
LAGERSTARFSMAÐUR ÓSKAST

Upplýsingar um starfið og umsóknareyðublöð eru á 
skrifstofu ÍSTAKS, Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í 
síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00. Einnig er hægt að 
senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

Lagerstarf
Ístak hf. óskar eftir að ráða starfsmann á lager ásamt 

ýmsum sérverkefnum.

Æskilegt er að viðkomandi hafi öku- og lyftararéttindi.

SPRON er handhafi viðurkenningar jafnréttisráðs 2006

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

Söluráðgjafi
Vegna aukinna umsvifa óskar SPRON eftir að ráða kraftmikinn og metnaðarfullan
einstakling í starf söluráðgjafa á sölusvið SPRON sparisjóðs. Í boði er líflegt
starfsumhverfi, góður starfsandi og sveigjanlegur vinnutími.

Helstu verkefni:

• Áframhaldandi uppbygging á sölustarfsemi

SPRON sparisjóðs

• Öflun nýrra viðskiptavina

• Kynning og sala á vörum og þjónustuleiðum
SPRON

• Ráðgjöf og sala til núverandi viðskiptavina

• Virk þátttaka í spennandi átaksverkefnum

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun á sviði viðskipta og/eða markaðs-

og sölumála æskileg

• Reynsla og brennandi áhugi á sölustörfum
skilyrði

• Reynsla af bankastörfum er kostur

• Frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni

í mannlegum samskiptum skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Ágústa Hjaltadóttir, verkefnastjóri sölusviðs SPRON sparisjóðs, 
í síma 550 1200 eða í tölvupósti, agustah@spron.is.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON í tölvupósti, 
starfsmannathjonusta@spron.is, fyrir 17. nóvember nk.

Bókari

Starfssvið:

 Hæfniskröfur:

Umsóknarfrestur er til og með
12. nóvember n.k.



Atvinna í boði 
Óskum eftir rösku fólki til heilsdags- og hlutastarfa.

Um er að ræða almenn afgreiðslustörf, starf  í kjötdeild og umsjón 
með mjólkur- & ostadeild. 

Verslunin er fjölskyldufyrirtæki staðsett í vesturbæ Reykjavíkur.
Lítill vinnustaður með stóra sál með uþb. 15 heilsdags stöðugildum. 

Upplýsingar gefur verslunarstjóri í síma 551-0224 og í versluninni.
Melabúðin Þín Verslun, Hagamel 39.



Búðareyri 3

730 Reyðarfjörður

Sími 470 7700

www.alcoa.is

Fjölbreytt, spennandi
og gefandi störf
hjá Alcoa Fjarðaáli

Almennar kröfur sem 

gerðar eru til allra 

starfsmanna:

•Færni í mannlegum 
samskiptum

•Vilji til að starfa í teymum 
með jafningjum

•Jákvæðni og virðing fyrir 
öðrum

•Vilji til að leita stöðugra 
endurbóta

•Frumkvæði og sjálfstæði
í vinnubrögðum 

•Vilji til að takast á við 
fjölbreytt og krefjandi 
verkefni

Störfin henta jafnt konum sem körlum

Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störf hjá Alcoa Fjarðaáli. 
Starfsumhverfi er hannað þannig að öll störf henta jafnt báðum kynjum og stefnt 
er að góðri aldursdreifingu starfsmanna.

Við leitum að faglærðum rafvirkjum og vélvirkjum til að sinna viðhaldi tækja og búnaðar í 
hátæknivæddu álveri Alcoa Fjarðaáls við Reyðarfjörð. Faglegur metnaður og stöðug þróun verða 
leiðarljós okkar inn í framtíðina. Unnið er í teymum samkvæmt stöðluðum verkferlum og ýtrustu 
öryggiskröfum. Verkefni hvers starfsmanns verða fjölbreytt og mikið er lagt upp úr starfsþróun og 
símenntun. Á vinnusvæðinu verða meðal annars afkastamesta rafveita á landinu, sjálfvirkt 
flutningskerfi fyrir hráefni, 336 tölvustýrð rafgreiningarker, háþróaður lofthreinsibúnaður, fullkomin 
álvírasteypa og farartæki af öllum stærðum og gerðum.

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember.

Viðkomandi þurfa að geta hafið störf 1. janúar 2007 eða síðar.

Hægt er að sækja um störfin á 
capacent.is (áður IMG-Mannafl). 
Nánari upplýsingar fást á 
www.alcoa.is og hjá Sigurlaugu 

Þorsteinsdóttur

(sigurlaug.thorsteinsdottir

@capacent.is) og Helgu Snædal 

(helga.snaedal@capacent.is) hjá 
Capacent í síma 540 1000.

Einnig er hægt að fá aðstoð hjá 
Svæðisvinnumiðlun Austurlands.

Rafvirkjar (8 störf) og vélvirkjar (9 störf)

Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi í starf sérfræðings i mannauðsteymi Alcoa Fjarðaáls. Starfið 
felur í sér hönnun og framkvæmd mannauðsferla, starfsþróunaráætlana og árangursmats. 
Sérfræðingurinn heldur utan um ýmsar mannauðstengdar upplýsingar í gagnagrunnum. Hann tekur 
þátt í að móta og fylgja eftir áætlunum sem eiga að stuðla að jafnvægi vinnu og einkalífs starfsmanna. 
Hann vinnur einnig að því að tryggja þátttöku starfsmanna í ákvörðunum og stöðugum endurbótum. 
Starfið kallar á samvinnu með öllum starfsmönnum fyrirtækisins og krefst hæfni til að leiða vinnuhópa. 
Viðkomandi þarf að hafa háskólamenntun sem nýtist í starfi og/eða reynslu á sviði mannauðsmála.

Umsóknarfrestur er til og með 22. nóvember.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. janúar 2007.

Sérfræðingur í mannauðsteymi



- vi› rá›um

Vi› leitum a› starfsmanni til a› hafa
umsjón me› eldhúsi.

Starfi› er tvíflætt og felur í sér:
Undirbúning og framrei›slu létts hádegisver›ar fyrir 
starfsfólk fyrirtækisins, frágang, innkaup og anna› er 
vi›kemur rekstri eldhúss.
Létt flrif á skrifstofuhúsnæ›i.

Vi› leitum a› jákvæ›um og snyrtilegum einstaklingi til a›
ganga til li›s vi› okkur. Snyrtimennska og reglusemi er
áskilin.

Um er a› ræ›a ca 60% starfshlutfall og er vinnutími skv.
nánara samkomulagi.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
13. nóvember nk. Númer starfs er 5978.

