
smáauglýsingar
smaar@frettabladid.is / visir.is

512 5000
Afgreiðsla smáauglýsinga og sími 
er opinn alla virka daga frá 8-17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.isatvinna Allar atvinnuauglýsingar 

vikunnar á visir.is

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

 - Ægir sjávarfang ehf -

Starfssvið: Hæfniskröfur: 

Verkstjóri  

Ægir sjávarfang framleiðir hágæða þorsklifur í tveim niðursuðuverksmiðjum á Íslandi, annars vegar í Grindavík og hins vegar í 
Ólafsvík.  Ægir sjávarfang er fjölskyldurekið fyrirtæki sem hefur starfað frá árinu 1995.

Ægir sjávarfang óskar eftir að ráða verkstjóra til starfa í verksmiðju félagsins í Grindavík.  Leitað er að einstaklingi til stjórnunarstarfa 
við framleiðslu á vörum félagsins þar sem reynir á skipulögð vinnubrögð og hæfni til mannlegra samskipta.

Daglegur rekstur verksmiðju félagsins í Grindavík.  Samskipti 
við birgja og eftirlitsaðila.  Gerð framleiðsluskýrslna.

Viðkomandi þarf að hafa haldbæra þekkingu á fiskvinnslu.  Þar til 
gerð menntun æskileg.  Ensku  og tölvukunnátta skilyrði.  Lipurð í 
mannlegum samskiptum.

- Umsóknir skulu sendast á info@aegirseafood.is fyrir 15 desember 2015 -

Embætti forstöðumanns Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins sem starfar á grundvelli laga  
nr. 83/2003, með síðari breytingum, er laust til umsóknar. Félags- og húsnæðismálaráðherra 
skipar í embættið til fimm ára frá 1. janúar 2016.

Upplýsingar veita:
Bolli Þór Bollason, 
skrifstofustjóri skrifstofu félagsþjónustu, 
bolli.thor.bollason@vel.is

Leifur Geir Hafsteinsson
leifurgeir@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Konur jafnt sem karlar eru hvattar 
til að sækja um embættið. 

Um laun og starfskjör fer samkvæmt 
ákvörðun kjararáðs, sbr. lög um  
kjararáð nr. 47/2006.

Umsóknarfrestur er til og  
með 11. desember nk.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Hlutverk Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins 
er m.a. að annast eftirfarandi:
1. Greiningu barna og ungmenna með alvarlegar þroskaraskanir  
    sem er vísað til athugunar að lokinni frumgreiningu.
2. Ráðgjöf og fræðslu til einstaklingsins, foreldra eða annarra 
    aðstandenda og þjónustuaðila varðandi viðeigandi meðferð,  
    þjálfun og önnur úrræði sem þörf er á.
3. Tilvísanir til annarra meðferðaraðila og stofnana í því skyni að 
    hlutaðeigandi njóti þar þeirrar þjónustu sem þörf er á hverju sinni.
4. Langtímaeftirfylgd vegna þeirra einstaklinga sem búa við óvenju 
    flóknar eða sjaldgæfar þroskaraskanir.
5. Faglega aðstoð og ráðgjöf til samstarfsaðila, t.d. varðandi uppbygg-
    ingu og starfrækslu greiningar- og ráðgjafarþjónustu, menntun og    
    þjálfun starfsfólks, sérhæfðan tækjabúnað og aðgengi fatlaðra, 
    kannanir á högum og þörfum fatlaðra, umsögn um þjónustu og vistun.
6. Þróun, rannsóknir og fræðslu og þátttöku í alþjóðastarfi á sviði 
    stofnunarinnar.

• Forstöðumaður skal hafa háskólapróf og 
   sérþekkingu á sviði fatlana og þroskaraskana. 

• Jafnframt er mikilvægt að viðkomandi hafi 
    leiðtogahæfileika, þekkingu og reynslu á sviði 
    stjórnunar og stefnumótunar. 

• Sömuleiðis er æskilegt að hann hafi þekkingu 
   og reynslu af opinberri stjórnsýslu. 

• Einnig þarf viðkomandi að búa yfir færni í að tjá 
   sig í ræðu og riti á íslensku, ensku og einu öðru 
   Norðurlandamáli. 

• Auk þess þarf viðkomandi að sýna lipurð og 
    hæfni í mannlegum samskiptum.

Forstöðumaður Greiningar-  
og ráðgjafarstöðvar ríkisins

Brunavarnir Árnessýslu eru reknar sem byggðasamlag, hluti af Héraðsnefnd Árnessýslu bs., og 
eru aðildarsveitarfélög alls átta talsins. Starfssvæðið er Árnessýsla og virkjanasvæði við Þjórsá og 
hafa öll slökkvilið í sýslunni verið sameinuð undir merkjum Brunavarna Árnessýslu.

Upplýsingar veitir:
Rannveig J. Haraldsdóttir
rannveig@hagvangur.is

Umsóknir óskast fylltar út á 
hagvangur.is 

Umsóknarfrestur er til og  
með 6. desember nk.

Laun og starfskjör eru samkvæmt 
gildandi kjarasamningi Sambands 
íslenskra sveitarfélaga við 
viðkomandi stéttarfélag.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til 
að sækja um.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Starfssvið:
• Yfirumsjón og ábyrgð á rekstri og stjórnun 
   slökkviliðsins
• Ábyrgð á faglegri starfsemi slökkviliðsins
• Úttektir, eldvarnaeftirlit og stjórnun aðgerða
• Stefnumótun og áætlanagerð
• Ábyrgð á þjónustusamningum
• Samskipti við hagsmunaaðila

Hæfniskröfur:
• Umsækjandi skal hafa löggildingu sem slökkviliðsmaður skv. 17. gr. laga 
   nr. 75/2000 og hafa starfað að lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur 
   slökkviliðsmaður og/eða hafa háskólamenntun með sérmenntun í brunamálum
• Reynsla og/eða haldgóð þekking á stjórnun slökkviliðs æskileg
• Leiðtogahæfni
• Sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð
• Góð almenn tölvukunnátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti
• Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum

Brunavarnir Árnessýslu óska eftir 
að ráða slökkviliðsstjóra

Brunavarnir Árnessýslu hafa 6 fasta starfsmenn og 115 hlutastarfandi slökkviliðsmenn. Starfsstöð er í 
Björgunarmiðstöðinni við Árveg á Selfossi og eru reknar 7 minni stöðvar í sýslunni. Íbúar á starfssvæði 
BÁ eru ríflega 15.000 en á svæðinu eru um 5.200 sumarhús, auk fjölda fyrirtækja. 

Tölvunarfræðingur
Skrifstofa Alþingis óskar eftir að ráða 

tölvunarfræðing með forritunarreynslu 
til starfa. Sjá nánari upplýsingar á starfatorg.is.
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Qlik® is committed to changing the world by helping businesses make more insightful decisions and act on them. Our business 
discovery software, QlikView® and Qlik Sense®, helps organizations do more than just report findings. It allows users to explore 
their data and make informed decisions — changing the way they see their business and enabling them to operate more 
effectively. As part of the Data Services team in Reykjavik you’ll support Qlik DataMarket, our Data-as-a-Service product that 
lets users enrich their data with external data from various sources. We are a values driven organization operating in more than 
100 countries with 37,000 customers around the world. If you’d like to join our team, read on — we may be looking for you!

The DevOps Engineer 
will work directly 
with the Qlik® 
DataMarket platform, 
ensuring optimum 

operation through monitoring, 
updates, optimization, and new 
functionality. This position includes 
system administration, automation, 
cloud server orchestration, server 
configuration, monitoring, and 
troubleshooting websites.

DevOps Engineer

Apply at qlik.com/careers

At the core of our 
products are the user 
interfaces, driving a 
rich business discovery 
platform, whether in 

QlikView® or Qlik Sense®. With the 
ability to produce highly intuitive data 
analytics, your role will be to enhance 
and deliver a world class, front end 
web-based client for the user.

UI Developer

As a member of our 
team, you will have 
the privilege to work 
with validating our 
high performing and 

scalable products to assure we 
maintain and advance our products’ 
performance and scalability, and 
continue to stay ahead of competition.

Automation Test Developer

Orkuveita Reykjavíkur er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður fólks 
með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að vera í fremstu röð 
hvað snertir öryggi, vinnuumhverfi og möguleika til að samræma 
vinnu og fjölskylduábyrgð.

Orkuveita Reykjavíkur hlaut 
jafnréttisviðurkenningu 2002 og 2013

Hefur þú einlægan áhuga á að virkja og stuðla að vexti fólks í starfi? 

Við leitum að jákvæðum og kraftmiklum félaga í létt og faglegt teymi 
mannauðssérfræðinga hjá Starfsmannamálum Orkuveitu Reykjavíkur. 
Helstu verkefni eru starfsþróunar- og fræðslumál ásamt mannauðsráðgjöf 
fyrir fyrirtæki OR samstæðunnar.

Nánari upplýsingar veitir Bryndís Ernstsdóttir, mannauðsráðgjafi 
í netfanginu starf@or.is. Þú sækir um á ráðningavef Orkuveitunnar, 
starf.or.is, þar sem nánari upplýsingar um starfið er að finna. 
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2015.

Við hvetjum jafnt konur sem karla til að sækja um

MANNAUÐSRÁÐGJAFI  
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Áhættustýring Kviku
Kvika leitar eftir öflugum einstaklingi til starfa á sviði áhættustýringar. Um er að ræða alhliða starf innan áhættustýringar þar sem viðkomandi mun 
koma að öllum starfssviðum áhættustýringar og starfa með flestum sviðum bankans. Hjá Kviku metum við frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og metnað til að 
ná árangri í starfi og gerum ávallt þá kröfu að starfsmenn okkar sýni fagleg og vönduð vinnubrögð.

Starfssvið:
• Greining og mat á áhættuþáttum í starfsemi bankans 

með áherslu á markaðsáhættu
• Þátttaka í þróun og viðhaldi upplýsingakerfa innan bankans 

fyrir hönd áhættustýringar
• Þróun aðferða og kerfa innan áhættustýringar
• Þróun sjálfvirkni í upplýsingaöflun, skýrslugerð og vöktun
• Skýrslugjöf til stjórnenda og eftirlitsaðila

Hæfni og þekking:
• Þekking og reynsla af áhættustýringu, viðskiptagreind 

og/eða fjárstýringu er nauðsynleg
• Reynsla af vinnu í gagnagrunn og T-SQL (MS-SQL)
• Reynsla af greiningarvinnu og mjög góð greiningarhæfni
• Gott vald á úrvinnslu og framsetningu talna og gagna
• Háskólapróf á framhaldsstigi í verkfræði, tölvunarfræði, 

viðskiptafræði eða önnur sambærileg menntun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Skipulögð vinnubrögð, sjálfstæði og frumkvæði í starfi
• Gott vald á íslensku og ensku í rituðu og töluðu máli

Kvika er sérhæfður fjárfestingabanki sem sinnir þörfum viðskiptavina á afmörkuðum syllum með fagþekkingu og sérhæfðu vöruframboði. Burðarás Kviku er 
öflug eignastýring og bankinn veitir sparifjár- og innlánseigendum alhliða þjónustu. Hjá Kviku starfar samhentur hópur 80 sérfræðinga sem nær árangri í krafti 
menntunar, markaðsþekkingar og víðtækrar reynslu. Eignarhald Kviku er gagnsætt og er hann eini bankinn sem er að fullu í eigu einkaaðila s.s. lífeyrissjóða, 
fyrirtækja og einstaklinga. Nánar á: www.kvika.is.

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2015. 
Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent, www.capacent.is. 
Umsókn um starfið þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu 
umsóknar og rökstuðningur fyrir hæfni við komandi í starfið. Nánari upplýsingar veita Auður Bjarnadóttir 
(audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent.

Í boði er:
• Mjög góð starfsaðstaða
• Metnaðarfullt og faglegt vinnuumhverfi
• Þátttaka í uppbyggingu á nýjum og framúrskarandi vinnustað
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Fjármálaráðgjafi í innheimtu

Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum  
og að vinnustaðir borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Fjárstýringardeild er deild innan Fjármálaskrifstofu Reykjavíkurborgar og starfar eftir stefnum, reglum og gildum 
Fjármálaskrifstofu. Fjárstýringardeild ber ábyrgð á lána-, áhættu- og sjóðastýringu borgarsjóðs ásamt gerð greiðsluáæt-
lunar. Fjárstýringardeild ber ábyrgð á og hefur eftirlit með innheimtum borgarsjóðs, greiðsluaðlögunarsamningum, 
greiðslu reikninga, álagningarstofni fasteignagjalda og álagningu þeirra.

Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.  Umsækjendur eru vinsamlega 
beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf

Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2015.

Nánari upplýsingar veita Helga Benediktsdóttir, deildarstjóri í síma 4113771, netfang:  helga.benediktsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni:
•	Svörun	fyrirspurna	og	bókanir	vegna	fasteignagjalda
•	Umsjón	með	samningum	um	greiðsluaðlögun
•	Umsjón	með	samskiptum	milli	banka	og	bókhaldskerfis	í		
 tengslum við allar kröfur
•	Bókanir	og	afstemming	á	kröfum	í	milli-	og	löginnheimtu
•	Úrvinnsla	gagna	úr	bókhaldi	borgarsjóðs	vegna	inneigna
•	Bókanir,	uppreikningur,	leiðréttingar	og	afstemmingar
•	Undirbúningur	afskriftafunda
•	Ýmis	tölfræði	og	umbótavinna	tengt	innheimtu	

Hæfniskröfur:
•	Háskólamenntun	í	viðskiptafræði,	viðskiptalögfræði,		
 rekstarfræði eða önnur sambærileg menntun sem nýtist  
 í starfi
•	Góð	þekking	á	Agresso	eða	öðru	bókhaldskerfi	auk		
	 þekkingar	á	GoPro,	Excel	og	Outlook	
•	Reynsla	af	bókhaldsvinnu
•	Greiningarhæfni
•	Góð	þekking	á	upplýsingasíðum	vegna	fasteignakaupa		
 og þjónustusíðum milli- og löginnheimtufyrirtækja  
 er æskileg
•	Þekking	á	greiðsluaðlögunarmálum	er	æskileg
•	Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti	
•	 Frumkvæði	og	geta	til	að	starfa	sjálfstætt	sem	og	í	hópi

Svansprent með umhverfisvottun

Auðbrekka 12  l  200 Kópavogur  l  Sími 510 2700   
www.svansprent.is  l  svansprent@svansprent.is

Svansprent ehf óskar eftir að ráða 
offsetprentara til starfa. 

Unnið er á Heidelberg vélar.

Svansprent hefur verið starfrækt 
í hartnær hálfa öld og skapað sér gott orð 

fyrir vandaða prentþjónustu. 
Vinnuaðstaða er til fyrirmyndar 

og starfsandi góður. 
Umsóknir sendist á jonsvan@svansprent.is

Fullum trúnaði heitið.

PRENTARA

LEITUM AÐ
VANDVIRKUM OG
METNAÐARFULLUM

Svansprent hefur skapað sér orð fyrir vandaða

prentþjónustu og verið í fremstu röð í 38 ár.

Við fylgjum ávallt nýjustu framþróun í

tækjum og tækni.

Það er í anda fyrirtækisins að vinnuaðstaða

starfsmanna sé sem best því ánægt starfsfólk

er grunnurinn að góðu fyrirtæki.

Við erum samhentur hópur fagmanna

sem leggjum okkur alltaf fram.

Skriflegar umsóknir berist fyrir laugardaginn

9.júlí n.k. - Fullum trúnaði heitið.

www.landsvirkjun.is

Stöðvarvörður annast rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva á Fljótsdals
svæði, ásamt spennistöðvum og veitumannvirkjum. Viðkomandi vinnur 
markvisst að auknu rekstraröryggi og hagkvæmni í rekstri. Jafnframt hefur 
stöðvarvörður eftirlit með að öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra 
opinberra aðila sé framfylgt.

• Vélfræðimenntun og/eða sveinspróf á rafmagnssviði

• Þekking á rekstri og viðhaldi loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa

• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði er æskileg

• Reynsla af gæða- og öryggisgæðastjórnun

• Hæfni til að tileinka sér nýjungar

• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum

• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum 

og einstaklingum

Við leitum að tveimur  
stöðvarvörðum á Þjórsársvæði

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Sótt er um starfið hjá starfsmannasviði Landsvirkjunar, starfsmannasvid@landsvirkjun.is.   
Nánari upplýsingar veita Hildur Jóna Bergþórsdóttir (hildur.jona.bergthorsdottir@
landsvirkjun.is) og Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 6. desember. 
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Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða metnaðar-
fulla og áhugasama starfsmenn

SÉRFRÆÐINGUR Á EFNAHAGSSVIÐI
Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða öflugan sérfræðing til starfa í deild þjóðhagsreikninga og opinberra fjármála en deildin 
vinnur meðal annars tölur um landsframleiðslu og undirþætti hennar og afkomu hins opinbera.
Starfið felur í sér þátttöku í úrvinnslu, greiningu og útgáfu talna um þjóðhagsreikninga og þá sérstaklega framleiðsluuppgjör. 
Í starfinu felst einnig umsjón með gerð hliðarreikninga fyrir þjóðhagsreikninga, þróun aðferða og framleiðsluferla við þá.  
Viðfangsefnin eru fjölbreytt og fela í sér mikil samskipti, bæði við gagnaveitendur og notendur.
HÆFNISKRÖFUR
•	 Háskólapróf	í	verkfræði,	stærðfræði,	hagfræði	eða	önnur	sambærileg	menntun	sem	nýtist	í	starfi	
•	 Reynsla	af	tölfræðilegri	úrvinnslu	og	framsetningu	tölulegra	upplýsinga
•	 Þekking	á	vinnslu	gagnagrunna	(SQL/Access)	er	kostur
•	 Þekking	á	þjóðhagsreikningum	er	kostur
•	 Þekking	á	atvinnugreinum	innan	ferðaþjónustu	er	kostur
•	 Góð	íslensku-	og	enskukunnátta
•	 Geta	til	að	vinna	sjálfstætt,	skipulega	og	undir	álagi
•	 Góðir	samstarfs-	og	samskiptahæfileikar
Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.	Laun	eru	samkvæmt	kjarasamningi	 
fjármálaráðuneytisins og Fræðagarðs.. 
Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2015 og	skulu	umsóknir	berast	til:	Starfsumsókn,		Borgartúni	21a,	150	Reykjavík	eða	
rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins 
þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því að umsóknafrestur rennur út.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veita	Helga	Hauksdóttir	og	Guðrún	Jónsdóttir	í	síma	5281000.

STARFSMAÐUR VIÐ GAGNASÖFNUN
Hagstofa Íslands leitar að þjónustuglöðum og kraftmiklum einstaklingi sem hefur ánægju af samskiptum til starfa í  
gagnasöfnunardeild. Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands. 
Starfið felur í sér samskipti við gagnaveitendur Hagstofu Íslands, í gegnum síma eða með pósti. Í því felst meðal annars að 
sannfæra	gagnaveitendur	um	mikilvægi	þess	að	skila	inn	gögnum	og	leiðbeina	þeim	við	skilin.	Að	auki	felst	starfið	í	því	að	slá	inn	
gögn, gera grunnathugun á gögnum og koma að hreinsun gagna. 
HÆFNISKRÖFUR
•	 Reynsla	af	gagnasöfnun,	símasölu	eða	annarri	þjónustu	við	notendur	í	gegnum	síma
•	 Góð	almenn	tölvuþekking	er	nauðsynleg
•	 Stúdentspróf	eða	sambærileg	menntun	er	kostur
•	 Reynsla	af	vinnu	við	gagnagrunna	er	kostur
•	 Góð	enskukunnátta	og	færni	í	að	vinna	með	texta	er	kostur
•	 Þjónustulund,	færni	í	mannlegum	samskiptum	og	samstarfshæfni
•	 Frumkvæði,	nákvæmni	og	sjálfstæð	skipulögð	vinnubrögð
Um	er	að	ræða	fullt	starf	og	er	æskilegt	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst.		Laun	eru	skv.	kjarasamningi	 
fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2015 og	skulu	umsóknir	berast	til:		Starfsumsókn,		Borgartúni	21a,	150	Reykjavík	eða	
rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins 
þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir gilda í sex mánuði frá því umsóknarfrestur rennur út.
Nánari	upplýsingar	um	starfið	veita	Ólafur	Arnar	Þórðarson	og	Stefán	Logi	Sigurþórsson	í	síma	5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um 
samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum.  
Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Hagstofa Íslands
Hagstofa Íslands  -  Borgartún 21a  -   

105 Reykjavík  -  Sími: 528 1000  -   

Fjármálastjóri
Hlutverk Krabbameinsfélagsins er að 

vera í fylkingarbrjósti í baráttunni gegn 

krabbameinum.

Nánari upplýsingar um Krabbameinsfélagið 

er að finna á heimasíðu félagsins                 

www.Krabb.is

Nánari upplýsingar um starfið veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is), í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál.

Menntunar- og hæfniskröfur:

•	Háskólamenntun	á	sviði	fjármála,	viðskiptafræði	eða	
sambærileg	menntun

•	Framhaldsmenntun	á	sviði	fjármála	er	æskileg
•	Reynsla	af	fjármálastjórn
•	Reynsla	af	áætlanagerð,	tölfræði	og	úrvinnslu	gagna
•	Reynsla	af	mannauðsstjórnun	er	æskileg
•	Áhugi	á	þróun	og	uppbyggingu	Krabbameinsfélagsins
•	Leiðtoga-	og	samskiptahæfileikar
•	Hæfni	til	að	tjá	sig	í	ræðu	og	riti

Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Stjórnun	og	ábyrgð	á	daglegum	rekstri
•	Mannauðsstjórnun
•	Ábyrgð	á	tölfræðiúrvinnslu	og	gerð	
rekstraryfirlita

•	Stjórnunareftirlitskerfi	og	rýni	á	rekstur	
•	Fjárhagsáætlana-	og	samningagerð
•	Samskipti	við	hagsmunaaðila	og	stofnanir
•	Þátttaka	í	stjórnun	innkaupa

Krabbameinsfélagið	auglýsir	laust	til	umsóknar	starf	fjármálastjóra.	Fjármálastjóri	er	yfirmaður	rekstrar	og	
ber	ábyrgð	á	fjármálum,	bókhaldi,	eignum	og	tækjarekstri.	Staðan	tilheyrir	framkvæmdastjórn	og	heyrir	
beint	undir	forstjóra.

