
  Sölufulltrúar Viðar Ingi Pétursson vip@365.is 512 5426 Hrannar Helgason hrannar@365.is 512 5441

Viltu vera 
í okkar liði?
Actavis er alþjóðlegt fyrirtæki sem sérhæfir sig í þróun, framleiðslu 
og sölu hágæðasamheitalyfja. Actavis hf. er eitt af dótturfyrirtækjum 
samstæðunnar og er framleiðslueining fyrirtækisins hér á Íslandi. 
Fyrirtækið er staðsett í Hafnarfirði og hjá okkur starfa um 270 
starfsmenn, flestir á framleiðslu- og gæðasviðum.

Nánari upplýsingar veitir Jenný Sif Steingrímsdóttir, jsteingrimsdottir@actavis.is.

Actavis hf. Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfirði s 550 3300 f 550 3301 @ actavis@actavis.is w www.actavis.is 

Umsóknir óskast fylltar út á www.actavis.is, undir Störf í boði fyrir 29. november nk.

Gæðatryggingardeild Actavis hf. leitar að starfsfólki í eftirfarandi störf:

Starf teymisstjóra  – Teymisstjóri ber ábyrgð á að verkefni framleiðslu- og pökkunarteyma séu unnin í réttri forgangsröðun og í samræmi við þá staðla sem Actavis hefur 
sett sér. Starfið felur í sér mikil samskipti við ábyrgðarhafa deildarinnar í tengslum við þau verkefni sem falla undir teymin og tengjast gæðum framleiðsluvörunnar.  

Starfsmaður í sýnatökuhóp – Sýnatökuhópur gæðatryggingardeildar hefur það megin hlutverk að sjá um framkvæmd sýnatöku og umsýslu sýna af öllum 
aðföngum sem notuð eru við framleiðsluna.

Helstu verkefni:
umsjón og stýring á daglegum verkefnum framleiðslu- og pökkunarteyma
starfsmannamál tengd teymunum 
verkefnastjórnun í úrbótaverkefnum
viðhald og þróun gæðakerfa

Helstu verkefni:
sýnataka af hráefnum, pökkunarefnum, millivöru og vatni
útprentun rannsóknarskráa
rannsókn á pökkunarefnum
skoðun á millivöru
skráning og varsla sýna
samantekt gagna á fullbúnar vörur

Menntunar- og hæfniskröfur:
háskólapróf í lyfjafræði eða önnur raunvísindamenntun
reynsla af stjórnun og gæðakerfum (GMP, ISO, etc.) er æskileg
samstarfs- og skipulagshæfni
sjálfstæð vinnubrögð og metnaður í starfi
nákvæm og öguð vinnubrögð ásamt þjónustulund
góð ensku-, íslensku- og tölvukunnátta

Menntunar- og hæfniskröfur:
stúdentspróf eða nám í lyfjatækni
þekking á starfsemi lyfjaiðnaðar er kostur
góð þjónustulund og skipulagshæfni
góð ensku-, íslensku- og tölvukunnátta
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HEFUR ÞÚ ÁHUGA Á FÖRÐUN?

Aveda óskar eftir að ráða förðunarfræðing sem hefur 
brennandi áhuga á förðun og tískutil starfa í Aveda 
versluninni Kringlunni.

Umsóknum er hægt að skila í verslunina til 1. desember.
Einnig er hægt að senda umsóknir á tölvupóstfangið 
hronn@aveda.is, eða hringja í Hrönn í síma 862 83 62

Lögfræðingur óskast
ERGO lögmenn óska eftir því að ráða lögfræðing til starfa. 
Viðkomandi þarf að geta hafi ð störf sem fyrst. Um er að ræða 
fullt starf löglærðs fulltrúa á stofunni við margvísleg og krefjandi 
verkefni. Málfl utningsréttindi eru æskileg en ekki nauðsynleg. 
 
Umsóknarfrestur er til mánudagsins 30. nóvember nk. 
Umsóknir skal senda á netfangið: johann@ergologmenn.is. 
Nánari upplýsingar um starfi ð veitir Jóhann H. Hafstein á 
framangreindu netfangi.

ERGO lögmenn, Turninum, Smáratorgi 3, 201 Kópavogi.

