. Sérverönd er einnig út frá hjónaherbergi. Fallegt eikarparket
á gólfum, glæsilegt eldhús með stáltækjum og háfi. Stór og björt stofa. Þrjú svefnherbergi og
góð sameign með m.a. gufubaði. Íbúðin er laus strax.

Sími
535 0200

www.neseignir.is

FLYÐRUGRANDI 20 – Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KLUKKAN 14:00 – 15:30

Fr
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Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Sími 534 8300 • Kirkjustétt 4 • 113 Reykjavík • www.storborg.is • storborg@storborg.is

DIGRANESVEGUR 42 - 200 KÓP

133,5 fm sérhæð, 4ra herbergja, ásamt 40,6 fm tvöföldum bílskúr, samtals 174,1 fm á
góðum stað í Kópavogi. Parket og flísar á öllum gólfum. Góðar innréttingar. Tvöfaldur bíl-
skúr og stór garður fylgir eiginni. Frábært útsýni. Spennandi eign á mjög eftir sóttum stað.
Verð 41.900.000,-

Opið hús í dag á milli 16 og 17
Nánari upplýsingar í síma 823 2217
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Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is
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Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri

Sölumaður
Gsm: 862 9171

thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali

Endaraðhús með innbyggðum bílskúr, alls 228
fm. Fjögur svefnherbergi. Stór verönd sem snýr í
suður og vestur. Barnvænt umhverfi og mjög
stutt í grunnskólann. Verð 44,9 milljónir

Fagrihjalli - KópavogiFagrihjalli - Kópavogi

Útsýnisíbúð 177,7 fm. í nýju húsi. íbúðin verður
afhent fullbúin án gólfefna. Þó verða gólfefni
frágengin á baðherbergi og í þvottahúsi.
Bílastæði í bílageymsluhúsi. Verð 46 milljónir

Klettakór - KópavogiKlettakór - Kópavogi

Góð 4ra herbergja endaíbúð með sérinngangi.
Vandaðar innréttingar, gólfefni eru flísar og
parket. Stórar hornsvalir í suð-vestur. ILS lán kr.
17, 3 millj. með 4,15% vöxtum getur fylgt.
Verð. 23, 5 millj.

Daggarvellir - HafnarfirðiDaggarvellir - Hafnarfirði
Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS LÓMASALIR 6-8 4.H.V. 0401
Einstaklega falleg og vel umgengin 120 fm. end-
aíbúð á 4.hæð í lyftuhús með sérinngangi. Bíla-
stæði í bílgeymslu. Íbúðin skiptist í forstofu,
þvottaherbergi, baðherbergi, stofur, eldhús, tvö
svefnherbergi og sjónvarpshol. Hægt er að hafa
þrjú stór svefnherbergi.Stórar svalir og mikið út-
sýni. Íbúðin er laus við kaupsamning.
V. 29,5 m. 6391

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 13-15. Júlía tekur á móti gestum.

OPIÐ HÚS NAUSTABRYGGJA 4 3.H.H.
Mjög glæsileg 135,2fm 4ra herb.íbúð á 3 hæð í
nýlegu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í 3 Svefnherbergi,
Baðherbergi, 2 stofur, eldhús og þvottahús.
Geymsla í kjallara og sér stæði í bílageymslu. Sér-
inngangur af svalagangi.
V. 30,5 m. 6497

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 14-15. Ragnheiður sýnir.

OPIÐ HÚS ÖLDUGRANDI 7 2.H.H.
Mikið endurnýjuð 5 herb. björt 107 fm endaíbúð á
2. hæð með sérinng. af svölum, stæði í bílag. og
ca 15 fm geymslu í kj. Íbúðin skiptist í forst., hol,
eldhús, stofu, baðh. og 4 svefnh. Íbúðin er mikið
endurnýjuð, búið er að skipta um eldhús, hurðir
og gólfefni. Seljendur klára baðherbergi. V. 28,9
m. 6431

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 13-14. Ragna tekur á móti gestum.

