
Upplýsingar eru veittar í síma 533 6300 og með fyrirspurnum á netföngin:
maria@lidsinni.is og svava.jonsdottir@inpro.is

HJÚKRUNARFRÆÐINGAR, SJÚKRAÞJÁLFARAR OG 
IÐJUÞJÁLFAR

VIÐ LEITUM EFTIR FLEIRI FRÁBÆRUM EINSTAKLINGUM TIL AÐ TAKAST Á 
VIÐ FJÖLBREYTT OG KREFJANDI VERKEFNI Á SVIÐI 

HEILBRIGÐISÞJÓNUSTU OG VINNUVERNDAR

Við leitum að einstaklingum sem eru faglega framúrskarandi, sjálfstæðir, sveigjanlegir og með góða 
samskiptahæfileika. Á móti bjóðum við fjölbreytt verkefni og skemmtilegt samstarf. 

Á vinnuverndarsviði InPro er laust til 
umsóknar starf við vinnustaðaúttektir, 
áhættumat starfa, auk fræðslu og þjálfunar á 
sviði vinnuverndar. 

Á heilbrigðissviði InPro/Liðsinnis er laust til 
umsóknar starf við hjúkrunarþjónustu til 
stofnana eða einstaklinga. Um er að ræða 
vaktavinnu á ýmsum sérsviðum hjúkrunar.

Markmið InPro er að hafa jákvæð áhrif á lífsgæði fólks með hágæða heilbrigðisþjónustu og 
víðtækri þjónustu á sviði vinnuverndar.

InPro - Skipholti 50b - 105 Reykjavík - Sími 533 6300 - www.inpro.is
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KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólinn Álfatún
• Matsveinn óskast til starfa í mötuneyti 

leikskólans Álfatúns í Kópavogi.

 Um er að ræða fullt starf. Vinnutími getur 
verið sveigjanlegur.

 Í leikskólanum er lögð áhersla á hollt og 
fjölbreytt fæði. 

 Í eldhúsi leikskólans eru eldaðar tvær 
máltíðir á dag auk síðdegishressingar.

Leikskólinn er þátttakandi í Sokrates-
Comeniusáætlun Evrópusambandsins og er í 
samstarfi við fjóra skóla í Evrópu.

Áhugasamir hafi samband við leikskólastjóra, 
Jóhönnu Thorsteinson, í síma 863 9111.
Laun samkv. kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og SfK.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja

 um starfið.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



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



GEIMURINN BÍÐUR
C C P  L E I T A R  A Ð  S T A R F S F Ó L K I

CCP er leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og áskriftarsölu á stafrænni afþreyingu gegnum Internetið. CCP var stofnsett 1997 og 

fyrsta vara fyrirtækisins er leikurinn EVE-Online. CCP óskar eftir starfsfólki í eftirtalin störf:

AÐSTOÐARMAÐUR FJÁRMÁLASTJÓRA – CCP

CCP óskar að ráða aðstoðarmann fjármálastjóra. Leitað er 
að mjög nákvæmum og samviskusömum aðila með góða 
greiningarhæfni. 

Starfssvið:

• Kostnaðargreining
• Vikulegar, mánaðarlegar og ársfjórðungslegar  skýrslur
• Náin vinna með fjármálastjóra við áætlanagerðir
• Ýmis önnur fjölbreytt og skemmtileg alþjóðleg verkefni

Hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðipróf eða sambærileg menntun 
• Reynsla og þekking af Navision 
• Reynsla af sambærilegu starfi kostur
• Mjög góð enskukunnátta í tal og ritmáli 

KERFISSTJÓRI – CCP 

CCP óskar að ráða kerfisstjóra til starfa.

Starfssvið:

• Rekstur upplýsingakerfi CCP og EVE-Online
• Netrekstur 
• Uppsetningar á upplýsingakerfum 
• Ýmis önnur krefjandi verkefni

Hæfniskröfur:

• Cisco CCNA eða sambærileg gráða skilyrði 
• Framúrskarandi þekking og mikil reynsla af netbúnaði  
  og kerfisrekstri
• Góð þekking á BGP, SLB og öðrum internet stöðlum
• Þekking á MS Windows server kerfum
• Mjög góð enskukunnátta í tal og ritmáli 
• Reynsla af tölvuleiknum EVE-Online kostur

TEKJUSTJÓRI - CCP

CCP óskar að ráða öflugan starfsmann í fjármáladeild 
fyrirtækisins. Viðkomandi mun annast og bera ábyrgð á 
tekjuhlið fyrirtækisins í heild sinni.  

Starfssvið:

• Umsjón með tekjuskráningu samstæðu
• Afstemming tekna
• Náin vinna með fjármálastjóra 

Hæfniskröfur:

• Viðskiptafræðimenntun af sviði fjármála
• Góð þekking á samstæðuuppgjörum, kostnaðareftirliti  
 og gerð áætlana mikill kostur
• Reynsla af bókhaldi skilyrði
• Frumkvæði, nákvæmni og sjálfstæði í starfi

HAGFRÆÐINGUR – CCP 

CCP óskar eftir hagfræðingi.  

