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Við ráðningar í störf við Háskóla Íslands er tekið mið
af jafnréttisáætlun skólans.

Tækjavörður

Starf tækjavarðar við efnafræðiskor raunvísinda-
deildar er laust til umsóknar.
Tækjaverði ber að tryggja eftirlit með kennsluhús-
næði, öryggisbúnaði og  kennslutækjum og ber
hann ábyrgð á því að öryggisbúnaður og tæki í
kennslustofum séu í lagi. Tækjavörður sér til þess
að umgengni um húsnæði og tæki sé til fyrir-
myndar og hefur umsjón með viðhaldi og pönt-
unum á glerlager.
Iðnmenntun sem nýtist í starfi er æskileg. Snyrti-
mennsku og nákvæmni í vinnubrögðum er krafist.
Lipurð og færni í mannlegum samskiptum eru
nauðsynlegir þættir í þessu starfi. Til lengri tíma
litið er æskilegt að tækjavörður hljóti þjálfun í
glerblæstri á vegum skorarinnar.

Ráðið verður í starfið frá 1. ágúst n.k.
Umsóknarfrestur er til 14. maí n.k.
Nánari upplýsingar veitir Ágúst Kvaran, skorar-
formaður í síma 525 4694, netfang: agust@hi.is.

Sjá nánar á www.hi.is/page/storf og
www.starfatorg.is/

50% starf í fjármáladeild
- staðgengill fjármálastjóra -

Laust er fjölbreytt framtíðarstarf í fjármáladeild Mos-
fellsbæjar sem felst í umsjón með innheimtu og fjár-

reiðum.
Leitað er að áreiðanlegum starfsmanni með góða

reynslu af bókhaldi og Excel auk þess sem reynsla af
Navision er æskileg. Starfið krefst nákvæmni, frum-

kvæðis og sjálfstæðis í vinnubrögðum.
Nánari upplýsingar fást hjá fjármálastjóra í tölvupósti

petur@mos.is
Umsóknum skal skilað í Þjónustuver Mosfellsbæjar,
Þverholti 2, Mosfellsbæ, fyrir 30. apríl n.k. á eyðu-

blöðum sem þar fást eða rafrænt á heimasíðu bæjar-
ins www.mos.is. Sími Þjónustuversins er 525-6700.
Í samræmi við stefnu Mosfellsbæjar um jafnréttismál

eru konur jafnt sem karlar hvött til að sækja um
starfið.

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

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

 Tekjubókhaldssvið Flutningafyrirtæki

Upplýsingatæknifyrirtæki    

 Upplýsingatæknifyrirtæki

 Heildsölufyrirtæki

 50% starf

Föndur- og myndlistarvöruverslun

Framleiðslufyrirtæki

Næturvaktir

 Ríkisstofnun

Framleiðslufyrirtæki

Þjónustufyrirtæki

Verslunarkeðja

Framleiðslufyrirtæki

Upplýsingatæknifyrirtæki

Heildsölufyrirtæki

 Heildsölufyrirtæki

 Ríkisstofnun

Vaktavinna pökkun

 Heildsölufyrirtæki

Ert þú í
Þessi störf og fleiri eru laus til umsóknar hjá HH Ráðgjöf:

 Verslunar- og þjónustufyrirtæki

 Hugbúnaðarfyrirtæki

 Hugbúnaðarfyrirtæki

 Hugbúnaðarfyrirtæki

Bílaumboð

 Kvenfataverslun 50-70% starf

Vefrekstrarfyrirtæki

 Viðskiptaþjónusta

Ráðgjafar- og hugbúnaðarfyrirtæki

Sérvöruverslun í Smáralind

Teiknistofa

Fasteignasala

 Útgáfufyrirtæki

 Verslunar- og þjónustufyrirtæki

 Innflutningsfyrirtæki

 75% starf í bakaríi

Ríkisstofnun

Iðnaðarframleiðslufyrirtæki

 Fjöldi sumarstarfa



Ráðgjafa- og þjónustuver 
Landsbankans á Akureyri
Vegna aukinna umsvifa í einstaklingsviðskiptum leitum við að metnaðarfullu og árangursdrifnu 

starfsfólki í ráðgjafa- og þjónustuver bankans. Í boði er tækifæri til að taka þátt í spennandi 

uppbyggingarstarfi deildarinnar sem staðsett er í höfuðstöðvum bankans og á Akureyri.

Helstu verkefni deildarinnar lúta að þjónustu við viðskiptavini sem eiga viðskipti sín í gegnum síma.

Leitað er að einstaklingum í fullt starf með möguleika á sveigjanlegum vinnutíma.

Ráðgjafa- og þjónustuverið er opið kl. 8:00 – 21:00 virka daga og kl. 11:00 – 16:00 laugardaga.

Starfssvið:

• Ráðgjöf á sviði einstaklingsþjónustu
• Öll almenn þjónusta við viðskiptavini 
• Upplýsingagjöf um verðbréfa- og lífeyrisvörur
• Frumkvæði að því að bjóða viðskiptavinum 

vörur og þjónustu 
• Ýmis önnur verkefni sem tilheyra þjónustu 

við einstaklinga

Hæfniskröfur og eiginleikar:

• Framúrskarandi samskiptahæfileikar og metnaður til að 
ná árangri

• Þjónustulund og vilji til að uppfylla þarfir viðskiptavina
• Nákvæmni og geta til að starfa undir álagi
• Háskólamenntun og/eða reynsla af bankastörfum er kostur

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

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.
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Umsóknir og ferilskrá sendist á netfangið 
ingibjorg.jonsdottir@landsbanki.is merkt: 
„Ráðgjafa- og þjónustuver“ og einnig er hægt 
að sækja um starfið á www.landsbanki.is.
Umsóknarfrestur er til og með 10. maí nk.

Nánari upplýsingar veita Lilja Birgisdóttir 
deildarstjóri í ráðgjafa- og þjónustuveri í 
síma 410 7187 og Ingibjörg Jónsdóttir á 
starfsmannasviði í síma 410 7902.



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.

LAGERSTARF
ÍSTAK óskar eftir að ráða starfsmann á útilager. 
Viðkomandi þarf að hafa lyftararéttindi. Starfsreynsla 
í byggingariðnaði er æskileg.

Í starfinu felst móttaka og afgreiðsla til og frá vinnu- 
svæðum Ístaks auk umsýslu og viðhalds búnaðar
sem geymdur er á lagersvæðinu.

SPRON óskar eftir að ráða öflugan
viðskiptastjóra með sérfræði-
þekkingu á erlendum viðskiptum
til starfa í útibúi SPRON í Ármúla. 

Helstu verkefni:

• Almenn fjármálaþjónusta og ráðgjöf til
viðskiptavina SPRON á sviði erlendra viðskipta

• Umsjón og tengsl við fyrirtæki og tengda
einstaklinga sem eru í viðskiptum við útibúið

• Öflun nýrra viðskiptavina

• Kynning og sala á vörum og þjónustuleiðum
SPRON

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Mikil þekking og/eða reynsla af erlendum
viðskiptum skilyrði

• Reynsla af bankastörfum

• Sjálfstæði, frumkvæði og hæfni
í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Viglín Óskarsdóttir, þjónustustjóri í Ármúlaútibúi,
í síma 550 1200 eða viglin@spron.is.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 8. maí nk. Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál.

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.

Viðskiptastjóri
með erlend viðskipti sem sérsvið

Nettó í Mjódd óskar eftir að ráða 
starfsfólk í 100% afgreiðslustörf.

Leitað er að samviskusömum einstaklingum 



Gjaldkeri óskast
í 50% starf
hjá Rekstrarfélagi Kringlunnar

Starfssvið
· Móttaka og greiðsla reikninga

· Gerð reikninga og innheimta

· Samskipti við viðskiptabanka

· Innkaup á skrifstofuvörum

· Ýmis tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur
· Stúdentspróf eða menntun í bókhaldi skilyrði 

· Reynsla af sambærilegum störfum æskileg

· Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum

· Færni í mannlegum samskiptum

Vinnutími er frá kl. 13–17 en sveigjanleiki mögulegur. 
Viðkomandi þarf að geta hafið störf strax eða mjög fljótlega. 

Umsóknir sendist á atvinna@kringlan.is fyrir 7. maí n.k. 