Nánari uppl‡singar veitir Gu›n‡ Sævinsdóttir.
Netfang: gudny@hagvangur.is

Starfsemi Tandurs sn‡st um sölu á hreinlætisvörum til fyrirtækja og
stofnana. Samhli›a sölu/innflutningi og framlei›slu er mikil áhersla lög›
á fljónustu og rá›gjöf til vi›skiptaa›ila.

www.tandur.is

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 

og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.

Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 

og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-

lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 

og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki 

landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 

unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt, 

Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 

Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 

Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi 

Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 

ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 

sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 

jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða til sín sölustjóra 
stórmarkaða til framtíðarstarfa. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri 
verslunarsviðs.

Starfssvið:
• Samskipti við viðskiptamenn
• Samningagerð
• Áætlanagerð
• Skipulagning og eftirfylgni söluherferða
• Umsjón með sölumönnum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Sölu- /markaðsmenntun
• Reynsla af sambærilegu starfi
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Þjónustulund

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta Egils-sölustjóri eða 
á netfangið ee@egils.is fyrir 12. nóvember nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir, 
starfsmannastjóri í síma 580 90 29.

Sölustjóri stórmarkaða

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is 
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Við erum að leita að duglegum einstaklingum í 
fullt starf og í hlutastarf. Starfið felst í almennum
verslunarstörfum og ráðgjöf til viðskiptavina.

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

Umsóknarfrestur er til 9. nóvember n.k.
Ferilskrá sendist á netfangið hulda@res.is

Karen Millen Smáralind og Kringlunni

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



•



Grundartanga • 301 Akranesi • Sími 430 1000 • Fax 430 1001 • nordural@nordural.is • www.nordural.is

Ný og fjölbreytt störf
hjá Norðuráli

Vegna vaxtar fyrirtækisins óskar Norðurál að ráða fólk til almennra starfa,
iðnaðarstarfa, skrifstofustarfa og verkfræðistarfa.

Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 360 manns að margvíslegum verkefnum
og gert er ráð fyrir að starfsmenn verði orðnir um 410 talsins árið 
2007. Framleiðslugeta álversins er 220.000 tonn á ári og unnið er 
að stækkun sem felur í sér að framleiðslugetan eykst í 260.000 
tonn á næsta ári.

Almenn störf á framleiðslusviði (starf nr. 5990)
Ný framtíðarstörf eru að skapast fyrir tugi manna í kerskála,
steypuskála og skautsmiðju. Störfin eru fjölbreytt og tækifæri
gefast til að öðlast mikilvæga starfsþekkingu. 

Verk- eða tæknifræðingur á tækni- og umhverfissviði 
(starf nr. 5991)
Þörf er á að ráða tæknimenntaðan einstakling á sviði véla 
eða framleiðslu. Starfið er einkum fólgið í umsjón með 
rekstrartengdum verkefnum varðandi viðhald og endurbætur á 
vélbúnaði og framleiðslukerfum álversins. Jafnframt snýst starfið 
um verkefnastjórnun stærri nýverka, gerð framkvæmda- og 
fjárhagsáætlana auk samskipta við verktaka og framleiðendur 
búnaðar.

Verkfræðingur á framleiðslusviði (starf nr. 5992)
Viðkomandi vinnur náið með framkvæmdastjóra sviðsins, 
öðrum sérfræðingum og vaktstjórum. Starfið felst í greiningu 
og stýringu kera, umsjón með stoðkerfum framleiðslunnar,
þátttöku í stefnumótun framleiðslusviðs og sameiginlegum 
verkefnum milli deilda. Hér gefst færi á að taka þátt í spennandi 
uppbyggingar- og þróunarstarfi.

Rafvirkjar, vélvirkjar, rafeindavirkjar (starf nr. 5993)
Í boði eru áhugaverð störf fyrir rafvirkja, vélvirkja og 
rafeindavirkja. Farið er fram á sveinspróf í viðkomandi fagi 
eða að umsækjandi stefni á sveinspróf innan árs. Rafvirkjar 
eða rafiðnfræðingar með þekkingu á iðntölvustýrikerfum eru 
sérstaklega hvattir til að sækja um.

Til hvers ætlumst við?
Við leitum að áhugasömu fólki sem vill vinna að krefjandi 
verkefnum og vaxa í starfi. Lipurð í samskiptum, metnaður til að 
ná árangri og vilji til að axla nýja ábyrgð eru skilyrði.

Hvað veitum við?
Við bjóðum þér gefandi starf hjá nútímalegu fyrirtæki í miklum 
vexti. Þú vinnur mikilvæg verk með góðu samstarfsfólki og við 
tökum vel á móti þér. Atvinnuöryggi er mikið, tekjur traustar 
og laun þín eru að hluta árangurstengd. Ennfremur greiðir 
fyrirtækið þér aukið framlag í séreignasjóð.

Jafnrétti
Við leggjum áherslu á jafna möguleika karla og kvenna til starfa 
hjá Norðuráli.

Nánari upplýsingar
Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg og Guðný Sævinsdóttir hjá 
Hagvangi í síma 520 4700. Farið verður með umsókn þína og
allar persónulegar upplýsingar sem trúnaðarmál.

Hvernig sækir þú um?
Vinsamlega fylltu út umsókn þína á www.hagvangur.is fyrir
13. nóvember næstkomandi.



The European Patent Office is currently recruiting

engineers and scientists
to work as patent examiners at its offices in
Munich, Berlin (DE) and The Hague (NL)

Your profile: Our offer:

National member of an
EPO state
Full university degree
Good working knowledge 
of at least two of the EPO
official languages (English,
French and German) and 
willingness to learn the third 
before starting work as an 
examiner

•

•
•

Long-term employment
in an international
environment at the
forefront of technology
Intensive initial training
in all aspects of patent
examination, follow-up

   courses
Attractive salary, social
security package and
working conditions
generally

•

•

•

The European Patent Office – 
the patent granting authority in Europe 
– is a self-financing intergovernmental 
organisaton with over 6000 staff at four 
different locations. 

It currently has 31 member states and 
operates the fastest-growing regional 
patent system worldwide. 

Working for the EPO means supporting 
innovation, competitiveness and 
economic growth for the benefit of 
European citizens. 

Your job will be to examine patent applications in the three official languages and take decisions on the gran-
ting of patents valid in up to 36 European countries.

For more details (including the technical fields in which we have vacancies) and to apply online, please visit 
our web site:

www.epo.org/epo/patexam.htm

Matreiðslumaður

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum hjá borginni.
Atvinnuauglýsingar má einnig skoða á heimasíðu Reykjavíkurborgar:

www.reykjavik.is/storf

Hjá símaveri Reykjavíkurborgar, 4 11 11 11, færð þú allar upplýsingar um þjónustu
og starfsemi borgarinnar og samband við þá starfsmenn sem þú þarft að ná í.