Notuð húsgögn og húsbúnaður
Sendiráð Bandaríkjanna hefur opnað uppboðsvef með notuð húsgögn, 

heimilistæki og ýmsan annan búnað.  
Nánari upplýsingar eru á www.usauppbod.is

Spennandi störf í boði 
Finnst þér gaman að vinna fjölbreytta 

vinnu með skemmtilegu fólki? 

Þá er hér starf fyrir þig! 

Lækjarás er dagþjónusta fyrir fullorðið fólk með 
þroskahömlun, staðsett í Stjörnugróf 7. Við leitum að 

þroskaþjálfa, félagsliða og stuðningsfulltrúa í 100% stöður 
til að bætast í öfl ugan starfsmannahóp. Vinnutíminn er 

frá 8.30-16.30 virka daga. Stöðurnar eru lausar frá 
14.desember 2009 og febrúar 2010. 

Upplýsingar um Lækjarás er að fi nna á heimasíðu
http://www.styrktarfelag.is/

Nánari upplýsingar gefa Guðbjörg Haraldsdóttir og 
Sigurbjörg Sverrisdóttir í síma 4140560, einnig gefur 

starfsmannastjóri upplýsingar í síma 4140500. 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Lagerstjóri
Innflutnings - og þjónustufyrirtæki óskar eftir að ráða lagerstjóra.
Um fullt starf er að ræða.

· Verkstjórn á lager
· Yfirumsjón með skráningu á vörum úr tolli
· Almenn lagerstörf s.s. afgreiðsla pantana
  og vörumóttaka

· Góð almenn tölvukunnátta
· Reynsla af verkstjórn
· Þekking á glugga-, læsinga- 
  og hurðabúnaði kostur

Starfssvið Hæfniskröfur

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta

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

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á heimasíðu HH Ráðgjafar
www.hhr.is og eru áhugasamir beðnir um að sækja um starfið þar.

Vélstjóri/Vélvirki
Fyrirtæki á sviði kæli - og frystikerfaþjónustu óskar
eftir að ráða starfsmann.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 16:00. Yfirvinna í boði.

· Uppsetning kæli- og frystikerfa
· Reglubundið eftirlit með kæli-
  og frystikerfum
· Viðhald og þjónusta

· Menntun á sviði vélstjórnar/vélvirkjunar
· Rík þjónustulund
· Metnaður og frumkvæði í starfi

Starfssvið Hæfniskröfur

Flokkun og utanumhald tölfræðiverkefna

Skilgreining lykilgagna

Skýrslugerð

Viðhald gagnagrunna

Kerfisfræðingur eða sambærileg menntun

Reynsla af tölfræðiverkefnum

Reynsla af SQL og Microsoft Reporting Services

Sjálfstæð, öguð og skipulögð vinnubrögð

Nánari upplýsingar um starfið veitir Emilía Sveinbjörnsdóttir 
verkefnastjóri starfsmannamála, emila@ils.is.

Umsóknarfrestur er til og með 6. desember næstkomandi 
og sótt er um starfið á heimasíðu Íbúðalánasjóðs.

Flokkun og utanumhald tölfræðiverkefna Kerfisfræðingur eða sambærileg menntun

Tilgangur Íbúðalánasjóðs er að stuðla að því 
með lánveitingum og skipulagi húsnæðis-
mála að landsmenn geti búið við öryggi og 
jafnrétti í húsnæðismálum og að fjármunum 
verði sérstaklega varið til þess að auka 
möguleika fólks til að eignast og leigja 
húsnæði á viðráðanlegum kjörum. 

Starfsmannastefna Íbúðalánasjóðs tekur mið 
af jafnréttisáætlun. Umsóknir gilda í 6 mánuði 
ef ráðið verður í önnur störf á þeim tíma.



fagmennska

Hlíðasmári 14, 201 Kópavogur | Hafnarstræ  102, 600 Akureyri
Sími: 545 3200 | Fax: 545 3201 | www.maritech.is

Sölumaður 
viðskiptahugbúnaðar
Starfið felst í kynningu og sölu á  
hugbúnaðarlausnum og þjónustu 
Maritech. 
Hæfniskröfur: 

• Háskólapróf
• Þekking á Microso  lausnum. 
• Þekking á viðskiptahugbúnaði.
• Reynsla af rekstri og/eða bókhaldi. 
• Reynsla af sölustarfi.