Smith & Norland, Nóatúni 4, vill sem fyrst ráða 
rafvirkja til starfa í þjónustudeild fyrirtækisins.

Starfið felur í sér viðgerðir og þjónustu á heimilistækjum og 
öðrum rafbúnaði, afgreiðslu varahluta, símsvörun og ýmis önnur 
störf á þjónustuverkstæði okkar.

Leitað er að röskum og sjálfstæðum rafvirkja eða einstaklingi 
með sambærilega menntun, sem vill takast á við áhugavert starf 
og hefur mikinn áhuga á þjónustu og mannlegum samskiptum.

Um er að ræða gott framtíðarstarf hjá traustu og framsæknu
fyrirtæki á rafmagnssviði.

Þeir sem áhuga hafa á þessu starfi eru beðnir að senda umsókn
til Smith & Norland með upplýsingum um aldur, menntun og fyrri 
störf fyrir þriðjudag 8. maí.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Smith & Norland og þau
má einnig nálgast á heimasíðu fyrirtækisins, www.sminor.is.

Farið verður með allar umsóknir og fyrirspurnir sem algjört
trúnaðarmál.

Nóatúni 4 • Sími 520 3000
www.sminor.is

Óskum eftir vönum hjólagröfumanni
á vel útbúna hjólagröfu.

Upplýsingar í síma: 
Halldór s: 8211230 eða Elísabet s: 8953003

GRÖFUMAÐUR ÓSKAST



Fosshótel Hallormsstaður og Fosshótel Reykholt auglýsa 
eftir starfsmönnum í gestamóttöku og almenn hótelstörf á 
komandi sumri.

Hæfniskröfur:

Fosshótel Áning auglýsir eftir matreiðslumanni á komandi 
sumri.

Hæfniskröfur:

Nánari upplýsingar veita hótelstjórar:

-Reynsla af svipuðu starfi æskileg
-Samskiptahæfileikar á að minnsta 
 kosti 3 tungumálum
-Þjónustulund og gestrisni
-Tölvu-, bókalds- og skipulagsfærni
-Vingjarnleiki
-20 ára lágmarksaldur

Fosshótel Hallormsstaður: 
Sigyn Oddsdóttir í síma 849-8007,
eða í gegnum tölvupóstfangið
hallormsstadur@fosshotel.is

Fosshótel Reykholt:
Vladimir Brezovski í síma 435-1260,
eða í gegnum tölvupóstfangið
vladimir@fosshotel.is

-Hæfni til að elda bragðgóðan mat
-Skipulags- og samskiptahæfileikar
-Menntun og / eða reynsla sem 
  nýtist í starfi
-Reynsla af innkaupum æskileg
-Vingjarnleiki

Fosshótel Áning:
Sorin Lazar í síma 692-9206,
eða í gegnum tölvupóstfangið 
aning@fosshotel.is

Umsóknareyðublöð má nálgast á www.fosshotel.is

Nánari upplýsingar veitir hótelstjóri:

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Hjallaskóla
Óskað er eftir kennurum 

næsta skólaár:
• Deildarstjóri yngra stigs

• Umsjónarkennarar á mið- og yngsta stig

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og KÍ.
Hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um 
störfin.

Nánari upplýsingar veitir 
skólastjóri í síma 863 6811 

og 570 4150.







Byggingastjóri/verkstjóri
Byggingarfélag Gylfa og Gunnars hf 
óskar eftir að ráða byggingastjóra 
(verkstjóra). Viðkomandi þarf að geta
hafið störf mjög fljótlega. Nánari uppl.
veita Sigurður í síma 693-7368 eða 
Guðjón í síma 693-7305 

HRAFNISTA

MATREIÐSLU-
MAÐUR/KONA

Allar nánari upplýsingar
gefur Magnús í síma 693 9530

Spennandi sumarstarf í boði

Ingvar Helgason
Ingvar Helgason ehf. er fyrirtæki sem starfað hefur í nær 50 ár við
sölu og þjónustu á bifreiðum. Ingvar Helgason býður upp á mjög
breitt vöruúrval, bíla sem henta við allar aðstæður. Fyrirtækið hefur
umboð fyrir þekkt og vönduð vörumerki sem sannað hafa ágæti sitt
til fjölda ára; Subaru, Nissan, Opel, Saab og Isuzu. Hjá fyrirtækinu
starfa rúmlega 100 manns og lögð er áhersla á að bjóða gott starfs-
umhverfi í þessu vaxandi fyrirtæki.

50 ár við

Við viljum bæta í hópinn hjá okkur og leitum að starfsmönnum til 
að fást við margvísleg verkefni við:

- Verkefnastjórnun, framkvæmdaráðgjöf og eftirlit
- Hönnun burðarvirkja
- Samgöngu og skipulagsmál

Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingum með 

verk- eða tæknifræðimenntun.  Í boði eru samkeppnishæf laun,     

góð vinnuaðstaða,  góðir vinnufélagar og fjölbreytt verkefni. 

Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur á 

netfangið helena@vso.is eða í móttöku VSÓ Ráðgjafar fyrir 10. maí.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958 og er 
eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum
landsins.   Mikil  áhersla  er  lögð  á  fagleg 
vinnubrögð  og  góða þjónustu.  

Hjá VSÓ ráðgjöf starfa nú um 70 manns við
alhliða verkfræðiráðgjöf og hönnun vegna 
hvers konar mannvirkjagerðar. 

Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og
starfsmenn reka öflugt starfsmannafélag.

Nánari   upplýsingar  um   VSÓ Ráðgjöf  má 
finna á heimasíðu fyrirtækisins www. vso.is

Verkfræðingar - Tæknifræðingar



Vegna aukinna verkefna auglýsir TSH eftir 
verkstjóra, smiðum og verkamönnum. Mikil 
verkefni eru framundan á verkstöðum okkar á 
Akranesi, Reykjanesi, Reykjavík og Vogum.

Frekari upplýsingar 
gefur Brynjar í síma 
660 1796 og 
Kristján í síma 
660 1798 VERKTAKAR

>   Bílstjórar

Bílstjóri sumarafleysing – auglýst staða 
30.04.07.

> SUMARAFLEYSINGAR

Áhugasamir

7. maí nk

>   Starfsmenn í lestun

Lestunarstjóri sumarafleysing 
– auglýst staða 30.04.07

>   Fyrirtækið

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra:

• Gjábakki, matráður 80%
   sími  554 3400 kl. 10-11

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Rekstrarfulltrúi

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
Roðasalir, sambýli og dagþjálfun fyrir
heilabilaða:
• Sjúkraliði 100% starf 
• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi
• Starfsmaður til aðhlynningar 

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðv/afgr. karla, helgarvinna
• Baðv/afgr. kvenna helgarvinna
• Baðv/afgr. kvenna 100%, vaktavinna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig
• Raungreinakennari á ungl.stig
Hjallaskóli:
Lausar stöður fyrir skólaárið 2007-2008:
• Deildarstjóri yngra stigs
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Umsjónarkennari á miðstig
• Kennari í kínversku
• Kennari í portúgölsku
• Kennari í spænsku
Kársnesskóli: 
Laus staða skólaárið 2007-2008:
• Stærðfræðikennari á unglingastigi
Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100%, nú þegar
Kópavogsskóli:
• Tónmenntakennari næsta skólaár
• Dægradvöl 50%
Salaskóli:
• Umsjónarkennari á yngsta stig
• Skólasafnskennari
• Íþróttakennari
• Námsráðgjafi
• Húsvörður 100%
Smáraskóli:
• Danskennari 50%
• Umsjónarkennari í 7. bekk
• Umsjónarkennarar í 1. og 3. bekk
• Umsjón og náttúruf./stærðfr. í 8.–10. bekk    
 v/foreldraorlofs
• Umsjónarkennari í 7. bekk til áramóta v/
 foreldraorlofs
• Heimilisfræðikennari 100%
• þróttakennari 100%
• Húsvörður 1. ágúst 2007
Vatnsendaskóli:
Lausar stöður skólaárið 2007-2008:
• Smíðakennari
• Íslenskukennari í unglingadeild
• Stuðningsfulltrúi 100%
• Starfsfólk í Dægradvöl 50 – 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennari
• Sérkennslustjóri
Dalur:  554 5740
• Matreiðslufólk
• Sérkennslustjóri 50% frá 1. ág.
• Leikskólakennari
• Deildarstjóri 100%
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari
Fagrabrekka:  554 2560
• Aðstoðarmatráður frá 1. júní
Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar
• Deildarstjóri
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari/leiðbeinandi
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar
• Aðstoð í eldhús, kl. 9-14 (í byrjun ágúst)
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu
Rjúpnahæð: 570 4240 (í byrjun ágúst)
• Leikskólakennarar
• Sérkennsla
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Vegna aukinna verkefna á sviði hönnunar og skipulags 
óskar teiknistofan Landmótun eftir að ráða áhugasamt
starfsfólk með eftirfarandi menntun og/eða starfsreynslu 
sem fyrst, í fullt starf:

Landslagsarkitekt. Við leitum að hugmyndaríkum 
starfsmanni sem á auðvelt með að vinna sjálfstætt, 
sýnir frumkvæði í starfi og hefur mikinn faglegan
metnað. 