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Bókasafn Kópavogs:

• Bókavörður

Fræðsluskrifstofa:
• Afgreiðsla, símsvörun

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsm. þjónustuíbúðak. geðfatlaðra

• Aðstoð við heimilisstörf

• Liðveisla, tilsjón og persónuleg

ráðgjöf

• Stuðningsfjölskyldur

• Matráður Roðasölum 80-100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
• Stundakennari/forföll

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
• Dægradvöl/stuðningsfulltrúi 50%

• Dægradvöl/starfsmaður 50%

• Tónmenntak. yngsta st. til áram. 14 st.

• Umsjónark. 4. bekk til áramóta

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

• Danskennari

Lindaskóli:
• Íslenskukennari v/forfalla

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

• Aðstoð í eldhús

• Stuðningsfulltrúi

Smáraskóli:
• Námsráðgjafi

• Kennari v/foreldraorlofs

• Kennari v/foreldraorlofs (í 3 vikur)

Vatnsendaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

• Matráður starfsmanna 60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266

• Leikskólakenn/þroskaþjálfi

• Deildarstjóri

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50%

• Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennari

• Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Kópasteinn:  564 1565
• Leikskólakennari/leiðbeinandi

• Leiksk.kenn/leiðbeinandi tímabundið

• Starfsfólk tímabundið í desember

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
• Leikskólakennarar

• Starfsmaður í sérkennslu

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



HB Grandi hf. stundar vei›ar og vinnslu á

botnfiski og uppsjávarfiski. Félagi› gerir út

15 skip og er me› starfsemi í Reykjavík, á

Akranesi og á Vopnafir›i. Hjá félaginu starfa

um 700 starfsmenn til sjós og lands. Afur›irnar

eru seldar ví›a en helstu marka›irnir eru í

Evrópu, Nor›ur-Ameríku og Asíu.

 www.hbgrandi.is

A›albókari

HB Grandi óskar a› rá›a a›albókara.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 10. nóvember nk.
Númer starfs er 5929.

Uppl‡singar veita fiórir fiorvar›arson og Kristín Gu›mundsdóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is, kristin@hagvangur.is

Skógarhlí› 12 • 105 Reykjavík • Sími 520 4700 • www.hagvangur.is

Ábyrg›ar- og starfssvi›
Umsjón og ábyrg› me› færslu og 
vinnslu bókhalds
Umsjón me› afstemmingum og
frágangi prófjöfnu›ar
Sk‡rsluger›
Sta›gengill yfirmanns reikningshalds

Menntun og hæfniskröfur
Vi›skiptafræ›imenntun og/e›a gó›
starfsreynsla úr bókhaldi
fiekking á Navision Financials og gó›
almenn tölvuflekking
Mikil samskiptahæfni og frumkvæ›i

Eykt ehf.  /  Lynghálsi 4  /  110 Reykjavík

Sími: 595 4400  /  Fax: 595 4499

Netfang: eykt@eykt.is  /  www.eykt.is

Góð störf í boði
Trésmiðir óskast
Eykt óskar eftir að ráða trésmiði til starfa. 
Til greina kemur að ráða hóp trésmiða sem undirverktaka.

Rafvirki óskast
Eykt óskar eftir að ráða rafvirkja til starfa. 
Um er að ræða þjónustu við verkefni fyrirtækisins 
ásamt viðgerðum á tækjum og búnaði þess.

Lagerstjóri óskast
Eykt óskar eftir að ráða lagerstjóra til starfa. 
Starf lagerstjóra felur í sér umsjón og skipulag á lager Eyktar. 
Lagerstjóri ber ábyrgð á móttöku tækja og búnaðar fyrirtækisins 
ásamt því að bera ábyrgð á viðhaldi þeirra. 

Starfsmaður óskast á trésmíðaverkstæði
Eykt óskar eftir að ráða trésmið til starfa á trésmíðaverkstæði Eyktar. 
Um er að ræða þjónustu við verkefni fyrirtækisins 
ásamt tilfallandi viðgerðum á búnaði og eignum þess.

Umsóknum ber að skila á skrifstofu Eyktar að Lynghálsi 4. 
Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu fyrirtækisins www.eykt.is
    
Upplýsingar gefur Páll Daníel Sigurðsson 
í tölvupóstfangi palld@eykt.is eða í síma 822-4422



» Ráðningarþjónusta

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á

  www.hhr.is
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Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!

Starfsmaður í Nethjálp 
Vodafone óskar að ráða þjónustufulltrúa til starfa í nethjálp fyrir-
tækisins. Um er að ræða vaktavinnu, fullt starf eða hlutastarf. 
Í starfi þjónustufulltrúa felst meðal annars að veita upplýsingar og 
aðstoð vegna netþjónustu Vodafone, verðskrá, tilboð, dreifingu, tækni
og fleira. Ekki væri verra ef starfsmaður væri „leet“.

Hæfniskröfur
•   Umsækjandi verður að hafa náð 20 ára aldri 
•   Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði
•   Góð enskukunnátta 
•   Góð tölvukunnátta og áhugi á tölvum
•   Reynsla af sölu- og/eða þjónustustörfum 
•   Mikil þjónustulund

Starfsmaður í þjónustuveri – hlutastarf
Starfslýsing
Vodafone óskar eftir að ráða þjónustufulltrúa til starfa í þjónustuveri
fyrirtækisins. Um er að ræða vaktavinnu í hlutastarfi. 
Í starfi þjónustufulltrúa felst meðal annars að veita upplýsingar og 
ráðgjöf um þjónustu Vodafone, verðskrá, tilboð, dreifingu, tækni 
og fleira. 

Hæfniskröfur
•   Umsækjandi verður að hafa náð 20 ára aldri
•   Stúdentspróf eða sambærileg menntun er skilyrði
•   Góð enskukunnátta
•   Almenn tölvukunnátta
•   Reynsla af sölu- og þjónustustörfum
•   Mikil þjónustulund

Nánari upplýsingar veitir Auður Jóna Erlingsdóttir, 
audure@vodafone.is, sími 599 9000.
Umsóknir óskast sendar á umsoknir@vodafone.is fyrir 
13. nóvember nk. 

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

Gríptu augnablikið og lifðu núna.



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
• Námsráðgjafi í 100% stöðu frá og með

1. janúar 2007.

• Vegna foreldraorlofs vantar kennara

frá 17. nóvember, í þrjár vikur.

• Vegna foreldraorlofs vantar kennara

frá 1. janúar og út skólaárið.

Um er að ræða kennslu á unglingastigi, 12 st. í
náttúrufræði og 18 st. í stærðfræði.
Laun skv.kjarasamningi KÍ og Launanefndar
sveitarfélaga.

Karlar jafnt sem konur eru 
hvattir til að 

sækja um störfin.