Navision forritari 
Starfið felst í forritun, þróun og 
innleiðingu á hugbúnaðarlausnum 
Maritech.
Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í tölvunarfræði eða 
sambærilegt.

• Reynsla af forritun í Microso  
Dynamics NAV lausnum.

• Þekking á SQL grunnum.

Nánari upplýsingar:
Margrét Gunnlaugsdó r, sviðsstjóri viðskiptasviðs – margretg@maritech.is
Jón Heiðar Pálsson, sviðsstjóri sölu- og markaðssviðs – jhp@maritech.is
Sigríður Helga Hermannsdó r, sviðsstjóri þróunarsviðs – sigridur@maritech.is
Hrannar Erlingsson, framkvæmdastjóri – hrannar@maritech.is

Fyllsta trúnaðar er gæ  í meðhöndlun umsókna og fyrirspurna.
Umsóknir skal senda á starf@maritech.is fyrir 30. nóvember.

Navision ráðgjafi
Starfið felst í ráðgjöf og þjónustu við 
hugbúnaðarlausnir Maritech l 
viðskiptavina.
Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í viðskiptafræði eða 
sambærilegt.

• Þekking á Microso  Dynamics NAV.
• Reynsla af rekstri og/eða bókhaldi.

Forritari í 
gagnagrunnslausnum
Starfið felst í hönnun, greiningu og 
forritun á gagnagrunnslausnum. 
Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í tölvunarfræði eða 
sambærilegt.

• Þekking og reynsla í meðhöndlun og 
úrvinnslu gagna í vensluðum 
gagnagrunnum. 

• Þekking á SQL grunnum, OLAP og C#.

Forritari í veflausnum
Starfið felst í forritun og viðmóts hönnun á 
veflausnum Maritech. 
Hæfniskröfur:

• Háskólapróf í tölvunarfræði eða 
sambærilegt.

• Go  vald á viðmótshönnun, vefforritun, 
HTML, DHTML, Javascript og CSS.

• Kostur ef þekking er l staðar á AJAX, 
ASP.NET, Flash og Silverlight.

Tækniþjónusta
Starfið felst í uppsetningum og rekstri á 
Mcroso  Dynamics NAV og SQL 
gagnagrunnum ásamt almennri  tæknilegri 
ráðgjöf og þjónustu.
Hæfniskröfur:

• Menntun á tölvusviði eða sambærileg 
reynsla

• Þekking á rekstri SQL þjóna
• Þekking á Windows XP og VISTA
• Þekking á Microso  Dynamics NAV kostur
• Þekking á Windows server  kostur.

Maritech er söluaðili Microso  Dynamics NAV og er í 
fararbroddi í upplýsingatækni.  Fyrirtækið leggur sérstaka 
áherslu á ráðgjöf, hugbúnaðargerð og innleiðingu 
upplýsingakerfa.

Fyrirtækið hefur meðal annars sérhæ  sig í viðskipta- 
hugbúnaði á sviði sveitarfélaga, ármála, sérfræðiþjónustu, 
flutninga, heildsölu, sjávarútvegs og verslunar.

Hjá Maritech starfa um 70 manns og eru höfuðstöðvar 
fyrirtækisins í Kópavogi en fyrirtækið starfrækir einnig 
skrifstofu á Akureyri. Fyrirtækið mun á nýju ári flytja í ný  
og glæsilegt húsnæði að Borgartúni 26.

Innan Maritech starfar öflugur hópur ráðgjafa og forritara 
með áralanga reynslu í Microso  lausnum.  Starfsfólk 
Maritech hefur það að leiðarljósi að veita viðskiptavinum 
góða og trausta þjónustu ásamt faglegri ráðgjöf.

Maritech leitast við að skapa jákvæðan starfsanda þar sem 
traust, sjálfstæði og dri ra ur einkennir störf fólks.

Maritech leitar að öflugu fólki í e irfarandi störf:
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VERSLUNARSTJÓRI
Nettó Reykjanesbæ leitar að öflugum
verslunarstjóra.

STARFSSVIÐ:

Beiersdorf er öflugt, fram- 

sækið og leiðandi fyrirtæki 

á neytendavörumarkaði. 

Vörur þess, s.s. Nivea, 

Eucerin, Labello og 8x4  

eru meðal helstu leið- 

andi alþjóðlegra vöru-

merkja í snyrtivörum 

fyrir konur og karlmenn. 