Tækniteiknari. Óskum eftir samviskusömum 
tækniteiknara, með starfsreynslu á því sviði.

Skipulagsfræðingur. Leitum eftir
skipulagsfræðingi með reynslu af skipulagsvinnu og 
áætlanagerð sem á auðvelt með að vinna sjálfstætt. 

Byggingafræðingur. Óskum eftir áhugasömum 
byggingafræðingi. Reynsla af áætlanagerð, 
mannvirkjaframkvæmdum og/eða  eftirliti er kostur. 

Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af vinnu í
Autocad eða Microstation, en þó ekki krafa. 

Umsóknarfrestur er til 14.maí n.k. og skal umsóknum
skilað á pdf formi til framkvæmdastjóra á netfangið
heidur@landmotun.is.  Nánari upplýsingar í síma 575-
5305 og á heimasíðu www.landmotun.is.

Öllum umsóknum verður svarað og fyllsta trúnaðar gætt
við meðhöndlun þeirra.

Umsóknir skilist til Fréttablaðsins
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík,
merkt  „Bókari 2007“ fyrir 4. maí 2007.

Bókari





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

www.kubbur.is

Verð: 27.500.000
Stærð: 102,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 19.125.000
Bílskúr: Innistæði

Lækjasmári 15
201 Kópavogi

RE/MAX LIND, Árni 893 4416, kynna: Vel skipulögð og björt 102,9 m2, 4ra
herbergja  íbúð á  2.  hæð  að  Lækjasmára  15 í  Kópavogi,  ásamt
geymsluherbergi  og  stóru  bílastæði í  kjallara.  Íbúðin  er  lögð  fallegu,
viðarmyndstruðu  plastparketi í  holi,  stofu  og í  herbergjum  en  flísar  eru  á
gólfum í  eldhúsi, í  baðherbergi, í  forstofu  og í  þvottaherbergi.  Skápar  eru  í
herbergjum.  Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  og  er  það  með  fallegri
hvítri innréttingu og baðkeri. Eldhús og innrétting þess er afar snyrtileg og lítur
vel út með góðum borðkrók, en inn af eldhúsi er þvotta- og geymsluherbergi.
Stofan er björt, með gluggum í suður og er gengið út á suður svalir úr stofu. Í
kjallara  er  rúmgott  bílastæði  og 9,6m2 geymsla.  Þetta  er  góð íbúð í  rólegu,
grónu hverfi, þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla.

Árni Ólafur
Sölufulltrúi

893 4416
arnilar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Pantið skoðun s. 893 4416

Verð: 23.600.000
Stærð: 96,4 m2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: nei

Maríubaugur 135
113 Reykjavík

RE/MAX LIND, Árni 893 4416, kynna: Útsýnið frábært. Björt, afar falleg og vel
skipulögð 96,4 m2, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð að Maríubaug 135, ofarlega í
Grafarholti,  113  Reykjavík.  Aðeins  ein  íbúð á  hverri  hæð.  Íbúðin  er  lögð
fallegum  korkflísum.  Af  rúmgóðum  stigapalli  er  gengið  inn í  andyri  með
góðum  fataskáp  til  hægri.  Til  vinstri  tekur  við  opið  rými,  sem  tengist  bjartri
stofunni á  aðra  hönd  en  mjög  rúmgóðu  eldhúsi á  hina.  Inn  af  eldhúsi  er
þvottaherbergi og gott geymsluherbergi inn af því. Gengið er út á suðursvalir
úr  eldhúsi.  Barnaherbergi  er  einkar  stórt,  14  m2,  hjónaherbergi  er  einnig
rúmgott.  Skápar eru í herbergjum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, og
er það með fallegri  hvítri innréttingu og baðkeri. Árni Ólafur

Sölufulltrúi
893 4416

arnilar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Pantið skoðun s. 893 4416



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

www.kubbur.is

Barónsstígur 63
101 Reykjavík 

Verð: 10.300.000
Stærð: 43 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 6.050.000

Kjallaraíbúð á besta stað í bænum. Íbúðin skiptist í litla stofu, herbergi með innbyggðum skáp, flísalagt
baðherbergi  með  sturtu  og  glugga.  Frammi í  sameign  er  geymsla  undir  stiga  og  eldhúsið  er  þar  líka.
Sameiginlegt  þvottahús,  þurrkherbergi  og  geymsluskúr í  garðinum fyrir  hjól  og  vagna.  Íbúðin  þarfnast
lagfæringar  og  býður  upp á  mikkla  möguleika á  breytingum.  Húsið  er í  góðu  standi.  Tilvalin  eign  til
útleigu.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl 14:00 til 14:30

Austurtún 13
225 Álftanesi

Verð: 46.900.000
Stærð: 220,5

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 28,5
Bílskúr: 37,6 fm

Glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt stórum 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 stofa
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

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag frá 16:30 til 17:00

Gvendargeisli 10
113. Grafarholti

Verð: 26,5
Stærð: 105

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 19,4

Glæsileg 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja hæða húsi með stæði í bílageymslu. Sér inngangur er af
svölum. Anddyri með skáp. þvottahús.Stofa með eikarparketi á gólfi og  útgengi á flísalagðar suðaustur
svalir. Eldhús með eikar innréttingu og flísum á gólfi.Hjónaherb. er rúmgott með skápum og eikarpaketi á
gólfi.Barnaherbergin  eru  tvö.Baðherbergið  er   flísalagt,með  baðkari  og  innréttingu.Geymslan  er  inn  í
íbúðinni.  Hvítar viðar rimlagardínur eru fyrir öllum gluggum.Sameiginleg hjóla- og vagnageymsla

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl. 14:00 - 14:30

Hlíðarhjalli 40
200. Kópavogi

Verð: 26,5
Stærð: 116,8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 16,7
Bílskúr: Já

Mjög glæsileg og einstaklega vel  skipulögð 3ja  herbergja  íbúð ,  92,6 fm á 3.hæð í  fallegu fjölbýlishúsi
ásamt 24,2fm bílskúr.  Rúmgóð stofa/setustofa,gott  sjónvarpshol  stúkað frá stofunni  með lágum vegg.
Tvö  rúmgóð  svefnherb.Bað  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari,  góðum  glugga  og  stílhreinni
innréttingu.Eldhúsið  er  fallegt  með  góðri  hvítri  beykiinnréttingu  og  borðkrók  .  Inn  af  eldhúsinu  er  mjög
gott þvottahús með glugga og góðum hillum.Á gólfum er eikarparket og flísar. Suðursvalir

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl. 14:00 - 14:30

Merkjateigur 4
270. Mosfellsbær

Verð: 19,2
Stærð: 86,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 11,8

3ja herbergja neðri sérhæð í tvíbýli  á grónum stað í Mosfellsbæ. Gengið inn í forstofu með dúk á gólfi.
Rúmgóð  stofa  með  parketi  og  opið  inn  í  eldhús,  sem  er  með  nýrri  innréttingu.  Hjónaherbergi  með
fataskáp og dúk á gólfi. Barnaherbergi með dúk á gólfi. Baðherbergi með innréttingu. Sér herbergi með
sturtuklefa.  Sér garður fylgir eigninni.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl. 14:00 - 14:30

Skipasund 11
104. Reykjavík.