» Ráðningarþjónusta

HH Ráðgjöf, Ráðningarþjónusta • Fiskislóð 81 • 107 Reykjavík • Sími: 561 5900 • Fax: 561 5909 • hhr@hhr.is • www.hhr.is

Leitar þú að
    starfsmanni?
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.:
Vinnusparnaður
Við vinnum úr umsóknum, leitum í gagnagrunni okkar,
tökum forviðtöl og öflum umsagna.

Markviss leit
Nýr hugbúnaður gerir leit mjög markvissa og tryggir að við finnum hæfasta 
einstaklinginn til starfsins.

Enginn auglýsingakostnaður
Við sjáum um að auglýsa starfið eins og þörf krefur án þess að
til komi aukakostnaður.

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

Nánari upplýsingar
í síma 561 5900

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA



Heildsala – Smásala
Til sölu með eigin innflutning og góða álagn-
ingu, ásamt fínum samböndum. Góð uppgrip

framundan. Verð ca. 12 m. Svar merkt:
„Tækifæri“ sendist á netfang: galle@isl.is.

Viltu selja
eða kaupa
fyrirtæki?

Magnús Hreggviðsson

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Lindaskóla
• Íslenskukennari óskast vegna forfalla.

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554
3900 og 861 7100.

Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga og KÍ.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að 

sækja um starfið.

HEIÐARHJALLI  KÓPAVOGI – 4RA HERB. + BÍLSKÚR
NÝTT Á SKRÁ Vorum að fá mjög glæsilega 117,8 m2 íbúð á 2. hæð ásamt 21,9 
m2 bílskúr við Heiðarhjalla í Kópavogi. Stofa, borðstofa, hjónaherbergi, tvö
barnaherbergi, eldhús, baðherbergi, þvotthús/geymsla og svefnloft (óskráð). 
Fallegar sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi, baðherbergi og svefnherbergjum. 
Þetta er glæsileg eign með miklu útsýni. 

Verð kr.  34,5 m.

GULLSMÁRI – PENTHOUSE – KÓPAVOGI
Mjög glæsileg 131,8 m2 penthouse íbúð á efstu hæð í 7 hæða lyftublokk í 
Kópavogi. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð, stórt eldhús, stofa, 3 svefn-
herbergi, þvottahús og glæsilegt baðherbergi á aðalhæð og sjónvarpshol og 
svefnherbergi í risi. Tvær svalir og mjög stórt hjónaherbergi. Þetta er glæsileg

íbúð með miklu útsýni. 
Verð kr. 34,9 m.

EIGNIR Í KÓPAVOGI



FUNAHÖFÐI - GISTIHEIMILI
Um er að ræða mjög vel staðsett 607 fm atvinnuhúsnæði á tveimur

hæðum sem verið er að innrétta sem gistiheimili fyrir 31 manns. Á neðri-

hæð er gert ráð fyrir 5 eins manns herbergjum og einu baðherbergi með

sturtuaðstöðu, á efrihæð er gert ráð fyrir 22 eins manns herbergjum og

2 tveggja manna herbergjum, 5 snyrtingar og 4 sturtuherbergi, eldhús

og matsalur, ásamt þvottaherbergi. Gert er ráð fyrir vöskum í öllum her-

bergjum. Að utan er húsið fallega klætt. Gott tækifæri fyrir verktaka að

klára og nota fyrir starfsmenn. Verð 78 m.

Allar nánari upplýsingar veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í 
FÉLAG FASTEIGNASALA

SÍMI 588 9490

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

STEINAR S. JÓNSSON
SÍMI: 898 5254
STEINAR@LYNGVIK.IS

ÞORSTEINN AUSTRI
SÍMI: 820 3466
STEINI@LYNGVIK.IS

Falleg íbúð á 4. hæð í suðvestur-
hluta hússins. Íbúðin er ný en húsið
er byggt árið 2004. Náttúrusteinn er
á gólfi forstofu og inn í baðherb.,
þar eru skápar og góð aðstaða.
Stofan og eldhúsið eru í einu rými. Í
stofu og eldhúsi er náttúrusteinn á
gólfi á öðrum hlutum íbúðarinnar er
parket úr hlyn. Eldhúsið er opið inn
í stofuna og aðskilið frá henni með
eyju, innrétt. er úr birki sem og allar
hurðar í íbúðinni. Innrétt. er frá
HTH. Þetta er góð og vönduð íbúð.
Í íbúðinni eru gluggatjöld frá Z-
brautum bæði af Screen-gerð og

myrkvatjöld í 2 svefnherb. Íbúðinni fylgir geymsla á jarðhæð 7,2 fm hluti af
heildarfm-tölu íbúðarinnar. Stæði í bílag. fylgir.

ÁSETT VERÐ 26,9 M. (Ágúst 692 0034, Svavar 821 5401)

Fr
um

Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG - ALLIR VELKOMNIR

RJÚPNASALIR 12, ÍBÚÐ 0403,
ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 13:00 - 16:00

Um er að ræða 120 fm 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð í nýlegu fjöl-
býlishúsi efst í Hvarfahverfinu á Vatnsenda, íbúðin er endaíbúð og er þar af
leiðandi björt og skemmtileg, íbúðin er vel skipulögð og húsið allt til fyrir-
myndar, stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Gólfefni fallegar flísar og parket.
Stutt er í leikskóla og skóla. Stutt er í fallega náttúru úr hvarfahverfinu og
mikið um fallegar gönguleiðir í næsta nágrenni, eins er þjónustustigið í
hverfinu á mikilli uppleið með t.d. tilkomu Bónuss og Húsasmiðjunar og
væntanlegra verslana í næsta nágrenni. Þetta er sananarlega eign sem vert
er að skoða. ÁSETT VERÐ: 28,8 M.

(UPPLÝSINGAR UM EIGNINA VEITIR SVAVAR Í SÍMA 821-5401)

ÁLFKONUHVARF 27, ÍBÚÐ 0209,
ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 15:00 - 17:00

Um er að ræða 120 fm 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð í nýlegu fjöl-
býlishúsi efst í Hvarfahverfinu á Vatnsenda, íbúðin er endaíbúð og er þar af
leiðandi björt og skemmtileg, íbúðin er vel skipulögð og húsið allt til fyrir-
myndar, stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Gólfefni fallegar flísar og parket.
Stutt er í leikskóla og skóla. Stutt er í fallega náttúru úr hvarfahverfinu og
mikið um fallegar gönguleiðir í næsta nágrenni, eins er þjónustustigið í
hverfinu á mikilli uppleið með t.d. tilkomu Bónuss og Húsasmiðjunar og
væntanlegra verslana í næsta nágrenni. Þetta er sananarlega eign sem vert
er að skoða. Mjög vel með farið 137,7 fm. einbýlishús á einni hæð ásamt 36
fm. sérstæðum bílskúr samtals tæplega 174 fm. innst í botlangagötu á
vinsælum stað í Kópavogi. Bílskúrinn er sérstæður og er með rafmagni,
heitu og köldu vatni og rúmgóðri geymslu. útgengt á skjólsæla timbur
verönd sem snýr í há suður með skjólveggjum og er hún sérstyrkt fyrir
heitan pott, þaðan er gengið niður í fallegan garð. Góð eign á góðum stað
sem vert er að skoða. ÁSETT VERÐ: 39,5 M

EIGENDUR TAKA Á MÓTI GESTUM
Upplýsingar um eignina veitir Svavar 821 5401

HRAUNTUNGA 8, EINBÝLI
OPIÐ HÚS - SUNNUDAG MILLI 17:00 - 18:00

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

HRAUNBÆR – 110 RVK.