Starfssvið:

• Aðalgreinandi hins 170.000 manna hagkerfis EVE-Online
• Útgáfa mánaðarlegra- og ársfjórðungslegra skýrslna um     
 hagkerfi EVE-Online
• Samskipti við fjölmiðla 

Hæfniskröfur:

• Masterspróf eða P.hd í  hagfræði
• Það er álitin kostur ef viðkomandi hefur fengið greinar  
 sínar birtar í erlendum tímaritum
• Þekking á gagnagrunnum, sérstaklega Microsoft SQL  
 Server er kostur

Í boði eru spennandi störf hjá alþjóðlegu fyrirtæki en CCP er með um 170.000 áskrifendur í 90 löndum. 
Fyrirtækið starfar í þremur heimsálfum og hefur starfsmannafjöldi þess aukist úr 62 í 166 á þessu ári.

Umsjón með störfunum hafa Hilmar G. Hjaltason (hilmar.hjaltason@capacent.is) og Hildur Sif Arnardóttir 
(hildur.arnardottir@capacent.is)  hjá Capacent ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 2. janúar n.k. 
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.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 fulltrúa í bókhald.

Starfssvið:
• Færsla bókhalds og afstemmingar
• Reikningagerð í dótturfélögum
• Skönnun skjala og samninga
• Önnur bókhaldstengd verkefni

Menntunar og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun skilyrði
• Reynsla af bókhaldsstörfum
• Enskukunnátta í töluð og rituðu máli
• Góð almenn tölvukunnátta
• Reynsla af Concorde eða öðru sambærilegu tölvukerfi
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð
• Góðir samskiptahæfileikar

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta Egils-bókhald
eða á netfangið ee@egils.is fyrir 31. desember n.k.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veita Elísabet Einarsdóttir, starfsmannastjóri í 
síma 580 9029 og Jónas Birgisson deildastjóri bókhaldsdeildar í síma 580 9069.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. · Grjóthálsi 7-11 · 110 Reykjavík · sími  580 9000 · www.egils.is 

Bókhaldsfulltrúi



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

Fjöldi starfa í boði

Persónuleg og fagleg þjónusta

Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík
www.lh.is

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501
lh@lh.is

ISO 9001
ISO 14001



Guðný Dóra Gestsdóttir 
er framkvæmdastjóri 
Gljúfrasteins segir hús 
skáldsins veglegan 
vinnustað.

„Starf mitt felur í sér að 
halda utan um starfsemina 
hér í Gljúfrasteini sem var 
heimili og vinnustaður Hall-
dórs Kiljan og Auðar konu 
hans, en er orðið safn sem 
er opið almenningi alla daga 
nema mánudaga,“ segir 
Guðný Dóra beðin að lýsa 
daglegum viðfangsefnum. 
„Partur af mínu starfi er að 
taka á móti gestum og við 
erum fleiri í því enda koma 
margir að Gljúfrasteini, 
einstaklingar, fjölskyldur 
og hópar. Til dæmis er mikið 
um hópa skólafólks og 
erlendra ferðamanna og oft 
þurfum við að stjórna 
umferðinni þannig að við 
myndum hálfgerða halarófu 
gegnum húsið. Þá setjum 
við inn hóp og eftir fimm 
mínútur kemur næsti og 
þannig koll af kolli.“ 

Nú fyrir jólin hafa upp-
lestrar úr bókum verið fast-
ur verið liður á sunnudög-
um að sögn Guðnýjar Dóru. 
„Það skapast alltaf sérstök 

og heimilisleg stemning 
þegar fólk kemur hér 
saman,“ segir hún og getur 
þess að síðastliðið sumar 
hafi stofutónleikar verið á 
dagskrá á sunnudögum. 
„Þannig var það oft í gamla 
daga þegar skáldið var og 
hét og þetta heppnaðist vel í 
sumar. Hingað komu alls-
konar listamenn, bæði 
þekktir og minna þekktir og 
það var mjög skemmtilegt.“

Guðný Dóra lítur líka 
lengra fram á veginn í sínu 
starfi og rýnir í framtíðina. 
„Hugmyndirnar snúast um 
að byggja frekar upp í 
kringum Gljúfrastein,“ 
segir hún. „Ekki við húsið 
sjálft heldur einhversstaðar 
í nágrenninu þar sem hægt 
er að taka á móti stærri 
hópum, þó ekki sé nema 
vegna þess að flesta langar í 
kaffisopa eða einhverja 
hressingu.“

Varla þarf að taka fram 
að Guðný Dóra kveðst 
kunna ljómandi vel við starf 
sitt og vinnustað og segir 
Mosfellsdalinn heillandi 
heim. „Kaldakvísl er núna í 
klakaböndum. Þannig er 
umhverfið hér alltaf fallegt 
og síbreytilegt.“

Alla daga í 
húsi skáldsins

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

- vi› rá›um

Sölustarf

Áhugavert sölustarf hjá Jóhanni Ólafssyni & Co ehf.

Vegna fjölda fyrirliggjandi verkefna leitum vi› a› sölumanni til framtí›arstarfa.

Starfssvi›
Starfi› sn‡st um sölu á lausnum til fyrirtækja og stofnana me› 
tilheyrandi heimsóknum, samningager› og eftirfylgni.

Menntun og hæfniskröfur
Reynsla af sölumennsku nau›synleg
Haldbær flekking á tölvum og hugbúna›i
Gó› íslensku- og enskukunnátta
Hæfni í mannlegum samskiptum
Metna›ur í starfi

www.olafsson.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
23. desember 2006.
Númer starfs er 6155.