Verð: 24,9
Stærð: 107,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 14,0
Bílskúr: Já

Anddyri  sameiginlegt   með  efri  hæð.Stórt  hol.Eldhús  með  snyrtilegri  gamalli  innréttingu  og
borðkrók.Baðherb  m/  dúkflísum  á  gólfi  og  upp  á  miðja  veggi,  baðkar  og   upprunal.innréttingu.   þrjú
svefnherb. tvö með góðum fataskápum.Stofa  með teppi á gólfi. Innangengt er í  sameiginlegt þvottahús
í kjallara. Bílskúr.  Búið að skipta um alla glugga og gler í húsinu nema í baðglugga.(norður hlið).Búið að
skipta um alla ofna og ofnalagnir í íbúðinni.Raflagnir endurnýjaðar og ný rafmagnstafla

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús milli kl. 17:30 - 18:00



Glæsilegar íbúðir 70-144 fm 2ja, 3ja og 4ra
Tilbúnar til afhendingar
Verð frá 20,5 milljónum
2ja herbergja íbúðir   verð frá 20.500.000
3ja herbergja íbúðir  verð frá 23.500.000
4ra herbergja íbúðir   verð frá 28.500.000

Dæmi um fjármögnun: 3ja herbergja íbúð
Verð kr 23.500.000
Útborgun 10%    2.350.000
Íbúðalánasjóður 80%   18.000.000
Lán í boði frá seljanda 10%  3.150.000

Samtals    23.500.000

SÖLUSÝNING

Flatahraun 1
220 Hafnarfjörður

Guðbergur Guðbergsson
Sölufulltrúi
893 6001

beggi@remax.is

Brynjólfur Þorkelsson
Sölufulltrúi
820 8080
binni@remax.is

Ágústa Friðfinnsdóttir
Löggiltur fasteigna-, 

Við hjá RE/MAX BÆ verðum með OPIÐ HÚS í dag milli kl. 15:00 – 17:00

Sölufulltrúar veita ráðgjöf og þjónustu á staðnum.

Heitt á könnunni.

RE/MAX BÆR kynnir glæsilegar íbúðir 
í hjarta Hafnarfjarðar að Flatahrauni 1
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VIÐ BJÓÐUM FJÖLBREYTILEG OG
SKEMMTILEG STÖRF Í SPENNANDI
UMHVERFI FLUGHEIMSINS

FLUGELDHÚS (CATERING)
Starfið felst m.a. útkeyrslu og annarri tengdri þjónustu sem fer um borð í 
flugvélar. Aldurstakmark er 20 ár. Almennra ökuréttinda krafist.

     FRÍLAGER
Lágmarksaldur 20 ár, tölvu- og enskukunnátta.

     FARÞEGAAFGREIÐSLA
Starfið felst m.a. í innritun farþega og annarri tengdri þjónustu við þá. 
Lágmarksaldur 20 ár, stúdentspróf æskilegt en ekki skilyrði, góð tungumála-
og tölvukunnátta. Umsækjendur þurfa að vera tilbúnir til þess að sækja 
undirbúningsnámskeið.

     VEITINGADEILD
Lágmarksaldur 20 ár, góð tungumálakunnátta.

     FRAKTMIÐSTÖÐ
Lágmarksaldur 19 ár, tölvukunnátta, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

     RÆSTING FLUGVÉLA
Lágmarksaldur 18 ár, almenn ökuréttindi, enskukunnátta.

Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu Flugþjónustunnar: 

KEFLAVÍKURFLUGVELLI EHF I  2. HÆÐ I  FRAKTMIÐSTÖÐ IGS
BYGGING 11 I  235 KEFLAVÍKURFLUGVELLI

EINNIG ER HÆGT AÐ SÆKJA UM STÖRF Á VEFSÍÐU IGS I  WWW.IGS.IS

Flugþjónustan Keflavíkurflugvelli ehf. 
(IGS) leitar að öflugum einstakl-
ingum í fjölbreytileg og skemmtileg 
störf hjá fyrirtækinu. Um er að ræða 
störf í Flugeldhúsi (Cateringu),
Farþegaafgreiðslu, Frílager, Frakt
og Ræstideild. Mikil áhersla er lögð 
á þjónustulund, hæfni í mannlegum 
samskiptum, reglusemi, stundvísi 
og árvekni. Unnið er á breytilegum 
vöktum og vaktaskrá birt fyrir 1 
mánuð í senn. Umsækjendur þurfa 
að vera tilbúnir til þess að sækja 
undirbúningsnámskeið, og í sumum 
tilfellum standast próf, áður en til 
ráðningar kemur.

DOMO Restaurant/Bar 
auglýsir eftir aðstoðarfólki í sal

Upplýsingar má nálgast á staðnum,
í síma 552 5588 eða domo@domo.isHúsið fasteignasala hefur verið starfrækt frá því 1992 og er

í dag 18 manna vinnustaður sem fer ört vaxandi. Vinnuandi
er góður og aðstaða góð. Við óskum því eftir kraftmiklu fólki
sem tekur áskorunum í starfi fagnandi. 

Löggiltur Fasteignasali
(Samningagerð)

Kröfur til starfsmanns:
• Sjálfstæður

• Skipalagður

• Nákvæmur

• Reynsla æskileg en ekki skilyrði

• Löggiltur fasteignasali 

Sölumaður íbúðarhúsnæðis
Kröfur til starfsmanns:

• Sjálfstæður

• Skipalagður

• Nákvæmur

• Reynsla æskileg en ekki skilyrði

• Löggiltur fasteignasali (ekki skilyrði)

Vinnutími starfsmanna er sveigjanlegur og
tekjumöguleikar góðir. 

Ferilskrá með mynd óskast send á Suðurlandsbraut
50, merkt „Húsið fasteignasala starfsumsókn“, eða
á tölvupóstfang ingvaldur@husid.is með subject
„starfsumsókn“.

Umsóknarfrestur er til 5.maí 2007 og verður
öllum umsóknum svarað fyrir 11. maí 

Fr
u

m

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
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Vodafone leitar að rauðu, traustu 
og kraftmiklu starfsfólki!

Verslunarstjóri
Vodafone vill ráða öflugan verslunarstjóra í fullt starf í eina af 
verslunum sínum. Leitað er að reglusömum, heiðarlegum og 
úrræðagóðum einstaklingi með mikla þjónustulund. 
Verslunarstjóri gengur í öll störf í versluninni, tekur virkan þátt í 
sölu og þjónustu og þarf að tryggja hvetjandi starfsanda og 
jákvæða upplifun viðskiptavina.

Hæfniskröfur
Reynsla af verslunarstörfum og verkstjórn nauðsynleg
Frumkvæði og metnaður í starfi
Góð framkoma og rík þjónustulund
Hæfni í mannlegum samskiptum
Tölvukunnátta nauðsynleg 
Menntun í formi stúdentsprófs eða sambærilegt 
framhaldsnám

Ábyrgðarsvið
Rekstur verslunar
Verkstjórn
Vinnsla rekstrarlegra upplýsinga úr tölvukerfi 
Kenna nýliðum góð vinnubrögð
Miðla vöruþekkingu til starfsmanna
Taka starfsmannaviðtöl
Stjórna öryggismálum á vinnustað

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Bjarnadóttir rekstrarstjóri 
verslana, sími 599 9000. Umsóknir óskast sendar á netfangið
gudrunb@vodafone.is fyrir 7. maí nk.

Við sem störfum undir nýju merki Vodafone ætlum okkur að
gera viðskiptavinum kleift að nýta tímann til hins ýtrasta,
því hvert augnablik er dýrmætt.

Gríptu augnablikið og lifðu núna

Ingvar Helgason
Ingvar Helgason ehf. er fyrirtæki sem starfað hefur í nær 50 ár við
sölu og þjónustu á bifreiðum. Ingvar Helgason býður upp á mjög
breitt vöruúrval, bíla sem henta við allar aðstæður. Fyrirtækið hefur
umboð fyrir þekkt og vönduð vörumerki sem sannað hafa ágæti sitt
til fjölda ára; Subaru, Nissan, Opel, Saab og Isuzu. Hjá fyrirtækinu
starfa rúmlega 100 manns og lögð er áhersla á að bjóða gott starfs-
umhverfi í þessu vaxandi fyrirtæki.