Beiersdorf var stofnað 

í Þýskalandi árið 1882 

og eru starfsmenn þess 

22 þúsund talsins á 150 

stöðum í heiminum.

Nánari upplýsingar um 

Beiersdorf og vörumerki 

þess má finna á 

www.beiersdorf.is 
Umsókn og ferilskrá skal senda á netfangið ari@kriteria.is, fyrir 29. nóvember nk. 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Ari Eyberg í síma 690 2711. 

BEIERSDORF ÓSKAR EFTIR AÐ RÁÐA  
SÖLU- OG MARKAÐSFULLTRÚA
Ef þú ert kraftmikill og sjálfstæður einstaklingur með áhuga á sölu- og 
markaðsmálum fyrir heimsþekkt vörumerki skaltu senda okkur umsókn 
með upplýsingum um þig og fyrri störf. Í boði er skemmtilegt og krefjandi 
starf á vinnustað þar sem hver starfsmaður skiptir miklu máli.

Við viljum að þú sinnir:
 • Markaðssetningu og sölu í helstu verslanir landsins
 • Samskiptum við viðskiptavini á Íslandi og tengiliði erlendis

Við viljum að þú búir yfir:
 • Frumkvæði, þjónustulund og starfsgleði
 • Dugnaði og sjálfstæðum vinnubrögðum
 • Góðri enskukunnáttu
 • Reynslu af sölumennsku eða markaðsmálum

Sérfræðingur á fjármála- og 
rekstrarskrifstofu

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir laust til 
umsóknar starf sérfræðings  á fjármála- og        
rekstrarskrifstofu ráðuneytisins. 

Starfsvið: Eftirlit með framkvæmd fjárlaga, 
rekstrarlegt eftirlit með stofnunum ráðuneytis-
ins og eftirfylgni með rekstraráætlunum þeirra, 
fjárlagagerð og önnur þau verkefni sem undir 
skrifstofuna og ráðuneytið heyra.

Menntunar- og hæfniskröfur: Háskólamenntun 
á sviði viðskiptafræði, hagfræði eða sambærileg 
menntun.  Gerð er krafa um reynslu af  áætlana-
gerð, greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu 
talna og gagna, hæfni í mannlegum samskiptum 
og öguð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.  
Þá er æskilegt að viðkomandi hafi  víðtæka 
þekkingu á starfsemi og rekstri ríkisstofnana og 
stjórnsýslunni.

Um er að ræða fullt starf og eru launakjör sam-
kvæmt kjarasamningi Félags háskólamenntaðra 
starfsmanna stjórnarráðsins og fjármálaráðherra. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafi ð störf sem 
fyrst. Konur, jafnt sem karlar, eru hvött til að 
sækja um starfi ð.

Upplýsingar um starfi ð veita: Hrönn Ottósdóttir,
skrifstofustjóri (hronn.ottosdottir@hbr.stjr.is) 
og Sigurjón Ingi Haraldsson, skrifstofu-
stjóri (sigurjon.ingi.haraldsson@hbr.stjr.is). 
Umsóknir ásamt  upplýsingum um menntun 
og starfsferil sendist heilbrigðisráðuneytinu, 
Vegmúla 3, 150  Reykjavík eða á 
postur@hbr.stjr.is eigi síðar en 7. desember 
2009.

Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Heilbrigðisráðuneytið
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Innkaupaskrifstofa

F.h. Framkvæmda- og eignasviðs 
Reykjavíkurborgar:

Götusalt 2010 - 2011 EES Útboð nr. 12358.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá og 
með 25. nóvember 2009 í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. janúar 2010 kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12358
Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

F.h. Reykjavíkurborgar:

Fjármálaþjónusta vegna fruminnheimtu – EES útboð.
Reykjavíkurborg óskar eftir tilboðum í fjármálaþjónustu  
og tengda þjónustu vegna fruminnheimtu samkvæmt 
útboðsgögnum.  Jafnframt er óskað eftir tilboðum í sam-
bærilega þjónustu fyrir Bílastæðasjóð Reykjavíkur sem fel-
lur undir B – hluta rekstur Reykjavíkuborgar.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá og 
með 23. nóvember 2009 í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 11. janúar 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
 12360

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod

Útboð skila árangri!