Uppl‡singar veita
fiórir fiorvar›arson og
Elísabet Sverrisdóttir.
Netföng: thorir@hagvangur.is
elisabet@hagvangur.is



Foldaskóli

KÓPAVOGSBÆR
LAUS STÖRF

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgr./baðvarsla kvenna 70%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:
 • Dönskukennari 40%

 • Umsjónarkennari á yngsta stig

Kársnesskóli:
 • Dægradvöl/starfsmaður 50%

Kópavogsskóli:
 • Dægradvöl/starfsmaður 50%

Salaskóli:
 • Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Smáraskóli :

 • Stuðningsfulltrúi 70%

 • Matráður 100% jan. og febrúar

 • Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Vatnsendaskóli:
 • Kennari í árgangateymi í 3. - 6. bekk

 • Kennari í árgangateymi í 7. – 8. bekk

 • Heimilisfræðikennsla v/forfalla

 • Smíðakennsla v/forfalla frá áramótum

 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%

 • Stuðningsfulltrúi 50-80%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:

Álfatún:  564 6266
 • Leikskólak. /leiðbeinandi

 • Deildarstjóri

 • Matsveinn

Dalur:  554 5740
 • Deildarstjóri 50%

 • Leikskólakennari 100%

Efstihjalli:  554 6150
 • Leikskólakennari

 • Sérkennsla

Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
 • Matráður

Marbakki:  564 1112
 • Leikskólakennarar til lengri eða   

 skemmri tíma

Núpur:  554 7020
 • Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
 • Leikskólakennarar

 • Starfsmaður í sérkennslu

Smárahvammur:  564 4300
 • Leikskólakennari f.hádegi

 • Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



Samkvæmt samningi 
Samtaka atvinnulífsins 
og Starfsgreinasambands 
Íslands er lögbundinn 
hvíldartími 11 klukku-
stundir. Hann má þó 
skerða í 8 klukkustundir 
við sérstakar aðstæður.

Jólin eru mikill álagstími í 
mörgum atvinnugreinum, 
unnið er myrkanna á milli 
og hvíldartími verður auka-
atriði. Auglýsingar um lög-
bundinn hvíldartíma hafa 
vakið mikla athygli en þar á 
starfsmaður á kassa í mat-
vörubúð erfitt með að kúpla 
sig úr vinnunni. Hún sést 
renna jólasteikinni gegnum 
geislann og furðar sig á því 
að ekkert verð komi upp en 
hún áttar sig svo á að hún 
situr við matarborðið á 
aðfangadagskvöldi.

Hvíldartími er hinsvegar 
lögbundinn og í kjarasamn-
ingum Samtaka atvinnulífs-
ins og Starfsgreinasam-
bands Íslands er hann 11 
klukkustundir. Í tilvikum 

þar sem bjarga þarf verð-
mætum má lengja vinnudag 
úr 13 tímum í 16 og veita þá 
8 tíma í hvíld. Hvíldartím-
inn má hinsvegar aldrei 
verða styttri en 8 samfelldir 
tímar. Þetta á við um fasta 
vinnu en ekki vaktavinnu.

Ef hvíldartími skerðist á 
starfsmaður rétt á einum og 
hálfum tíma í hvíld fyrir 
hvern klukkutíma sem fell-
ur niður. Heimild er fyrir 
því að að borga þennan hálf-
tíma en aðeins ef starfsmað-
ur óskar þess. Ef hvíldar-
tími er skertur fyrir frídag 
skal fara með það á sama 
hátt og ef um vinnudag væri 
að ræða.

Starfsmaður á enn frem-
ur lögbundinn rétt á einum 
frídegi á viku, miðað við að 
vika byrji á mánudegi. 
Heimilt er að gera kjara-
samning um frestun frí-
dagsins en það er samnings-
atriði milli starfsmanns og 
atvinnurekanda.

Kjarasamninga sem inni-
halda nánari upplýsingar 
um hvíldartíma má finna á 
www.sgs.is

Næg hvíld í 
jólavertíðinni

Um það 70 dýralæknar 
starfa hér á landi og um 30 
erlendis. Dýralæknar 
greina dýrasjúkdóma og 
veita læknismeðferð. Þeir 
geta sérhæft sig í einstök-
um sjúkdómaflokkum eða 
dýrategundum. Héraðs-
dýralæknar starfa við 
opinbert eftirlit með 
búfjarhaldi og matvæla-
framleiðslu. Dýralæknar 
starfa sem heilbrigðisfull-
trúar við opinbert heil-
brigðiseftirlit. Dýralækn-
ar starfa við innra 
heilbrigðis- og gæðaeftir-
lit í fisk-, kjöt- og mjólkur-
vinnslufyrirtækjum.

Nám í dýralæknisfræði er 
háskólanám sem tekur 5 1/2 
til 7 ár eftir stúdentspróf. Í 
sumum dýralæknaháskól-
um er krafist stúdentsprófs 
úr raungreinadeildum og 
víða er aðgangur það tak-

markaður að krafist er góðs 
stúdentsprófs. Dýralækn-
isnám er hægt að stunda í 
ýmsum löndum erlendis, 
en ekki er hægt að taka 
neinn hluta af náminu hér á 
landi. Íslenskir dýralæknar 
hafa lokið námi frá Dan-
mörku, Noregi Þýskalandi, 
Svíþjóð, Skotlandi og Aust-
urríki.