Intellecta Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

www.intellecta.is

Áhættustýring
Leitum að öflugum sérfræðingi í áhættustýringu fyrir traust fyrirtæki á fjármálamarkaði

Bókhald (hlutastarf 50-80%)
Crayon A/S leitar að bókara í hlutastarf. Starfsstöð er á Íslandi en mikil erlend samskipti

Nánari upplýsingar um störfin má finna á www.intellecta.is
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Jafnréttisstofa 
auglýsir starf sérfræðings  

til afleysinga í eitt ár
Laust er til umsóknar starf sérfræðings hjá Jafnréttisstofu. 
Um er að ræða afleysingar í eitt ár. Jafnréttisstofa annast 
stjórnsýslu á sviði jafnréttismála í samræmi við lög um 
jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 og 
hefur víðtækt eftirlits-,  ráðgjafar- og fræðsluhlutverk. 

Helstu verkefni: 
• Upplýsinga- og ráðgjöf við einstaklinga, fyrirtæki, 
  sveitarfélög og opinberar stofnanir innanlands og
  erlendis.
• Fræðsla og námskeiðahald. 
• Skýrslugerð. 
• Skipulagning viðburða. 
• Önnur tilfallandi verkefni

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• Háskólapróf í kynjafræði, og/eða félagsvísindum. 
• Reynsla af jafnréttismálum.
• Reynsla af fræðslustörfum eða kennslu er æskileg.  
• Frumkvæði, sjálfstæði og geta til að vinna að mörgum 
  verkefnum á sama tíma. 
• Hæfni í að koma frá sér texta í ræðum og riti. 
• Góð kunnátta í ensku og einu Norðurlandamáli.  
• Hæfni í manlegum samskiptum, 

Jafnréttisstofa starfar samkvæmd lögum nr. 10/2008 og er 
staðsett á Akureyri og með starfsstöð í Reykjavík.

Launakjör samkvæmt kjarasamningum ríkisins við BHM. 
Karlar eru sérstaklega hvattir til að sækja um starfið. 
Öllum umsóknum verður svarað. 

Umsóknarfrestur er til 15. desember. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf eigi síðar en 1. febrúar.
Með umsókn skal fylgja ferliskrá og upplýsingar um 
menntun. 

Umsóknir skulu sendar til jafnretti@jafnretti.is eða til 
Jafnréttisstofu, Borgum, 600 Akureyri. 

Upplýsingar veitir Kristín Ástgeirsdóttir í síma 4606200. 

Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Tapasbarinn sækist 
eftir öflugum Sous Chef
Við leitum að metnaðarfullum 
lærðum matreiðslumanni 
með ástríðu fyrir matargerð.

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, vinna vel 
í hóp og undir álagi og það er kostur að hafa 
reynslu af stjórnunarstörfum.

Í boði er vinna í skemmtilegum hópi og 
líflegu umhverfi með miklum möguleika 
á að vaxa í starfi. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350

Ef þú vilt slást í hópinn sendu 
ferilskrá á bjarki@tapas.is
fyrir 5. desember 2015.

SOUS chef

RESTAURANT- BAR

Marel er alþjóðlegt hátæknifyrirtæki með hátt í 4000 
starfsmenn, þar af 500 á Íslandi. Fyrirtækið er brautryðjandi 
á heimsvísu í þróun og framleiðslu tækja og hugbúnaðar 
fyrir matvælaiðnað. Við leggjum ríka áherslu á nýsköpun 
og framþróun í öllu okkar starfi. Þess vegna viljum við ráða 
til okkur öflugar konur og karla sem hafa áhuga á að mæta 
nýjum og spennandi áskorunum á hverjum degi.
 
Starfsumhverfið er fjölskylduvænt, vinnutíminn er 
sveigjanlegur, félagslífið gott, lögð er áhersla á heilsueflingu 
starfsfólks m.a. með góðu mötuneyti og framúrskarandi 
íþróttaaðstöðu.

Sérfræðingur í tækjahugbúnaðargerð
á sviði myndgreiningar (Computer vision) 
Starfið:
Marel óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa 
við tækjahugbúnaðargerð, hönnun og forritun 
í vöruþróun nýrra tækja. Leitað er að öflugum 
einstaklingi til að takast á við krefjandi verkefni í 
þverfaglegu teymi, í alþjóðlegu umhverfi.

Helstu verkþættir: 
• Tækjahugbúnaðargerð, hönnun og forritun stýringa og 

lausna fyrir fiskvinnslukerfi.
• Prófanir á tækjum og kerfum.
• Prófanir og innleiðing kerfa hjá viðskiptavinum og/eða 

samstarfsaðilum um allan heim.

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði verk-, tækni- eða tölvunarfræði.
• Reynsla af myndgreiningu, tölvusjón og OpenCV.
• Reynsla af hugbúnaðargerð er æskileg.
• Þekking á C, C++, C#.
• Þekking á Linux (Ubuntu) stýrikerfinu, HTML, CSS, 

JavaScript, JQuery, Angular er kostur.
• Samskiptahæfileikar og þjónustulund.
• Góð enskukunnátta, í töluðu jafnt sem rituðu máli.
• Þarf að geta ferðast.
• Skapandi hugsun og hæfni í teymisvinnu.

marel.is/jobs

„Það hefur verið mjög gaman að kynnast 
Marel tækjabúnaði frá hinum ýmsu 
sjónarhornum, allt frá hönnun og 
framleiðslu til söluferla og markaðs-
greininga, með þarfir viðskiptavinarins 
í huga.“

Kristín Líf Valtýsdóttir 
vélaverkfræðingur 
segir frá starfi sínu 

hjá Marel á 
marel.is/kristin

Umsóknarfrestur og nánari upplýsingar:
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2015. 
Einungis er tekið við umsóknum á heimasíðu Marel, 
www.marel.is/jobs.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristján 
Hallvarðsson, kristjan.hallvardsson@marel.com eða í 
síma 825 8121. 

Marel er menntafyrirtæki ársins 2015

Metnaður
Þjónustulund
Sérþekking

Húsasmiðjan leggur metnað sinn í 
að veita fyrsta flokks þjónustu og 
hafa gott aðgengi að vörum sínum 
og starfsfólki.  Það sem einkennir 
starfsmenn Húsasmiðjunnar eru 
eftirfarandi gildi:

Húsasmiðjan Holtagörðum,  104 Reykjavík
Umsóknir berist fyrir 30. nóvember n.k. til  umsokn@husa.is

Leitum að sterkum leiðtoga í krefjandi stjórnunarstarf

Ábyrgðarsvið:
• Rekstur og stjórnun verslunar
• Að framfylgja stefnu fyrirtækisins
• Ráðgjöf, þjónusta  og sala til viðskiptavina
• Tilboðsgerð

Hæfniskröfur:
• Þjónustulund, áhugi og metnaður
• Reynsla af rekstri og stjórnun 
• Reynsla af verslun og þjónustu æskileg
• Frumkvæði í starfi og skipulögð vinnubrögð
• Menntun sem nýtist í starfi

Í boði er:
• Krefjandi stjórnunarstarf hjá góðu fyrirtæki 
• Gott og öruggt starfsumhverfi
• Góður starfsandi 
• Rekstrarstjóri tilheyrir hópi lykilstjórnenda fyrirtækisins

LEITUM AÐ ÖFLUGUM 
REKSTRARSTJÓRA Í VESTMANNAEYJUM



Markmiðið með öllum störfum hjá OK er að tryggja framúrskarandi ráðgjöf og þjónustu til kröfuharðra viðskiptavina félagsins

Söluráðgjöf netlausna
Sala og ráðgjöf á netlausnum til viðskiptavina og aðstoð við vörustýringu. Þetta er frábært tækifæri fyrir ungan og einstakling sem hefur eldmóð og brennandi áhuga á tækni, vilja til að læra 
nýja hluti og þróast og þroskast í starfi.  Ákjósanlegur aldur fyrir starfið er á bilinu 20-30 ár þar sem menntun getur verið allt frá góðu stúdentsprófi yfir í BS gráðu eða sambærilegt. 

Helstu verkþættir og ábyrgðarsvið

•   Sala og ráðgjöf
•   Þekkingaröflun á sviði netlausna  
•   Miðlun á  vöru- og lausnaþekkingu

Þekking, menntun og reynsla

•   Þekking og reynsla á sölu og þjónustu
•   Þekking og áhugi á netbúnaði og lausnum
•   Nám sem nýtist í starfi
•   Góð þekking á MS Office forritum

Færni og eiginleikar til þess að sinna starfinu

•   Færni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Framúrskarandi þjónustulund

Viðskiptastýring notendalausna
Sala og ráðgjöf til viðskiptavina, aðstoð við vörustýringu og töluverð samskipti við erlenda birgja. Þetta er frábært tækifæri fyrir ungan og óreyndan einstakling sem hefur eldmóð 
og brennandi áhuga á tækni, vilja til að læra nýja hluti og þróast og þroskast í starfi. Ákjósanlegur aldur fyrir starfið er á bilinu 20-30 ár þar sem menntun getur verið allt frá góðu 
stúdentsprófi yfir í BS gráðu. 

Helstu verkþættir og ábyrgðarsvið

•   Sala og ráðgjöf
•   Samskipti og samvinna við birgja 
•   Vörustýring 
•   Miðlun á vöru- og lausnaþekkingu

Þekking, menntun og reynsla

•   Þekking á sölu og þjónustu
•   Þekking á notendabúnaði og lausnum
•   Nám sem nýtist í starfi á sviði viðskipta, 
     verk- og/eða tölvunarfræði eða sambærilegt
•   Góð þekking á MS Office forritum

Færni og eiginleikar til þess að sinna starfinu

•   Færni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Framúrskarandi þjónustulund 

Vinnustaðurinn Opin kerfi
Opin kerfi sérhæfir sig í sölu á tölvubúnaði, ráðgjöf, 
hýsingu, skýjaþjónustu og innleiðingu lausna. 
Opin kerfi býður upp á krefjandi og skemmtilegan 
vinnustað þar sem starfsmenn eru hvattir til að vera 
sjálfstæðir í starfi og hafa áhrif á eigið starfsumhverfi. 
Opin kerfi hefur flatt stjórnskipulag sem styður við það 
jafningjasamfélag sem vinnustaðurinn einkennist af, 
óháð tegund starfa.

Upplýsingar veitir:

Þórir Þorvarðarson, 
thorir@hagvangur.is

Umsóknir ótskast fylltar út á
www.hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og
með 29. nóvember 2015

Með umsókn skal fylgja 
ferilskrá og kynningarbréf.

Sérfræðingur í netlausnum
Sérfræðingur sinnir ráðgjöf og þjónustu á netkerfum til viðskiptavina. Þetta starf hentar einstaklingi með djúpa þekkingu á netlausnum, 
reynslu af markaðnum og sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi verkefni með skemmtilegu fólki.

Helstu verkþættir og ábyrgðarsvið

•   Hönnun og ráðgjöf
•   Rekstur
•   Þarfagreining
•   Bilanagreining
•   Uppsetning 

Þekking, menntun og reynsla

•   BGP, MPLS, IS-IS, OSPF
•   IOS-XR, IOS-XE, IOS, ASA, NX-OS
•   Reynslu af stórum netkerfum 
•   Cisco prófgráður (CCNA og hærra)

Færni og eiginleikar til þess að sinna starfinu

•   Færni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Gagnrýn hugsun

Sérfræðingur á tækniborði
Sérfræðingur sem sinnir rekstrarþjónustu til samningsbundinna viðskiptavina félagsins. Þetta starf er tækifæri fyrir einstakling sem hefur grunnþekkingu 
á stýrikerfum og útstöðvarekstri og hefur jafnframt reynslu af þjónustu og brennandi áhuga á upplýsingatækni. Ákjósanlegur aldur er 20 – 25 ár. 

Helstu verkþættir og ábyrgðarsvið

•   Rekstur á útstöðvum
•   Rekstur á miðlægum búnaði
     og þjónustum
•   Rekstur á hýsingarþjónustum
•   Skjölun aðgerða

Þekking, menntun og reynsla

•   Víðtæk þekking á útstöðvarekstri 
•   Þekking á Microsoft „Active Directory“ 
•   Þekking á netkerfum 
•   Þekking á „Open Source“ stýrikerfum 
•   1-2 ára reynsla í UT þjónustu (skilyrði) 
•   Stúdentspróf 

Færni og eiginleikar til þess að sinna starfinu

•   Færni í mannlegum samskiptum
•   Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð
•   Geta til að vinna undir álagi
•   Framúrskarandi þjónustulund 

Einkenni OK týpunnar
OK týpan er einstaklega sjálfstæð í vinnubrögðum, hefur 
mikinn metnað og er tilbúin að leggja mikið á sig til að 
ná árangri. Hún vill vera í sigurliðinu og hafa tækifæri til 
þess að móta starfsumhverfi sitt og hafa áhrif á þá upp-
byggingu sem á sér stað hjá liðinu hennar. OK týpan er 
líka félagsvera sem nýtur sín vel í samhentum hópi þar 
sem allir leggjast á eitt og hún finnur sterkan samhljóm 
með gildum fyrirtækisins: 

Eitt lið, sigurvilji, heiðarleiki og opinn hugur.

Ert þú
OK týpan?
Við leitum að hinum stórmerku og geysimetnaðarfullu
OK týpum í herbúðir OK liðsins að Höfðabakka 9
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www.gardabaer.is

STÖRF HJÁ GARÐABÆ

Hæðarból
 • Aðstoðarmaður matráðs
 
Ísafold
 • 50% staða við umönnun í dagvinnu 
  virka daga

Samkvæmt jafnréttisáætlun Garðabæjar eru 
karlar jafnt sem konur hvattir til að sækja um.

Ert þú jákvæð, með mikla þjónustulund og 
góða hæfni i mannlegum samskiptum?

Þá erum við kannski að leita að þér, til að hjálpa okkur 
að þjóna viðskiptavinum okkar betur, sinna almennum 
afgreiðslustörfum, vörumóttöku, framsetningu vara, 

afgreiðslu á kassa og almennu viðhaldi á útliti verslunarinnar.

Verslunin sérhæfir sig í kvenfatnaði 
fyrir allar konur sem nota stærðir 38-58.

Um hlutastarf er að ræða

Umsóknir óskast sendar á netfangið: 
box@frett.is merkt „My Style-Bella 2015“

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my style

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

www.adal.is

Faggiltur skoðunaraðili í 20 ár

Aðalskoðun hf. óskar eftir að ráða bifvélavirkja til starfa við skoðun ökutækja í skoðunarstöð 

okkar í Hafnar�rði. Um framtíðarstarf er að ræða en einnig kemur til greina starf 

í sumara�eysingum. Umsóknarfrestur er til  30. nóvember.

Nánari upplýsingar veita Árni Stefánsson þjónustustjóri og Hörður Harðarson fagstjóri í síma 

590 6900. Umsóknir sendist til Árna, arni@adalskodun.is. Farið verður með allar umsóknir 

sem trúnaðarmál og öllum umsóknum verður svarað.

Aðalskoðun hf. er faggild óháð skoðunarstofa á ökutækjasviði og starfrækir í dag 
fjórar skoðunarstöðvar á höfuðborgarsvæðinu ásamt skoðunarstöð í Reykjanesbæ. 

Aðalskoðun sinnir einnig skoðunum í Grundar�rði, Ólafs�rði og Reyðar�rði.

BIFVÉLAVIRKJAR
SKOÐUNARMAÐUR ÖKUTÆKJA

Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef

Prófessor og yfirlæknir í lyflækn. HÍ, Læknadeild / LSH Reykjavík 201511/1215
Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara Heilbrigðisstofnun Norðurlands Húsavík 201511/1214
Húsumsjónarmaður Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201511/1213
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Ólafsvík 201511/1212
Lektor í lyflæknisfræði HÍ, Heilbrigðisvísindasvið Reykjavík 201511/1211
Skrifstofustarf Einkaleyfastofa Reykjavík 201511/1210
Löglærður fulltrúi Sýslumaðurinn á Suðurnesjum Keflavík 201511/1209
Hjúkrunarfræðingur Heilsugæslan Garðabæ Garðabær 201511/1208
Fagstjóri hjúkrunar Heilsugæslan Grafarvogi Reykjavík 201511/1207
Sérfræðingur á efnahagssviði Hagstofa Íslands Reykjavík 201511/1206
Starfsmaður við gagnasöfnun Hagstofa Íslands Reykjavík 201511/1205
Aðstoðardeildarstjóri LSH, lungnadeild Reykjavík 201511/1204
Sérfræðilæknir í geðlækningum LSH, geðsvið Reykjavík 201511/1203
Sjúkraliði LSH, gjörgæsludeild Reykjavík 201511/1202
Sálfræðingur LSH, barna- og unglingageðdeild Reykjavík 201511/1200
Sjúkraliði LSH, Landakot Reykjavík 201511/1199
Sjúkraþjálfari Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201511/1198
Sérnámsstöður í heimilislækn. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja Reykjanesbær 201511/1197
Sérfræðingur Kvikmyndasafn Íslands Hafnarfjörður 201511/1196
Heilbrigðisritari LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201511/1195
Verkefnastjóri LSH, innkaupadeild Reykjavík 201511/1194
Leikskólakennari LSH, Barnaspítali Hringsins Reykjavík 201511/1193
Sjúkraliðar LSH, Landakot Reykjavík 201511/1192
Hjúkrunarfræðingar, næturvaktir LSH, Landakot Reykjavík 201511/1191
Framhaldsskólakennarar Verkmenntaskóli Austurlands Fjarðabyggð 201511/1190
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Vesturlandi Borgarnes 201511/1189
Framhaldsskólakennari í þýsku Fjölbrautaskólinn í Breiðholti Reykjavík 201511/1188
Aðstoðarskólameistari Fjölbrautaskóli Vesturlands Akranes 201511/1187
Sjúkraliði Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfoss 201511/1186
Hjúkrunarfræðingar Sjúkrahúsið á Akureyri Akureyri 201511/1185
Sérfræðingur Jafnréttisstofa Akureyri 201511/1184
Lögreglumaður Lögreglustjórinn á Suðurlandi Höfn 201511/1183
Sérfr. í málefnum framh.skóla Menntamálastofnun Reykjavík 201511/1182

ERT ÞÚ RÉTTI MAÐURINN ?
Bifvélavirki eða vanur bílaviðgerðarmaður óskast til  

framtíðarstarfa hjá ferðabílaleigunni Happy Campers ehf. 
í Reykjanesbæ.

Starfið felst í umsjón með bílaflota fyrirtæksins. Viðgerðir 
og almennt viðhald á bílum ásamt því að halda bílaflot-
anum í góðu standi, skoðuðum og hreinum. Einnig  vinna 
við  hönnun, smíði og ísetningar á innréttingum á nýjum 
bílum.

Vinnutími er 08.00-17.00 og helgarvinna eftir þörfum.
Happy Campers ehf. er vaxandi og framsækið fyrirtæki 
í ferðaþjónustu og leitum við að manni sem vill verða 
samferða okkur inni í skemmtilega framtíð á góðum og 
vinalegum vinnustað.

Umsóknir skal senda á job@happycampers.is fyrir 15.12.15

 
ARE YOU THE RIGHT PERSON?

Happy Campers ehf., a camper van rental 
located in Reykjanesbær, 

is looking for a mechanic or an  
experienced auto repairman for a permanent position.
The primary responsibility of this position is the oversight 
and maintenance of the car fleet. This includes repairs, 
general upkeep, coordinating yearly checkups, cleaning, 
and designing and building installations for the interior of 
new camper vans. 

Work hours are 08.00 - 17.00 and weekends as needed.
Happy Campers ehf. is a fast-growing and progres-
sive company in the travel industry. We are looking for 
somebody who values a friendly work environment and 
wants to grow with the company as we move towards an 
exciting future. 

Applications should be sent to job@happycampers.is  
by 15.12.15.

 Stapabraut 21 • 260 Reykjanesbær
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Forstöðumaður búsetuþjónustu
Akraneskaupstaður auglýsir til umsóknar stöðu forstöðumanns í 
búsetuþjónustu fyrir fatlað fólk. Um er að ræða 100% starf.

Helstu verkefni:

• Fagleg og fjárhagsleg ábyrgð á rekstri búsetuþjónustunnar
• Yfirumsjón með gerð þjónustuáætlana og daglegri þjónustu
• Stjórnun starfsmannamála
• Samstarf við notendur þjónustunnar, aðstandendur og aðra 

samstarfsaðila

Hæfniskröfur:

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Þekking og reynsla af stjórnun
• Reynsla af starfi með fötluðum
• Mikil færni í samskiptum
• Sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfni, frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi

Laun eru skv. kjarasamningum Launanefndar sveitarfélaga og 
við komandi stéttarfélags. Fyrirspurnum um starfið skal beint til 
Jóns Hróa Finnssonar í síma 433 1000 eða á netfangið jon.hroi.
finnsson@akranes.is.

Umsóknarfrestur er til 8. desember nk.

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um starfið á heima
síðu Akraneskaupstaðar www.akranes.is.

Vegna mjög vaxandi umsvifa óskar 
Gluggasmiðjan eftir vélamanni á sérhæfðar 

framleiðsluvélar fyrir gluggaframleiðslu

Gluggasmiðjan er rótgróið fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í gluggaframleiðslu frá árinu 1947

Leitað er að vandvirkum starfsmanni sem hefur reynslu af vinnu við 
glugga- og hurðasmíði. Unnið er bæði við framleiðsluvélar fyrir timbur og ál.  

Gluggasmiðjan er leiðandi fyrirtæki á sviði glugga og útihurða, 
er vel tækjum búin og hyggur á frekari framþróun í tækjabúnaði félagsins .  

Frekari upplýsingar  um starf ið veitir: 
Gunnar Linnet, framkvæmdastjóri Gluggasmiðjunnar, sími 577 5050.  

Umsóknir sendist á postfangið gunnar@gluggasmidjan.is.  

Vélamaður í gluggaframleiðslu

Gildi Isavia eru  öryggi, þjónusta og samvinna
Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 1.100 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbyggingu 
og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

Starfið felst í gerð og eftirfylgni rekstraráætlana á flugleiðsögu-
sviði, skýrslugerð og úrvinnslu gagna svo eitthvað sé nefnt. Reynsla 
af áætlanagerð og bókhaldi er nauðsynleg.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Bergþórsdóttir, 
sérfræðingur á flugleiðsögusviði, ingibjorg.bergthorsdottir@isavia.is.  