HÖNNUNARSAMKEPPNI 
FRAMHALDSSKÓLINN Í MOSFELLSBÆ
ÚTBOÐ NR. 14734

Framkvæmdasýsla ríkisins fh mennta- og menningarmálaráðu-
neytisins og Mosfellsbæjar býður til opinnar hönnunarsam-
keppni (framkvæmdasamkeppni) um Framhaldsskólann 
í Mosfellsbæ. 
Um er að ræða uþb 4000 m² byggingu sem staðsett verður í 
miðbæ Mosfellsbæjar nánar tiltekið við Háholt. 
Tvö fyrirspurnartímabil eru í samkeppninni og lýkur því fyrra 
13. janúar 2010.  
Skilafrestur tillagna er 10. mars 2010, fyrir kl. 16:00 hjá Ríkis-
kaupum. 
Veitt verða þrenn verðlaun að heildarupphæð 8 m.kr. 
Samkeppnin fer fram í samvinnu við Arkitektafélag Íslands og er 
auglýst á EES. 
Nánari upplýsingar er að fi nna í samkeppnislýsingu sem verður 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa, www.rikiskaup.is útboðsnúmer 
14734.    
Samkeppnislýsing og ítargögn verða fáanleg á geisladiski 
þriðjudaginn 24. nóvember 2009, gegn framvísun staðfestingar 
á þátttöku og 3.500 kr. greiðslu, hjá Ríkiskaupum, Borgartúni 
7C, 105 Reykjavík sími 530 1400. Skrifstofan er opin virka daga 
frá kl. 8:00 - 16:00.

Útboð

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Furugerði v. Álmgerði •  Sími 588-2030  •  Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

AKRALIND - KÓPAVOGI
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

Til leigu 34 fermetra gott skrifstofuherbergi 
á annarri hæð, mikil lofthæð, bjart og vel 

innréttað húsnæði. Gott útsýni, snyrtilegt og 
rólegt umhverfi. Næg bílastæði. 

   
Uppl. Borgir fasteignasala sími 588-2030

Þórarinn Jónsson
Lögg.fast. hdl.

Guðmundur Ársæll 
Guðmundsson
Sölufulltrúi
GSM: 891-7107
gag@remax.is

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur

Er eignin þín að fá þá þjónustu 
sem þarf ?

- Þarftu að kaupa eða selja? -
Markmið okkar er að veita framúrskarandi  og persónulega 
þjónustu í fasteignaviðskiptum.

Nokkur dæmi um þjónustu okkar.
•  Þú færð eign þína verðmetna.
•  Þú færð eign þína ljósmyndaða.
•  Við sýnum alltaf eignina þína.
•  Við höldum  opið hús og fylgjum  eftir fyrirspurnum.
•  Við hjálpum þér að fi nna þá eign sem þér hentar.

LIND

Guðmundur Ársæll 
Guðmundsson
Sölufulltrúi

Hafðu endilega 
samband 

Til sölu/leigu

Dugguvogur 3 - Frábær staðsetning
Atvinnuhúsnæði í Dugguvogi 3 í Reykjavík með góðu auglýsingagildi, 264,2 fm 
samkvæmt FMR.  Húsnæðið skiptist í andyri, kaffi stofu, stóra skrifstofu, 2 geymslur 
og tvo salir 64 fm hvor, báðir með iðnaðarhurðum.  Góð aðkoma er að húsinu Dug-
guvogsmegin og Kænuvogsmegin er rampur upp á plan sem tilheyrir húsinu.  Í dag 
er rekið matvælafyrirtæki í eigninni og er þar frystir ca. 3,5 fm og kælir ca. 40 fm  sem 
gætu fylgt eigninni samkvæmt frekara samkomulagi.  Húseignin hefur öll verið tekin 
í gegn síðast liðin 3 ár bæði að utan og innan. Auðvelt að breyta í íbúðarhúsnæði.  
Í hverfi nu er blönduð byggð bæði vinnustaðir og heimili.  Eignin afhendist við 
kaupsamning Verð kr. 47,8 m. Upplýsingar gefur Heimir H. Eðvarðsson 
s. 893-1485,  heimir@husid.is

Innkaupaskrifstofa

F.h. Reykjavíkurborgar:
Rammasamningur:

•  Þvottur.

•  Hreinsun.