Námið er bóklegt og verk-
legt og tekur til læknis-
fræðilegra greina, fóður-
fræði og búfjárrræktar 
og greina varðandi mat-
væla- og heilbrigðiseftir-
lit. Til þess að fá endan-
legt dýralækningaleyfi 
hér á landi þarf að sækja 
stutt námskeið á vegum 
Yfirdýralæknisembættis-
ins þar sem tekin eru fyrir 
íslensk lög og reglur og 
sérstakar aðstæður hér á 
landi.

Eingöngu kennt í 
erlendum skólum
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Vodafone leitar að kraftmiklum 
starfsmanni í eignaumsýslu

Verksvið

Við óskum eftir að ráða traustan starfsmann til að hafa umsjón með 
bifreiðum, húsnæði og öryggiskerfi Vodafone ásamt öðrum tilfallandi 
verkefnum. Í starfinu felst einnig undirbúningur og eftirlit með 
framkvæmdum, kostnaðaráætlun og tilboðsöflun. 

Starfið heyrir undir deildarstjóra eignaumsýslu Vodafone.

Hæfniskröfur

Við leitum að kraftmiklum einstaklingi með hæfni í mannlegum 
samskiptum. Viðkomandi þarf að hafa ríka þjónustulund, vera 
útsjónarsamur og sveigjanlegur. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
iðnmenntun á sviði smíða eða rafmagns. Viðkomandi þarf að geta 
hafið störf sem fyrst.

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is 
fyrir 29. desember 2006.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur, sími 520 4700.

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.

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.

Velferðarsvið fer með ábyrgð á velferðarþjónustu Reykjavíkurborgar þ.m.t.
barnavernd og félagsþjónustu. Það ber ábyrgð á að framfylgt sé stefnumótun
og áætlanagerð í velferðarmálum, eftirliti og mati á árangri, samhæfingu og
samþættingu í málaflokknun. Þróun á mati á gæðum velferðarþjónustu,
tengslum rannsókna og þjónustu, nýsköpun og þróun nýrra úrræða í velferð-
arþjónustu. Að auki annast Velferðarsvið rekstur ýmissa úrræða.
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Verð: 15.8-18.9m
Stærð: 150-180

Byggingarár: 2007
Njarðarbraut 1
Reykjanesbær

RE/MAX Stjarnan kynnir:    Tvö atvinnuhúsnæði  sem skiptist  í  tólf  bil  og eru
þau  mis  stór  eða  frá  150m2  til  180m2.  Eignirnar  skilast  fullbúnar  að  innan
jafnt sem utan og munu vera með iðnaðarhurðum sem eru 2.6m á hæð og
2.6m á breidd.Hiti verður í gólfi ásamt plani fyrir utan iðnaðarhurðina.Eignin er
á besta stað í  Njarðvík og kjörið fyrir  auglysíngar.   Eignin er óreyst og selst
því á betra verði en ella. Fyrstir koma fyrstir fá.  ATH: Eignirnar á myndinni eru
eins og hér er auglýst,en ekki þær sömu.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Karfavogur 28
104 Reykjavík

Verð: 45,500,000
Stærð: 193,4

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 26,770,000
Bílskúr: já

RE/MAX Stjarnan  kynnir:    Tveggjahæða parhús á  hreint  frábærum stað í  Vogahverfinu.  Stutt  er í  alla
þjónustu svo sem: grunnskóla, framhaldskóla og verslanir.   Eignin er vel skipulögð, á neðri hæðinni er
forstofa,stofa borðstofa og hol,eldhús,snyrting,  þvottarhús og geymsla og er útgengt þar útí  bílskúr  á
efri  hæðinni  eru  fjögur  svefnherbergi  og  baðherbergi  einnig  er  stór  sólpallur  með  ágætis  útsýni  yfir
hverfið.   Góð eign á frábærum stað.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Sunnud. 17. des kl:15-16
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Kaplahraun 14
220 Hafnarfjörður

Verð: 42,000,000
Stærð: 288,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 18.350.000

RE/MAX  Stjarnan kynnir:    Skrifstofu  og iðnaðarhúsnæði.  Húsið  er  tvær  hæðir  og á  neðri  hæðinni  er
iðnaðaraðstaða sem er  141 m2 og býður  upp á  mikla  möguleika  sem geymsla  eða til  reksturs.  Á  efri
hæðinni  er  óskráð íbúðar  og skrifstofuaðstaða sem er  146 m2 sem gæti  verið  mög hentugt  til  útleigu
eða sem góð aðstaða fyrir fyrirtæki.   Eign sem er vel staðsett og býður upp á mikla möguleika

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Framnesvegur 23
Reykjanesbær

Verð: 6.000.000

RE/MAX  Stjarnan  kynnir:    Rekstur á  glæsilegum  sportbar í  Reykjanesbæ  þar  sem  skemtanalífið  er
blómlegt  og  íþróttir í  fyrirrúmi.   Rekstrinum  fylgir  vínlager  fyrir  ca  600  þús, 6  poolborð  ásamt  nýum
dúkum, tvö 42" plasma sjónvörp, tvær nýlegar borðtölfur,þrjú sófasett,og hljómflutningstæki fyrir ca 500
þús.   Þetta er Gott tækifæri fyrir þá sem vilja byrja á rekstri og svo er stutt í áramótin.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

STJARNAN

Frábært tækifæri
Rúnar S.