HRAUNBÆR – 110 RVK.
Mjög góð 4ra herb. 109,4 íbúð á 1.hæð með
vestursvölum í nýlega viðgerðu og máluðu húsi.
Ný falleg eldhúsinnrétting og fataskápar. Parket
og flísar á gólfum. VERÐ 21,7 millj.

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat / 8227300Halla Unnur Helgadóttir,

löggiltur fasteignasali

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-18
Hjaltabakki 10 - 109 Reykjavík

Fr
um

Gullfalleg 86,1 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Eignin skiptist í:
Gang með skápum, 2 góð herbergi með skápum, baðher-
bergi með kari, eldhús með endurnýjaðri innréttingu, rúmgóð
stofa með útgangi út á svalir og geymslu í kjallara. Parket og
flísar á gólfum. ÍBÚÐIN ER LAUS. V-15,9 millj. (4226)

Jóhanna tekur vel á móti ykkur 
í dag milli kl : 16-18.

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

HRAUNBÆR - 110 RVK.
Falleg og björt 3ja herb. 81,8 fm íbúð á
3.hæð(efstu) í litlu fjölbýli með góðum svölum.
Búið er að klæða húsið að utan. VERÐ 16,7 millj.

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat / 8227300

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

SUÐURÁS - 110 RVK

SUÐURÁS - 110 RVK.
Sérlega fallegt raðhús á tveimur hæðum, m/
innbyggðum bílskúr og 4 svefnherbergjum.
Alls 191,7 fm. Parket og flísar á gólfum, vel
skipulagt. Falleg timburverönd út frá stofu.
Vönduð og vel með farin eign. VERÐ 47,8 millj.

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat / 8227300Halla Unnur Helgadóttir,

löggiltur fasteignasali

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

NÝTT Í SÖLU – BÆJARGIL GBÆ.

BÆJARGIL - 210 GBÆ.
Sérlega fallegt tvílyft einbýlishús innst í botnlanga
í Bæjargili í Gbæ.
Húsið er með innbyggðum bílskúr/parketlagður,
í dag sem stúdíóíbúð auk 24 fm geymsluskúr á
lóð sem er ekki í fm. tölu eignarinnar. Stór afgirt
timburverönd. Mjög góð eign á rólegum stað.
VERÐ 52,9 millj.   

Upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
sölufulltrúi Akkurat / 8227300

Halla Unnur Helgadóttir,
löggiltur fasteignasali

Studio - íbúðir

Bolhol t  6  *  105 Reyk jav ík  *  S ími :  517-4050

Vetrartilboð:
Fullbúin stúdíó-íbúð á 25.000 kr. vikan.

Nettenging í íbúðum. Aðgangur að þvottahúsi.

www.bolholt.is
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ÖGURÁS 8
GARÐABÆ

Glæsilegt fullbúið 174,2 fm parhús ásamt 48
fm bílskúr, samtals 222,2 fm á góðum stað.
Flísar og glæsilegt parket á gólfum. Flottar
innréttingar, upptekin viðarklædd loft. Full-
búin lóð og stór verönd. Verð 53,8 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
María og Pétur

taka á móti gestum s: 554-4525

Sérlega fallegt 177,1 fm einbýli ásamt 57,1
fm bílskúr, samt. 234,2 fm. Að innan er hús-
ið nánast fullbúið með fallegum innrétting-
um, vantar gólfefni og flísar á baðherbergi
og snyrtingu. Fullbúið að utan og lóð gróf-
jöfnuð. Glæsil. eign á rólegum og góðum
stað. Verð 49,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Erna og Sigurgeir

taka á móti gestum s: 565-0093

Glæsilegt fullbúið 140,8 fm parhús ásamt 21
fm bílskúr, samtals 161,8 fm á frábærum út-
sýnisstað innst í botnlanga við opið svæði.
Sérlega vönduð eign með fallegum innrétt-
ingum, náttúrustein og parketi á gólfum.
Verð 44,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Hilmar og Ingibjörg

taka á móti gestum s: 555-2568

HJALLABRAUT 60
HAFNARFIRÐI

Gott 296,6 fm raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr með aukaíbúð á
góðum stað. Eignin skiptist í 124 fm neðri
hæð, 140,6 fm efri hæð og 32 fm bílskúr.
Fimm svefnherbergi á efri hæð. Á neðri
hæð er 2ja herb. aukaíbúð með sérinngangi.
Verð 44,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Jónína

tekur á móti gestum s: 555-2129

ÞRÚÐVANGUR 11
HAFNARFIRÐI

Sérlega fallegt 139,9 fm einbýli ásamt 33,3
fm bílskúr, samtals 173,2 fm á rólegum og
góðum stað í Norðurbænum. Fjögur svefn-
herb. Nýuppgerður glæsilegur garður með
stórri verönd, sól frá morgni til kvölds. Frá-
bær staðsetning, stutt í skóla og alla þjón-
ustu. Verð 40,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 16-18
Ásrún og Kristþór

taka á móti gestum s: 487-4990

SMYRLAHRAUN 10, N.H.
HAFNARFIRÐI

Falleg og vel skipulögð 119,3 fm neðri hæð í
tvíbýli ásamt 26,3 fm bílskúr, samtals 145,6
fm. Sérinngangur. Þrjú svefnherbergi. Ver-
önd með skjólveggjum. Falleg eign á róleg-
um og góðum stað. Verð 32,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Þórhallur og Ingibjörg
taka á móti gestum s: 555-0259