Sérfræðingur á skrifstofu flugleiðsögusviðs
Starfið felst í greiningu og mati á fjármála- og rekstrartengdri 
áhættu, þátttöku í stefnumótun, skýrslugerð og úrvinnslu gagna 
svo eitthvað sé nefnt. Gerð er krafa um háskólamenntun sem nýtist 
í starfi og fimm ára starfsreynsla á sviði áhættustýringar að 
lágmarki er nauðsynleg.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ingi Erlingsson, deildarstjóri 
fjárreiðudeildar, ingi.erlingsson@isavia.is.

Sérfræðingur í áhættustýringu

Umsóknarfrestur er til og með  6. desember Nánari upplýsingar og umsóknir á www.isavia.is/atvinna
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Við leitum að 
fluggáfuðu fólki



Garðyrkjufræðingur óskast

Kirkjugarðar Reykjavíkurprófastsdæma
( K G R P )  ó s k a  e f t i r  a ð  r á ð a
garðyrkjufræðing til starfa.
Viðkomandi þarf að hafa lokið námi
frá garðyrkjuskóla, helst af skrúð-
garðyrkjubraut. Verkefnin felast í
almennum garðyrkjustörfum og verkstjórn.

Ráðið verður í starfið frá og með
15. desember n.k. eða eftir samkomulagi.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi
KGRP og Samiðnar f.h. aðildarfélaga
þess.

Skriflegar umsóknir skal senda til
KGRP, Vesturhlíð 8, 105 Reykjavík,
fyrir 1. desember n.k. merkt:

“Garðyrkjufræðingur”

Nánari upplýsingar um starfið veitir
garðyrkjustjóri KGRP í síma
585-2720 eða 897-2472 næstu daga.

Upplýsingar um KGRP:
www.kirkjugardar.is

STARFSSVIÐ:
n  Umsjón með kerfum og stöðlum flugrekstrarsviðs
n  Verkefni tengd flugleiðsögu, afkastagetu  
 og hleðslu flugvéla 
n  Samskipti við Samgöngustofu og erlenda  
 samstarfsaðila
n  Önnur tilfallandi verkefni innan deildarinnar

HÆFNISKRÖFUR:
n  Góð menntun sem nýtist í starfi, svo sem á sviði  
 flugumsjónar eða flugrekstrar
n  Æskilegt er að viðkomandi hafi bakgrunn  
 úr flugheiminum
n  Góð enskukunnátta er nauðsynleg
n  Góð tölvufærni er skilyrði (Word og Excel)
n  Frumkvæði, skipulagshæfileikar og nákvæmni

Nánari upplýsingar veita:
Birgir Örn Ólafsson I birgir@icelandair.is 
Pétur Ómar Ágústsson I starf@icelandair.is
 
Umsóknir óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn eigi síðar en 27. nóvember.

FLIGHT OPERATIONS ENGINEERING

Laust er til umsóknar starf í „Flight Operations Engineering“ á flugrekstrarsviði. 
Deildin, sem er staðsett á aðalskrifstofu Icelandair, annast utanumhald um ýmis gögn, kerfi og staðla á 
flugrekstrarsviði, ásamt ýmsum öðrum verkefnum. 

ÍS
L
E
N
S
K
A

 S
IA

.I
S

 I
C

E
 7

73
28

 1
1/

15

Við leitum að öflugum einstaklingi í spennandi starf í góðu starfsumhverfi þar sem öryggi, áreiðanleiki og 
hágæða vinnubrögð eru höfð að leiðarljósi. Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.

The EFTA Surveillance Authority ensures that the participating EFTA States - Iceland,
Liechtenstein and Norway - respect their obligations under the EEA Agreement. The Authority
protects the rights of individuals and market participants who find their rights violated by
rules or practices of the EFTA States or companies within those States. The Authority also
enforces restrictions on state aid and ensures that companies operating in the EFTA States
abide by the rules relating to competition. In monitoring and enforcing the EEA Agreement, the
Authority has powers that correspond to those of the European Commission. 

The Authority is based in Brussels and operates independently of the EFTA States. It currently
employs 70 staff members of 16 nationalities. The Authority is led by a College, which consists
of three members appointed by the EEA EFTA States. 

The Authority is recruiting a Deputy Director
for the Food Safety Unit within the Internal
Market Affairs Directorate (IMA).  

IMA is responsible for monitoring the EFTA
States to ensure that internal market rules
have been effectively implemented into
domestic law. The Food Safety Unit of IMA
also carries out on-the-spot inspections and
auditing related to the application of the
EEA Agreement in the field of feed and food
safety, animal health and welfare in Iceland
and Norway. 

The Deputy Director will assist the Director
in managing the work of the Food Safety
Unit. The successful candidate will be
assigned responsibility for the coordination
of the Authority’s work in the fields falling
within the Unit.  

We are looking for a well-qualified individu-
al, ideally with a degree in veterinary sci-
ences and with relevant experience from the
public and/or private sector, knowledge of
the EEA agreement and relevant secondary
legislation.  

JOB REFERENCE 14/2015

Deadline for applications: 
3 January 2016
Start date: By September 2016

Deputy Director, Food Safety Unit 

For full details of this position, including eligibility and selection criteria, an overview of our favourable conditions and to submit 
an application please visit: https://jobs.eftasurv.int.  

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum.
Viðkomandi þarf að vera með hreint sakarvottorð, 
ábyrgur og stundvís.

Vinsamlegast sendið
umsóknir á 
godirmenn@godirmenn.is

Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum. 
Góð laun í boði fyrir góða menn.
Einnig kemur til greina að 
taka nema. 
Vinsamlegast sendið umsóknir á
godirmenn@godirmenn.is
eða hafið samband í síma 820 5900

Rafvirkjar
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Fasteignasala  
Óskum eftir að ráða tvo starfsmenn á fasteignasölu.  

Einungis löggiltir fasteignasalar eða 
aðilar í námi til löggildingar kom til greina.

 Upplýsingar veittar á skrifstofunni 
eða á netfanginu kristinn@eignastofan.is

Eignastofan  fasteignamiðlun - Síðumúla 29 – 108 Reykjavík – Sími 5377500

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Gerð útboðsgagna, verðfyrirspurna 
og samningskaupa

• Samskipti við fagfólk LSH og birgja 
vegna innkaupa

• Samningsstjórnun
• Innkaupagreiningar, tölfræði og 

áætlanagerð

Hæfnikröfur

• Háskólamenntun sem nýtist í starfi
• Samskiptahæfni
• Tölvufærni
• Góð íslensku- og enskukunnátta
• Reynsla af innkaupamálum er kostur

Starf verkefnastjóra á innkaupadeild er laust til umsóknar.  Starfið er tímabundið til 1 árs  
og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Deildin stýrir innkaupum og vöruflæði 
á sérhæfðum vörum (lyf, lækninga- og hjúkrunarvörum) sem og almennum rekstrarvörum 
fyrir sjúkrahúsið. Deildin kemur einnig að kaupum á þjónustu og tækjabúnaði.

Umsóknarfrestur er til
og með  7. desember 2015. 

Nánari upplýsingar veitir Jakob 
Valgeir Finnbogason, deildarstjóri 
(jokobv@landspitali.is, 543 1505, 
825 5034).

Starfshlutfall er 100%.
 

Umsókn fylgi náms- og starfs-
ferilskrá. Ákvörðun um ráðningu 
byggist á innsendum gögnum 
og eftir atvikum viðtölum við 
umsækjendur og umsagnaraðila.

Laun skv. kjarasamningi 
fjármálaráðherra og stéttarfélags. 
Sótt er um starfið rafrænt á; www.
landspitali.is, undir „laus störf“. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

VERKEFNASTJÓRI

Innkaupadeild

Landspítali er lifandi og fjölmennur vinnustaður með um 5.100 starfsmenn. 
Hann er aðalsjúkrahús landsins og miðstöð menntunar og rannsókna í heil  - 
brigðisvísindum. Á Landspítala er lögð áhersla á öryggi, jafnrétti, ábyrgan 
rekstur, góðan starfsanda og bættan húsakost. 

Helstu verkefni og ábyrgð

• Er nánasti samstarfsmaður 
deildarstjóra og vinnur að skipu
lagningu á starfsemi deildar í 
samráði við hann

• Ábyrgð á rekstri og mönnun deildar í 
fjarveru hjúkrunardeildarstjóra

• Er leiðandi í klínísku starfi og 
framþróun hjúkrunar á deild

• Sérstök ábyrgð á tilteknum 
verkefnum sem honum eru falin

• Er leiðandi í umbótastarfi á deildinni

Hæfnikröfur

• Starfsreynsla í hjúkrun
• Stjórnunarþekking og leiðtogahæfni
• Þekking á verkefnastjórnun og 

umbótastarfi
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Íslenskt hjúkrunarleyfi

Leitum eftir metnararfullum hjúkrunarfræðingi með brennandi áhuga á lungnahjúkrun, 
stjórn un ásamt gæða- og umbótastarfi til að taka að sér starf aðstoðardeildarstjóra. 
Lungnadeild A6 í Fossvogi er bráðadeild með hágæslurýmum og eina sérhæfða lungnadeildin  
á landinu. Þar fer fram greining og meðferð á sjúklingum með bráða og langvinna 
lungnasjúkdóma sem og svefnháða öndunartruflana.

Umsóknarfrestur er til
og með 7. desember 2015. 

Nánari upplýsingar veita  
Hildur Helgadóttir, deildarstjóri 
(hildurhe@landspitali.is,  
825 3596) og Þórdís Ingólfsdóttir, 
mannauðsráðgjafi (thoring@
landspitali.is, 824 5480).

Starfshlutfall er 90100% og 
veitist starfið frá 1. janúar 
2016 eða eftir samkomulagi til 
tveggja ára, með möguleika á 
áframhaldandi ráðningu.

Umsókn fylgi náms og starfs
ferilskrá ásamt afriti af próf
skírtein um og starfsleyfi. 

Laun skv. kjarasamningi 
fjár mála ráðherra og stéttarfélags.  
Sótt er um starfið rafrænt á;  
www.landspitali.is, undir 
 „laus störf“. 

Öllum umsóknum verður svarað. 
Tekið er mið af jafnréttisstefnu 
LSH við ráðningar á spítalanum. 

AÐSTOÐARDEILDARSTJÓRI 

Lungnadeild

 
 

 

UN Women auglýsir stöðu sér-
fræðings á sviði kynja-, mann-
úðar-, friðar- og öryggissmála.

Hjá UN Women er laus til umsóknar staða sér-
fræðings (P4) á sviði kynja-, mannúðar-, friðar- og 
öryggissmála sem fjármögnuð er af utanríkisráðu-
neytinu. Sérfræðingurinn mun starfa á skrifstofu UN 
Women í Kiev í Úkraínu og mun sinna verkefnum 
á ofangreindum sviðum, þ.m.t. innleiðingu á mark-
miðum ályktunar Öryggisráðs Sameinuðu þjóðanna 
um konur, frið og öryggi (UNSCR 1325) og kynjaðri 
nálgun í neyðar- og mannúðaraðstoð. 

Kröfur til umsækjenda:
• meistargráða (eða meira nám) á félagsvísindasviði 

(t.d. kynjafræði, stjórnmálafræði, félagsfræði eða 
sagnfræði)

• a.m.k. fimm ára starfsreynsla tengda málefnum 
UNSCR 1325 (reynsla frá Evrópu og/eða Mið-Asíu 
er kostur)

• góð þekking á neyðar- og mannúðarmálum 
• reynsla af neyðar- og mannúðarmálum, þ.m.t. 

kynjaðri nálgun og þekkingaruppbyggingu á sam-
þættingu kynjasjónarmiða

• reynsla af samstarfi við borgarasamtök og stjórn-
völd og uppbygging samstarfsverkefna

• reynsla eða þekking á starfsemi Sameinuðu þjóð-
anna, einkum á sviði neyðar- og mannúðarmála

• mjög góð enskukunnátta, kunnátta í rússnesku er 
kostur

Ákvæði laga nr. 73/2008 um íslensku friðargæsluna 
og þátttöku hennar í alþjóðlegri friðargæslu gilda 
um starfið. UN Women tekur ákvörðun um ráðningu, 
en ráðið er til eins árs frá og með 1. janúar 2016. 
Sérfræðingurinn mun starfa undir daglegri stjórn 
UN Women og um launakjör fer samkvæmt reglum 
stofnunarinnar. Um er að ræða stöðu á stigi P4. 
Staða sérfræðingsins og kjör miðast við að starfs-
maður flytjist til starfa í Kiev án fjölskyldumeðlima.

Umsóknarfrestur er til 5. desember 2015.
 
Umsókn og ferilskrá á ensku skal senda utanríkis-
ráðuneytinu í tölvupósti á netfangið 
unwomen@mfa.is.
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið og hæfniskröfur er að 
finna á vefsíðu utanríkisráðuneytisins: 
http://www.utanrikisraduneyti.is/upplysingar/laus-
storf/althjodastofnanir/# og hjá Auðbjörgu Halldórs-
dóttur í síma 545-9900 eða á netfanginu aha@mfa.is

Konur jafnt og karlar eru hvött til að sækja um 
framangreint starf



An excellent opportunity has arisen within the British Embassy 
for a suitably qualified individual to join our Trade and Investment 

team on a full time basis. We are seeking to recruit an 
enterprising, results oriented MARKET ADVISER to deliver 

business development projects for UK companies in the
 Icelandic market.

Please visit https://www.gov.uk/government/world/
organisations/british-embassy-reykjavik/about/recruitment

for full information regarding the role.  

Applications should be clearly marked with the job title and also 
comprise: a covering letter of no more than 2 pages outlining 

your motivation,  an up to-date CV (max 3 pages) including the 
names, and contact details of two referees. 

Applications should be sent to jobapplications.isl@fco.gov.uk 
and the email subject line must be formatted as follows: ISL501

The closing date for applications is Tuesday,  
1 December 2015 (23:59 UK Time). 

British Embassy Job Opportunity  
UKTI Market Adviser

World Class óskar eftir
aðstoðarmanni í eldhús

Áhugasamir sendi umsókn ásamt ferilskrá til
gisli@worldclass.is fyrir 24. nóvember 2015.

World Class

Vinnutími:
100% starf í vaktavinnu.
 
Umsækjandi þarf að hafa mikinn áhuga
á matreiðslu, vera skipulagður og hafa góða
hæfileika í mannlegum samskiptum.
Íslenskukunnátta nauðsynleg.
Starfið hentar jafnt konum sem körlum.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

aðsoðarmaður-í-eldhúsi-  nov 2015.pdf   1   11/19/2015   2:24:53 PM

Vík í
Mýrdal

Fjölskylduvænt
samfélag í fallegu

umhverfi.

Mýrdalshreppur er um 500 
manna sveitarfélag.  Í Vík er 
öll almenn þjónusta svo sem 
leik-, grunn-,  og tónskóli, 
heilsugæsla, dvalar- og 
hjúkrunarheimili og frábær 
aðstaða til allrar almennrar 
íþróttaiðkunar.

Náttúrufegurð er rómuð í Vík 
og nágrenni og samgöngur 
greiðar allt árið.  Ferða-
þjónusta er öflug og vaxandi í 
sveitarfélaginu og fjölbreyttir 
möguleikar á því sviði fyrir fólk 
með ferskar hugmyndir.

Laus störf í Vík í Mýrdal:

Staða forstöðumanns/hjúkrunarforstjóra við Hjúkrunar- og 
dvalarheimilið Hjallatún
Hjúkrunar- og dvalarheimilið Hjallatún er lítið og vinarlegt heimili með 12 hjúkrunarrýmum og 
6 dvalarrýmum aldraðra.

Starfssvið:
• Forstöðumaður/hjúkrunarforstjóri veitir heimilinu forstöðu og ber ábyrgð á  daglegum rekstri Hjallatúns.
• Forstöðumaður skipuleggur starfið og hefur faglega forustu á sviði hjúkrunar og ummönnunar á heimilinu.

Menntunar og hæfniskröfur:
• Viðkomandi þar að hafa réttindi til að starfa sem hjúkrunarfræðingur.
• Æskilegt er að viðkomandi hafi þekkingu og reynslu af rekstri og stjórnun á sviði öldrunarmála.
• Viðkomandi þarf að hafa góða færin í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt og skipulega.

Leitað er að einstaklingi með áhuga á öldrunarmálum og vilja til að takast á við krefjandi verkefni.   
Laun skv. Kjarasamningi Sambands ísl. sveitarfélaga og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.
Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður geti hafið störf í janúar 2016.

Nánari upplýsingar um stöðu forstöðumanns veitir: Ásgeir Magnússon sveitarstjóri sveitarstjori@vik.is 
eða í síma 4871210 – 8983340. Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870, Vík. 

Umsóknarfrestur er til 5. desember n.k.

Skrifstofumaður - bókari
Staða skrifstofumanns – bókara á skrifstofu Mýrdalshrepps er laus til umsóknar.

Starfssvið:
• Helstu verkefni eru við færslu bókhalds, símavörslu og móttöku á skrifstofu Mýrdalshrepps. 

Hæfniskröfur:
• Nauðsynlegt er að viðkomandi hafi þekkingu á bókhaldsvinnu
• Viðkomandi þarf að hafa góða færni í mannlegum samskiptum og geta unnið sjálfstætt. 

Laun skv. kjarasamningi hlutaðeigandi stéttarfélags við Samband íslenskra sveitarfélaga.
Æskilegt er að viðkomandi starfsmaður geti hafið störf sem fyrst.

Nánari upplýsingar um stöðuna veitir Helga Halldórsdóttir skrifstofustjóri myrdalshreppur@vik.is 
eða í síma 4871210. Umsóknir skal senda til Mýrdalshrepps Austurvegi 17, 870 Vík. 

Umsóknarfrestur er til 5. desember n.k.

Mýrdalshreppur  - Austurvegi 17  - 870  - Vík - Sími 487 1210

Vélstjóri
Faxaflóahafnir sf óska að ráða til starfa vélstjóra  

frá og með 1. mars 2016 með starfsstöð í Reykjavík.  

Starfið felst aðallega í vélstjórn á dráttarbátum Faxaflóahafna 
sf. en einnig í afgreiðslu rafmagns, móttöku skipa og öðrum 
tilfallandi störfum.

Nauðsynlegt er að umsækjandi uppfylli eftirfarandi skilyrði: 
• Hafi full vélstjórnaréttindi - VF 1
• Hafi sótt námskeið í Slysavarnarskóla Sjómanna
• Hafi góða kunnáttu í íslensku og ensku
• Hafi góða tölvukunnáttu

Faxaflóahafnir sf. eru með starfsemi í Reykjavík, á Akranesi,  
á Grundartanga og í Borgarnesi og sinna starfsmenn 
Faxaflóahafna sf. verkefnum á þeim stöðum.   
Unnið er alla virka daga 07:00 –17:00. 

Umsóknir sendist Faxaflóahöfnum sf. Tryggvagötu 17, 121 
Reykjavík merkt VÉLSTJÓRI fyrir 1. desember n.k.  Þar sem í 
gildi eru ákvæði laga um hafnarvernd þá er óskað eftir að 
umsækjandi geti lagt fram sakavottorð.

Nánari upplýsingar gefur yfirhafnsögumaður í síma 525-8900.

VERKEFNASTJÓRI Í FJÁRMÁLADEILD  

Menntunar- og hæfnikröfur: 

• Háskólamenntun á sviði viðskiptafræða er skilyrði. 
• Mjög góð tölvukunnátta og sérþekking á Excel er skilyrði.
• Reynsla af Dynamics NAV er æskileg.
• Reynsla af sambærilegu starfi er kostur.
• Reynsla af gerð og innleiðingu gæðakerfis er kostur.
• Mjög góð samskiptahæfni, jákvætt viðhorf og lausnamiðuð hugsun er skilyrði.
• Skipulagshæfni, nákvæmni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum er skilyrði.
• Góð íslenskukunnátta og færni til að tjá sig skipulega bæði í ræðu og riti  

er skilyrði. 

Umsóknarfrestur er til 30. nóvember 2015.   

Umsóknir ásamt starfsferilsskrá og kynningarbréfi sem greinir frá ástæðu  
umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni í starfið skulu berast á netfangið mos@mos.is. 

Nánari upplýsingar er að finna á mos.is/lausstorf eða hjá Pétri J. Lockton, 
fjármálastjóra í síma 525 6700. Laun eru samkvæmt kjarasamningi  
Sambands íslenskra sveitarfélaga og aðildarfélaga BHM. 

Við hvetjum fólk af báðum kynjum til að sækja um starfið.

Virðing – jákvæðni – framsækni – umhyggja

 Bæjarskrifstofa Mosfellsbæjar - Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ  -  sími 525 6700  -  mos@mos.is  - www.mos.is 
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Spennandi og krefjandi störf hjá 
Ríkisendurskoðun
Ríkisendurskoðun auglýsir laus til umsóknar störf sérfræðinga á 
endurskoðunar- og stjórnsýslusviði stofnunarinnar.

Sérfræðingar á endurskoðunarsviði
Ríkisendurskoðun auglýsir laus til umsóknar tvö störf á endur-
skoðunarsviði. Leitað er að löggiltum endurskoðanda og/eða 
sérfræðingi á sviði endurskoðunar og reikningshalds. Sviðið 
annast m.a. fjárhagsendurskoðun hjá ríkinu samkvæmt 8. gr. laga 
nr. 87/1996 um Ríkisendurskoðun. Um fjölbreytt og krefjandi 
starf er að ræða. Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem 
hefur þekkingu á eða reynslu af endurskoðun og reikningshaldi, 
er nákvæmur og vandvirkur, með góða greiningar- og ályktunar-
hæfni og vel ritfær.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Endurskoðun ríkisreiknings og ársreikninga ríkisaðila
• Kanna innra eftirlit stofnana og meta virkni þess.
• Kanna hvort fjárráðstafanir ríkisaðila og rekstur eru í samræmi 

við lög, reglur og önnur lögmæt fyrirmæli.
• Aðrar úttektir á fjárhagsmálefnum ríkissjóðs

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði endurskoðunar og reikningshalds
• Þekking á alþjóðlegum stöðlum í endurskoðun og reiknings- 

haldi
• Þekking á opinberum endurskoðunarstöðlum (ISSAI) og opin-

berum reikningsskilastöðlum (IPSAS) er kostur
• Frumkvæði, metnaður og sveigjanleiki 
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Geta til að vinna sjálfstætt á agaðan og skipulagðan hátt. 
• Skýr sýn á aðalatriði, nákvæmni og góð greiningar- og 
 ályktunarhæfni
• Góð tök á skýrslugerð og geta til að setja efni fram á skipu- 

legan og rökréttan hátt 
• Geta til að skrifa vandaða og læsilega íslensku
• Þekking á fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins er kostur

Nánari upplýsingar veitir
Ingi Kristinn Magnússon – ingi@rikisend.is – 569 7131

Sérfræðingar á stjórnsýslusviði
Ríkisendurskoðun auglýsir laus til umsóknar störf tveggja sér-
fræðinga á stjórnsýslusviði. Sviðið annast stjórnsýsluendurskoðun 
samkvæmt 9. gr. laga nr. 86/1997 um Ríkisendurskoðun.  
Í því felst að kanna meðferð og nýtingu ríkisfjár, hvort hagkvæmni 
og skilvirkni er gætt í rekstri stofnana og fyrirtækja ríkisins og 
hvort gildandi lagafyrirmælum er framfylgt í því sambandi.  
Um fjölbreytt og krefjandi starf er að ræða.  
Leitað er að metnaðarfullum einstaklingum sem hafa reynslu 
af úttektarvinnu / skýrslugerð, eru mjög vel ritfærir, nákvæmir, 
vandvirkir og með góða greiningar- og ályktunarhæfni.