•  Leiga og hreinsun á mottum og líni.
EES útboð nr. 12345.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á kr. 3.000, í síma- og 
upplýsingaþjónustu Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 14. desember 2009 kl. 14:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
12345

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod

Innkaupaskrifstofa

F.h. Reykjavíkurborgar:

Móttaka á boðgreiðslum - EES útboð.
Reykjavíkurborg óskar eftir tilboðum í innheimtu krafna 
með boðgreiðslum samkvæmt útboðsgögnum.  
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á 3.000 kr. frá og 
með 23. nóvember 2009 í síma- og upplýsingaþjónustu 
Ráðhúss Reykjavíkur.
Opnun tilboða: 12. janúar 2010 kl 10:00, í Ráðhúsi 
Reykjavíkur.
 12361

Nánari upplýsingar er að fi nna á www.reykjavik.is/utbod 

Útboð

LIND

sími: 511 1144

Auglýsingasími

– Mest lesið
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Stórihjalli 35
200 Kópavogur
MIKIÐ ENDURNÝJAÐ RAÐHÚS 

Stærð: 228 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 40.500.000
Bílskúr: Já

Verð: 44.900.000
RE/MAX LIND Kynnir:  Mjög falleg og mikið endurnýjað raðhús á tveim hæðum við Stórahjalla 35 í
Kópavogi.
Neðri hæð skiptist í Forstofu, Gestasnyrtingu, Þvottahús, Sjónvarpsherbergi, Skrifstofuherbergi,
Geymslu og Bílskúr. Efri hæð skiptist í Hol, Þrjú rúmgóð svefnherbergi, Baðherbergi,
Eldhús, og Stofu. Útgengt út á góðan suðurpall sem er hellulagður. FRÁBÆRT HÚS SEM VERT ER
AÐ SKOÐA.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gunnar Valsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gv@remax.is

Opið
Hús

OPIÐ HÚS SUNNUDAG FRÁ KL 16 - 16:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

822 3702

Drekavellir 6
221 Hafnarfjörður
Glæsileg sérhæð með bílskúr

Stærð: 189,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 38.680.000
Bílskúr: Já

Verð: 37.900.000
RE/MAX LIND kynnir 5 herbergja efrisérhæð ásamt bílskúr á Drekavöllum 6. Íbúðin skiptist í forstofu, 4
svefnherbergi, sjónvarpsstofu, stofu með útgengi út á stórar yfirbyggðar svalir, baðherbergi með
hornbaðkari og sturtuklefa, eldhús og þvottahús. Bílskúrinn er 32 fm með rafmagnsopnara og mikilli
lofthæð. Allar innréttingar, hurðir og skápar eru úr Eik. Nýtt Eikarparket er á öllum rýmum nema,
forstofu, baðherbergi, þvottahúsi en þau rými eru flísalögð. Þetta er eign sem vert er að skoða.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Snorri Björn Sturluson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

snorri@remax.is

Skipti á minni eign koma til greina

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 4407

Eyrarholt 1 3ja.hæð hægri
220 Hafnarfjörður
Falleg eign í góðu fjölbýlishúsi

Stærð: 101,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 18.650.000

Verð: 19.900.000
***Hrein yfirtaka***  Mjög falleg 3ja herbergja íbúð í góðu vel viðhöldnu fjölbýlishúsi.Nánari lýsing. Stofa
björt útgengt á flísalagðar svalir. Eldhúsið er stórt með góðum borðkrók, frábært útsýni til norðurs yfir
Hafnarfjörðinn. Herbergin eru tvö, barna og hjónaherbergi, stór fataskápur í hjónaherberginu.
Baðherbergið er allt ný yfirfarið, stór og glæsileg baðinnrétting, Stór sturtuklefi, allt flísalagt upp í loft.
Þvottarhúsið innan íbúðar. Benedikt sýnir eignina upplýsingar í síma 661 7788

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun.22 frá kl.17.00-17.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788