Gíslason hdl.
lögg. fasteignasali

Austurgata 2
245 Sandgerði

Verð: 16.800.000
Stærð: 260.5

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 17.400.000

RE/MAX  Stjarnan kynnir:    Iðnaðarhúsnæði sem er ný uppgert staðsett miðsvæðis í Sandgerði. Eignin
er 260.5 fermetrar og er með hita í  gólfi,  góða innkeyrsluhurð og góðu millilofti.Hátt  er til  lofts og gæti
þessi eign nýst undir margskonar atvinnureksturs.  Flott iðnaðarhúsnæði á frábæru verði eða 65 þ.m2
Eign sem vert er að skoða.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Ártún 3
Garður

Verð: 12,500,000
Stærð: 90,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Fallegt parhús í Garðinum. Eignin er vel staðsett í fjölskylduvænu hverfi.   Eignin er fullfrágengin að utan
en  tilbúin  undir  spartsl  og  málningu  að  innan.  Hiti  er í  gólfum,  lóðin  tyrfð  og  bílaplan  steypt.    Eignin
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Frá stofu er útgengt út í garð.  Sjón er
sögu ríkari.    Mögulegt er að fá húsið lengra komið.    heitt verður á könnunni

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

SELD
Ártún 1
250 Garður

Verð: 19,500,000
Stærð: 101

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.400.000

RE/MAX  Stjarnan  kynnir:    Vel  staðsett  og  stórglæsilegt  parhús  í  Garðinum.  Eignin  skiptist  í  forstofu,
þvottarhús,  bað,  stofu  og  eldhús  og  þrjú  svefnherbergi  ásamt  ca  10  m2  óskráðu  geymslulofti.
Sérsmíðaðar  innréttingar  eru  í  eldhúsi  og  á  baði,  glerveggur  er  á  milli  baðs  og  sturtu  og  er  granit
handlaug.Á gólfinu er granit flísar og flott parket.ljósarofar eru upplýstir.  Glæsileg eign á góðum stað

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN
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Bragavellir 13
230 Keflavík

Verð: 34.900.000
Stærð: 175,8 

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 22.750.000
Bílskúr: 49,8

Einbýlishús á  einni  hæð  með  stórum  bílskúr:  Eignin  skiptist í  forstofu  með  skápum,  þrjú  góð
svefnherbergi  með  skápum,  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtuklefa,  tvær  samliggjandi  stofur  með
mikilli lofthæð og útgengi út á stóra og glæsilega verönd með heitum potti, eldhús með eikarinnréttingu,
þvottahús innaf eldhúsi. Bílskúrinn er c.a 50 fm að stærð. Stutt er í grunnskóla, þjónustu og nærliggjandi
útivistarsvæði á Miðnesheiðinni.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

LIND

Fallegt einbýli á einni hæð.

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Engjasel 81
109 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 108,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 15,8
Bílskúr: Bílgeymsla

Íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi með skápum, mjög rúmgóða stofu þaðan sem er útgegnt á suður svalir
þaðan sem er virkilega gott útsýni yfir Höfuðborgina til  suðurs og vesturs, eldhús með hvítri innréttingu
og  baðherbergi  með  tengi  fyrir  þvottavél.  Beyki  parket  er  á  öllum  gólfum  í  íbúðinni  að  baðherberginu
undanskildu þar sem eru flísar á gólfi og upp á hálfan vegg. Í sameign í kjallara er sérgeymsla sem fylgir
íbúðinni, sameiginlegt þurrkherbergi og hjóla- og vagnageymsla, bílageymsla. Laus fljótlega.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 892 3330

Eyjavellir 8
230 Keflavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 139,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 22,5
Bílskúr: 43

Mjög falleg og vel við haldið 140fm einbýlishús ásamt 43fm bílskúr við Eyjavelli í  Reykjanesbæ. Á neðri
hæð sem er öll flísalögð er góð forstofa með skápum. Gott eldhús með góðum borðkrók. Þvottahús og
samliggjandi  stofa  og borðstofa  þar  sem er  útgengt á  glæsilegan niðurgrafin  sólpall. Á  efri  hæð eru  3
góð svefnherbergi. Stórt sjónvarpsherbergi og gott baðherbergi með baðkari og sturtu. Efri hæðin er öll
nýparketlögð fyrir utan baðherbergi sem er flísalagt. Rúmgóður bílskúr fylgir eigninni.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

LIND

Bókaðu skoðun í síma 699 4407

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

Fífumói 1-3
800 Selfoss

Verð: 19.300.000
Stærð: 94,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 15,8

Komið er inn í flísalagt anddyri með skáp. Tvö góð herbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í
hólf og gólf með baðkari og sturtu. Upphengt wc. Eldhús er opið inn í stofu, falleg innrétting - hvíttuð eik.
Flísar  á  milli  efriskápa  og  eldhúsbekkja,  háfur  og  keramikhelluborð.  Parket  er  á  gólfum.  Útgengt  er  úr
stofu á góðar svalir. Geymsla er innan íbúðar, í henni er gluggi og hægt að nota sem herbergi - parket er
á gólfi. Þvottahús verður flísalagt en þar er skolvaskur.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Fossvegur 2
800 Selfoss