Helstu verkefni og ábyrgð
Starf sérfræðings felst aðallega í úttektavinnu og skýrslugerð auk 
almennrar þátttöku í innra starfi sviðsins. Hann starfar sjálfstætt 
að þeim verkefnum sem honum er úthlutað í samræmi við 
gæðakröfur stjórnsýslusviðs og starfsáætlanir og þarf að geta leitt 
verkefnin til lykta í samvinnu við sviðsstjóra / deildarstjóra.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun (meistarapróf) sem nýtist í starfi
• Reynsla af vinnu við úttektir / skýrslugerð
• Þekking á ríkisrekstri og opinberri stjórnsýslu
• Reynsla af stjórnun verkefna
• Samviskusemi, frumkvæði, metnaður og sjálfstæði í starfi
• Færni til að vinna á markvissan, skilvirkan og agaðan hátt
• Sveigjanleiki og hæfni í mannlegum samskiptum og teymis-

vinnu
• Gagnrýnin og lausnamiðuð hugsun
• Skýr sýn á aðalatriði og góð greiningar- og ályktunarhæfni
• Góð almenn tölfræðiþekking
• Nákvæmni og vandvirkni með tölur og texta
• Gott vald á Word og Excel og hæfileiki til að tileinka sér ný 

tölvukerfi
• Mjög góð kunnátta í íslensku og geta til að skrifa hnitmiðaðan, 

vandaðan og læsilegan texta
• Góð enskukunnátta er nauðsynleg og kunnátta í einu Norður-

landamáli æskileg
• Mikilvægt er að umsókn fylgi kynningarbréf umsækjanda

Nánari upplýsingar veitir
Þórir Óskarsson – thorir@rikisend.is – 569 7149

Frekari upplýsingar um störfin
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Konur jafnt 
sem karlar eru hvött til að sækja um störfin. Um launakjör fer 
samkvæmt kjarasamningi Starfsmannafélags Ríkisendurskoðunar. 

Umsóknarfrestur er til og með 30. nóvember 2015.  

Sótt skal um störfin gegnum starfatorg.is. Öllum umsóknum 
verður svarað þegar tekin hefur verið ákvörðun um ráðningu. 
Umsókn getur gilt í 6 mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Ríkisendurskoðun er sjálfstæð stofnun sem starfar á vegum Alþingis 
samkvæmt lögum nr. 86/1997. Stofnunin endurskoðar ríkisreikning og 
reikninga ríkisaðila, hefur eftirlit með og stuðlar að umbótum á fjármála- 
stjórn ríkisins og nýtingu almannafjár. Hún gerir grein fyrir niðurstöðum 
endurskoðunar og úttekta í skýrslum sem sendar eru Alþingi og birtar 
opinberlega. Forsætisnefnd Alþingis ræður yfirmann stofnunarinnar, 
ríkisendurskoðanda, til sex ára í senn. Ríkisendurskoðun er til húsa í 
Bríetartúni 7, 107 Reykjavík. Starfsmenn eru samtals 41.  

Sjá nánar: www.rikisendurskodun.is 
Ábyrgð  –  Fagmennska  –  Traust  –  Þjónusta  –  Framþróun
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Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga.

Umsókn skal fylgja ítarleg náms- og starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar.  Leggja skal 
fram staðfestar upplýsingar um menntun, fyrri störf og reynslu. Gögn sem ekki er hægt að senda rafrænt skulu berast Svövu 
Þorkelsdóttur, mannauðsstjóra Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins, Álfabakka 16, 109 Reykjavík. 

Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim og innsendum gögnum.

Tekið er mið af jafnréttisstefnu Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins við ráðningu í starfið. Öllum umsóknum verður svarað þegar 
ákvörðun um ráðningu liggur fyrir.

Sækja skal um starfið rafrænt á vef Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins (www.heilsugaeslan.is) undir laus störf eða á Starfatorgi 
(www.starfatorg.is). 

Heilsugæslan á að vera fyrsti viðkomustaður í 
heilbrigðisþjónustunni þar sem ólíkum þörfum 
notenda er mætt og þeim leiðbeint yfir í önnur kerfi 
heilbrigðisþjónustunnar eftir því sem þörf er á. Flóknari 
vandamál, þörf fyrir fjölbreyttari úrræði og skortur á 

sérhæfðu starfsfólki kallar á nýja nálgun í starfsemi 
heilsugæslustöðva. Hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
er hafin breyting á skipulagi og rekstri heilsugæslustöðva 
sem miðar að því að auka þjónustu við notendur, nýta betur 
fjármuni og bæta vinnuumhverfi starfsmanna.

Til að gera þjónustuna markvissari verður teymisvinna 
grunnstef í starfsemi stöðva, ásamt innleiðingu aðferða 
straumlínustjórnunar. Þverfagleg teymi heilbrigðisstarfsfólks 
munu auðvelda stöðvum að taka á flóknum vandamálum 
með fjölbreyttum úrræðum. Í breyttu skipulagi mun 
starfsfólk fá aukið sjálfstæði til að móta starfsemina og 
útfæra þjónustu sem mætir þörfum íbúa og uppfyllir um 
leið kröfur um árangur samkvæmt mælingum og mati.

Fagstjóri hjúkrunar - 
Heilsugæslan Grafarvogi
Laust er til umsóknar starf fagstjóra hjúkrunar 
við Heilsugæsluna Grafarvogi. Fagstjóri hjúkrunar 
ber ábyrgð á skipulagningu hjúkrunarþjónustu í 
samráði við svæðisstjóra. Mikil áhersla er lögð á 
samvinnu milli fagstétta innan stöðvarinnar og að 
þjónustuþarfir skjólstæðinga séu ávallt í fyrirrúmi.

Um er að ræða krefjandi starf sem reynir á 
frumkvæði, skipulagshæfileika og samskiptahæfni.  

Ráðið verður í starfið til 5 ára frá og með 1. janúar nk.  
eða eftir nánara samkomulagi.  Starfshlutfall er 100%.

Umsóknarfrestur er til og með  
7. desember 2015.

Helstu verkefni og ábyrgð:
  Annast skipulag, verkstjórn og samhæfingu  
  innan fagsviðs ásamt svæðisstjóra, í   
  samræmi við stefnu og markmið Heilsugæslu  
  höfuðborgarsvæðisins
  Er svæðisstjóra innan handar við daglegan  
  rekstur stöðvar og er staðgengill hans
  Er faglegur yfirmaður á sínu sviði og sinnir  
  klínísku starfi samhliða 
  Tekur þátt í gerð, innleiðingu og notkun 
  klínískra leiðbeininga
  Innleiðir nýjungar og vinnur að breytingum  
  á starfsemi til hagsbóta fyrir skjólstæðinga  
  stöðvar 
  Stuðlar að góðri vinnustaðamenningu 
  Tekur þátt í vísinda-, þróunar- og gæðastarfi
  Skipuleggur kennslu fyrir heilbrigðisstéttir í  
  samráði við fagstjóra lækninga, kennslustjóra  
  og lærimeistara

Hæfnikröfur:
  Íslenskt hjúkrunarleyfi er skilyrði
  Framhaldsmenntun í hjúkrun æskileg 
  Reynsla af og áhugi á teymisvinnu
  Reynsla af starfi í heilsugæslu er kostur
  Nám og reynsla á sviði stjórnunar æskileg
  Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
  Leiðtogahæfni og metnaður til að ná árangri 
  í starfi
  Frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Nánari upplýsingar veita:
Ófeigur T. Þorgeirsson, svæðisstjóri.  
Netfang: ofeigur.t.thorgeirsson@heilsugaeslan.is 
Sími 585-7600

Þórunn Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri hjúkrunar. 
Netfang: thorunn.olafsdottir@heilsugaeslan.is 
Sími 585-1300

 - Ægir sjávarfang ehf -

Starfssvið: Hæfniskröfur: 

Verkstjóri  

Ægir sjávarfang framleiðir hágæða þorsklifur í tveim niðursuðuverksmiðjum á Íslandi, annars vegar í Grindavík og hins vegar í 
Ólafsvík.  Ægir sjávarfang er fjölskyldurekið fyrirtæki sem hefur starfað frá árinu 1995.

Ægir sjávarfang óskar eftir að ráða verkstjóra til starfa í verksmiðju félagsins í Grindavík.  Leitað er að einstaklingi til stjórnunarstarfa 
við framleiðslu á vörum félagsins þar sem reynir á skipulögð vinnubrögð og hæfni til mannlegra samskipta.

Daglegur rekstur verksmiðju félagsins í Grindavík.  Samskipti 
við birgja og eftirlitsaðila.  Gerð framleiðsluskýrslna.

Viðkomandi þarf að hafa haldbæra þekkingu á fiskvinnslu.  Þar til 
gerð menntun æskileg.  Ensku  og tölvukunnátta skilyrði.  Lipurð í 
mannlegum samskiptum.

- Umsóknir skulu sendast á info@aegirseafood.is fyrir 15 desember 2015 -
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RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ráðningarþjónusta 

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

Nánari upplýsingar um star�ð er að �nna á heimasíðu HH Ráðgjafar www.hhr.is
og eru áhugasamir beðnir um að sækja um star�ð þar.

Starfssvið Hæfniskröfur

Fyrirtæki á sviði inn�utnings og sölu á vélum og tækjum óskar eftir að ráða ö�ugan sölumann til starfa.
Vinnutími er frá kl. 08:00 til kl. 17:00 alla virka daga nema á föstudögum frá kl. 08:00 til kl. 16:00.

Sölumaður
· Ráðgjöf og sala til viðskiptavina
· Tilboðs og samningagerð
· Almenn afgreiðsla

· Menntun á sviði vélfræði, vélstjórnunar eða
  sambærilegt kostur eða reynsla af vélum og tækjum
· Sjálfstæð og vönduð vinnubrögð
· Góð almenn tölvukunnátta
· Góð íslensku- og enskukunnátta
· Rík þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum

Leikskólakennara  
vantar við Auðarskóla

Leikskólakennara vantar við leikskóladeild Auðarskóla.  
Auðarskóli, sem er samrekinn leik-, grunn- og tónlistar-
skóli, er staðsettur í Búðardal.  Einkunnarorð skólans eru: 
Ábyrgð –Ánægja-  Árangur. Leikskólinn er tveggja deilda 
og að jafnaði dvelja þar 35 – 40 börn frá 12 mánaða aldri.  
Húsnæði leikskólans er nýlegt og aðstaða og aðbúnaður 
góður.  Sjá meiri upplýsingar á www.audarskoli.is 
Við leitum að einstaklingi sem er jákvæður, skapandi og 
vill vera virkur hluti liðsheildar.

Hæfniskröfur:
- Leikskólakennaramenntun
- Góð færni í mannlegum samskiptum
- Áhugi og metnaður fyrir faglegu leikskólastarfi
- Skipulagshæfni
- Frumkvæði
- Sjálfstæði í vinnubrögðum

Laun eru samkvæmt kjarasamningum Kennarasambands 
Íslands. Umsóknarfrestur er til og með 7. desember.
Nánari upplýsingar veitir Eyjólfur Sturlaugsson skóla 
stjóri í síma 899-7037.  Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á 

netfangið eyjolfur@audarskoli.is 

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á 
www.nordicvisitor.com/atvinna/ 
Umsóknarfrestur er til og með 29. nóvember 2015.

Ferðaráðgjafi

Nordic Visitor er framsækin ferðaskrifstofa sem sérhæfir sig í því að 
skapa  góðar minningar með sérsniðnum pakkaferðum fyrir 
einstaklinga og hópa til allra Norðurlanda. Fyrirtækið hefur verið í 
stöðugum vexti síðan það var stofnað árið 2002 og er í dag eitt af 
stærstu ferðaþjónustufyrirtækjum Íslands með um 80 starfsmenn.

Nordic Visitor leitar eftir kraftmiklum, jákvæðum og metnaðarfullum 
ferðaráðgjöfum til þess að sinna sölu, undirbúningi, framkvæmd og 
úrvinnslu á ferðum til Íslands, Grænlands og annarra áfangastaða á 
Norðurlöndum. Um er að ræða fjölbreytt ferðaþjónustustarf á 
líflegum vinnustað.

Sala, þjónusta og móttaka viðskiptavina
Bókanir, úrvinnsla og umsjón með ferðum
Tilboðsgerð
Annað tilfallandi

Starfssvið:

Færni í mannlegum samskiptum, framúrskarandi 
þjónustulund og jákvæðni
Háskólamenntun og/eða reynsla sem nýtist í starfi
Yfirgripsmikil þekking á íslenskri ferðaþjónustu 
er skilyrði
Reynsla af sölustarfi æskileg
Þekking á Grænlandi sem áfangastað er kostur 
Mjög góð tungumálakunnátta (íslenska, enska og 
þriðja tungumál er kostur)
Þarf að geta unnið sjálfstætt
Góð tölvukunnátta

Hæfniskröfur:

VILT ÞÚ SKAPA GÓÐAR MINNINGAR? Sölumenn óskast í kvöldvinnu
Símsölumenn óskast í úthringiver á kvöldin. Góðir tekju-

möguleikar og skemmtilegt starf.  
Frekari upplýsingar má nálgast í síma 868-2989 eða með 

tölvupósti á netfangið magnus@kml.is

Við leitum að

Helstu verkefni:
• Tilboðsgerð og skipulagning ferða. 

• Samskipti við erlenda viðskiptavini og birgja á 
Grænlandi.

• Framkvæmd ferða og samskipti við teymi okkar 
á Grænlandi.

Hæfni:
Við erum að leita að nákvæmum, skipulögðum ein
staklingi sem er góður í mannlegum  samskiptum. 
Þarf að geta unnið vel undir álagi og vera sjálf
stæður í vinnubrögðum. Yfirgripsmikil þekking á 
Grænlandi er skilyrði. Starfsmaðurinn þarf að vera 
fram úrskarandi í dönsku og ensku. Íslenska og 
grænlenska eru kostur.

ráðgjafa fyrir Grænlandsferðir

Allar frekari upplýsingar um starfið og hæfni má finna á 
www.greenland.is/job eða hjá Ellu og Margréti í síma 
587 9999. Umsóknir sendist á job@mountainguides.is  

merktar „Ferðaráðgjafi fyrir Grænland“. 

Umsóknarfrestur til 30. nóvember 2015. HH Ráðgjöf • Fiskislóð 81 • 101 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Ráðningarþjónusta 

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Leitar þú að starfsmanni?

HH Ráðgjöf er alhliða ráðningarþjónusta og við státum okkur af því að veita framúrskarandi
þjónustu hvort sem um ræðir ráðningu ófaglærðra, faglærðra eða sérfræðinga.

Ráðgjafar okkar veita fúslega frekari upplýsingar í síma 561 5900 eða sendu okkur tölvupóst: hhr@hhr.is

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

 Markviss leit                         
Sérskrifaður hugbúnaður gerir leit afar markvissa og 
tryggir að við finnum hæfasta einstaklinginn.

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

 Ekkert staðfestingargjald
Við leggjum áherslu á að rækta árangursríkt og ánægjulegt 
langtímasamband við viðskiptavini okkar og því greiðir þú 
ekkert ef ekki verður af ráðningu.

 Fjöldi hæfra umsækjenda
Fjöldi umsækjenda er á skrá í almennum gagnagrunni 
okkar sem tryggir að við finnum rétta einstaklinginn 
fyrir starfið.

 Fjölbreyttar þjónustuleiðir
Í boði eru fjölbreyttar þjónustuleiðir sniðnar að þörfum 
og væntingum viðskiptavina okkar. Þú finnur lausnina 
hjá okkur.

 Reynsla og þekking
Hjá HH Ráðgjöf starfa sérfræðingar á sviði starfsmanna-
mála sem búa m.a. yfir mikilli reynslu af ráðningum og 
hagnýtri menntun.

 Sanngjarnt verð
Bjóðum mjög hagstætt og samkeppnishæft verð á 
þjónustu okkar. Gerðu verðsamanburð!

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

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

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Við leitum að jákvæðum, ábyrgðarfullum 
og kraftmiklum verslunarstjóra sem hefur 
gaman af mannlegum samskiptum.  

StarfSSvið:  
•	 Ábyrgð á rekstri verslunar
•	 Samskipti við viðskiptavini og birgja
•	 Umsjón með ráðningum starfsmanna og 

almennri starfsmannastjórnun í verslun 
•	 Ábyrgð á birgðahaldi í verslun sem og 

önnur tilfallandi störf. 

HæfniSkröfur:  
•	 Marktæk reynsla af stjórnun og starfs-

mannahaldi hjá verslunar og/eða       
þjónustufyrirtækjum. 

•	 Styrkleiki í mannlegum samskiptum, 
sjálfstæð vinnubrögð, skipulagshæfni, 
reglusemi og árverkni í hvívetna. 

Umsóknir ásamt ferliskrá sendist á 
umsokn@netto.is. Allar nánari upplýsingar 
veitir Falur J. Harðarson, starfsmannastjóri í 
síma 421-5400.

Umsóknarfrestur er til og með 1. des. nk. 
Viðkomandi þyrfti að geta 
hafið störf sem fyrst.

NETTÓ BÚÐAKÓR
VERSLUNARSTJÓRI

Viltu vinna hjá Sjálfsbjargarheimilinu?
 

Ertu sérhæfður starfsmaður, nemandi á heilbrigðissviði 
eða einstaklingur sem vilt breyta til? 

Við leitum til þín.
Við leitum eftir starfsmönnum til aðhlynningarstarfa.  
Um er að ræða vaktavinnu, fullt starf eða hlutastarf,  
unnið er aðra hvora helgi. Nauðsynlegt er að tala  
íslensku. Við erum sveigjanleg og komum til móts við þig.  

Hafðu samband við Guðrúnu Erlu Gunnarsdóttur  
hjúkrunarforstjóra í síma 5500330 eða gudrun@sbh.is,  
sem allra fyrst.

Í maí 2013, 2009, 2008 og 2006 tóku fulltrúar Sjálfsbjargar- 
heimilisins á móti viðurkenningu sem fyrirmyndarstofnun frá SFR 
– stéttarfélagi í almannaþjónustu, en heimilið hafði hafnað 
í  þriðja og fjórða sæti í kjöri um „Stofnun ársins”.  

Í maí 2014 hafnaði Sjálfsbjargarheimilið í fyrsta sæti og varð þar 
með Stofnun ársins það ár. 

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum.
Viðkomandi þarf að vera með hreint sakarvottorð, 
ábyrgur og stundvís.

Vinsamlegast sendið
umsóknir á 
godirmenn@godirmenn.is

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum. 

Góð laun í boði fyrir góða menn.

Einnig kemur til greina að taka nema. 

Vinsamlegast  
sendið umsóknir á
godirmenn@godirmenn.is
eða hafið samband  
í síma 820 5900

Vantar þig 
þjálfara?

• Þarftu að uppfæra ferilskrána?

• Hvenær fórstu síðast í atvinnuviðtal?

• Er launaviðtal á döfinni?

• Kanntu að selja reynslu þína og virði?

Vöxtur ráðgjöf  |  Markþjálfun

Sími: 547 6060  |  www.voxturradgjof.is 
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STARFSMAÐUR Á ÞJÓNUSTUSTÖÐ
Jarðboranir hf. óska eftir starfsmanni á Þjónustustöð félagsins.
Meðal verkefna eru stjórnun vinnuvéla, þunga�utningar, viðhald
tækja og búnaðar auk almennrar þjónustu við bora félagsins.

Hæfniskörfur
•  Stóru vinnuvélaréttindin
•  Aukin ökuréttindi
•  Hæfni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund
•  Góð almenn tölvukunnátta

Upplýsingar um star�ð veitir Tor� Pálsson, starfsmannastjóri í
síma 585-5290 eða tor�p@jardboranir.is. Sækja skal um star�ð
á www.jardboranir.is fyrir 30. nóvember næstkomandi.

OKKUR VANTAR 
VIÐGERÐARMANN

Við leitum að starfskrafti með reynslu  
og góða hæfni til vinnuvélaviðgerða.  
Menntun í faginu er mikill kostur en  
ekki skilyrði

Umsóknir sendist á ss@velafl.is  
Umsóknarfrestur er til 12. des. 2015.

Rauðhellu 11  |  220 Hafnarfirði  |  S: 575 2400  |  www.velafl.is

kopavogur.is

Kópavogsbær

Spennandi störf 
hjá Kópavogsbæ

Grunnskólar

· Umsjónarkennari í Vatnsendaskóla

· Kennari á miðstig í Vatnsendaskóla

Velferðasvið

· Sjúkraliði í dagþjálfun Roðasala

Nánari upplýsingar og fleiri störf er að finna á 
vef Kópavogsbæjar

Eingöngu er hægt að sækja um störfin rafrænt 
á vef Kópavogsbæjar www.kopavogur.is

Vakin er athygli á að öll laus störf hjá bænum 
eru auglýst á www.kopavogur.is 

VÉLVIRKI 
ÓSKAST Á ATVINNUTKÆJAVERKSTÆÐI

Vegna aukinna umsvifa erum við að leita 
að öflugum liðsmanni í okkar góða hóp 
starfsmanna Volvo atvinnutækja. 
Spennandi og fjölbreytt starf fyrir duglegan 
og metnaðarfullan einstakling.

Stutt lýsing á starfi:
- Greina bilanir og þjónusta við vinnuvélar/   
  bátavélar og önnur tæki sem koma inn til  
  þjónustu.