OPIÐ HÚS LAUGAVEGUR 82 4.H. BARÓNSTÍGSMEGIN
Góð 3ja herbergja íbúð í 4ra hæða húsi á horni
Laugavegs og Barónsstígs. Íbúðin skiptist
þannig: Stofa, tvö herbergi, eldhús, baðherbergi,
geymsla og hol. Glæsilegt útsýni er til norðurs. V.
18,9 m. 6356

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG)
FRÁ KL. 14-15. Guðni á bjöllu.

Heiðar tekur á móti gestum.
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Opin hús í dag
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Ármúla 1 Sími 588 2030
www.borgir.is

Ægir Breiðfjörð, lögg. fasteignasali.

B y g g i n g a f y r i r t æ k i

Sýnum í dag fullbúnar 4ra og 5 herbergja íbúðir án gólfefna.
Húsið er 5 og 6 hæða lyftu fjölbýli, vel staðsett í Kórahverfi í Kópavogi.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, smíðaðar af Sérverk ehf.
Allar íbúðir með suður svölum eða sérafnotarétti af lóð til suðurs.
Afhending íbúða í apríl - maí.
Traustur verktaki í 15 ár.
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2ja herbergja Hamraborg - Kók
Verð 14.800.000
Falleg tveggja herbergja
íbúð á þriðju hæð í fjöl-
býli með aðgang að
sameiginlegri bíla-
geymslu, mjög gott út-
sýni og sérgeymslu.
Eldhús er parketlagt
með nýlegri innréttingu,
uppþvottavél og haló-

gen eldavél. Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi. Útgengt er frá stofu
út á vestur svalir. Svefnherbergi er parketlagt. Baðherbergi er nýlegum
flísum á gólfi, nýlegu salerni og handlaug.

3ja herbergja Dvergabakki - Reykjavík
Verð 18.400.000
Góð 3-4 herb. 94,3 fm íbúð á
annarri hæð. Tvö svefnherbergi
með skápum og parket og
korkur á gólfum. Stofan er með
parket á gólfum, og útgengt á
góðar vestur svalir frá stofu.
Baðherbergi er flísalagt gólf,
baðkar með sturtu og falleg
innrétting.  Eldhús er með góðri
innréttingu, flísar á milli skápa,

korkur á gólfum, nýleg eldavélatæki og góður borðkrókur. Inn af eld-
húsi er þvottaherbergi og búr, möguleiki að gera auka svefnherbergi.

Stórikriki
270 Mosfellsbær

Verð 59.700.000
Glæsilegt 325 fm ein-
býli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr.
Húsið skiptist í 2 stofur,
sjónvarpshol, 5 svefn-
herbergi, 2 baðher-
bergi, eldhús, þvotta-
hús, anddyri, geymslu

og stóran bílskúr. Húsið býður upp á marga mögu-
leika t.d aukaíbúð eða vera með góða vinnuaðstöðu,
skrifstofu eða gallery. Húsið er í enda götu og skart-
ar glæsilegu útsýni yfir Esjuna og nágrenni. Húsið
skilast fullbúið að utan en ómálað og útveggir verða
einangraðir og tilbúnir til sandspörslunar. Þak verður
einangrað og frágengið. Gluggar og útihurðir verða
úr PVC. Gólf verður flotað og tilbúið undir gólfefni.
Gólfhitalagnir verða komnar í gólfplötu. Rafmagnsrör
og dósir verða komin í loft og veggi (innfeld halógen-
lýsing í stofu). Lóð verður grófjöfnuð og afhending er
við kaupsamning.

Veghús 9, 112 Grafarvogur
Opið hús sunnud. 18. mars. kl. 13:00-13:30

Falleg og vel skipulögð 121 fm 4ra herbergja íbúð á annari hæð í góðu þriggja hæða fjölbýli. Góð íbúð í Grafar-
voginum þar sem aðgengi er gott og stutt í alla helstu þjónustu svo sem sund, verslanir, veitingastaði, golfvelli
og líkamsræktarstöðvar. Húsaskóli og tveir leikskólar í göngufæri. Verð 25,9 millj.

Allar nánari upplýsingar gefur Ólafur Haukur í s: 693-4868

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður

Vilborg G. Hansen sölumaður
Heimir H. Eðvarðsson sölumaður
Sigrún Þorvarðardóttir sölumaður
Vignir Daðason sölumaður
Yngvi Laxdal sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

Höfum ávallt mikið
úrval eigna á skrá
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