LANGEYRARVEGUR 7
HAFNARFIRÐI

Fallegt og mikið endurnýjað 119,5 fm einbýli
sem skipt hefur verið í tvær samþykktar
íbúðir. Á jarðhæð er 2ja herb. 53,6 fm íbúð
og á efri hæð og í risi er 4ra herb. 65,9 fm
íbúð. Sérinngangur. Möguleiki að kaupa í
tvennu lagi. Verð 32,4 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Sólveig og Margrét

taka á móti gestum s: 898-1496

TRÖLLATEIGUR 25
MOSFELLSBÆ

Fallegt nánast fullbúið 139,5 fm endaraðhús
ásamt 26 fm bílskúr, samtals 165,5 fm á
góðum stað. Verönd og suðursvalir. Fallegar
innréttingar, parket og flísar á gólfum. Fjögur
svefnherbergi. Falleg eign á góðum stað
sem hægt er að mæla með. Verð 40,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 17-19
Guðrún og Karl

taka á móti gestum s: 566-8178

FURUVELLIR 30
HAFNARFIRÐI

BLIKAÁS 56
HAFNARFIRÐI

VALLARBRAUT 3, 0101
HAFNARFIRÐI

Nýleg, rúmgóð og glæsileg 123,6 fm 5 herb.
íbúð á 1. hæð ásamt 24,9 fm bílskúr, sam-
tals 148,5 fm. Sérinngangur. Fallegar inn-
réttingar, parket og flísar. Stór verönd með
skjólveggjum. Laus við kaupsamning.
Verð 30,8 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Davíð

tekur á móti gestum s: 896-0676

Falleg 138,8 fm efri hæð og ris í tvíbýli á
góðum útsýnisstað. Sérinngangur. Fjögur
svefnherbergi, möguleiki á tveimur í viðbót í
risi. Flott endurnýjað baðherbergi með horn-
baðkari. Falleg eign á góðum stað, stutt í
skóla og helstu þjónustu. Verð 26,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Oddfríður

tekur á móti gestum s: 897-1755

Falleg mikið endurn. 115,3 fm neðri hæð í
góðu þríbýli. Eldhús og baðh. endurnýjað.
Parket og flísar á gólfum. Þrjú svefnh. Suð-
ursvalir, gengið niður í fallegan gróinn garð
af svölum. Falleg og björt eign á góðum
stað í gamla miðbænum. Verð 26,0 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Júlíus og Sveinrún

taka á móti gestum s: 565-2562

MIÐVANGUR 10, 0102
HAFNARFIRÐI

Falleg, rúmgóð og talsvert endurnýjuð 125,8
fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð í klæddu fjölbýli.
Parket, flísar og góðar innréttingar. Góðar
yfirbyggðar svalir. Góð staðsetning, stutt í
skóla og þjónustu. Verð 23,7 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Jóhann og Þórunn
taka á móti gestum s: 555-2577

STEKKJARBERG 6, 0201
HAFNARFIRÐI

Falleg 92,3 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli á góðum stað í Setberginu. 2 íbúðir á
palli í 6 íbúða stigagangi. Góðar suðaustu-
svalir. Sameiginleg verönd með skjólveggj-
um fyrir stigaganginn. Verð 21,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Friðrika
tekur á móti gestum s: 898-6090

HJALLABRAUT 3, 0201
HAFNARFIRÐI

Falleg 99 fm 3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli í Norðurbænum. Gluggar á þrjá
vegu. Gengið út á góðar suðursvalir úr stofu
og hjónaherbergi. Stutt í skóla og þjónustu.
Verð 18,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Sigrún
tekur á móti gestum s: 698-4891

AKURVELLIR 1, 0201
HAFNARFIRÐI

Glæsileg, ný og fullbúin 92 fm 3ja herb. íbúð
á 2. hæð í nýju lyfthúsi. Parket og flísar á
gólfum, fallegar innréttingar og hurðar.
Nuddbaðkar. Suðursvalir. Mynddyrasími.
Aðeins 4 íbúðir á hæð. Verð 18,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16

Jan og Antoniette
taka á móti gestum s: 867-5483

ESKIVELLIR 5, 0205
HAFNARFIRÐI

Stórglæsileg 77,7 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð
í góðu fullfrágengnu húsi á Völlunum. Flísa-
lagðar svalir þar sem sólin er fram á kvöld.
Fallegar eikarinnréttingar, parket og flísar.
Sérlega falleg og vönduð eign í nýju lyftu-
húsi. Verð 18,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Helga

tekur á móti gestum s: 698-0303

ÁLFHOLT 8, E.H.
HAFNARFIRÐI

SUNNUVEGUR 10, N.H.
HAFNARFIRÐI

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601

Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is
Opið virka daga kl. 9-18 Sjá einnig myndir

í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

OPIN HÚS Í DAG SUNNUDAGOPIN HÚS Í DAG SUNNUDAG

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali



Fr
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GVENDARGEISLI 110 GVENDARGEISLI 110 
REYKJAREYKJAVÍKVÍK

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

Kári Halldórsson, 
löggiltur fasteignasali

Stílhreint, vandað og sérlega glæsilegt 296
fm einbýli á einni hæð með tvöföldum bíl-
skúr. Vandað hefur verið til allra verka til að
gera heimilið stílhreint, fágað og falleg en
jafnframt nútímalegt. Fagfólk á öllum sviðum
hönnunar og fagmenn voru fengnir til að
vinna öll verk. Húsið er hannað út frá sjónar-
miðum nútímafjölskyldu. Verð 79,5 millj.

Guðbjartur tekur á móti gestum
s: 660-8500

OPIÐ HÚS
Í DAG KL. 14-16

Runól fur  Gunnlaugsson lögg.  faste igna-  og sk ipasal i

Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

Sími
565 8000 • 533 6050

206 - 210 fm
Verð frá 31,9 millj. Fokheld
Verð frá 38,9 millj. Tilbúin undir tréverk

www.hofdi.is

RAUÐAMÝRI 2 - 12, MOSFELLSBÆ

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI 13.00 - 16.00

RAÐHÚS Á TVEIMUR HÆÐU RAÐHÚS Á EINNI HÆÐ

RAUÐAMÝRI 11 - 17, MOSFELLSBÆ

Húsin eru tilbúin til afhendingar. Fullbúin að utan. Bílaplan hellulagt með snjóbræðslu. 
Lóð er skilað tyrfðri ásamt sólpalli. 

Nánari upplýsingar er að finna í skilalýsingu og hjá sölumönnum.

163 - 177 fm 
Verð frá 27,9 millj. Fokheld 
Verð frá 34,9 millj. Tilbúin undir tréverk 

90% fjá
rm

ögnun

90% fjá
rm

ögnun

Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja í það ef Fréttablaðið 

kemur einhverntímann ekki.

550 5600

Ekkert blað?