Hæfniskröfur:
- Réttindi í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn     
  og/eða sambærileg reynsla.
- Rafmagnskunnátta kostur
- Gilt bílpróf, vinnuvélaréttindi kostur
- Góðir samskiptahæfileikar
- Hafa ríka þjónustulund
- Vera áhugasamur og áreiðanlegur
- Stundvísi
- Geta sýnt frumkvæði í starfi 
- Grunnþekking á tölvur
- Góð íslensku- og enskukunnátta

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag 
á volvoce.is

Nánari upplýsingar gefur Jóhann Rúnar 
Ívarsson í síma 515 7072

Umsóknarfrestur er til 7. desember 2015

Sæktu um 
í dag!

BRIMBORGAR Í REYKJAVÍK

Viltu vinna skemmtilegt og gefandi 
starf í hvetjandi starfsumhverfi ?

Vegna aukinna umsvifa vantar okkur að ráða fólk  
í eftirfarandi störf:

Starfsfólk í almenna heimaþjónustu og liðveislu
Um er að ræða skemmtileg og fjölbreytileg verkefni sem fela í sér 
persónulegan stuðning og aðstoð við einstaklinga innan og utan 
heimilis.  Um er að ræða fullt starf eða hlutastarf, dagvinnu og/eða 
kvöld- og helgarvinnu. Kjörið fyrir skólafólk meðfram námi.

Afleysingar í desember
Getum einnig bætt við okkur starfsfólki í afleysingar í desember og 
yfir jólahátíðina.

Við leitum að áreiðanlegum einstaklingum sem hafa jákvætt við-
horf, lipurð í mannlegum samskiptum og hafa ánægju af því að 
sinna fólki.  Í öllum störfum þarf að hafa bíl til afnota.

Sinnum leggur ríka áherslu á uppbyggilegt og hvetjandi starfsum-
hverfi og sveigjanleika í starfi.

Umsóknir má senda á netfangið sinnum@sinnum.is eða skila inn á 
heimasíðu Sinnum, www.sinnum.is

Nánari upplýsingar fást í síma 519-1400

AÐSTOÐARVERKSTJÓRI 
ÓSKAST Á VÖRUBÍLAVERKSTÆÐI

Vegna aukinna umsvifa erum við að leita 
að öflugum liðsmanni í okkar góða hóp 
starfsmanna Volvo atvinnutækja. 
Spennandi og fjölbreytt starf fyrir duglegan 
og metnaðarfullan einstakling.

Stutt lýsing á starfi:
- Aðstoð við verkstjórn á vörubílaverkstæði. 
- Greina bilanir og þjónusta vörubifreiðar og 
  önnur tæki sem koma inn til þjónustu.

Hæfniskröfur:
- Réttindi í bifvélavirkjun, vélvirkjun, vélstjórn     
  og/eða sambærileg reynsla.
- Rafmagnskunnátta kostur
- Gilt bílpróf, meirapróf kostur
- Góðir samskiptahæfileikar
- Hafa ríka þjónustulund
- Vera áhugasamur og áreiðanlegur
- Stundvísi
- Geta sýnt frumkvæði í starfi 
- Grunnþekking á tölvur
- Góð íslensku- og enskukunnátta

Kynntu þér starfið nánar og sæktu um í dag 
á volvotrucks.is

Nánari upplýsingar gefur Jóhann Rúnar 
Ívarsson í síma 515 7072

Umsóknarfrestur er til 7. desember 2015

Sæktu um 
í dag!

BRIMBORGAR Í REYKJAVÍK

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari
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Súrdeigsgerðin auglýsir eftir starfsfólki á nýjan 
útsölustað í Krónunni Lindum. Súrdeigsgerðin er glæný 
og fersk samlokugerð með aðaláherslu á súrdeig og 
súrdeigssamlokur.  

Helstu verkefni: 
 
Samlokugerð
Afgreiðsla á brauðmeti, samlokum, kaffi og öðrum   
drykkjum.
Einfaldur brauðbakstur 
Áfylling 
Pantanir og innkaup á hráefni 
Hæfniskröfur:
•	 20 ára og eldri
•	 100% íslenskukunnátta
•	 Reyklaus
•	 Reynsla af sambærilegu starfi æskileg
•	 Rík þjónustulund og jákvætt viðmót
•	 Geta starfað sjálfstætt og í hóp
•	 Geta til að vinna undir álagi
•	 Meðmæli
•	 Hreint sakavottorð

Við hvetjum karla jafnt sem konur til að sækja um á 
surdeigsgerdin@surdeigsgerdin.is

Umsóknarfrestur er til og með 27. nóvember nk.

GERÐIN
Súrdeigs

Langholtsvegi 109 · 104 Reykjavik · Iceland 

Bókari óskast

Snæland Grímsson ehf. er eitt af elstu ferðaþjónustufyrirtækum landsins.

Við leitum að ábyrgum og skipulögðum  
einstaklingi í fullt starf í bókhaldsdeild okkar.

Starfið felur í sér öll almenn bókhaldsstörf auk 
umsjónar með innheimtu á innlendum og er-
lendum kröfum. Æskileg er að viðkomandi hafi 
góða almenna tölvuþekkingu, sé með gott vald 
á ensku og sé lipur í mannlegum samskiptum.

Áhugasamir send umsókn á job@snaeland.is 
fyrir 28. nóvember.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is
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Til hvers að auglýsa ?

Ef þú auglýsir sjálf-/ur eftir starfsmanni eyðir þú verulegum tíma
í úrvinnslu innsendra umsókna.

Okkar styrkur er öflugur gagnabanki og yfir tveggja áratuga reynsla við að
þjónusta fyrirtæki við leit að starfsmanni.

Sparaðu þér tíma, kostnað og fyrirhöfn - leitaðu aðstoðar
fagmanna með langvarandi reynslu af ráðningarmálum.

STRÁ Starfsráðningar ehf. - Suðurlandsbraut 30 - sími 588-3031
stra@stra.is - gudny@stra.is - www.stra.is.

Með starf
fyrir þig

Starfsemi STRÁ ehf. býr að
aldarfjórðungs reynslu og
þekkingu á sviði starfs-
manna- og ráðningarmála
en stofan hefur unnið fyrir
mörg helstu og leiðandi
fyrirtæki landsins um
árabil.

Rík áhersla er lögð á trúnað
varðandi vörslu gagna og
upplýsinga bæði gagnvart
umsækjendum, sem og
vinnuveitendum.

Ánægðir viðskiptavinir til
margra ára hafa notið
þjónustu STRÁ, en stofan
hefur jafnframt umsjón
með ráðningum í sérfræði-
og stjórnunarstöður.

www.stra.is

Til leigu á besta stað 300-1200m2 atvinnuhúsnæði að 
Brúarvogi Reykjavík.  Fjölbreytt val af skrifstofu, lager  
og/eða verslunarhúsnæði.  Hægt að aðlaga að þörfum 

hvers og eins.  Möguleiki á leiguafnoti af fullbúnu vöruhúsi 
sem hefur upp á að bjóða kæli og frystiþjónustu.   

Góð aðkoma og næg bílastæði.

Frekari upplýsingar gefur Arnar í síma 8978813

Til leigu atvinnuhúsnæði 
miðsvæðis í Reykjavík.

Vesturgötu 3B  |  101 Reykjavík  |  Sími 551 2344  |  www.tapas.is

Tapasbarinn sækist 
eftir öflugum Sous Chef
Við leitum að metnaðarfullum 
lærðum matreiðslumanni 
með ástríðu fyrir matargerð.

Viðkomandi þarf að vera jákvæður, vinna vel 
í hóp og undir álagi og það er kostur að hafa 
reynslu af stjórnunarstörfum.

Í boði er vinna í skemmtilegum hópi og 
líflegu umhverfi með miklum möguleika 
á að vaxa í starfi. 

Nánari upplýsingar eru veittar í síma 895 7350

Ef þú vilt slást í hópinn sendu 
ferilskrá á bjarki@tapas.is
fyrir 5. desember 2015.

SOUS chef

RESTAURANT- BAR

Störf á heimilum  
fatlaðs fólks

Þroskaþjálfar óskast til starfa á heimili félagsins í 
vaktavinnu frá 1. janúar 2016. Á heimili í Kópavogi er 
um að ræða 80% stöðu en í Reykjavík losnar 30 – 40 % 
staða. Hlutverk þroskaþjálfa í búsetu er fyrst og fremst 
fólgið í því að styðja íbúa í daglegu lífi. Hann tekur þátt 
í skipulagningu á innra starfi í samvinnu við íbúa og 
forstöðumann og veitir öðrum starfsmönnum faglega 
ráðgjöf og fræðslu. Launakjör eru samkvæmt gildandi 
kjarasamningum Áss styrktarfélags og ÞÍ.

Stuðningsfulltrúi óskast til starfa á heimili félagsins í 
Kópavogi. Um er að ræða 50% starf í vaktavinnu. 
Hlutverk starfsfólks í búsetu er fyrst og fremst fólgið 
í því að aðstoða íbúa í daglegu lífi og efla sjálfstæði 
þeirra. Umsækjendur þurfa að hafa náð 20 ára aldri og 
er staðan laus frá áramótum. Launakjör eru samkvæmt 
gildandi kjarasamningum Áss styrktarfélags við SFR.

Nánari upplýsingar um laus störf og atvinnuumsókn 
má finna á heimasíðu félagsins www.styrktarfelag.is. 
Einnig getur Þórhildur Garðarsdóttir veitt upplýsingar 
í síma 414 0500.

Ábendingahnappinn má finna á 
www.barnaheill.is
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Sérfræðingur í forritun  
notendaviðmóts

Menntamálastofnun er ný stofnun sem stuðlar að fram-
förum í þágu menntunar í samræmi við stefnu stjórnvalda, 
bestu þekkingu og alþjóðleg viðmið. Stofnunin sinnir víð-
tæku hlutverki við mat á menntun, þróar og miðlar náms-
gögnum til nemenda og veitir margs konar þjónustu við 
menntakerfið.

Laus er til umsóknar staða sérfræðings á miðlunarsviði í 
forritun notendaviðmóts. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
þekkingu á gagnagrunnum og geti unnið að gerð vefja allt 
frá hugmynd að útgáfu. Um er að ræða fullt starf.  

Helstu verkefni:
• Þarfagreining, hönnun, uppsetning og viðhald ytri vefja
• Stafræn framsetning námsefnis í samstarfi við aðra sér-

fræðinga miðlunarsviðs
• Þjónusta við önnur svið stofnunarinnar
• Samskipti við viðskiptavini stofnunarinnar

Menntunar- og hæfnikröfur:
• Menntun á sviði tölvunar-, kerfis-, hugbúnaðarfræða 
 og/eða mikil reynsla á þeim sviðum
• Þekking á Agile verkefnastjórnun og færni í að vinna 
 í Agile teymum (Scrum)
• Hæfni í framendahönnun, þarf að geta unnið með hönn-

uðum stofnunarinnar að því að skapa viðmót vefja sem 
höfða til notenda

• Reynsla af teymisvinnu við mótun beinagrinda (e. wire-
frames) og að gera skissur að notendaviðmóti

• Reynsla af þróun og viðhaldi gagnagrunna
• Hæfileikar til skapandi starfs og innleiðingar nýjunga
• Góðir samskiptahæfileikar

Þekking og færni í notkun: 
• helstu stýrikerfa (Windows, OSX og Linux)
• HTML
• CSS
• JavaScript
• Python
• Photoshop
• PostgreSQL
• MongoDB

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf fljótlega. 

Umsókn um starfið fylgi skrá yfir menntun og starfsferil og 
kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar 
með rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið ásamt 
upplýsingum um umsagnaraðila. Umsóknir gilda í sex mán-
uði frá því umsóknarfrestur rennur út.

Umsókn sendist á skjalasafn@mms.is merkt: Sérfræðingur 
í forritun notendaviðmóts. Öllum umsóknum verður svarað. 
Launa- og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum ríkis-
starfsmanna.  

Nánari upplýsingar veitir Þröstur Bragason, sviðsstjóri,   
í síma 514-7500, netfang: throstur.bragason@mms.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. desember 2015.

SKÓGARHLÍÐ 12   105 REYKJAVÍK   SÍMI 520 4700
www.hagvangur.is

Sterk tengsl í 
íslensku atvinnulífi  
www.hagvangur.is



| AtvinnA | 21. nóvember 2015  LAUGARDAGUR22

Ferðaþjónusta bænda - Bændaferðir er leiðandi fyrirtæki í ferðaþjónustu á Íslandi.  Fyrirtækið á sér langa sögu og býður upp á breitt úrval 
ferða, gistingu og ýmsa afþreyingu á um 180 stöðum um allt land.  Einnig eru í boði innihaldsríkar pakkaferðir með íslenskri fararstjórn um 

allan heim, þar sem farþegar njóta góðs félagsskapar og kynnast menningu og náttúru merkra áfangastaða.

Bændaferðir  |  Ferðaþjónusta bænda  |  Icelandic Farm Holidays
www.baendaferdir.is  |  www.sveit.is  |  www.farmholidays.is

Menntunar- og hæfniskröfur
• Hæfni í mannlegum samskiptum og jákvæðni
• Góð íslenskukunnátta
• Góð tölvuþekking, NAV kostur
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Hugmyndaauðgi og geta til að tileinka sér nýjungar
• Frumkvæði, metnaður, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Áhugasamir umsækjendur sendi 
umsókn ásamt ferilskrá á netfangið atvinna@baendaferdir.is fyrir 30. nóvember 2015.

Helstu verkefni og ábyrgð
• Afgreiðsla og söluráðgjöf
• Utanumhald á bókunum og greiðslum
• Önnur tilfallandi verkefni 

Söluráðgjafi

Við leitum að þjónustulunduðum einstaklingi í afgreiðslu og sölu á utanlandsferðum Bændaferða.

Þjónustustjóri á gæslusviði 
Securitas er stærsta öryggisfyrirtæki landsins, með um 450 starfsmenn. 
Fyrirtækið rekur útibú og starfsstöðvar víða um land, en höfuðstöðvarnar eru 
í Skeifunni 8, Reykjavík.

Hjá Securitas starfar metnaðarfullt starfsfólk sem leggur áherslu á að ná 
árangri og að veita frábæra þjónustu og nú viljum við í ljósi aukinna verkefna 
bæta við liðsmanni í hópinn. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Kristín Dögg Höskuldsdóttir starfsmannastjóri, 
kristin@securitas.is.  
Umsækjendur fylli út umsókn á heimasíðu fyrirtækisins, www.securitas.is. 
Umsóknarfrestur er til 30. nóvember.

Starfið hentar jafnt báðum kynjum.  

Securitas fer fram á að allir starfsmenn leggi fram hreint sakavottorð og að þeir séu 
reiðubúnir að leggja fram upplýsingar úr málaskrá lögreglu. 

Starfið:
 ¬ Daglegur rekstur tiltekinnar rekstrareiningar 
innan gæslusviðs fyrirtækisins

 ¬ Áætlanagerð, fjárhags- og starfsáætlanir
 ¬ Verkefnastjórnun 
 ¬ Umsjón með starfsmönnum, vaktatöflugerð, 
vinnulýsingum og tengdum verkefnum

 ¬ Mönnun og innleiðing í nýjum verkefnum
 ¬ Samskipti við viðskiptavini
 ¬ Þátttaka í stefnumótun og framþróun

Hæfniskröfur:
 ¬ Menntun sem nýtist í starfi
 ¬ Stjórnunarreynsla er æskileg
 ¬ Tölvufærni og gott vald á íslensku og ensku
 ¬ Þjónustulund og hæfni í mannlegum samskiptum 
 ¬ Skipulagshæfileikar
 ¬ Geta til að vinna bæði sjálfstætt og undir álagi
 ¬ Þekking á öryggismarkaði er kostur

www.securitas.is ÍS
LE

N
SK

A
 S

IA
.IS

 S
E

C
 7

05
63

 1
0.

20
15

Til leigu á besta stað 300-1200m2 atvinnuhúsnæði að 
Brúarvogi Reykjavík.  Fjölbreytt val af skrifstofu, lager  
og/eða verslunarhúsnæði.  Hægt að aðlaga að þörfum 

hvers og eins.  Möguleiki á leiguafnoti af fullbúnu vöruhúsi 
sem hefur upp á að bjóða kæli og frystiþjónustu.   

Góð aðkoma og næg bílastæði.

Frekari upplýsingar gefur Arnar í síma 8978813

Til leigu atvinnuhúsnæði 
miðsvæðis í Reykjavík.

www.intellecta.is

RÁÐGJÖF
•	Að	gera	betur	í	dag	
en	í	gær	er	drifkraftur	
nýrra	hugsana	og	
betri	árangurs

RÁÐNINGAR RANNSÓKNIR
•	Réttir	starfsmenn	í	
réttum	hlutverkum	
ræður	mestu	um	
árangur	fyrirtækja

•	Rannsóknir	auka	
þekkingu	og	
gera	ákvarðanir	
markvissari

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum.
Viðkomandi þarf að vera með hreint sakarvottorð, 
ábyrgur og stundvís.

Vinsamlegast sendið
umsóknir á 
godirmenn@godirmenn.is

Rafvirkjar
Þurfum að bæta við okkur rafvirkjum. 

Góð laun í boði fyrir góða menn.

Einnig kemur til greina að taka nema. 

Vinsamlegast  
sendið umsóknir á
godirmenn@godirmenn.is
eða hafið samband  
í síma 820 5900



ÚTBOÐ

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Útboð 20191 - Ljósbúnaður fyrir Þjóðleikhúsið

Ríkiskaup fyrir hönd 
Þjóðleikhússins óska eftir tilboðum 

í eftirfarandi ljósbúnað:
• Hreyfiljós Spot/Profile
• Hreyfiljós Wash
• Fastljós Wash
• Upphengjur fyrir ofangreint

Samið verður við einn aðila um viðskipti þessi.

Nánari upplýsingar má finna í útboðsgögnum, sem verða 
aðgengileg á vef Ríkiskaupa ( www.rikiskaup.is ),  
miðvikudaginn 18. nóvember nk. 

Tilboðum skal skila til Ríkiskaupa, Borgartúni 7c, 105 
Reykjavík þar sem þau verða opnuð 22. desember 2015, 
kl. 14.00 að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.
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20202 – Keflavíkurflugvöllur, Eldsneytis- 
og ídráttarlagnir í stæði 20 og 21 

Ríkiskaup fh. Isavia óska eftir tilboðum í: Keflavíkur-
flugvöllur, Eldsneytis- og ídráttarlagnir í stæði 20 og 21.  
Leggja skal eldsneytisafgreiðslulögn í flughlað suð-vestan 
Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, til norðurs um 60m, og 
ídráttarlagnir fyrir rafmagn við brún hlaðsins í þjónustuveg 
um 100m.  Nánari upplýsingar eru í útboðsgögnum sem 
eru aðgengileg af vef Ríkiskaupa www.rikiskaup.is.  
Opnun tilboða 8. desember  2015 kl. 14.00 hjá Ríkiskaupum.
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40157 - Ómtæki fyrir Hjartadeild 
– tilkynning um fyrirhuguð samningskaup

Ríkiskaup fyrir hönd Landspítala tilkynnir fyrirhuguð samnings
kaup á nýju hjartaómtæki frá framleiðandanum GE sem 
staðsett verður á Hjartdeild LSH við Hringbraut. Fyrirhuguð 
afhending er fyrir árslok 2015.
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu innkaupadeildar LSH 
(http://www.landspitali.is/sjuklingaradstandendur/stodsvid/ 
fjarmalasvid/innkaupadeild/utbodogverdfyrirspurnir/).  
Fyrirspurnir sendist fyrir 29. nóv 2015, á eftirfarandi tölvupóst
fang kvald@landspitali.is, merkt “Hjartaómtæki”.

AÐALFUNDUR
Ferðamálasamtaka Íslands

Aðalfundur Ferðamálasamtaka Íslands  
verður haldinn mánudaginn 14. desember kl:13:00  

í fundarsal Ferðamálastofu, Geirsgötu 9. 

Dagskrá:
1. Venjuleg aðalfundarstörf.
2. Ályktanir og önnur mál.

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunarreglna 
í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 1054/2013 í 
Stjórnartíðindum.

Endurauglýst er eftir umsóknum fyrir neðanskráð byggðarlög:
Akureyrarbæ (Grímsey og Hrísey)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar reglur 
einnig aðgengilegar.   

Umsóknarfrestur er til og með 16. desember 2013.
 

Fiskistofa, 29. nóvember 2013.

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta á 
fiskveiðiárinu 2013/2014 sbr. reglugerð um úthlutun  

byggðakvóta til fiskiskipa nr. 665, 10. júlí 2013

Auglýsing vegna úthlutunar byggðakvóta 
á fiskveiðiárinu 2015/2016 sbr. reglugerð 
um úthlutun byggðakvóta til fiskiskipa  

nr. 605, 3. júlí 2015

Fiskistofa auglýsir eftir umsóknum um byggðakvóta til 
fiskiskipa fyrir:
Grundarfjarðarbær  (Grundarfjörður)
Vesturbyggð (Patreksfjörður)

Auk reglugerðarinnar er vísað til sérstakra úthlutunar-
reglna í neðanskráðum byggðalögum sbr. auglýsingu nr. 
1043/2015 í Stjórnartíðindum

Árborg (Stokkseyri, Eyrarbakki)
Garður
Vogar
Vesturbyggð (Brjánslækur/Barðaströnd)
Ísafjarðarbær (Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Hnífsdalur, 
Ísafjörður)
Strandabyggð (Hólmavík)
Húnaþing vestra (Hvammstangi)
Blönduósbær (Blönduós)
Sveitarfélagið Skagaströnd
Fjallabyggð (Siglufjörður, Ólafsfjörður)
Dalvíkurbyggð (Dalvík, Árskógssandur, Hauganes) 
Breiðdalshreppur (Breiðdalsvík)

Umsóknum skal skilað til Fiskistofu ásamt samningi við 
vinnsluaðila, á eyðublöðum sem er að finna á heimasíðu 
stofnunarinnar (fiskistofa.is), og þar eru ofangreindar 
reglur einnig aðgengilegar.   

Umsóknarfrestur er til og með 7. desember 2015.

Fiskistofa, 20. nóvember 2015.

Merki ráðuneytanna í 4 litum
fyrir dagblaðaprentun

Styrkir til grunnnáms í listdansi
Mennta- og menningarmálaráðuneytið auglýsir eftir um-
sóknum um rekstrarstyrki til dansskóla sem kenna listdans 
samkvæmt aðalnámskrá fyrir listdansskóla. Styrkjunum er 
ætlað að efla framboð grunnnáms í listdansi. Skilyrði fyrir 
styrkveitingu er að skólinn hafi hlotið viðurkenningu
ráðuneytisins á starfseminni samkvæmt viðmiðum sem 
ráðuneytið hefur sett. 