Verð: 18.900.000
Stærð: 95

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17,8

Forstofa  er  flísalögð  með  fallegum  skápum.  Eldhús  er  opið  inní  stofu  með  góðri  innréttingu.  t.f
uppþvottavél,  keramikhelluborð  og  ofn  í  vinnuhæð.  Stofa  er  björt  og  útgengt  á  góða  verönd,
rimlagluggatjöld. Hjónaherbergi er með góðu skápaplássi. Barnaherbergi er með skápum. Baðherbergi
er  sérstaklega  rúmgott,  flísar  á  gólfi  hornbaðkar  og  nuddsturtuklefi,  handklæðaofn  og  góð
innréttingpláss fyrir þvottavél og þurrkara. Geymsla er innan íbúðar.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Helluvað 1-5
110 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 84,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 15,3

Hjónaherbergi  og  barnaherbergi  eru  rúmgóð  með  skápum.  Baðherbergi  er  með  fallegri  innréttingu,
flísalagt í  hólf  og  gólf.  Baðkar  með  glervegg  fyrir  sturtaðstöðu.  Eldhús  er  með  fallegri  innréttingu  með
góðu  skápaplássi.  Stofa  er  björt.  Parket  er á  gólfum herbergja,  eldhúss  og  stofu.  Þvottahús  er  innan
íbúðar. Í kjallara er stór sérgeymsla. Svalir eru sérstaklega stórar, 22,7 m² með stórkostlegu útsýni yfir
Elliðavatn og upp að bláfjöllum. Tengi er  fyrir heitan pott á svölum og leyfi til staðar.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Holtsbúð 3
210 Garðabær

Verð: 37.900.000
Stærð: 166

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 22,4
Bílskúr: 18,3

5-6 herbergja raðhús á tveim hæðum. Neðri hæð:Forstofa með flísum á gólfi og skápum. Herbergi með
parketi á gólfi. Þvottahús með flísum á gólfi og góðri innréttingu. Efri hæð:Stofa/borðstofa er með parketi
á  gólfi,  góð lofthæð. Baðherbergi  er  með flísum á gólfi,  innréttingu með góðu skápaplássi  og baðkari.
Hjónaherbergi er með góðum dökkum skápum og útgengi á svalir þar sem er gott útsýni. Barnaherbergi
með parketi á gólfi. Eldhús er með nýlegum tækjum, eyja er í miðju eldhúsi og borð áfast henni.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 865 4039

Rauðalækur 31
105 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 87,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 11,4

3ja  herb.  íbúð  á  jarðhæð  við  Rauðalæk  í  Reykjavík.  Sameiginleg  forstofa  með  hengi  og  flísar  á  gólfi.
Gangur er með parketi. Eldhús með góðu skápaplássi korkflísar á gólfi og tengi fyrir uppþvottavél, innaf
er þvottahús með dúk á gólfi.  Barnaherbergi er með parketi  á gólfi  og tvöföldum skáp. Stofan er með
paketi  á gólfi.  Hjónaherbergi  er rúmgott með góðu skápaplássi  og parketi  á gólfi.  Baðherbergi  er með
ljósri innréttingu og dökkri borðplötu flísum á gólfi og baðkari.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 694 2324
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Árskógar
109 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 94,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 13,4

Mjög  góð  3ja  herb.  þjónustuíbúð  fyrir  aldraða  á  8.  hæð  með  miklu  útsýni  á  þessum  vinsæla  stað  í
Árskógum. Anddyri með fataskáp. Í eldhúsi er hvít innrétting með beykiköntum, uppþvottavél fylgir með.
Rúmgóð stofa/borðstofa, útgengt á svalir. Tvö herbergi bæði með fataskápum. Á gólfum er ljóst parkett.
Baðherbergi með dúk á gólfi, sturtuklefi, hvít innrétting. Þvottahús er innaf baðherbergi. Í  sameiginlegu
rými er samkomusalur. Hægt er að fá heitan mat í mötuneytinu. Fjölbreytt þjónusta og afþreyjing í boði.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Góð eign á góðum stað

Auðbrekka
200 Kópavogur

Verð: 17,5
Stærð: 78

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 10,6

Mjög  góð  og  snyrtileg  78  fm  íbúð  í  litlu  fjölbýli  í  Kópavoginu,  aðeins  ein  íbúð  á  hæð.  Komið  er  inn  í
rúmgott  miðrými,  fatahengi.  Mjög rúmgott  eldhús,  borðkrókur  og gluggi  á  eldhúsi.  Stofa  og borðstofa
björt.  Hjónaherbergi  rúmgott,  hvítir  fataskápar.  Baðherbergi  er  endurnýjað,  flísar  á  gólfi  og  veggjum,
góður  sturtuklefi  með  mosaíkflísum,  hiti  í  gólfi.  Geymsla  sem í  dag  er  nýtt  sem herbergi.  Á  gólfum  er
nýlegt parkett og á eldhúsi og baði eru nýlegar flísar. Ytra byrði húss nýlega yfirfarið og málað.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

HRINGDU NÚNA OG PANTAÐU SKOÐUN

Háholt
Hafnarfirði

Verð: 22,9
Stærð: 129

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1991
Brunabótamat: 17

Rúmgóð  4ra-5  herbergja  íbúð  á  góðum  útsýnistað  í  Hafnarfirði.  Anddyri  með  fataskáp,  flísar  á  gólfi.
Rúmgott hol sem í dag er nýtt sem sjónvarpsstofa. Stofa er björt með dökku parketi á gólfi, mikið útsýni,
útg. á flísalagðar svalir. Eldhúsinnrétting er úr ljósum við og sprautulökkuð, eldhúskrókur, parket á gólfi.
Þottahús og búrgeymsla inn af eldhúsi. Þrjú svefnherbergi. Hjónaherbergi með fataskápum. Baðherbergi
er með baðkari og sturtuklefa, hvít innrétting, flísar á gólfi.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