50 ár við



Tilkynning frá 
yfirkjörstjórn



Eggert Sk. Jóhannesson. Jóhannes Eggertsson.  Ólafur Thoroddsen hdl.
Bjarki F. Jóhannesson  Löggilt skipasala.  Síðumúli 13, Sími: 5 888 111

Skipamiðlunin ehf, Bátar & Kvóti. 
Sími: 5 888 111.  www.skipasala.com
Síðumúla 13.  108 Reykjavík.

HÉÐINN MAGNÚSSON  HF-28 (1354). Til sölu. 
skveiða á dragnót.

Stærð: Brl: 36 Bt: 32 Ml: 18  Sl:16  B: 4.8  D: 2.3
Smíðað 1972 í Garðabæ. Vél: Caterpillar 408 hö, 296 kW  árg.1983.
Ljósavél er ársgömul. Skipið er í topp ástandi með gilt haffær-

 frá Ósey og auka tromla fylgir með. Snurvoð 
með nýlegum tógum 1000 faðma. Skipið selst án veiðiheimilda og 
er til sýnis í Hafnarfjarðarhöfn.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

LINDARSMÁRI 2 - KÓP.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.00 OG 16.00
Sérlega glæsilegt endaraðhús á þessum vinsæla stað í smárahverfinu í Kópa-
vogi. Húsið skráð 198,1 fm með bílskúrnum sem er 22,4 fm. Húsið er mun
stærra á gólffleti því efri hæðin er þónokkuð undir súð. Skipting eignarinnar.
Neðri hæðin. forstofa, eldhús með borðkróki, þvottahús, hol, baðherbergi, stofa,
borðstofa, 2 pallar og bílskúr. Sérlega vönduð eign sem vert er að skoða.
V. 53 millj.

Sólrún og Þórður bjóða ykkur velkomin.

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Stórglæsileg 4ra herbergja 119,7 fm endaíbúð í
litlu fjölbýlishúsi í Kópavogi. Íbúðin er innréttuð
á glæsilegan hátt með vönduðum og sam-
stæðum innréttingum. Eignin skiptist í forstofu,
sjónvarpshol, stofu, eldhús, baðherbergi með
sturtuklefa og baðkari, þvottahús og þrjú
svefnherbergi. Stórar flísalagðar svalir í suður
með glæsilegu útsýni. Borðkrókur í eldhúsi er
við fallegan hornglugga með miklu útsýni.
Verð 32,5 millj.

Harpa tekur vel á móti gestum í dag
frá kl. 14-15. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Galtalind 10 - Útsýni

Fr
um

Falleg og kósý 94,9
fm, 5 herb. íbúð í
steinhúsi á frábærum
stað í hjarta Reykjavík-
ur. Íbúðin er á efri hæð
og í risi í 2ja íbúða
húsi. Fallegar gólffjalir

á gólfum og panill í lofti. Eignin skiptist í 2 stof-
ur, rúmgott eldhús með hvítri innr. og herbergi
á hæð. Í risi er rúmgott baðherb. með þak-
glugga, sturtuklefa og tengi f. þvottavél ásamt
2 herbergjum. Annað er rúmgott hjónaherb.
með svölum og fallegum kvistum. Hitt er
barnaherb. með fallegum kvistglugga. Mjög
kósý og notaleg íbúð. Gamaldags hurðir og
falleg gluggasetning. Verð 28,5 millj.

Sólveig og Guðmundur
taka vel á móti gestum milli kl. 15 og 16.

Efri bjalla. Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag frá kl. 15-16
Hallveigarstígur 4 - 101 Reykjavík

Glæsileg kjarri vaxin 9.500 fm lóð í Hestvíkinni í
Nesjaskógi við Þingvallavatn. Nánar tiltekið ca
500 m frá vatninu og í 30-35 m/ hæð með
glæsilegu útsýni yfir vatnið. Leyfi til að vera
með bát í fjöru og fleira. Verð 12,0 millj.
Greinargóð leiðarlýsing á heimasíðu okkar

www.husavik.net.
Allar nánari upplýsingar á skrifstofu.

Lóð við Þingvallarvatn
í Hestvíkinni



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

Mjög góð og rúmgóð 3ja herb. íbúð á miðhæð í litlu fjölbýli um
92,5 fm. og bílskúr 26,0 fm.  Samt. 118,5 fm. Sérþvottahús
innaf eldhúsi. Suður svalir. Laus fljótlega. Verð 25,7 millj.

Þórhildur tekur á móti áhugasömum í dag kl. 15 -17

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS í dag sunnudag kl. 15 - 17
KAMBASEL 53 - 2. hæð m/bílskúr 

OPIÐ HÚS
TJARNARBAKKI 4 - 8 REYKJANESBÆ

LAUGARDAG OG SUNNUDAG MILLI 11.00 – 15.00
FULLBÚNAR SÉRHÆÐIR!

Þetta fylgir hverri íbúð:

• Óvenju stórar og glæsilegar innréttingar.

• Vandað eikarparket og flísar á gólfum.

• Glæsilegt hornbaðkar.

• Þvottavél og þurrkari.

• AEG bakarofn og keramik helluborð með snertirofum.

• AEG eyju- eða veggháfur.

• AEG uppþvottavél og ísskápur.

Hægt að fá fullbúinn bílskúr með íbúðum. 2,5 millj.

Afhending fljótlega!

Sérlega fallegar sérhæðir með sérinngangi í vönduðum 2ja hæða
húsum.

Íbúðirnar eru mjög rúmgóðar 97 fm – 130 fm, 3ja og 4ra
herbergja og skilast fullfrágengnar með vönduðum gólfefnum.

Húsin liggja stutt frá Reykjanesbraut sem verið er að tvöfalda og
því verður þægilegt að aka til Reykjavíkur á stuttum tíma.

VERÐ 18,4 millj. – 23,9 millj.

Fr
um

SÖLUAÐILAR:
FULLBÚIN SÝNINGARÍBÚÐ Á STAÐNUM!

Sölufulltrúar verða á staðnum
með nánari upplýsingar. FASTEIGNASALA

STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Glæsilegur sumarbústaður í Grímsnesi

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá glæsilegan 178,3 m2 sumarbústað ásamt 19,3 m2 útihúsi og ca.
150 m2 timburverönd á rúmlega 1 hektara eignarlóð við Ásabraut 2-4 í Ásgarðslandi í Grímsnesi.
Bústaðurinn selst í byggingu, fullbúinn að utan, en tilbúinn undir tréverk að innan og er tilbúinn til
afhendingar við kaupsamning. Þetta er sérlega vandaður og glæsilegur sumarbústaður á góðum
útsýnisstað í fallegu sumarhúsalandi í Grímsnesi. Verð kr. 32,5 m.

Allar nánari upplýsingar gefur Einar Páll, fasteignasali, hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar.
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Dvergahraun 18 - Miðengi - Grímsnesi
Sölusýning í dag kl. 15:00 - 16:00

28.900.000
Fallegt og vandað102 fm. 4. herb. heilsárshús á steyptum grunni með gólf-
hita. 6.700 fm kjarri vaxin eignarlóð til móts við Kerið. 140 fm. verönd í kring-
um húsið. Húsið er tilbúið til afhendingar strax.

530 1800

Akstursleið:
Fyrsta beygja til vinstri eftir að komið er framhjá Kerinu í Grímsnesi merkt
Miðengi – Ekið þaðan eftir merkjum Draumahúsa.