- mest lesið



Runól fur  Gunnlaugsson lögg.  faste igna-  og sk ipasal i

Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

Sími
565 8000 • 533 6050

ÓLAFSGEISLI 20

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI 14.00 - 15.00

Einstaklega glæsileg 208 fm efri sérhæð með innbyggðum bílskúr á þessum óviðjafnanlega 
útsýnisstað við Golfvöllinn. Hér er hátt til lofts og vítt til veggja. Sérsmíðaðar innréttingar. 
Hjónasvíta með glæsilegu baðherbergi innaf og stórum svölum. Ljós marmari er á 
gólfum. Sjón er sögu ríkari. Verð 60,7 millj. 
Möguleiki er að kaupa neðri hæðina í sama húsi  eða  rúmlega 50 fm rými á  1.hæð að 
auki, full lofthæð, stórir gluggar, fallegt útsýni, gefur ýmsa möguleika, verð 10 millj. 

Sölumaður Höfða verður á staðnum.

EFRI SÉRHÆÐ

Stórglæsileg sérhæð ásamt innbyggðum bílskúr og möguleika á  rúmlega 50 fm rými á 
1. hæð, samtals rúmlega 220 fm. Náttúrusteinn og parket á gólfum. Granít í eldhúsi og 
sólbekkjum.Frábært útsýni yfir golfvöllinn í Grafarholti. Eign í sérflokki sem bíður upp á 
mikla möguleika. Verð 47 millj. Möguleiki er að kaupa efri hæðina í sama húsi eða  rúm-
lega 50 fm rými á  1.hæð að auki, full lofthæð, stórir gluggar, fallegt útsýni, gefur ýmsa 
möguleika, verð 10 millj. 

Sölumaður Höfða verður á staðnum.

NEÐRI SÉRHÆÐ

Happafengur! Sérlega fallegt og vel skipulagt endaraðhús á þessum barnvæna stað. 4 svef-
nherbergi. Eignin er laus strax. Fyrstur kemur fyrstur fær. 
Verð aðeins 29,9 millj. 

Margrét sýnir húsið. 
Allir verkomnir að skoða í dag milli kl. 16-17,

Opið hús í dag sunnudag kl 16.00 - 17.00

LAUFENGI 166

Sýnum í dag fallegt og vel skipulagt 208 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr. Húsið skilast fullbúið að utan og full glerjað, lóð grófjöfnuð.  Húsið er með steinaðri 
áferð og gluggar, útihurðar og bílskúrshurð eru fá Gluggasmiðjunni. Þakkantur er frágenginn 
og allar rennur komnar í.  Verð 32,9 millj. 

Sölumaður Höfða verður á staðnum. 
Allir verkomnir að skoða í dag milli kl. 14-15,

Opið hús í dag sunnudag kl 14.00 - 15.00 

FLÉTTUVELLIR 37 - EINBÝLI- HFJ. 

Kynnum í dag fallega 112 fm 4 ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með glæsilegri timbur-
verönd mót suð-vestri. Sér þvottahús. Fallegt eldhús og bað. Parket og flísar. Verð 24,5 millj. 

Milla býður áhugasama gesti velkomna. 
Allir verkomnir að skoða í dag milli kl. 13.30 -14.30.

Opið hús í dag sunnudag kl 13.30 - 14.30 

BURKNAVELLIR 5, HFJ. 

www.hofdi.is

Bjóðum ykkur að sjá sérlega fallegt  191,4 fm einbýlishús með innbyggðum 26,9 fm bílskúr. 
Húsið er á fallegum útsýnisstað í lokaðri botnlangagötu. Hellulögð innkeyrsla. Húsinu hefur 
verið vel við haldið og er það talsvert endurnýjað.  Verð 45,9 millj. Laus strax! 

Halldór og Harpa sýna húsið. 
Allir verkomnir að skoða í dag milli kl. 17.00 - 17,30

Opið hús í dag sunnudag kl 17.00 - 17.30 

NEÐSTABERG 6 - EINB. 

“HÁRGREIÐSLUSTOFA TIL SÖLU !

Vorum að fá í sölu hárgreiðslustofu á frábærum stað með mikla viðskiptavild og í hagstæðri 
leigu. Þrír stólar. Verð 2,5 millj.
Allar upplýsingar veitir Ásmundur hjá Höfða S: 565 8000.



Einstaklega glæsileg 127,2 fm 4ra her-
bergja íbúð á 2.hæð í litlu fjölbýli á eftir-
sóttum stað í Salahverfi. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi. Allar innréttingar, hurðir og
skápar er lakkaðir háglans hvítar, parket og
flísar á gólfum. Björt og falleg eign þar sem
stutt er í alla almenna þjónustu.

STRAUMSALIR 2 - 201 KÓPAVOGI

Verð 31,5 MILLJ.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

Sveinbjörg Sveinbjörnsd.
Löggiltur fasteignasali og hdl.

Laugavegi 97 l sími 440 6000Fr
um

Sölusýning
í dag á milli kl. 16 og 17

Síðumúla 27 – Sími 588 4477
Ingóflur Gissurarson lögg.fasteignasali.

Í einkasölu nýlega endur-
nýjuð glæsileg endaíbúð á
1.hæð í góðu frábærlega
velstaðsettu fjölbýli ásamt
bílskúr. Íbúðin er skráð
101,5 fm og bílskúrinn 20,4
fm. Nýl. Glæsilegt eldhús, nýjar innihurðir, ný gólfefni, nýtt
glæsilegt baðherbergi , danfoss o.fl. Verð 26,9 millj. Áhvíl-
andi hagst. Lán ca 18 millj. frá Banka m. góðum vöxtum.

Upplýsingar gefur Þórarinn sölumaður í 899-1882 

Fr
um

Hvassaleiti 4-5 herbergja
1. hæð m. bílskúr

Laus strax.

Fr
um

Sandavað 9-11, Norðlingaholti
Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir, fullbúnar með gólfefnum

Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir í nýju og glæsilegu þriggja hæða fjöl-

býlishúsi við Sandavað. Íbúðirnar eru mjög vandaðar og bjartar með

gluggum niður í gólf að hluta til og afhendast fullbúnar og með gólfefnum

nú þegar. Sérinngangur í hverja íbúð af svölum og sér stæði í bíla-

geymslu. Svalir til suðurs á 2. hæð og stórar svalir á efstu hæð, einnig til

suðurs. Sérgarður með hverri íbúð. Sameign er fullfrágengin með stein-

teppum á gólfum. Sprinklerkerfi í bílakjallara og sér geymsla innaf hverju

stæði. Stutt í skóla og þjónustu.

Dæmi um greiðslukjör- 3ja herb. íbúð:

Útborgun kr. 1.325.000,-

Hámarkslán frá Íbúðalánasjóði kr. 17.000.000,-

Lán frá Sparisjóði kr. 3.975.000,-

Lán frá seljanda kr. 4.200.000,-

Heildarverð íbúðar kr. 26.500.000.-

Greiðslubyrði er um 137 þús. pr.mán.* 

*miðað við 4,7% fasta vexti frá Íbúðalánasjóði, 6,9% frá seljanda og 6,6% frá Sparisjóði

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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. 