Umsókn um rekstrarstyrk þurfa að fylgja upplýsingar um 
nemendafjölda og skólagjöld. Nánari leiðbeiningar
um frágang umsókna eru á umsóknareyðublaði á vef ráðu-
neytisins, http://www.menntamalaraduneyti.is/afgreidsla/
sjodir-og-eydublod/menntamal/nr/3665

Umsóknarfrestur er til 20. desember 2015

Nánari upplýsingar eru í auglýsingu á vef ráðuneytisins, 
menntamalaraduneyti.is

Umhverfissjóður sjókvíaeldis  auglýsir
Lög nr. 71/ 2008 um fiskeldi, með síðari breytingum kveða  
á um að starfræktur skuli Umhverfissjóður sjókvíaelds.

Markmið sjóðsins er að lágmarka umhverfisáhrif af völdum 
sjókvíaeldis.  Sjóðurinn greiðir kostnað við rannsóknir vegna 
burðarþolsmats, vöktunar og annarra verkefna sem stjórn 
sjóðsins ákveður. Jafnframt er heimilt að veita veiðiréttar-
höfum styrki til að mæta kostnaði eða tekjumissi sem ekki  
er hægt að rekja til ákveðinnar eldisstöðvar. 

Megin tekjur sjóðsins er árgjald sem innheimt er af rekstrar- 
leyfishöfum sjókvíaeldis. 

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr sjóðnum.  
Á vefslóð sjóðsins (www.umsj.is) má finna umsóknareyðublöð 
ásamt leiðbeiningum til umsækjenda. Umsóknum skal skilað til 
Umhverfissjóðs sjókvíaeldis, Skúlagötu 4,  5. hæð, 101 Reykja-
vík, fyrir kl. 16.00 miðvikudaginn 2. desember 2015. 

Frekari upplýsingar veita Grímur Valdimarsson og 
 Ásta Einarsdóttir í síma 5459700. 

Umhverfissjóður sjókvíaeldis 

FJARÐABYGGÐ 
fjardabyggd.is

Útboð

Leikskóli Neskaupstað, lóðar- og 
umhverfisfrágangur ásamt bílastæðum 
og endurbótum á Eyrargötu.
 
Fjarðabyggð óskar eftir tilboðum í ofangreint útboðsverk. Verkið felst í gerð leikskólalóðar við 
nýjan leikskóla í Neskaupstað, ásamt bílastæðum og gatnagerð við Eyrargötu og gangstéttum.
 
Verktaki skal sjá um allan y�rborðsfrágang leikskólalóðar. Þar með er talið gröftur og brottakstur 
á efni, til�utningur á efni innan lóðar, grúsarfylling undir stíga og bílastæði, ásamt því að gera 
götu, bílastæði, stíga og gangstéttir tilbúnar fyrir malbikun.
 
Verktaki skal grafa fyrir lögnum, leggja fráveitu, rafstrengi, leggja ídráttarrör, setja upp ljósastólpa 
og tengja lagnabúnað. Verktaki skal sjá um að útvega og setja upp stálrimlagirðingu við 
leikskólalóð. Einnig skal smíða girðingar og timburpalla ásamt því að steypa stéttir, helluleggja, 
þökuleggja og gróðursetja.
 
Helstu magntölur eru:
 
· Grúsarfylling 900m2

· Jöfnunarlag undir malbik 3.000m2

· Steyptar stéttar 470m2

· Hellulagnir 850m2

· Kantsteinslögn 170m2

· Þökulögn 3.300m2

· Gerð gróðurbeða 500m2

· Timburdekk 60m2

· Girðingar 260m
 
Verklok eru 30. 07. 2016.
 
Útboðsgögn verða afhent á geisladiski án endurgjalds á bæjarskrifstofu Fjarðabyggðar, 
Hafnargötu 2, Reyðar�rði frá og með föstudeginum 20. nóvember nk.
 
Tilboð verða opnuð á skrifstofu framkvæmdasviðs Fjarðabyggðar, 
�mmtudaginn 3. des. kl. 14:00.

Eskifjörður

Reyðarfjörður

Fáskrúðsfjörður

Stöðvarfjörður

Mjóifjörður

Norðfjörður

TIL LeIgu
HAFNARBRAuT 2 – 200 KÓP 

368 fm. atvinnuhúsnæði á tveimur 
hæðum að Hafnarbraut 2 í Kópavogi. 

• Húsnæðið er jarðhæð og kjallari. 
• Samtals 368 fm.  
• Tveir inngangar. 
• Á efri hæð hússins er samþykkt íbúð. 
• Í dag eru 2 salerni í eigninni. 

Hafðu samband 
ÞÓRARINN THORARENSEN - Sími 770 0309

Nýbýlavegur 8. 2.hæð
200 Kópavogur
eignir@domusnova.is
S 527 1717 

Rekstur til sölu Verð 5.000.000

Snyrti og nuddstofa er til sölu .
Stofan er fullbúin tækjum og er í rótgrónu hver� í austurbæ Reykjavíkur.
Stofan er í glæsilegu leiguhúsnæði og er leigan 180.000 þús. 
(langtímaleiga). Afhendist �jótlega.

Allar frekari upplýsingar veitir Agnar í s : 820-1002 eða agnar@domusnova.is 
eða Einar Hannesson löggiltur fasteignasali einar@domusnova.is

www.domusnova.is



Skugginn samanstendur af mörgum húsum með frábærri 
hönnun. þar sem hverfið er hannað í heild sinni  gefur það 
þessu hverfi fallega umgjörð sem gerir það eftirsóttara en 
önnur. Einnig hefur verið mjög góð endursala í  íbúðum og 
hækkandi verð.

Nálægðin við iðandi mannlíf miðborgarinnar setur 
Skuggahverfið í flokk eftirsóttustu hverfa borgarinnar. 
Stutt er í alla þjónustu; verslanir, veitingastaði, skóla, 
heilsugæslu og afþreyingu af ýmsu tagi.
  
Frá Skuggahverfinu er stutt í margar helstu perlur 
miðborgarinnar, dæmi um áhugaverða staði í næsta 
nágrenni:  Gamla höfnin, Tjörnin, Hljómskálagarðurinn, 
Skólavörðuholtið,  Austurvöllur,  Listaháskóli Íslands 
Sölvhólsgötu, Þjóðleikhúsið, Harpan, Hallgrímskirkja, 
Sundhöll Reykjavíkur, Landspítali – háskólasjúkrahús, 
Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús, Háskóli Íslands. Allir 
þessir eru í stuttu göngufæri við Skuggann.  

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

HAFÐU SAMBAND VIÐ STARFSFÓLK OKKAR 
OG FÁÐU ALLAR UPPLÝSINGAR.

535 1000 
stakfell@stakfell.is

Allar nánari upplýsingar veitir Þorlákur löggiltur fasteignasali í síma: 820 2399, eða thorlakur@stakfell.is

TIL SÖLU:

VATNSSTÍGUR 20-22
101 REYKJAVÍK (SKUGGAHVERFI)

ÞORLÁKUR ÓMAR EINARSSON
Framkvæmdastjóri, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS
Á LAUGARDAGINN MILLI KL. 13.00 OG 15.00 

SÝNINGARÍBÚÐ VIÐ VATNSSTÍG 20-22

TIL SÖLU LÓÐIRNAR 17 og 27 VIÐ 
LAMBHAGAVEG Í REYKJAVÍK

Lóðin Lambhagavegur 17 er að stærð 11.464 fm og liggur hún neðan Lambhagavegar 
að ánni Korpu. Lóðin er sléttlend og á henni eru  í dag engin mannvirki önnur en leifar af 
gamalli gróðrarstöð. Söluverð kr. 61.0 millj.

Lóðin Lambhagavegur 27 er að stærð 5.344 fm og á henni er íbúðarhús byggt úr timbri 
að stærð 159.8 fm. og er það í góðu ástandi.  Lóðin er ofan við Lambhagaveginn. 
Söluverð kr. 59.0 millj.

Samkvæmt lóðarleigusamningum frá Reykjavíkurborg er kvöð á lóðunum að þær séu 
leigðar undir gróðurhús,  útiræktun eða skilda starfsemi. Nýtingarhlutfall lóðanna til 
bygginga má vera 0.24 og 1/3 skal vera grænt svæði. 

Staðsetning lóðanna er mjög góð nálægt Vesturlandsvegi og hafa þær gott 
auglýsingagildi. Góð aðkoma er að Lambhagavegi  bæði frá  Vesturlandsvegi 
og úr Grafarholti. 

Allar frekari upplýsingar veitir Ingileifur Einarsson lögg. fasteignasali s. 894 1448

www.3lian.com 3lian素材
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Mjög fallegt og vel staðsett parhús við Lækjarhjalla í Kópa-
vogi. Húsið er 222,5 fm, þar af er bílskúr 30 fm. 
Húsið skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, gesta wc,
baðherbergi, fjögur svefnherbergi, sólstofu  og sjónvarps-
hol. Stór timburverönd er bæði út frá sólstofu og stofu.
VERÐ 57,5 millj.

LÆKJARHJALLI 20
OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI 15-16

Sími
568 2444

Óskum viðskiptavinum okkar og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og farsæls komandi árs

Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða 
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Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali. Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík
ÁBYRG FASTEIGNASALA - www.asbyrgi.is

Ingileifur Einarsson, Lögg. fasteignasali.

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

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

Flúðasel 74 - 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

Ofanleiti 3.  3ja herbergja íbúð. 

Rúmgóð og vel skipulögð 106,4 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) með suðvestur 
svölum að meðt. sér geymslu í kjallara. Björt stofa með stórum gluggum. 
Þrjú svefnherbergi. Búið að klæða húsið að utan og skipta um þak.  
Björt og góð eign í barnvænu hverfi með góðu nýuppgerðu leiksvæði milli 
húsa. Sér bílastæði fylgir íbúð í bílakjallara. Verð 29,8 millj. 
Verið velkomin.

Mjög fín 87,9 fm. íbúð á 2. hæð á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í  
Reykjavík. Rúmgóð stofa með stórum gluggum til vesturs og útgengi 
á góðar vestursvalir. Nýlegt eikarparket á gólfum.  Þvottaherbergi og 
geymsla innan íbúðar. Snyrtileg sameign. Frábær staðsetning þaðan  
sem stutt er í alla þjónustu. Verð 34,9 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag  frá kl. 14.30 – 15.00  

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag  frá kl. 13.30 – 14.00  

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS



Borg fasteignasala
Síðumúla 23

108 Reykjavík
www.fastborg.is 519 5500

Þóra
Birgisdóttir 
Löggiltur
fasteignasali

 777 2882

Brandur 
Gunnarsson
Löggiltur
fasteignasali

 897 1401 

Gunnlaugur 
Þráinsson 
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 844 6447  

Héðinn Birnir
Ásbjörnsson
Löggiltur
fasteignasali

 848 4806   

Sigurður Fannar
Guðmundsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 897 5930

Ingimar 
Ingimarsson   
Hrl.

 519 5501     

Stefán Páll 
Jónsson      
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 781 5151     

Vilborg G. 
Hansen      
Löggiltur
fasteignasali

 853 7030

Úlfar  Þór 
Davíðsson     
Löggiltur 
fasteignasali

 897 9030      

Gísli Elí 
Guðnason
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 698 5222

Axel
Axelsson
Aðstoðarmaður 
fasteignasala

 820 6478

María Mjöll 
Guðmundsdóttir
Ritari

 519 5500

Stefán Jóhann
Ólafsson
Löggiltur
fasteignasali

 864 8808 

Kambasel 18
Fallegt endaraðhús í botnlanga á tveimur hæðum 
við Kambasel í Reykjavík. Eignin skráð 180,3 fm sem 
skiptist í íbúðarrými 156,5 fm og 23,8 fm bílskúr. 
Eignin var nýlega tekin í gegn að hluta að innan, 
m.a hurðar, gólfefni að stórum hluta, innréttingar, 
baðherberbergi á efri hæð og eldhús.  

Verð:  49.500.000

Raðhús 180,3  
m2.

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Opið hús þriðjudaginn 24. nóv.  kl 17:30 - 18:00

OPIÐ
HÚS

Verð: 59.500.000

Hraunprýði 
178 fermetra raðhús við Hraunprýði 6 í Garðabæ. 
Húsið er byggt 2012 á einni. hæð með opnu bílskýli.
Húsið skiptist í fjögur svefnherbergi, fataherbergi 
inn af hjónaherbergi, alrými þ.e.stofa og eldhús, tvö 
baðherbergi, þvottahús,  opið bílskýli og geymsla. Brandur

Fasteignasali
 897 1401

178
m2.

5
herb.

Verð: Tilboð  

Lindargata 39
8. Hæð til sölu glæsilega 90,2 fermetra 3ja her-
bergja útsýnisíbúð á 8. hæð ásamt stæði í lokuðu 
bílskýli í Skuggahverfinu. Laus strax.   3ja herb. 
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, 
baðherbergi og þvottahús. Sérgeymsla í sameign 
og stæði í bílskýli. 

Brandur
Fasteignasali

 897 1401

90,2
m2.

3
herb.

Verð: 43.900.000

Hagamelur 16 - 107 Reykjavík 
LAUS VIÐ KAUPSAMNINIG! 
 
Björt og falleg 4ra herbergja (2 svefnh. 2 stofur), 
97.1 fm hæð í Vesturbæ Reykjavíkur.  Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

97.1
m2.

OPIÐ
HÚS

Opið hús laugardaginn 21. nóv.  kl. 16:00 -16:30 

4
herb.

Verð: 55.900.000

Skólavörðustígur - 101 Reykjavík 
Glæsileg 3ja herb, 126,7 fm íbúð á þremur hæðum 
í miðbæ Reykjavíkur.  Tvennar svalir (suður og 
norður) Bílastæðahús Reykjavíkurborgar er við 
hliðina á húsinu.  Laus í febrúar Vilborg

Fasteignasali
 853 7030

126,7
m2.

3
herb.

Þóra
Fasteignasali

 777 2882

Vilborg
Fasteignasali

 853 7030

Steinsstaðir í Öxnadal  
Jörðin Steinsstaðir í Öxnadal á Þverárdal, Hörgársveit,  Heimajörðin er 
talin í kringum 430 ha en með afréttalandi í kringum 2.335 ha.
Jörðin samanstendur af ca. 38.7 ha ræktarlandi,  Jörðinni fylgir mikið 
beitarland og nokkuð mýrlendi í hliðum fjallsins fyrir ofan og ofarlega í 
hlíðinni er afréttarland jarðarinnar.  Fyrir ofan bæinn er
 fallegur foss sem nefnist Gljúfurbúi.  Jörðin á 
silungsveiðirétt í Hraunstjörn ásamt öðrum jörðum í 
sveitinni.  Jörðin er landmikil að beitilandi og túnum 
og býður upp á ýmsa möguleika fyrir þá sem vilja 
byggja upp til framtíðar.

Verð: 54.500.000

Þrastarás 46 b
Glæsilega 4ra herbergja, 110,5 fm íbúð á þriðju hæð 
í Þrastarási 221 Hafnafirði. Hér er á ferðinni mjög 
falleg eign.

Verð: 34.900.000

4
herb.

110,5
m2.

Héðinn Birnir
Fasteignasali

 848 4806

Úlfar Þór
Fasteignasali

 897 9030

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Vesturgata 44
Björt og skemmtileg 80,9 fermetra rishæð 
að Vesturgötu 44A. Tvö svefnherbergi, 
eldhús, borðstofa, bað, stofa og suður 
svalir. Þríbýlishús sem byggt var 1990, góð 
staðsetningin. 

Verð: 37.900.000

3 
herb.

80,9 
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Lindargata 39
Falleg og björt þriggja herbergja íbúð á 3ju 
hæð með útsýni í vönduðu fjölbýlishúsi í 
Skuggahverfinu. Íbúðin er 95,8 fm auk 9,0 fm 
sérgeymslu í kjallara og auðvitað er stæði í 
bílageymslu. 

Verð: 59.900.000

Bókið sýningu

3 
herb.

105 
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Austurkór 65 - íbúð 302
Fullbúin íbúð með gólfefnum, gardínum og 
ljósum.

Laus við kauspamning

Verð: 37.500.000

Bókið sýningu

4 
herb.

115 
m2.

Gunnlaugur
Aðst.fasteignasala

 844 6447

Þóra
Fasteignasali
 777 2882

Barmahlíð 8

Opið hús  sunnudaginn 22. nóv.  kl. 16.00-16.30

 Mikið endurnýjuð sérhæð með bílskúr á rólegum 
stað í Hlíðinum. Íbúðin er með 3 svefnherbergi, 2 
stórar stofur, eldhús, baðherbergi, sér þvottahús 
og rúmgott hol og forstofuherbergi sem 4 herb.
Eldhús og baðherbergi voru endurnýjð 2008.

Verð:  54.900.000

6 
herb.

195 
m2.

OPIÐ
HÚS



Mánatún 7-17
Sýningaríbúð 101 Mánatúni 7

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.16:45-17:30

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir

Sólpallur og svalir til suðurs

Tvennar svalir með flestum íbúðum

Glæsilegar innréttingar og

mikil lofthæð. Lyftuhús

Stæði í lokuðum bílakjallara

Fermetrarverð frá 350 þús.

Naustabryggja 55 

Verð : 58,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.17:30-18:00

Eignin er 172, fm, þar af bílskúr 29,5 fm 

Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður 

Innréttingar sérsmíðaðar, granít á borðum, 

mikil lofthæð og vönduð gólfefni 

Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir 

Aðeins 20 íbúðir eftir

Hjarðarhagi 44 
íbúð 302

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.nóv. kl.15:00-15:45

Björt og rúmgóð 125 fm íbúð 

auk 22 fm bílskúr 

Nýlegt eldhús og gólfefni 

Stórar stofur og fallegt útsýni 

Þrjú góð svefnherbergi 

Íbúð 208 
að Garðatorgi 4b.

Íbúð 306
að Garðatorgi 4b.

Verð : Verð aðeins: 44,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Hjallahlíð 33

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.18:00-18:30

Falleg fjögurra herbergja 

Stærð íbúðar 94,4 fm 

Bílskúr 29,2 fm 2 hæð í fjórbýli 

Frábær staðsetning 

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð) 

Hjónaherbergi m fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja 

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr 

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm 

Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga 

Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu, utan sem innan.

Fróðaþing

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Einbýlishús að stærð 233,8 fm. Tveggja hæða

Gott tækifæri að gera eigninna í sinni 

Búið að draga rafmagn í loft / hiti að mestu kominn 

Foss við innganginn / Mikið útsýni

Golfvöllur handan götunnar

Ólafsgeisli

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt endaraðhús 

Þriggja hæða, samtals að stærð 236,2 fm

Gróðurskáli og garðstofa 

Einstök staðsetning 

Sjávarústýni

Víðihlíð

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Sumarhús við fjöruborðið á Stokkseyri

Sumarhús að stærð 65,7 fm 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Leigulóð til 50 ára, samningur frá 2007 

Einstök staðsetning við fjöruborðið

Hraunbakki

Verð : 19,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 

Alls 113 fm með stórri geymslu 

og þremur svefnherbergjum 

Stór stofa m nýlegu parketi, útgengt á S-svalir 

Nýleg eldhúsinnrétting. Hús nýmálað að utan

Stíflusel

Verð : 29,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnherbergi 

Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm Stæði fyrir fjóra bíla á plani

Einstök staðsetning

Dalhús

Verð : 63,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

240 fm raðhús á tveimur hæðum 

Glæsilegt eldhús 3-4 svefnherbergi 

Stórar þaksvalir 

Tvöfaldur bílskúr 

Selbraut 

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Þorrasalir 2 

Verð : 74,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.nóv. kl.16:30-17:00

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð 
og frábæru útsýni
Frábært skipulag samtals 266 fm að stærð 
Mikil lofthæð og barnvænn botnlangi 
Glæsilegt eldhús og baðherbergi 
Fjögur svefnherbergi og með aukaíbúðinni 
fimm svefnherbergi og þrjú baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Björt 2ja herbergja laus til afhendingar

Íbúð 302. Fallegt útsýni til sjávar 

og yfir borgina Alveg við skóla og sundlaug 

Inngangur af svölum. Stærð 76,3 fm

Birkiholt

Verð : 25,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 5 herbergja íbúð á þriðju hæð 

laus til afhendingar 

Gott skipulag, fallegt útsýni, þvottaherbergi 

innan íbúðar. Góðar suður svalir 

Snyrtileg sameign, sérmerkt stæði í lóð

Eyrarholt

Verð : 32,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 4ra herbergja íbúð með auk 24 fm 

svalaskýlis 

Íbúð ásamt geymslu er 112 fm auk 

stæðis í bílageymslu

Laus til afhendingar

Eskivellir

Verð : 33,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Glæsileg einbýlishús á tveimur hæðum að stærð 

274,2 fm auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm 

Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi 

Vandað til hönnunar, til efnisvals og vinnu 

Húsið yfirfarið af Rut Káradóttur árið 2008

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

220 fm einbýlishús á besta stað í Kópavogi 

Mikil lofthæð Stofur samliggjandi, 

eldhús með eyju, bókaherbergi 

4 svefnherbergi, Garðskáli, Bílskúr

Sunnubraut

Verð : 64,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi

Glæsileg eign, 4 svefnherbergi 

Gólfhiti, Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 59,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

3 svefnherbergi - rúmlega 100 fm íbúð 

Allt nýendurgert á sl 12 mán 

Stór herbergi og björt rými 

Hverfisgata

Verð : 40,8 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Afhending í desember

Lyngás - nýbygging 

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum

Afhendist rúmlega fokhelt í febrúar 2016

Urðarbrunnur 2-8 

Verð : 41,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Glæsileg 116 fm útsýnisíbúð með einstökum 
47,2 fm þaksvölum til vesturs og 
16,1 fm svölum til austurs.
Vegleg gestasnyrting með sér þvottahúsi inn af.
Stór samliggjandi stofa,  borðstofa og eldhús 
með eldunareyju.
Hjónaherbergi, rúmgott baðherbergi 
og gott barnaherbergi.
Svona útsýni sést eki á hverjum degi.

Sjón er sögu ríkari 

Einstaklega björt og vel skipulögð 101 fm 
3ja herbergja íbúð með miklu og fallegu 
útsýni til suðurs.

Sér 5,3 fm þvottahús innan íbúðar.
Opin samliggjandi stofa, borðstofa og eldhús.
Rúmgott hjónaherbergi og gott barnaherbergi.
Suður svalir.

Um er að ræða frábærlega staðsettar íbúðir 
í hjarta bæjarins alveg við fjölbreytta þjónustu 
og nú eru að komast í gagnið skemmtilegar 
verslunar og þjónustueiningar 
á jarðhæð hússins.