Upplýsingar gefur Helgi í síma 663 2411

Verð: 18,9-19,4
Stærð: 169,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Bílskúr: já

Lyngmói 5-7
Selfoss

Húsið  er  hannað  af  Guðmundi  Gunnlaugssyni  FAÍ.  Við  hönnun  var  lögð
áhersla  á  fallegt  og  nýtískulegt  útlit,  góða  nýtingu  íbúðar  en  um  leið
sveigjanleika í innra skipulagi þannig að kaupandi geti aðlagað húsnæðið að
eigin  ósk.  Húsið  stendur  á  góðum stað  við  rólega  botngötu.  Innra  skipulag
skv. teikningu: Þrjú svefnherbergi, rúmgóð stofa og eldhús í opnu rými, Gott
baðherbergi  og þvottahús og innbyggð bílgeymsla og geymsla inn af henni.
Lofthæð í  húsinu  er  góð,  en  gert  er  ráð  fyrir  að  endanleg  lofthæð verði  um
2,70  m.   Ásett  verð  og  byggingarlýsing  miðast  við  að  íbúðinni  verði  skilað
rúmlega fokheldri, þ.e. fullfrágengin að utan og einangraðir útveggir að innan.
Lóð  verður  grófjöfnuð.   Nánari  skilalýsing  og  upplýsingar  hjá  sölufulltrúa,
Snorri Sigurfinnsson s 8648090 eða ss@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Ágústa
Friðfinnsdóttir

lögg. fasteignasali

BÆR

Opið hús í dag kl. 15:30 - 16:00





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

Fr
um Rauðamýri 2-17 og Hamratún 1-13, Mosfellsbær

Söluaðili:
Traustur Byggingaraðili:

Sölumenn Höfða verða á staðnum
með teikningar og allar nánari upplýsingar.

Heitt kaffi á könnunni.

Sölusýning í dag sunnudag frá kl 14:00 til 16:00Sölusýning í dag sunnudag frá kl 14:00 til 16:00
Raðhús á einni og tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsin eru flest til afhendingar strax, fullbúin að utan og með frágenginni lóð.

Að innan eru húsin afhent fokheld eða tilbúin til innréttinga. Húsin eru frá 163-206 fm, 3-4 svefnherbergi. Mikil lofthæð og frábært skipulag.

Verð frá 27,9-31,9 millj. fokheld. Tilbúin til innréttinga frá 34,9-38,9 millj.

Sérlega vandaður frágangur. Álklæddir gluggar og húsin eru sölluð og klædd og því sem næst viðhaldsfrí.

Snjóbræðsla er í innkeyrslum og grill suð-vestur verandir í garði.

Stutt í margvíslega þjónustu og ósnortna náttúru.

Nú er rétti tíminn til að tryggja sér hús á hagstæðu verði !

Sýnum í dag sérlega fallega og snyrtilega 4ra herb. íbúð litlu fjölbýli við Seil-
ugranda, ásamt stæði í bílgeymslu. Þrjú rúmgóð svefnherb. og stór stofa
m/suðursvölum. Barnvænt umhverfi og stutt í skóla og alla þjónustu.
Verð kr. 28,9 millj.

Sölumaður Höfða verður á staðnum kl. 15-17 í dag.
Allir velkomnir.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Seilugrandi 5 - Íbúð 301

Stórglæsileg 110,5 fm. íbúð á 2. hæð í nýju lyftuhúsi í Bryggjuhverfinu.
Sérlega vandaðar innréttingar og gólfefni. Þvottahús innan íbúðar. Suður
svalir. Eign sem vert er að skoða strax.
Verð 30,9 millj.

Rebekka tekur vel á móti ykkur í dag frá kl. 15:00 til 17:00.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00.
Naustabryggja 57, íbúð 0207.

Sérlega falleg og vel skipulögð 86,7 fm 3ja herb. íbúð á jarðhæð í snyrtilegu
fjölbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. Suður garður, um 37 fm, með hellu-
lagðri verönd og skjólgirðingu. Stutt í skóla, leikskóla, verslun og alla þjón-
ustu. Íbúðinni fylgir 6,5 fm sér geymsla í kjallara sem ekki er skráð í fermetra-
tölu íbúðar íbúðin er því 80,2 fm + geymsla. Hús og sameign eru sérlega
snyrtileg. Verð 23,5 millj.

Þorsteinn og Jónína sýna íbúðina
í dag frá 15:00 til 17:00.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Lautasmári 16 - Íbúð 102

Opið hús í dag á milli kl. 14:00 og 16:00
Blikaás 7 - Íbúð 203

Í dag sýnum við 4 síðustu 3ja herbergja íbúðirnar í þessu glæsilega húsi. Íbúðirnar eru til afhendingar STRAX, fullbúnar án
gólfefna. Glæsilegar innréttingar frá InnX. Flísalögð baðherbergi. Íbúðirnar eru um 98 fm. Sérstæði í bílageymslu fylgir 3
íbúðum. Verð frá 25,5 til 25,9 millj.

Sölumaður Höfða á staðnum í dag frá kl. 16:00 til 18:00.

Sölusýning í dag frá kl. 16:30 til 18:00
Perlukór 1 Kópavogi

Opin hús – opin hús – opin hús - opin hús

Sérlega falleg og vel skipulögð 4ra herb. endaíbúð á 2.hæð í nýlegu, klæddu
fjölbýli á þessum eftirsótta stað. Sér inngangur. Tvennar svalir. Flísar og park-
et á gólfum. Þvottahús í íbúð. Glæsilegar innréttingar m. granítborðplötum.
Verð 27,9 millj.

Ásgeir og Dagbjört sýna íbúðina
í dag frá kl. 14:00 til 16:00.

Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.-skipasali
og Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali



Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.isOpið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali
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Opin hús í dagOpin hús í dag
6

ÁSABRAUT 9
GRINDAVÍK

Falleg og sérlega vel viðhaldið 122,6 fm ein-
býli ásamt 35,2 fm bílskúr, samtals 157,8
fm. Þrjú svefnherbergi.
Verð 21,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Bryndís

tekur á móti gestum s: 426 8178

LITLUVELLIR 7
GRINDAVÍK

Fallegt, talsvert endurnýjað 90,1 fm raðhús
ásamt 25,8 fm bílskúr, samtals 115,9 fm á
góðum stað. Tvö svefnherbergi.
Verð 18,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Lúðvík og Elísabet

taka á móti gestum s: 436 1113

BAÐSVELLIR 3
GRINDAVÍK

Talsvert endurnýjað 141 fm einbýli ásamt
38,8 fm bílskúr, samtals 179,8 fm á sérlega
góðum stað. 4 sv.herb. Verönd með heitum
potti og skjólveggjum.
Verð 26,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Harpa og Roland

taka á móti gestum s: 426 8663

NORÐURVÖR 6
GRINDAVÍK

Fallegt 158,7 fm parhús ásamt 33,6 fm bíl-
skúr, samtals 181 fm. 3 sv.herb. Sólskáli
með nuddpotti. Verönd. Falleg ræktuð lóð.
Verð 22,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Þóra og Sveinbjörn

taka á móti gestum s: 555 1706

HEIÐARHRAUN 15
GRINDAVÍK

Fallegt 133,5 fm raðhús ásamt 40 fm bílskúr,
samtals 173,5 fm. 4 sv.herb. Nýlegt eldhús.
Góð verönd m/skjólveggjum. Laust fljótlega.
Verð 19,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Linda og Ottó

taka á móti gestum s: 421 3804

SELSVELLIR 16
GRINDAVÍK

Bjart og fallegt 125,1 fm einbýli ásamt 49,1
fm bílskúr, samtals 174,2 fm á góðum stað.
4 sv.herb. Mikið endurnýjuð eign.
Verð 27,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Grétar og Harpa

taka á móti gestum s: 587 3718

LEYNISBRAUT 12A
GRINDAVÍK

Fallegt 10,5 fm parhús/raðhús á góðum stað
miðsvæðis í bænum. 2 sv.herb. Bílskúrsrétt-
ur.
Verð 18,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Sigurður

tekur á móti gestum s: 897 6378

STAÐARSUND 7
GRINDAVÍK

Fjögur 100 til 140 fm atvinnubil. Stórar
innkeyrsludyr, hiti í gólfi, mikil lofthæð.
Verð frá 11,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-16
Jón tekur á móti gestum

s: 691 5698
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Langahlíð 13
Vorum að fá í sölu fallega og vel skipulagða 4ra herbergja íbúð í
kjallara á þessum vinsæla stað. Eignin skiptist í hol, 3 svefnher-
bergi, rúmgóða stofu, eldhús m/borðkrók og nýlegri innréttingu.
Baðherbergi m/sturtu og er flísalagt í hólf og gólf. Góður garður
með leiktækjum við húsið. Verð: 23,6 millj.
Inga Lilja tekur á móti gestum í dag frá klukkan 15:00-16:00.