Jöklasel 3 3ja hæð vinstri
109 Reykjavík
Frábær eign fyrir stóra fjölskyldu

Stærð: 144,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 25.300.000

Verð: 27.900.000
Fallega 6 herb. eign á tveimur hæðum með sér merktu bílastæði.
Á hæðinni: Mjög gott eldhús, snyrtileg innrétting, góður borðkrókur lanolium dúkur á gólfi. Ágætis
Þvottarhús/búr. 2 svefnh Björt stofa, beikiparket, suður-svalir. Hjónaherb. nýlegur fataskápur,parket á
gólfi. Barnaherb.fatask,parket. Ágætis baðherbergi,sturtuklefi. Efrihæð: Opið rými notað sem
sjónvarpshol, beikiparket. Tvö góð herbergi. Baðherbergi með baðkari,gluggi,flísar. Sjón er söguríkari.
Benedikt sýnir eignina sími 661 7788

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 22 frá kl 14.00-14.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788

Keilufell 27
111 Reykjavík
Glæsilegt einbýlishús til sölu

Stærð: 158,1 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 26.540.000

Verð: 34.900.000
REMAX LIND OG EDWIN ÁRNASON KYNNA TIL SÖLU
Glæsilegt vel við haldið, 4ra herbergja einbýlishús í Keilufelli.
Skráð 158,1 fm. þar af bílskúr 28,8 fm.
Húsið stendur á stórri fallegri hornlóð sem er skráð 873fm. og er samþykkt í deiliskipulagi á allt að
100fm. stækkun á húsinu fyrir þá sem það vilja.
BÓKIÐ SKOÐUN HJÁ EDWIN ÁRNASON Í SÍMA : 893 2121 / edwin@remax.is

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Edwin Árnason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

edwin@remax.is

LÆKKAÐ VERÐ

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

893 2121

Reyrengi 30
112 Reykjavík
Fallegt endaraðhús á einni hæð.

Stærð: 137,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 29.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 34.900.000
Hátt er til lofts. Stofa er rúmgóð og opin. Útgengt er í snyrtilegan og gróinn garð með palli sem
inniheldur góðar grill- og áhaldageymslur. Fyrir aftan húsið er friðað, óbyggt svæði. Eldhús með
borðkrók, nýlegum tækjum og góðu skápaplássi.
Herbergin eru þrjú og er dúkur á gólfi þeirra. Hjónaherbergið er mjög rúmgott. Baðherbergið er flísalagt
í hólf og gólf með góðri innréttingu, tengi f. þvottavél, sturtu og baðkari. Geymsluloft er fyrir ofan það.
Bílskúr nýtist vel með góðu millilofti.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anton Máni Svansson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

antonmani@remax.is

Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Opið
Hús

Opið hús á morgun, kl.16:30 - 17:00

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

615 0005

699 5008

Sæviðarsund 15 1.hæð
104 Reykjavík
Falleg eign á frábærum stað í RVK.

Stærð: 91,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 15.800.000

Verð: 21.300.000
Nánast hrein yfirtaka. Gott anddyri með flísum á gólfi og fatahengi. Stofa, borðstofa og hol með
eikarparketi á gólfi. Útgengi á suður svalir. Eldhús er flísalagt með birki innréttingu, uppþvottavél og
ísskápur fylgja. Baðherbergi er flísalagt með dökkum flísum í hólf og gólf, sturtuklefi, upphengt klósett
og handklæðaofn. Svefnherbergi er með parketi á gólfi og birki skáp. Auðvelt að setja upp
barnaherbergi. Öll lýsing er frá Lumex. Sér Þvottarherb/geymsla. Benedikt sýnir eignina. Sími 661 7788

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun. 22 frá kl. 15.00 -15.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788

Þinghólsbraut19-21F
200 Kópavogur
Glæsi eign á frábæru verði í Kóp. 

Stærð: 188,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 34.040.000
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Nánari lýsing:Komið í flísalagða forstofu, gengið þaðan upp stiga, stórt parketlagt hol. Stofa/ borðstofa
með stórbrotnu útsýni, parket á gólfi, útgengt á 35 fm suðvestur svalir. Eldhús bjart, góður borðkrókur,
nýleg innrétting, hvítir skápar, flísar á gólfi. Innaf eldhúsi er þvottahús/búr með glugga. Fjögur
svefnherbergi, gott hjónaherb.stórir skápar, útgengt á svalir. Gestasnyrting. Baðherbergi mjög
snyrtilegt.Bílskúr fylgir. Verð aðeins 165 þús.per ferm.
Benedikt sýnir eignina sími 661 7788

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Benedikt Ólafsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

benolafs@remax.is

Opið
Hús

Opið hús sun 22 kl 16.00-16.30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

661 7788