Allar íbúðir hafa gott útsýni og margar 
magnað útsýni.

Íbúðirnar eru sérlega skemmtilegar og vel 
hannaðar þar sem ekkert er til sparað og 
aðgengi einstaklega þægilegt.
Innréttingar eru mjög vandaðar og blöndunar 
og eldhústæki eru fyrsta flokks.

Öllum íbúðum fylgir sérmerkt stæði í 
upphituðu bílastæðahúsi.54,4 millj.

Garðatorg 

OPIÐ HÚS 
Í SÝNINGARÍBÚÐ 203 Í GARÐATORGI 1-C

sunnudaginn 22.nóvember milli kl. 15 og 16

HEITT Á KÖNNUNNI OG PIPARKÖKUR

Atli S. Sigvarðsson 
aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Hilmar Jónasson 
aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Nánari upplýsingar veitir:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nú eru aðeins 16 íbúðir af 42 óseldar í Garðatorgi 4a-4b og 4-c.

Stærðir eru frá 101 -136 fm og verð frá 44,3 millj. - 64,4 millj.

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm.  
fasteignasal 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.  
fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



Mánatún 7-17
Sýningaríbúð 101 Mánatúni 7

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.16:45-17:30

Vandaðar 2ja-4ra herbergja íbúðir

Sólpallur og svalir til suðurs

Tvennar svalir með flestum íbúðum

Glæsilegar innréttingar og

mikil lofthæð. Lyftuhús

Stæði í lokuðum bílakjallara

Fermetrarverð frá 350 þús.

Naustabryggja 55 

Verð : 58,8 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.17:30-18:00

Eignin er 172, fm, þar af bílskúr 29,5 fm 

Einstök útsýnis endaíbúð á efstu hæð 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu Edda Ríkarðsdóttir innanhúshönnuður 

Innréttingar sérsmíðaðar, granít á borðum, 

mikil lofthæð og vönduð gólfefni 

Bátabryggjan næst húsinu / Tvennar svalir 

Aðeins 20 íbúðir eftir

Hjarðarhagi 44 
íbúð 302

Verð : 49,5 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.nóv. kl.15:00-15:45

Björt og rúmgóð 125 fm íbúð 

auk 22 fm bílskúr 

Nýlegt eldhús og gólfefni 

Stórar stofur og fallegt útsýni 

Þrjú góð svefnherbergi 

Íbúð 208 
að Garðatorgi 4b.

Íbúð 306
að Garðatorgi 4b.

Verð : Verð aðeins: 44,4 millj.

Nánari upplýsingar veitir: 

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Nánari upplýsingar veitir: 

Jórunn Skúladóttir, lögg. fasteignasali
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

Hjallahlíð 33

Verð : 35,9 millj.

OPIÐ HÚS
þriðjudaginn 24.nóv. Kl.18:00-18:30

Falleg fjögurra herbergja 

Stærð íbúðar 94,4 fm 

Bílskúr 29,2 fm 2 hæð í fjórbýli 

Frábær staðsetning 

Bókaðu skoðun:

Hilmar Jónasson, aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Ólafur Finnbogason lögg. fasteignasali
olafur@miklaborg.is sími: 822 2307

Séreign að stærð 296,1 fm 

þar af er bílskúr 38,0 fm á tveimur hæðum 

Samþykki fyrir sérinngangi að neðri hæð 

Stór verönd, afgirt Sex svefnherbergi í dag 

Bað og eldhús hefur verið endurnýjað 

Víðigrund 39

Verð : 69,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

249 fm tvílyft einbýli, fallegur garður 

Steypt loftplata og geymsla þar yfir (rishæð) 

Hjónaherbergi m fataherbergi 

Möguleiki á fjölgun svefnherbergja 

Aukaíbúð á jarðhæð 28 fm bílskúr 

Austurgerði

Verð : 77,5 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð stærð 246,3 fm 

Falleg staðsetning á endalóð í botnlanga 

Sunnanmegin í götu og er útsýni til Elliðavatns 

Vandað hefur verið til hönnunar, efnisvals og 

vinnu, utan sem innan.

Fróðaþing

Verð : 96,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Einbýlishús að stærð 233,8 fm. Tveggja hæða

Gott tækifæri að gera eigninna í sinni 

Búið að draga rafmagn í loft / hiti að mestu kominn 

Foss við innganginn / Mikið útsýni

Golfvöllur handan götunnar

Ólafsgeisli

Verð : 65,0 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Fallegt endaraðhús 

Þriggja hæða, samtals að stærð 236,2 fm

Gróðurskáli og garðstofa 

Einstök staðsetning 

Sjávarústýni

Víðihlíð

Verð : 59,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Sumarhús við fjöruborðið á Stokkseyri

Sumarhús að stærð 65,7 fm 

Eign sem hefur verið haldið vel við 

Leigulóð til 50 ára, samningur frá 2007 

Einstök staðsetning við fjöruborðið

Hraunbakki

Verð : 19,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

Góð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 

Alls 113 fm með stórri geymslu 

og þremur svefnherbergjum 

Stór stofa m nýlegu parketi, útgengt á S-svalir 

Nýleg eldhúsinnrétting. Hús nýmálað að utan

Stíflusel

Verð : 29,7 millj.
Jón Rafn Valdimarsson löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 695 5520

Tvílyft parhús að stærð 214,2 fm 

Fjögur svefnherbergi 

Glæsileg alrými með útsýni 

Bílskúr 24,0 fm Stæði fyrir fjóra bíla á plani

Einstök staðsetning

Dalhús

Verð : 63,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

240 fm raðhús á tveimur hæðum 

Glæsilegt eldhús 3-4 svefnherbergi 

Stórar þaksvalir 

Tvöfaldur bílskúr 

Selbraut 

Verð : 69,9 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Þorrasalir 2 

Verð : 74,9 millj.

OPIÐ HÚS
sunnudaginn 22.nóv. kl.16:30-17:00

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð 
og frábæru útsýni
Frábært skipulag samtals 266 fm að stærð 
Mikil lofthæð og barnvænn botnlangi 
Glæsilegt eldhús og baðherbergi 
Fjögur svefnherbergi og með aukaíbúðinni 
fimm svefnherbergi og þrjú baðherbergi

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Björt 2ja herbergja laus til afhendingar

Íbúð 302. Fallegt útsýni til sjávar 

og yfir borgina Alveg við skóla og sundlaug 

Inngangur af svölum. Stærð 76,3 fm

Birkiholt

Verð : 25,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 5 herbergja íbúð á þriðju hæð 

laus til afhendingar 

Gott skipulag, fallegt útsýni, þvottaherbergi 

innan íbúðar. Góðar suður svalir 

Snyrtileg sameign, sérmerkt stæði í lóð

Eyrarholt

Verð : 32,9 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Góð 4ra herbergja íbúð með auk 24 fm 

svalaskýlis 

Íbúð ásamt geymslu er 112 fm auk 

stæðis í bílageymslu

Laus til afhendingar

Eskivellir

Verð : 33,7 millj.
Þórunn Pálsdóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 773 6000

Glæsileg einbýlishús á tveimur hæðum að stærð 

274,2 fm auk tvöfaldur bílskúr að stærð 46,5 fm 

Einstaklingsíbúð í kjallara með sérinngangi 

Vandað til hönnunar, til efnisvals og vinnu 

Húsið yfirfarið af Rut Káradóttur árið 2008

Víðigrund 45

Verð : 89,9 millj.
Jórunn Skúladóttir löggiltur fasteignasali

Nánari upplýsingar:

í síma 845 8958

220 fm einbýlishús á besta stað í Kópavogi 

Mikil lofthæð Stofur samliggjandi, 

eldhús með eyju, bókaherbergi 

4 svefnherbergi, Garðskáli, Bílskúr

Sunnubraut

Verð : 64,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Heilsárshús fáanlegt með öllu innbúi

Glæsileg eign, 4 svefnherbergi 

Gólfhiti, Heitur pottur 

Vandaðar innréttingar

Sogsbakki

Verð : 59,9 millj.
Þröstur Þórhallsson löggiltur fasteignasali  s. 897 0634

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

3 svefnherbergi - rúmlega 100 fm íbúð 

Allt nýendurgert á sl 12 mán 

Stór herbergi og björt rými 

Hverfisgata

Verð : 40,8 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Tvær 3-4ra herbergja íbúðir í Lyngás 

Íbúðir á jarðhæð með sérafnotarétti 

Stærð frá 94,5 fm - 100 fm

Afhending í desember

Lyngás - nýbygging 

Verð frá: 38,5 millj.
Gunnar S. Jónsson löggiltur fasteignasali  s. 899 5856

Bókaðu skoðun: 

Jason 775 1515 aðstm. fast.

Falleg og vel skipulögð 212 fm raðhús

Tvær hæðir og fjögur svefnherbergi

Fallegt útsýni og góð nýting á rýmum

Afhendist rúmlega fokhelt í febrúar 2016

Urðarbrunnur 2-8 

Verð : 41,9 millj.
Ólafur Finnbogason löggiltur fasteignasali  s. 822 2307

Nánari upplýsingar:

Svan 697 9300 aðstoðm. fast. 

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000

Nánari upplýsingar veitir:

Jón Rafn Valdimarsson, lögg. fasteignasali
jon@miklaborg.is sími: 695 5520

Glæsileg 116 fm útsýnisíbúð með einstökum 
47,2 fm þaksvölum til vesturs og 
16,1 fm svölum til austurs.
Vegleg gestasnyrting með sér þvottahúsi inn af.
Stór samliggjandi stofa,  borðstofa og eldhús 
með eldunareyju.
Hjónaherbergi, rúmgott baðherbergi 
og gott barnaherbergi.
Svona útsýni sést eki á hverjum degi.

Sjón er sögu ríkari 

Einstaklega björt og vel skipulögð 101 fm 
3ja herbergja íbúð með miklu og fallegu 
útsýni til suðurs.

Sér 5,3 fm þvottahús innan íbúðar.
Opin samliggjandi stofa, borðstofa og eldhús.
Rúmgott hjónaherbergi og gott barnaherbergi.
Suður svalir.

Um er að ræða frábærlega staðsettar íbúðir 
í hjarta bæjarins alveg við fjölbreytta þjónustu 
og nú eru að komast í gagnið skemmtilegar 
verslunar og þjónustueiningar 
á jarðhæð hússins.

Allar íbúðir hafa gott útsýni og margar 
magnað útsýni.

Íbúðirnar eru sérlega skemmtilegar og vel 
hannaðar þar sem ekkert er til sparað og 
aðgengi einstaklega þægilegt.
Innréttingar eru mjög vandaðar og blöndunar 
og eldhústæki eru fyrsta flokks.

Öllum íbúðum fylgir sérmerkt stæði í 
upphituðu bílastæðahúsi.54,4 millj.

Garðatorg 

OPIÐ HÚS 
Í SÝNINGARÍBÚÐ 203 Í GARÐATORGI 1-C

sunnudaginn 22.nóvember milli kl. 15 og 16

HEITT Á KÖNNUNNI OG PIPARKÖKUR

Atli S. Sigvarðsson 
aðstm. fasteignasala
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Hilmar Jónasson 
aðstm. fasteignasala
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Nánari upplýsingar veitir:

Þórunn Pálsdóttir, lögg. fasteignasali
thorunn@miklaborg.is sími: 773 6000 

Nánari upplýsingar veitir:

Ásgrímur Ásmundsson, lögg. fasteignasali
asgrimur@miklaborg.is sími: : 865 4120 

Nú eru aðeins 16 íbúðir af 42 óseldar í Garðatorgi 4a-4b og 4-c.

Stærðir eru frá 101 -136 fm og verð frá 44,3 millj. - 64,4 millj.

- með þér alla leið -- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  - með þér alla leið -  MIKLABORG 569 7000 www.miklaborg.is MIKLABORG

MIKLABORG 569 7000 MIKLABORGwww.miklaborg.is

Lágmúla 4  108 Reykjavík

569 7000
w w w . m i k l a b o r g . i s Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson

hdl. og löggiltir fasteignasalar

Þröstur Þórhallsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 897 0634

Ólafur Finnbogason
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 695 9500

Davíð Jónsson
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 697 9300

Þórunn Pálsdóttir 
lögg. fasteignasali
Sími: 773 6000

Gunnar S. Jónsson 
lögg. fasteignasali
Sími: 899 5856

Helgi Jónsson 
aðstm.  
fasteignasal
Sími: 780 2700

Jón Rafn Valdimarsson
lögg. fasteignasali
Sími: 695 5520

Páll Þórólfsson 
aðstm.  
fasteignasal 
Sími: 893 9929

Jason Ólafsson 
aðstm.  
fasteignasala
Sími: 775 1515

Ásgrímur Ásmundsson
lögg. fasteignasali 
Sími: 865 4120



HannesAndriÞórunn StefánÓlafurÞóreyBjarni Arna GunnarKristján Jóhanna VernharðKristín MagnúsLára Harpa

Næfurás 14
110 REYKJAVÍK

Góð tveggja herbergja íbúð þar sem búið er að 
bæta við einu barnaherbergi á kostnað stofu, 
stofan samt rúmgóð. Íbúðin verður 88 fm eftir 
að nýr eignaskiptasamningur verður gerður.

STÆRÐ: 79 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

27.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    22. nóv 15:00 – 15:30

Ásholt 2
105 REYKJAVÍK

Góð tveggja herbergja íbúð á 5 hæð í lyftuhúsi 
með stæði í bílageymslu. Stofa og eldhús er 
opið rými með parketi á gólfi, sameign er mjög 
snyrtilega, starfandi húsvörður er í húsinu.

STÆRÐ: 49 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

24.900.000
Heyrumst
Kristján   696 1122
Aðstoðarmaður fasteignasala

Hringbraut 25
220 HAFNARFJÖRÐUR

Rúmgóð og vel skipulögð 3-4.herbergja íbúð 
á 1.hæð í fjórbýlishúsi við Hringbraut 25 í 
Hafnarfirði.

STÆRÐ: 93,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3-4

26.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Meðalfellsvegur 12a
276 KJÓSARHREPPUR

Einstaklega fallegt og vel staðsett heilsárshús 
á steyptum grunni. Húsið byggt árið 2006. 
Einungis 40 mín akstur frá Reykjavík. Falleg 
staðsetning við Meðalfellsvatn. 2700 fm lóð.

STÆRÐ: 80,6 fm HEILSÁRSHÚS HERB: 4

39.800.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. nóv 16:00 – 16:30

Krókabyggð 30
270 MOSFELLSBÆ

Mjög fallegt og vel skipulagt 4ra herbergja 
raðhús í vinsælu og rólegu hverfi í Mosfellsbæ.

STÆRÐ: 108 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

37.900.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Ljósakur 6
210 GARÐABÆR

Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herb 
útsýnisíbúð á efstu hæð ásamt stúdíóíbúð í 
kjallara við Ljósakur 6.

STÆRÐ: 169 fm FJÖLBÝLI HERB: 5

52.500.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. nóv 15:00 – 15:30

Bauganes 19A
101 REYKJAVÍK

Einbýlishúsalóð með öllum teikningum í 
Skerjafirði. Eignalóð 445 fm með teikningum. 
Byggingaréttur fyrir 219 fm húsi. Fyrirliggjandi 
teikning frá VA arkitektum. Gróin lóð.

STÆRÐ: 219 fm LÓÐ       HERB: 5

Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

Dalakur 4
210 GARÐABÆR

Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð með 
mikilli lofthæð á frábærum stað í Akralandinu í 
Garðabæ.  Húsið er afar vandað og ekkert hefur 
verið til sparað við byggingu og hönnun þess.

STÆRÐ: 261 fm EINBÝLI       HERB: 6

99.000.000
Heyrumst
Hannes   699 5008
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. nóv 14:00 – 14:30

OPIÐ HÚS    22. nóv 14:00 – 14:30



Þingvað 63
110 REYKJAVÍK

Glæsilegt 205 fm raðhús með 
bílskúr í botnlangagötu við Þingvað 
63. Gott skipulag og frábær 
staðsetning. Gólfhiti, 3 metra 
lofthæð á efri hæð og vandaðar 
innréttingar. Sameiginlegur garður 
er í miðju húsanna með vönduðum 
leiktækjum. Aðgengi í garðinn 
er á þremur stöðum umhverfis 
húsin. Snjóbræðsla undir hellulögn 
framn við húsin að undanskildum 
gestastæðum. Stutt er í skóla og 
leikskóla, Rauðhóll leikskóli í um 
200 metra fjarlægð og 500 metrar í 
Norðlingaskóla. Efnisval hannað og 
valið af Rut Káradóttur. Sjö hús eftir 
og hús nr.75 fullbúið sýningarhús.

62.400.000

STÆRÐ: 205 fm RAÐHÚS      HERB: 5

Heyrumst

Hannes Steindórsson 
Löggiltur fasteignasali 
Sölustjóri

  699 5008  
  hannes@fastlind.is

Heyrumst

Stefán Jarl Martin 
Löggiltur leigumiðlari 
Aðstoðarm.fasteignasala

  892 9966  
  stefan@fastlind.is

Álakvísl 48
110 REYKJAVÍK

Fallega 106,5 fm íbúð á 2. hæð með sérinngangi 
og 29,7 fm stæði í bílageymslu. Íbúðin hefur 
verið þónokkuð endurnýjuð m.a. eldhús, bæði 
baðherbergin og gólfefni á neðri hæðinni.

STÆRÐ: 136,2 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

36.900.000
Heyrumst
Stefán   892 9966
Lögg.leigumiðlari/Aðstoðarm.fasteignasala

OPIÐ HÚS    22. nóv 16:00 – 16:30

Holtsbúð 59
210 GARÐABÆR

Fallegt og mikið endurnýjað 335 ferm 
útsýnishús með stórum bílskúr á frábærum 
stað. Fimm svefnherb,  fjórar stofur, tvö bað-
herb, björt sólstofa og heitur pottur í garði

STÆRÐ: 255-335 fm EINBÝLI          HERB: 10

79.800.000
Heyrumst
Þórey   663 2300
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    22. nóv 17:00 – 17:30

Torfufell 48
111 REYKJAVÍK

4 herbergja íbúð á 3. hæð. 3. svefnherbergi, 
þvottahús innan íbúðar, rúmgóð stofa, yfir-
byggðar svalir, húsið er klætt að utan, nýbúið 
að skipta um teppi og mála stigagang. 

STÆRÐ: 97,9 fm FJÖLBÝLI      HERB: 4

24.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    21. nóv 14:00 – 14:30

Huldubraut 33
200 KÓPAVOGUR

Húsið var endurnýjað að mestu leiti fyrir ca 10 
árum síðan, rafmagn, skólp, dren, þak, baðher-
bergi tekið í gegn og eldhús endurhannað. 
Skipt um gler í húsinu að hluta, ofna og lagnir.

STÆRÐ: 154 fm EINBÝLI       HERB: 5-6

46.500.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS    22. nóv 17:00 – 17:30

Klapparhlíð 9
270 MOSFELLSBÆR

Fallega tveggja herbergja íbúð með sérinngangi 
af svölum. Stutt í leikskóla, grunnaskóla, sund 
og íþróttasvæði. Rúmgott svefnherbergi, Þvot-
tahús innan íbúðar, suðursvalir, viðhaldslítið.

STÆRÐ: 63,3 fm FJÖLBÝLI      HERB: 2

25.900.000
Heyrumst
Magnús   699 2010
Aðstoðarmaður fasteignasala

Atvinnuhúsnæði
110 REYKJAVÍK

Atvinnuhúsnæði á besta stað í Árbæ. Hentar 
m.a. fyrir nuddstofu. Tveir inngangar og 4-6 
vinnurými. Húsnæðið hefur verið mikið 
endurnýjað á síðustu 3 árum. 

STÆRÐ: 79,8 fm ATVINNURÝMI 6

16.100.000
Heyrumst
Arna   692 5515
Aðstoðarmaður fasteignasala

OPIÐ HÚS    21. nóv 15:00 – 15:30
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Tryggvason
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Nútímaleg, krafmikil og framsækin 
fasteignarsala sem byggir á áratuga 
reynslu starfsmanna.
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Kristján S.
Bjarnason
611 4870

Sturla  
Pétursson
899 9083

Vilborg  
Gunnarsdóttir 

891 8660   

G. Andri
Guðlaugsson

662 2705

Lögg. fasteignasalar  
á Valhöll:  

Ingólfur, Heiðar,  
Erlendur, Sturla 

og Vilborg.

Sturla Pétursson
Löggiltur 

Fasteignasali. 
899 9083

Vilborg Gunnarsdóttir 
Viðskiptafræðingur  
og Löggiltur 
Fasteignasali 
891 8660   

EINBÝLI MEÐ SÉRÍBÚÐ VIÐ ÞRÚÐVANG Í HAFNARFIRÐI
Höfum tekið í einkasölu 
fallegt 218 fm einbýlishús 
í enda á götu við Þrúðvang 
í Hafnarfirði.  Aðalhæðin 
er 126 fm, með þremur 
svefnherbergjum, rúmgóðu 
eldhúsi og stofum, 
baðherberg, gestasnyrting 
og þvottarhús. Bílskúrinn er 
sérstæður 45 fm og séríbúð 

í kjallara er 47 fm.  Hún skiptist í eldhús, stofu, baðherbergi og svefnherbergi.  
Verð 54,9 milj. Allar uppl. veitir Heiðar Lögg. fast. í s:693-3356 eða á  
heidar@valholl.is 

GRETTISGATA 70. 3ja HERBERGJA 1.HÆÐ. 
Nýkomin alls 95 fm 3ja 
herbergja íbúð á 1.hæð í 
steinhúsi á góðum stað í 
miðbænum. (70 fm íbúð, 
25 fm geymslur í kj.). 
Góður suður bakgarður, 
góðar suður svalir, í dag 1 
svefnherb.+ 2 stofur. Eign í 
ágætu standi. Verð 28,9 m. 
Opið hús sunnudaginn 
22.nóv. 2015. kl. 12.00 - 
12,30  Ingólfur Gissurarson 
lg.fs. sýnir S:896-5222

HÁTÚN - 3JA - 4RA HERB. Í LYFTUHÚSI VIÐ HÁTÚN
Nýkomin í einkasölu 90 
fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 
2- hæð í þessu eftirsótta 
húsi við Hátún í Reykjavík.  
Íbúðinni var breytt og fæk-
kað um eitt herb. en auðvelt 
er að breyta til baka. Íbúðin 
er mjög heil og skiptist í tvö 
herbergi, rúmgóða stofu 
með teppi á gólfi, eldhús 
með eldri ljósri innréttingu 

og dúk á gólfi. Borstofa með teppi og flísalagt baðherbergi með baðkari.  
Verð 28,9 milj. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

GOTT EINBÝLISHÚS VIÐ GRUNDARGERÐI Í REYKJAVÍK
GRUNDARGERÐI, REYK-
JAVÍK þ.e. mjög gott 283,6 
fm. tveggja hæða stein-
steypt einbýlishús, byggt 
1956. Hús sem býður upp 
á mikla möguleika. Um er 
að ræða 5-6 herbergja hús, 
þ.e. 3-4 svefnherbergi og 2 
stofur. Fallegur rækstaður 
garður.  