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

Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

Víkurás 2
Nýstandsett, glæsileg, björt og vel skipulögð 4ra herbergja. íbúð á
3. hæð ásamt stæði í bílageymslu alls 111,1 fm., á barnvænum og
rólegum stað. Nýtt eldhús með innréttingu úr eik, ný tæki. Björt og
góð stofa, rúmgóðar vestursvalir. Þrjú svefnherbergi, öll með góð-
um fataskápum. Nýstandsett baðherbergi. Stutt í alla þjónustu.
EKKI MISSA AF ÞESSARI. Verð 24,9 millj.
Gísli og Ingunn taka á móti gestum í dag frá klukkan 15-17.

Hverfisgötu 4-6 • 101 Reykjavík • Sími 561 7765 • Fax 561 7745

DP LÖGMENN www.dp.is DP FASTEIGNIR www.dpfasteignir.is

Eign óskast á
höfuðborgarsvæðinu

Undirrituðum hefur verið falið að leita eftir að
lágmarki 110 fm 4-5 herbergja rúmgóðri íbúð á
höfuðborgarsvæðinu. Óska staðsetning er í
Grafarvoginum en aðrir möguleikar koma
sterklega til greina.

Áhugasamir vinsamlegast
hafið samband við
undirritaðan í síma

510-3800 eða 895-8321

Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Fr
um

Reynir
Björnsson

lögg. fasteignasali

Fr
um

115,3 fm glæsileg 3-4ra herbergja íbúð á 1. hæð með sérinngangi í
nýuppgerðu húsi við Starmýri. Íbúðin er öll endurnýjuð á fallegan hátt.
Lofthæð ca 2,8 m. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með borðstofu, stofu, tvö
góð herbergi, geymslu (nýtt sem herbergi), baðherbergi og þvottahús. Einnig
fylgir sér geymsla. Verð 35,9 millj.

Opið hús í dag milli kl. 14.00 og 16.00. 1. hæð.

Starmýri 2B – opið hús   

Laugavegur 182 4. hæð • 105 Rvk
Sími 533 4800

Björn Þorri, hdl., lögg. fast.sali. –  Karl Georg, hrl., lögg. fast.sali.

36.900.000
Glæsileg og frábærlega staðsett 103,8
fm. 4ra herbergja íbúð á 4. hæð í 5 íbúða
fjölbýli. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Eignin skiptist í forstofu/hol, 2 stofur, 2
svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, sérgeymslu og sameiginlegt
þvottahús. 3 metra lofthæð í eigninni.
Þórarinn sölumaður Draumahúsa tekur á móti gestum.

Fr
um

Tjarnargata 10a, 4.hæð - 101 Rvk 

Opið hús í dag kl. 15:00 - 16:00

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
um

4ra herb. 120 fm glæsileg endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er byggð af ÞG-verk og er vönduð í alla staði. Fallegt
útsýni. Sér þvh. Hornbaðkar. Stór geymsla. Hagstæð kjör. V. 28,8 m.

EIGNIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG (SUNNUDAG) FRÁ KL. 13-15.

OPIÐ HÚS 
ÁLFKONUHVARF 27 2.H.H. - KÓPAVOGI

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

Opið verður frá kl. 14:00 til 16:00
Kíkið við og við tökum hlýlega á móti ykkur

Heimili þitt við Miðjarðarhafið
Kynning Skúlagötu 17, í dag sunnudaginn 29. apríl.

Viðskiptahúsið kynnir fasteignir við strendur Spánar, Mallorka og Mexíkó.
Um er að ræða fullbúnar gæðaeignir frá hinu virta byggingafélagi á Spáni, TM Real Estate Group.

Höfum nýjan DVD disk sem inniheldur upplýsingar um svæðin, eignirnar og næsta nágrenni.
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OPIÐ HÚS Í DAG
Barrholt 10 - Mosfellsbæ

Fallegt 224,7 m2 einbýlishús á einni hæð með bílskúr og vinnustofu við Barrholt í Mosfellsbæ.
Um er að ræða “hefðbundið” 174 m2 einbýlishús í Mosfellbsæ, en á síðasta ári var byggt við húsið 50
m2 vinnustofa sem eftir er að fullklára. Hún gæti einnig vel nýst sem stór bílskúr, unglingaherbergi eða
aukíbúðarrými. Frábær staðsetning, rétt við alla þjónustu og skóla.
Verð kr. 49,5 m.

Lúðvík, s. 897-7518 tekur á móti gestum í dag á milli kl. 14-15.

Fr
um

Rauðarárstígur
Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 284

Remax Lind kynnir til sölu söluturninn og veitingasöluna Svarta svaninn við Rauðarárstíg í Reykjavík.  Um
er að ræða rótgróið fyrirtæki með góða framlegð og mikla möguleika.  Rekstur fyrirtækisins er tvískiptur,
annars vegar hefðbundinn rekstur og sala á smávöru/matvöru sem gefur vel af sér í dag og hins vegar er
til  staðar  mjög  vel  tækjum  búið  veislueldhús  sem  hefur  til  dagsins í  dag  lítið  verið  nýtt.   Þetta  er
spennandi tækifæri fyrir rétta aðila.   Mjög hagstætt verð í boði, langtímaleigusamnningur.

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84

Sími
535 0200

www.neseignir.is

Herrafataverslun Birgis er til sölu

Fr
um

Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Allar nánari upplýsingar gefur

Kristinn R. Kjartansson hjá Neseignum

í símum 535 0200 og 820 0762

Kristinn Kjartansson
Sölustjóri

gsm: 820 0762
kristinn@neseignir.is

Pétur Kristinsson
Lögg. fasteigna- skipa-

og firmasali
Lögg. verðbréfamiðlari

gsm: 893 9048
pk@isl.is

Hjallasel 49
Reykjavík

Verð: 28.500.000
Stærð: 80

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 13.800.000
Bílskúr: nei

Remax Lind  kynnir  fyrir  eldri  borgara  sérlega  fallegt  80  fm.  parhús á einni  hæð á  skjólsælum stað  við
Seljahlíð í  Breiðholti.   Seljahlíð  er  hjúkrunar  og  þjónustuheimili  fyrir  aldraða.   Komið  er  inn  í  flísalagða
forstofu með fatahengi.   Innaf forstofu er rúmgóð geymsla.  Í  íbúðinni  er stórt  og rúmgott baðherbergi
með  sturtuklefa  sem  er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  tengi  fyrir  þvottavél.  Stórt  hjónaherbergi  með  góðum
fataskápum.  Stofa með parketi, þar er útgengt í sólstofu.  Eldhús með fallegri beyki innréttingu.

Sigurdór B.
Sölufulltrúi

663 3300
sb@remax.is

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

 Bókaðu skoðun í dag

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

www.domus.is

Fr
um

Mjög fallegt 150 fm heilsárshús á eignarlóð með bílskúr við Freyjustíg.
Húsið er 125fm ásamt 25 fm bílskúr/gestahúsi, samtals 150 fm. Húsið er
klætt með borðaklæðningu og flísum.  Ál-tré gluggar og hurðir. Húsið
skilast með gólfhita og  tilbúið til innréttinga  að innan, en fullbúið að ut-
an, hellulagt og frágengin sólpallur. Glæsilegt útsýni.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

FREYJUSTÍGUR 16 - ÁSGARÐUR VIÐ SOGSBAKKA

Sölusýning
í dag milli kl. 15.30 - 17.00

Glæsileg, stór og björt 167,1 fm íbúð ásamt millilofti sem ekki er skráð inní
fermetratölu eignar. Parket og flísar á gólfum. Falleg eikarinnrétting í eldhúsi.
Rúmgott baðherbergi með hornbaðkari með nuddi   Íbúðin er öll ný og gerð
á vandaðan máta. Hér er um að ræða  mjög rúmgóða eign á góðum stað í
Vogunum.  Hentar þeim vel sem vilja mikið rými.  Næg bílastæði við húsið.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

DUGGUVOGUR 10 - 104 REYKJAVÍK

Sölusýning
í dag milli kl. 13.30 - 14.30

Virkileg falleg og vönduð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi í
4ra íbúða húsi. Stór og skemmtilegur sólpallur útaf stofu. Íbúðin er öll
parketlögð fyrir utan baðherbergi og eldhús, sem eru flísalögð.  Mjög stutt
er í skóla og leikskóla. Frábær eign fyrir fjölskyldufólk. Möguleiki á að yfir-
taka hagstæð lán.