MJÖG GÓÐ KAUP

Klapparstígur
101 Reykjavík

Verð: 32,2
Stærð: 89,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Glæsileg 3ja herb. íbúð á 2. hæð í lyftublokk í miðbænum. Stofa/borðstofa og eldhús, allt í  opnu rými,
útgengi á svalir frá stofu. Stofan er rúmgóð með stórum bogadregnum gluggum sem ná frá lofti og niður
í  gólf.  Tvö  svefnherbe.,  bæði  með skápum.  Á  baðherb.  er  hvít  innrétting,  Mustang  flísar  á  gólfi,  ljósar
flísar  á  veggjum.  Í  stofu,  gangi  og  eldhúsi  er  innfeld  halogen  lýsing.  Allar  hurðar,  fataskápar,  bað-  og
eldhúsinnréttingar eru úr eik. Eikarparkett á gólfum. Gólfhiti er í allri íbúðinni.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

LAUS STRAX

Lyngholt
Álftanesi

Verð: frá 54 m.
Stærð: 286-322 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: tvöfaldur

Glæsilegt  einlyft  5  herbergja  einbýlishús  með  innbyggðum  bílskúr.  HÚSIÐ  AFHENDIST  TILBÚIÐ  TIL
INNRÉTTINGA. Húsið skiptist í anddyri með geymslu og salerni. Rúmgott eldhús með borðstofu á milli
eldhús og stofu. Stofan er opin og björt. Þrjú góð barnaherb., stórt hjónaherb. með salerni og fataherb.
Gangur með sjónvarpsholi, góðu baðherb. og þvottahúsi. Húsið er steinað að utan með ljósum lit, gráar
granítflísar að hluta. Lóð skilast grófjöfnuð.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

FALLEG OG RÚMGÓÐ HÚS

Naustabryggja
Reykjavík

Verð: 29,8-37,2
Stærð: 120-153

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 2006

Um  er  að  ræða  tvær  íbúðir  tilbúnar  til  innréttinga.  Þær  skiptist  í  stórt  og  opið  eldhús  og  stofu,  tvö
svefnherbergi  annað með rúmgóðu fataherbergi  innaf,  stórt  baðherbergi.  Sjónvarpsrými,  þvottahús og
geymsla á neðri hæð. Gott útsýni er yfir fjörðinn og torgið. Baðherbergi flísalagt með Mustang flísum á
gólfi og hvítar flísar á veggjum. Flísar á þvottahúsi. Hitalögn er í gólfum. Hægt er að fá íbúðirnar lengra
komnar eða eftir nánara samkomulagi.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

LAUS TIL AFHENDINGAR

Norðurtún
Álftanesi

Verð: 42,9
Stærð: 201

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 26,4
Bílskúr: tvöfaldur

Mikið endurnýjað, einlyft einbýlishús ásamt góðum bílskúr. Eldhús er endurnýjað, innrétting úr eik. Góð
borðstofa og stofa, arin í  stofu. Sjónvarpshol á gangi.  Fjögur svefnherbergi.  Frá hjónaherbergi  er útg. í
garð, nýlegir fataskápar. Mjög fallegt endurnýjað baðherbergi, ljósar flísar, nuddbaðkar og sturtuklefi. Á
gólfum er nýlegt ljóst parket. Rúmgóður bílskúr með tvöfaldri hurð. Plan var nýlega hellulagt, falleg lýsing
og snjóbræðslulögn. Trépallur framan við hús.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

GÓÐ EIGN - GOTT VERÐ

Straumsalir
201 Kópavogur

Verð: 31,5
Stærð: 120

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Mjög  falleg  og  björt  4ra  herbergja  120fm  íbúð  með  sérinngangi  í  litlu  fjölbýli.  Forstofa  flísalögð,
fataskápar. Stofa mjög rúmgóð og björt, fallegt útsýni, útg. á svalir. Eldhús er opið í stofu, innrétting úr
ljósum  hlyn,  vönduð  tæki,  innbyggð  uppþvottavél  fylgir  með.  Þrjú  svefnherbergi,  öll  með  skápum.
Baðherbergi flísalagt, baðkar og sturtuklefi. Á gólfum er parkett úr ljósum hlyn. Þvottahús innan íbúðar,
flísar á gólfi.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

OPIN OG BJÖRT ÍBÚÐ
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Lækjarás 6 
210 Garðabær 

Verð: 55.000.000 
Stærð: 241,4

Fjöldi herbergja: 7 
Byggingarár: 1984 

Brunabótamat: 30.430.000 
Bílskúr: já 

Mjög gott fjölskylduhús á 2 hæðum með stórum innbyggðum bílskúr og stórum grónum garði.   Neðri 
hæð:  Rúmgóð  forstofa,  gestasnyrting,  eldhús  með  miklu  skápaplássi  og  góðu  vinnuplássi.  Stór  stofa 
með setustofu innaf, útgengt út í stóran og gróinn garð.  Tvöfaldur bílskúr, þvottahús og vinnustofa með 
sérinngangi. Efri hæð: Stórt sjónvarpshol, 3 svefnherbergi og rúmgott baðherbergi með bæði baðkari og 
sturtuklefa. Hiti er í plani og gangstétt að húsi. Þetta er skemmtilegt hús innarlega í litlum botnlanga. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00