Heiðarholt 5
Keflavík

Verð: 25,6
Stærð: 149

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 18,3
Bílskúr: já

121m²  íbúðarhúsnæði  á  einni  hæð  ásamt  29m²  bílskúr.  Nýlegt  þakjárn  er  á  húsinu  og  búið  er  að
endurnýja  neysluvatnslagnir.  Húsið  var  allt  málað  að  utan  árið  2003.  Kapalkerfi  er  í  húsinu.  Eignin  er
mjög  vel  staðsett  í  efri  hluta  bæjarins  mjög  nálægt  skóla  og  leikskóla.   Húsið  skiptist  í  Anddyri,
þvottahús, hol, baðherbergi, þrjú svefnherbergi, eldhús og stofa eru opið rými og sólhús frá stofu.

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

HEIMILI OG SKIP

Opið hús frá 16.30 til 17.00



– Atlas fylgir þér alla leið – Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
 Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
 Allar húseignir á eignarlóðum
 Verð frá 75.000
 Mörg hundruð eignir um að velja
 Nýjar og notaðar eignir
 Aðstoð við rekstur
 Tryggingar
 Húsgögn
 Leiguþjónusta
 28 ára reynsla
 68.000 viðskiptavinir

Sölusýning
í dag kl. 13-17, í húsi

Ferðafélags Íslands
Mörkinni 6 

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

www.atlasiceland.com
sales@atlasiceland.com

Fr
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* Gildir til 31. nóv. 2006
* Greiða þarf fyrstu 10% fyrir 31. nóv. 2006

Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi

SKOÐUNARFERÐIR TVISVAR Í VIKU
TILBOÐ ÚT 

NÓVEMBER

SÍÐUSTU DAGAR!

* ENDUR-

GREIDDAR



ÞORLÁKSGEISLI – 3JA M/BÍLSK  – RVK
Erum með mjög fallega 93,2 m2, 3ja herbergja íbúð 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt bílastæði í 
bílageymslu í Grafarholti. Íbúðin er rúmgóð og björt, eikarparket á gólfum en innihurðar og innréttingar
eru spónlagðar með eik. Baðherbergi, forstofa og þvottahús eru flísalagt. Flott hús, innst í botnlanga. 
Áhv. 14,1 millón frá Glitni m/ 4,15% vöxtum.

Verð kr.  21,9  m.

FROSTAFOLD – 2JA HERB. 
NÝTT Á SKRÁ Vorum að fá í sölu 42,8 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérgarði við Frostafold í 
Grafarvogi. Þetta er lítil en flott íbúð með flísum og parketi á gólfum, baðherbergi með sturtu og tengi 
fyrir þvottavél, gott svefnherbergi, stofa og eldhúskrókur með fallegir mahony innréttingu.

Verð kr. 13,5 m.

ÞÓRÐARSVEIGUR – 3JA HERB + BÍLSK. 
NÝTT Á SKRÁ Vorum að fá mjög bjarta og fallega 86,9 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 4ra hæða 
lyftublokk með bílastæði í bílakjallara í Grafarholti. Hvítur olíuburinn askur og flísar á gólfum og hvíttuð 
eikarinnrétting í eldhúsi. Góðir skápar í herbergjumog sér þvottahús. Mjög fallegt útsýni er til norðurs að 
Esjunni og Úlfarsfelli.

Verð kr. 20,9  m.

VEGHÚS – 2JA HERB - REYKJAVÍK

61 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli á barnvænum stað í Grafarvogi. Íbúðin er björt 
og rúmgóð með stóru svefnherbergi og eldhúsi með borðkrók. Baðherbergi með baðkari og tengi fyrir
þvottavél. Stórar suðursvalir með góðu útsýni yfir á barnaleiksvæði.

Verð kr. 14,9 m.

HVERAFOLD – 2JA HERB + BÍLAGEYMSLA 
56 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í 4ra hæða fjölbýli við Hverafold í Grafarvogi ásamt bílastæði 
í upphitaðri bílageymslu. Íbúðin, sem er nýmáluð, skiptist í rúmgott hjónaherbergi, bjarta stofu, 
eldhúskrók, þvottahús/geymslu og baðherbergi m/kari. Úr stofu er gengið út á hellulagða verönd

Verð kr. 16,4 m. 

EIGNIR Í REYKVÍK

Frábært útsýni og tenging við náttúruna á besta stað við Grandahvarf í Kópavogi

Íbúðirnar í Grandahvarfi eru vandaðar 
sérhæðir frá 124-144 fm að stærð.

• Glæsilegar fullbúnar sérhæðir 

• Sérlóð fyrir íbúðir á neðstu hæð með trépalli

• Glæsilegur frágangur lóða og sameiginlegra svæða

Myndavél með upptöku verður uppsett við innkeyrslu í götuna, 
vöktuð af stjórnstöð Öryggismiðstöðvarinnar. 
Einnig fylgir öryggiskerfi hverri íbúð.

Útivistarreitur með útsýnisskífu, grillaðstöðu og sviði í rómverskum stíl.

Allar nánari upplýsingar, teikningar, skilalýsing og bæklingur fást hjá 
fasteignasöluni Kletti í síma 534 5400.











Heildsölu lagersala
2.-6. nóvember 2006

                                Listaverð        Útsöluverð frá
Útivistarjakki 29.990  11.900
Barnaúlpur  8.900  3.900
Skíðabuxur  15.900  7.900
Flíspeysa  12.990  5.900
HiTec Golfskór  12.990  5.900
Fótboltaskór  13.990  5.900

Einnig mikið úrval af:
Skíðafatnaði, Útivistarfatnaði, Golffatnaði, Íþróttafatnaði, 

Brettafatnaði, Barna-, unglinga- og fullorðinsstærðir

Við rýmum til á lagernum fyrir  nýjum vörum.
Við seljum því eldri lager og sýnishorn á ótrúlegu verði!

Fyrstur kemur, fyrstur fær!
Komið tímanlega því takmarkað 

magn er til af öllum vörum

Opnunartími
  Fimmtud. 14-20
  Föstud. 14-20
  Laugard. 10-18
  Sunnud. 11-17
  Mánud. 14-20

ZO-ON Iceland
Nýbýlavegur 18

(gengið inn Dalbrekku megin)

50-90% afsláttur!!
Fyrst þú ert að lesa þetta þá hefurðu 

fengið Fréttablaðið. En til vonar 

og vara skaltu klippa þetta símanúmer 

út og  hringja í það ef Fréttablaðið 

kemur einhverntímann ekki.

550 5600

Ekkert blað?