Ágúst R. Pétursson,
Sölufulltrúi

agust@domus.is
sími 664 6025 / 440 6025

KRÍUÁS 3 - 221 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 27,4 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15 - 16

Stór og björt 139 fm íbúð á 2. hæð.  Mikil lofthæð er í íbúðinni. Góð stað-
setning miðsvæðis í Rvk.  Eldhús með stórri, glæsilegri innréttingu, vinnu-
eyju, háfi og uppþvottavél. Baðherbergi er stórt og flísalagt í hólf og gólf.
Góður ítalskur sturtuklefi með nuddstútum. Stór geymsla er inn af íbúð-
inni. Hér er um að ræða rúmgóða eign á góðum stað.  Næg bílastæði við
húsið. Eign sem býður upp á mikla möguleika.

Ágúst R. Pétursson,
Sölufulltrúi

agust@domus.is
sími 664 6025 / 440 6025

SÚÐARVOGUR 7 - 104 REYKJAVÍK

Verð 29,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.00 - 14.30

Falleg 3ja herb. 88,4 fm. íbúð ásamt 24 fm. bílskúr samt. 112,4 fm. á 2.
hæð á vinsælum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Tvö rúmgóð herbergi. Eik-
arparket á stofu. Skipti á stærri eign möguleiki. Hér er um að ræða góða
eign sem staðsett er á rólegum stað í nálægð við Háskóla Íslands.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

HJARÐARHAGI 38 - 107 REYKJAVÍK

Verð 24,7 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.30 - 15.00

Ágúst R. Pétursson,
Sölufulltrúi

Björgvin Víðir 
Guðmundsson

Sölufulltrúi

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri

Guðrún
Magnúsdóttir,
Móttökuritari

Guðrún
Sigurðardóttir

Skjalagerð

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

Helgi Már 
Mogensen
Skjalagerð



Akureyri Hafnarstræti 91 l Borgarnes Borgarbraut 61 l sími 440 6140 l Egilsstaðir Kaupvangur 3a l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Fallegt raðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr alls um 166 fm. Á efri hæð
er 3 svefnherbergi ásamt baðherbergi og á neðri hæð er eldhús,
stofa,borðstofa forstofa og snyrting. Húsið hefur töluvert verið endurnýjað.
Fallegur og skjólsæll garður sem snýr í suður.

Linda B Stefánsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

ÁLFHÓLSVEGUR 20 - 200 KÓPAVOGUR

Sölusýning
í dag milli kl. 14.00 - 14.30 

Virkilega smart 72 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin
skiptist í 2 stofur, svefnherbergi, eldhús, hol og baðherbergi. Parket á gólf-
um í stofum, herbergi og holi, lakkað gólf í eldhúsi og flísar á baði.

Linda B Stefánsdóttir 
Löggiltur fasteignasali

linda@domus.is
664 6015/440 6015

FRAMNESVEGUR 30 - 101 REYKJAVÍK

Sölusýning
í dag milli kl. 15.00 - 15.30 

Falleg 4ra herbergja 105,2 fm. íbúð ásamt 21,8 fm. bílskúr, samtals 127
fm. á góðum stað í Hafnarfirði. Eikarparket á gólfi nema baðherbergi og
eldhúsi en þar eru flísar á gólfi. Hjónaherbergi rúmgott með góðum skáp.
Útgengi út á flísalagðar svalir út frá stofu.  

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

SLÉTTAHRAUN 32 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 22 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 16.45 - 17.15

Vinsamlega hafið samband við eigandann í síma 899-0189 sem mun
sýna sumarhúsið í dag milli kl. 13 - 16. 
Fallegt sumarhús í Skeiða- og Gnúpverjahreppi á Stóra Hofi.  Húsið er 54,8
fm. á góðum stað í nálægð við Flúðir. Skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi,
stofu, eldhús sem er opið inn í stofu og baðherbergi. Hálfur hektari leigu-
land í landi trésmiðjufélagsins, búið er að borga til 99 ára. Stutt í alla þjón-
ustu og afþreyingu og golfvöllur á sumarbústaðalandinu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

HRÚTLÁGAR 2 - SKEIÐA- OG GNÚPVERJAHR.

Verð 13 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 13.00 - 16.00

Gott einbýlishús með 5 svefnherbergjum í rólegum botnlanga við gróna
og fallega götu. Innbyggður bílskúr. Húsið er steni klætt að utan. Mikil loft-
hæð í hluta hússins. Hægt er að skipta húsinu í 2 íbúðir.  Góður garður.
Umsjón: Sæunn og Magnús

Magnús S. 
Kristinsson
Sölufulltrúi

magnus@domus.is
664 6021/440 6021

SMÁRARIMI 34 - 112 REYKJAVÍK

Verð 54,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 16.00 - 17.00

Gott 5-6 herbergja 224,6 fm. endaraðhús á tveimur hæðum ásamt bílskúr
í rólegu og fjölskylduvænu hverfi í Garðabæ. Loft á efri hæð upptekin.
Þrjú svefnherbergi. Stór stofa og sólstofa.  Fallegur garður. Mjög góð eign í
góðu ástandi.

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi

saeunn@domus.is
864 3338/440 6026.

BÆJARGIL 76 - 210 GARÐABÆR

Verð 55,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 13.00 - 14.00

Þriggja herbergja íbúð á jarðhæð/kjallara með sérinngangi í Hafnarfirði.
Björt stofa og góð herbergi. Eldri innrétting í eldhúsi. Mjög góð sem fyrsta
eign. Hagstæð lán  geta fylgt.

Magnús S. 
Kristinsson

Viðskiptastjóri
magnus@domus.is
664 6021/440 6021

STRANDGATA 81 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 16,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.30 - 15.00

Gott og vel staðsett 228 fm raðhús á tveimur hæðum, með innbyggðum
bílskúr. Húsið er endurhannað að innan af Halldóri Gíslasyni. Svefnher-
bergin eru 3 og möguleiki er á að nota rými á neðri hæð fyrir svefnher-
bergi. Stutt er í skóla og verslanir. Suðurgarður. 

Sæunn Þórisdóttir
Sölufulltrúi

saeunn@domus.is
864 3338/440 6026.

STÓRIHJALLI 35 - 200 KÓPAVOGUR

Verð 46,9 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 14.30 - 15.00

Rúmgóð og falleg 3ja herbergja 102,5 fm. íbúð á fyrstu hæð, með útgengi
frá stofu út í sér garð. Eikarparket á stofu, eldhúsi, holi og herbergjum.
Geymsla og þvottahús eru innan íbúðar. Húsið málað og sprunguviðgert
fyrir 3 árum síðan og skipt um teppi á stigagangi. Vel skipulögð eign á vin-
sælum stað í Grafarvogi.  

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

VEGHÚS 7 - 112 REYKJAVÍK

Verð 22,5 millj.

Sölusýning
í dag milli kl. 15.30 - 16.00

Gróðursæld. Mjög fallegt og vel viðhaldið 43,8 fm. sumarhús í Húsafelli.
Húsið skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús sem er opið inn í
stofu og baðherbergi. Nýr og fallegur 120 fm pallur. Húsið stendur á 1ha
leigulóð með fallegum og miklum gróðri. Vel staðsettur bústaður í Húsa-
felli sem býður upp á alls konar afþreyingu t.d. golfvöll, hestaleigu, sund-
laug, verslun og fallegar gönguleiðir. Vinsamlega hafið samband við eig-
andann í síma 843 0856 sem mun sýna sumarhúsið

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

KIÐÁRBOTNAR 50 - SUMARHÚS HÚSAFELLI

Verð 10 millj.

Sölusýning

Lára Björg
Sigurbjarnard.
Þjónustufulltrúi

Magnús S. 
Kristinsson

Viðskiptastjóri

Sæunn Þórisdóttir,
Sölufulltrúi

Bjarni Björgvinsson
Lögg. fasteignas. Hdl.

Jón Eiríksson
Lögg. fasteignas. Hdl.

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Linda B. Stefánsdóttir
Viðskiptafræðingur

Löggiltur fasteignasali

María Magnúsd.,
Lögg. fasteignas. Hdl.

Ævar Dungal
Löggiltur fasteignasali
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