Upplýsingar gefur Erlendur Davíðsson lögg.fasteignasali  s. 897-0199 og  
erlendur@valholl.is og Andri Guðlaugsson aðstoðarmaður fasteignas ala s.  
662-2705 eða andri@valholl.is

HRAUNTUNGA 58. EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ. 
Nýkomið í einkasölu 
fallegt mikið endurnýjað 
alls um 275 fm einbýli 
með aukaíbúð á frábærum 
útsýnisstað í Suðurhlíðum 
Kópavogs. 3-4 svefnherbergi 
í aðalíbúð, nýlegt eldhús og 
bað, gegnheilt parket, stórar 
suðvestur svalir, frábært 
útsýni Bláfjöll, Reykjanes. 

Aukaíbúð m.sérinngangi á neðri hæð, 3ja herbergja. Sérstæður bílskúr og ræktuð 
falleg suður lóð. Verð 67,5 millj.  Opið hús sunnudaginn 22.nóv. 2015.  kl. 13.00 - 
13,30   Ingólfur Gissurarson lg.fs. sýnir S:896-5222  ingolfur@valholl.is

GLÆSILEG 3JA HERB. MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
í einkasölu glæsileg 3ja 
herb. 83,4 fm íb úð á annari 
hæð í lyftuhúsi, með stæði 
í lokaðri bílageymslu við 
Þórðarsveig í Grafarholti.  
Íbúðin skiptist í anddyri, 
eldhús, stofu með útgengi 
út á vestur svalir, tvö her-
bergi með góðum skápum, 
þvottahús og baðherbergi.  

Glæsilegar innréttingar og gólfefni.  Verð 30,9 milj.  
Allar uppl. veitir Heiðar Friðjónsson lögg. fast í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

HAGALAND - MOSFELLSBÆ. FALLEG EFRI SÉRHÆÐ.
Falleg, rúmgóð alls 183 
fm efri sérhæð með 
innbyggðum 33 fm bílskúr, 
á frábærum rólegum stað 
skammt frá miðbæ Mos. 
Stutt í skóla, íþróttir, ver-
slun, þjónustu og náttúruna. 
4 svefnherbergi, tvennar 
svalir, rúmgóð stofa m.arin 
og uppteknu lofti.  
Verð 46,5 millj. Upplýsing-

ar á öllum tímum veitir: Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222  ingolfur@valholl.is

SÓLVALLARGATA, 3JA MEÐ SÉRINNGANGI
Í einkasölu falleg 70,1 
fm 3ja herb. íbúð með 
sérinngangi bakatil. Anddyri 
með flýsum og skáp.  
Forstofuherbergi. Stofa með 
parketi á gólfi, eldhús með 
ágætri innréttingu. Rúmgott 
hjónaherbergi með skáp. 
Sameiginleg þvottarhús, 
gengið inn úr anddyri.   
Verð 28,7 milj.  
 

Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heida@valholl.is

SÆVIÐARSUND 41 - GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS 
Opið hús sunnudaginn 22 
nóv. milli kl. 14:00-14:30

Glæsilegt 152 fm ein-
býlishús á einni hæð ásamt 
36 fm bílskúr. Byggt 1999. 
Stór timburpallur með skjól-
girðingu og heitum potti. 4 
góð svefnherbergi. Rúmgóð 
stofa og borðstofa. Sérlega 
vel teiknað og hannað hús 

með vönduðum innréttingum. Frábær staðsetning. Eign í sérflokki. Verð 79.5 millj. 
Bárður H. Tryggvason s: 896-5221, verður á staðnum.

ÞORLÁKSGEISLI 52, 
Opið hús sunnudaginn 22 
nóv. milli kl. 15,00-15,30. 

Fallegt og vel staðsett 210 
fm, 5 herbergja parhús 
á tveimur hæðum ásamt 
góðum bílskúr sem er með 
mjög góðri lofthæð. 4 góð 
svefnherb. Parket. Frábær 
staðsetning í barnvænu 
umhverfi. Laust strax.  
Verð 59,7 fm.  

Kristján verður á staðnum s: 611-4870.

FRAMNESVEGUR 55 - GLÆSILEG ÍBÚÐ   
Sunnudaginn 22. nóv.  
2015.  Kl. 14:00 – 14:30    

Glæsileg nýuupgerð 81 fm, 
þriggja herbergja íbúð á 1 
hæð með aukaherbergi í 
kjallara. Húsið að utan er 
nýlega steinað, skipt um 
gler og glugga og margt  
fleira. Eign í sérflokki.  
 
Kristján verður á staðnum  
S:  611-4870

  

Bjóðum Vilborgu og Sturlu hjartanlega velkomin til starfa á ný, 
hjá okkur á Valhöll.  Þau búa yfir mikilli margþættri reynslu 
úr atvinnulífinu og fasteignamarkaðnum ásamt mjög góðri 

þjónustulund, sem nýtast mun viðskiptavinum vel. OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Stórglæsilegt einbýlishús á sjávarlóð 
við Hrólfsskálavör.  Víðáttumikils 
útsýnis nýtur úr flestum rýmum hússins 
og verulega aukin lofthæð er í stórum 
hluta þess.  Stórir gluggafletir vísa að 
sjó, með rennihurðum út á verandir og 
svalir.  Eignin er 572,0 fm. að stærð með 
innbyggðum 58,7 fm. bílskúr,  hönnuð 
að innan og utan af arkitektunum Steve 
Christer og Margréti Harðardóttur hjá 
Studio Granda, sem einnig hönnuðu lóð 
og þakgarð. Allar sérteikningar, t.d. af 
innréttingum eru fyrirliggjandi. 

Um er að ræða nýbyggingu sem skilast 
fullfrágengin að utan með fullfrágenginni lóð, en að innan skilast húsið tæplega tilbúið undir innrétting-
ar. Þó eru komin vönduð gólfefni á stóran hluta hússins, terrazzo. 

Lóðin er afar glæsileg með veröndum, stéttum, innkeyrslu og hlöðnum veggjum úr íslensku grágrýti. 
Stór steyptur heitur pottur er á baklóð auk gufubaðshúss með sjávarútsýni og útisturtu. Þakgarður 
hússins er fullfrágenginn með harðviðargólfum, heitum potti og útisturtu.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali, netfang: gtj@fastmark.is.

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500,  

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.
Netfang: fastmark@fastmark.is  

www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, lögg. fast.sali.  

Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Seltjarnarnes - sjávarlóð
Eign í sérflokki á einstökum útsýnisstað
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

ÁRBORGIR SELFOSSI S: 482-4800 kynna;

Sogavegur 142 e.h. - Reykjavík
OPIÐ HÚS mánudaginn 2. desember frá kl. 17:00 -18:00 

Vönduð efri sérhæð ásamt bílskúr í nýlegu húsi á góðum stað í austurborginni. 
Eignin er alls 147,5 m2 að stærð og er bílskúr 24,5 m2 þar af. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Laus til afh. við kaupsamning. Skipti möguleg á minni eign.

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

Árni Hilmar Birgisson
Sölufulltrúi
S. 856 2300

Þorsteinn Magnússon 
Lögg. fast. 
S. 894 2045

Austurvegi 6 - Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Til leigu um 500m2 mjög vandað og 
fallegt skrifstofuhúsnæði í Höfða-
torgi. Norður hluti hæðarinnar með 
útsýni til þriggja átta. Húsnæðið 
skiptist í dag í móttöku, 10 skrif-
stofur og 2 fundarherbergi ásamt 
eldhúsi og ljósritunarherbergi. 
Auðvelt er að breyta veggjaskipan 
og til greina kemur að skipta rýminu 
í 2 hluta. Gegnheilt parket á gólfi og 
kerfisloft. Góðir geymsluskápar á 
hæðinni og sérgeymsla í sameign. 
Bílastæðakjallari með nægum 
bílastæðum. Nánari uppl. veitir  
Þorsteinn Magnússon í s: 894-2045 
eða Árni H. Birgisson í s: 856-2300.

HÖFÐATORG – TIL LEIGU



GULLENGI 4, 3ja hæð  – 112 RVK
OPIð hÚS SUNNUDaG 22.NÓV KL.16:30-17:00
• Björt og vel skipulögð 4ra herb., sérinngangur
• Íbúð er 118.4 fm / rúmgóðar suður-svalir
• Rúmgóð svefnherbergi og vandaðar innréttingar
• GETUR FENGIST AFHENT FLJÓTLEGA
• V. 36,5 millj. 

GLITVELLIR 3 – 221 hFj
OPIð hÚS SUNNUD. 22. NÓV KL. 13:00 – 13:30
• Virkilega falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á jarðhæð.
• Alls 123 fm með stórri verönd í suður.  Sérinngangur.
• Gólfhiti – granít í borðplötum – halógenlýsing.  Frábært fjölskylduhverfi
• V. 38,5 millj.
 

BURKNaBERG 6  
VERIð VELKOMIN Í OPIð hÚS SUN. 22 NÓV. FRÁ KL 16:00 TIL 16:30.
• Um er að ræða vandað 238,5 fm. einbýlishús þar af 33,2 fm. góður bílskúr með geymslu innaf.
• Eignin er afar opin og björt, vel skipulögð eign á tveimur hæðum með 4 svefnherbergjum.
• Vönduð og vel viðhaldin eign. Stutt í alla þjónustu. Eign sem vert er að skoða.
• V. 66,5 millj.
 

LaMBhaGI 10 Í GaRðaBæ ( ÁLFTaNES ).
VERIð VELKOMIN Í OPIð hÚS SUN.  22 NÓV. FRÁ KL 17:00 TIL 17:30
Einstaklega vel staðsett 298,2 fm. Einbýlishús, þar af 69,4 fm. tvöfaldur bílskúr á einni einum 
besta stað í þessari náttúruparadís niður við sjó. Eignin er afar opin og björt, 
velskipulögð með 5 svefnh. og sirka 40 fm. sólskála. Eign sem vert er að skoða. 
Látið þessa ekki framhjá ykkur fara.
• V. 69,9 millj.

FROSTaFOLD 6 – 112 RVK
OPIð hÚS SUNNUDaGINN 22. NÓV FRÁ KL. 15.00 – 15.30
• Björt 62,8 fm 2ja herb íbúð á 6. hæð.
• Lyftuhús og sérmerkt stæði á bílaplani.
• Frábært útsýni og stutt í þjónustu.
• V. 24, 9 millj.

Helga Snorradóttir
Skjalavinnsla

hafðu samband 
NaDÍa KaTRÍN BaNINE 
Sölufulltrúi. Sími 692 5002

hafðu samband 
SVEINN EYLaND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

hafðu samband 
EGGERT MaRÍUSON  
sölufulltrúi. Sími 690 1472

Landmark leiðir þig heim!
Sími 512 4900 

landmark.is

Nadia Katrín
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 692 5002

 Benedikt
Ólafsson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 661 7788

Magnús  
Einarsson

Löggiltur  
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur 
 fasteignasali
Sími 896 2312

Sveinn  
Eyland
Löggiltur  

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall 
Löggiltur  

fasteignasali

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Aðstoðarmaður 

fasteignasala
Sími 770 0309

Eggert  
Maríuson

Aðstoðarmaður 
fasteignasala
Sími 690 1472

Guðrún Diljá  
Lúðvíksdóttir

skjalagerð

Kristján  
Ólafsson

Hrl og Lögg. Fast.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

hafðu samband 
þÓRaRINN ThORaRENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309

hafðu samband 
SVEINN EYLaND  
Löggiltur fasteignasali. Sími 690 0820

hafðu samband 
BENEDIKT ÓLaFSSON 
Aðstoðarmaður fasteignasala. Sími 661 7788

RjÚPUFELL 29 Á 3ja h. T.V.
OPIð hÚS SUNNUDaG 22 NÓV.  
FRÁ KL 15:00 TIL 15:30. 
• Falleg 97 fm. 4ra herb. íbúð á 3ju hæð, 
  álklædd með lokuðum svölum. 
• Eignin er afar björt, nýmáluð, ný pússað 
  parket. Snyrtileg eign. 
• Laus við kaupsamning.
• Eign sem vert er að skoða. 
• Stutt í alla þjónustu.
• V. 25,9 millj.

haFNaRBRaUT 2 – 200 KÓP
FjÁRFESTINGaR TæKIFæRI!  
• 368 fm. atvinnuhúsnæði á tveimur hæðum að 
Hafnarbraut 2 í Kópavogi. Húsnæðið er jarðhæð 
og kjallari. Samtals 368 fm.MÖGULEIKI AÐ FÁ 
SAMÞYKKTAR 3 ÍBÚÐIR. Tveir inngangar. Á 
efri hæð hússins er samþykkt íbúð. Í dag eru 2 
salerni í eigninni.
V. 59 millj.

VEGhÚS 25 – 112 REYKjaVÍK
OPIð hÚS MÁNUDaG 23. NÓV.  
KL. 17.30-18.00
• 142.1 fm íbúð rúmgóð íbúð
• Þrjú svefnherbergi, 
• Þvottaherbergi innan íbúðar
• 27.fm bílskúr, góðar svalir
• V. 33,9 milj.

BERGSTaðaSTRæTI 50 F. hæð T.V. 
OPIð hÚS SUNNUDaGINN 22 NÓV. 
FRÁ KL 14:00 TIL 14:30.
Um er að ræða frábærlega vel staðsetta 
og sjarmerandi 3ja herbergja 78,1 fm íbúð 
á 1 hæð við Bergstaðastræti í Þingholtum 
Reykjavíkur. Eignin er afar opin og björt, vel-
skipulögð með rúmgóðri stofu. Sameignin er 
snyrtileg og vel umgengin.
V. 34,9 millj.

hafðu samband 
BENEDIKT ÓLaFSSON
Sími 661 7788

hafðu samband 
BENEDIKT ÓLaFSSON
Sími 661 7788

hafðu samband 
BENEDIKT ÓLaFSSON
Sími 661 7788

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

VESTURGaTa – 101 RVK
BÓKIð SKOðUN
• Góð 4ra herb., 106 fm íbúð á besta stað í 101
• 2 svefnherb., 2 stofur, rúmgott eldhús og bað
• Aukin lofthæð í íbúð sem gefur henni sjarma
• Gluggar eru á 3 vegu, fallegt útsýni
• Eign hefur verið endurnýjuð töluvert að utan
• GETUR VERIÐ LAUS FLJÓTLEGA
• V. 44,9 millj. 

hafðu samband 
þÓRaRINN ThORaRENSEN  
sölustjóri. Sími 770 0309



GARÐATORGI 7 
210 GARÐABÆ 
Sími : 545-0800
gardatorg@gardatorg.
is www.gardatorg.is

Þóroddur S. Skaptason lögg. fasteignasali

Opið hús laugard. 21. nóv. frá kl. 13:15 – 14:00
Falleg og góð útsýnisíbúð 3. herb. á 4. hæð með stórum 
svölum/þakgarður ásamt stæði í bílageymslu. Lyftuhús.  
Frábært útsýni! Verð 33,9 millj.
Nánari uppl. veitir Sigurður, löggiltur fasteignasali,  
sími: 898-3708, sigurdur@gardatorg.is

Helluvað 1-5, 110 Reykjavík

OPIÐ HÚS

STRIGAPRENT
sigrar.is

Vefverslun & Skiltagerð

659 2555 oskar@fasteignasalan.is
Óskar Thorberg Traustason

Fyrirtækjaráðgjafi & lögg.fasteignasali

Hér er frábært fyrirtæki fyrir hjón eða samhenta einstakl-
inga.Um er að ræða skiltagerð og vefverslun með fastar 
tekjur. Fyrirtækið framleiðir vegglímmiða, sandblásturs-
filmur og strigamyndir, merkir bíla, föt & fleira.  
http://www.strigaprent.is   Verð:  7.500.000
Nánari upplýsingar gefur Óskar í síma 659 2555 
eða 512 3428. Einnig er hægt að senda fyrirspurn á 
oskar@fasteignasalan.is

Nýtt í sölu

Ábm. | Sigurður Gunnlaugsson, löggiltur fasteignasali
Garðatorgi 5, 210 Garðabæ • Sími: 520 9595 • Fax: 520 9599 Jóhanna Kristín Tómasdóttir

lögg. fast. s. 698.7695
netfang: jkt@fstorg.is

Langalína 2, 210 Garðabær
OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 22. NÓVEMBER KL. 14:00-14:30

Vönduð og falleg, rúmgóð og skemmtilega skipulögð 4ra 
herbergja íbúð á 5. hæð (næst efstu) með mögnuðu útsýni. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi með baðkari og sturtu. 
Tvennar yfirbyggðar flísalagðar svalir, tvö stæði í bílageymslu. 
Mynddyrasími. 
Nánari upplýsingar hjá
Jóhönnu Kristínu lögg. fast s. 698.7695 og netfang: jkt@fstorg.is

Til sölu

Stærð: 152,9 fm. 
Herbergi: 4 
Verð: 59,9 m.kr.

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

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

Flúðasel 74 - 4ra herbergja íbúð á efstu hæð.

Ofanleiti 3.  3ja herbergja íbúð. 

Rúmgóð og vel skipulögð 106,4 fm. íbúð á 3. hæð (efstu) með suðvestur 
svölum að meðt. sér geymslu í kjallara. Björt stofa með stórum gluggum. 
Þrjú svefnherbergi. Búið að klæða húsið að utan og skipta um þak.  
Björt og góð eign í barnvænu hverfi með góðu nýuppgerðu leiksvæði milli 
húsa. Sér bílastæði fylgir íbúð í bílakjallara. Verð 29,8 millj. 
Verið velkomin.

Mjög fín 87,9 fm. íbúð á 2. hæð á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í  
Reykjavík. Rúmgóð stofa með stórum gluggum til vesturs og útgengi 
á góðar vestursvalir. Nýlegt eikarparket á gólfum.  Þvottaherbergi og 
geymsla innan íbúðar. Snyrtileg sameign. Frábær staðsetning þaðan  
sem stutt er í alla þjónustu. Verð 34,9 millj. Verið velkomin.

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag  frá kl. 14.30 – 15.00  

Eignin verður til sýnis á morgun sunnudag  frá kl. 13.30 – 14.00  

OPIÐ 

HÚS

OPIÐ 

HÚS

59 fm timburhús/torfbær byggt árið 1997. Húsið er staðsett 
við Lækjarbotnaland 18 Kópavogi. Húsið er í um 8 mínútna 
fjárlægð frá Árbæ Reykjavík rétt við Heiðmerkur þjóðgarð. 
Um er að ræða fallegt hús á stórri lóð (skráð 7.295 fm) með 
miklum trjágróðri. Eignin verður sýnd lau. 21.nóv. og sun. 22. 
nóv milli kl. 11:00 og kl. 16:00. V. 16,7 m. 9081

Mikið uppgert og fallegt 175,9 fm raðhús með innbygðum 
bílskúr. Fallegt eldhús frá Brúnás, stór stofa, tvennar svalir 
til suðvesturs og 5-6 svefnherbergi.  Eignin verður sýnd 
sunnudaginn 22.nóvember milli kl. 13:00 og kl. 13:30.  
V. 50,9 m. 9108

Annars vegar er um að ræða Bjarta 156,1 fm 5 herb. efri 
sérhæð. Yfirbyggðar svalir, fjögur svefnh. og innb. bílskúr 
með aukaíbúð. Verð 45,7 millj. Hins vegar er um að ræða 4ra 
herbergja 136 fm neðri sérhæð á jarðhæð með útgangi út í 
garð, einnig með innbyggðum bílskúr. Verð 35,9 millj.  
Eignirnar verða sýndar sunnudaginn 22. nóvember milli  
kl. 14:00 og kl. 14:30. 9047

Fallegt og vel staðsett 250 fm einbýlishús við Laugarásveg 
63 í Reykjavík teiknað af Hannesi Kr. Davíðssyni. Húsið er 
tvær hæðir og kjallari. Góðar útsýnissvalir og fallegur garður. 
Mögulegt að hafa auka íbúðarrými í kjallara með sérinngang. 
Eignin verður sýnd sunnudaginn 22.nóvember milli kl. 13:00 
og kl. 14:00. Verð 74 m. 9066

Lækjarbotnaland 18 - SVEIT Í BORG

Sólheimar 39 104 Rvk.

Melás 5 210 Gbæ - Tvær sérhæðir.

Laugarásvegur 63 104 Rvk.

Sala fasteigna frá
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OPIÐ HÚS

SUNNUDAG

Sundagörðum 2  
Sími: 533-4800
www.midborg.is

Björn Þorri Viktorsson
Hrl. og lögg. fasteignasali

Langahlíð 23 
 Opið hús sunnudag frá 17.00 -17.30

Tveggja herbergja íbúð á 2. hæð í Lönguhlíð við Klambratún. 
Möguleiki á öðru svefnherbergi innan íbúðar og í risi er lítið herbergi 
sem gefur möguleika á útleigu. Stærð 79,1 fm. V.28,5 m. 
Uppl. S. 533-4800/698-8101

OPIÐ HÚS

Falleg og björt 133,1 fm hæð og ris ásamt bílskúr sem er í  
útleigu. Tvö svefnh., tvær stofur og tvö baðh., endurnýjuð 
með vönduðum hætti árið 2000. Einstök eign í miðbænum. 
V. 55,9m. Uppl. Ólafur, S. 663-2508.

Leifsgata 27
Opið hús milli kl. 15 og 16

OPIÐ HÚS

Í einkasölu glæsilegt einbýli með innbyggðum bílskúr samtals 220 fm. 
Byggt 2009. Frábær staðsetning og útsýni m.a. yfir Ölfusána.  
Glæsilegur garður og hellulagt bílaplan. Sólstofa, útsýnisstofa og 
fleira. Fullbúin eign í sérflokki. Verð 49,8 millj.  
Allar nánari upplýsingar gefur Helgi Jón sölustjóri. s. 893 2233

Ártún 2a – Selfoss 
Einstök staðsetning og útsýni

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Yfir 13.000 eignir á skrá 

fasteignir.is  á