Opið hús mánudag kl. 17:30-18:00
112 Reykjavík

Stærð: 105fm
Fjöldi herbergja: 4ja
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 15,8M

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í 6 íbúða fjölbýli.  Góður fataskápur er í  forstofu. Svefnherbergin 3
eru  öll  með  fataskápum  og  parketlögð.  Baðherbergi  er  bæði  með  baðkari  og  sturtuklefa,  innréttingu
með halogenlýsingu og flísum á gólfi.  Stofan er björt  með parketi á gólfi  og þaðan er útgengt á svalir.
Eldhúsið  er  með  maghony/sprautulakkaðri  innréttingu  og  borðkrók.  Þvottahús  og  geymsla  er  innan
íbúðar. Þetta er falleg eign á barnvænum stað í Grafarvogi þar sem örstutt er í alla þjónustu.

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Verð: 23,9 M

Opið hús mánudag kl. 18:30-19:00

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Opið hús mánudag kl.17:30-18:00
Frábært fermetraverð !!! Mjög björt og stílhrein 3ja herbergja íbúð með miklu og fallegu útsýni á 
vinsælum og barnvænum stað í Seljahverfinu. 2 mjög rúmgóð herbergi bæði með skápum. Eldhús er með 
nýlega uppgerðri innréttingu og nýlegum tækjum, glæsilegt útsýni yfir Esjuna. Baðherbergi er með baðkari 
og sturtuaðstöðu og tengi fyrir þvottavél.  Stofan er rúmgóð og útgengt á suðursvalir. Göngugata liggur 
fyrir aftan húsið.  Beint fyrir framan húsið er leikskóli og grunnskóli og einnig er Bónus við hliðina. 
Frábær fyrstu kaup.

Verð: 17,4 M Kólguvað 1 
110 Reykjavík 

Verð: 36,9 
Stærð: 127,5 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2006 

Brunabótamat: 0 

Glæsileg neðri sérhæð með sérinngangi og stórum sérafnotarétti.  Húsið er með góðu útsýni og skilast
fullbúin  að  utan  sem  innan  en  þó  án  sólpalls.   Eignin  skiptist í   anddyri,  eldhús,  stofu  ,borðstofu,  3
rúmgóð  svefnherbergi,  fataherbergi  innaf  hjónaherbergi  með  hillum,  baðherbergi,  geymslu  og
þvottarhús.    Eldhús  og  stofa  er  opið  rými  með  glæsilegri  hvítsprautulakkaðri  innréttingu  og  opið  út  í
garð.  Virkilega skemmtileg eign í nýju hverfi þar sem örstutt er út í náttúruna.

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús mánudag kl 18:30-19:00

Verð: 25,4 - 27,9 M
Stærð: 110,1 fm - 121,6 fm Baugholt 13 

230 Keflavík 

Verð: Tilboð 
Stærð: 398.3 fm

Fjöldi herbergja: 10 
Byggingarár: 1975 

Brunabótamat: 47,8 M 
Bílskúr: Já 

Þetta hús er í algjörum sérflokki, teiknað af Kjartani Sveinssyni og garður af Stanislaw Bohic. Mögulegt
er að breyta húsinu og gera auka íbúð í kjallara. Eldhús með sérmíðaðri innréttingu úr handskorinni eik
og góðum borðkrók. Samliggjandi eru borðstofa og stór stofa með arni, þaðan er útgengt í glæsilegan
garð  sem  er  með 7  metra  sundlaug. Á  efri  hæð  eru 2  barnah.  og  mjög  stórt  hjónaherbergi  með
samliggjandi fataherbergi. Á neðri hæð eru 4-5 herb. þ.e. leikh. skrifstofa ofl. TOPP EIGN

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Ýmis skipti koma til greina
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Verð: 18.800.000
Stærð: 72,1m2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 14.450.000
Bílskúr: nei

Grænaörk 2
Selfoss

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna : Eldriborgaraíbúð á besta stað.  Um er
að ræða eldriborgaraíbúð í nýju fjölbýlishúsi við Grænumörk á Selfossi. Íbúðin
telur  parketlagt  herbergi  með  skápum,  parketlagða  stofu  og  samliggjandi
eldhús með Siemens eldhústækjum, flísalagða forstofu með skápum, flísalagt
þvottahús og flísalagt bað með sturtu og spónlagðri eikarinnréttingu. Þetta er
góð íbúð í þessu eftirsótta húsi og er hún sem ný að sjá.   Nánari upplýsingar
veitir Snorri Sigurðarsson gsm 8977027. snorrisig@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Íbúð fyrir eldriborgara

Verð: 28.6-30.5
Stærð: 156

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 25.730.000
Bílskúr: já

Lómatjörn
Reykjanesbær

Húsin  eru  156  m2  að  stærð,  sem skiptist í  íbúð,  alls  120,6  m2,  bílskúr  og
geymslu  35,4  m2.   Húsin  eru  steinsteypt  og  afhendast  fullbúin  að  utan  og
innan  með  tækjum í  eldhúsi.  Að  innan  skilast  húsin  fullbúin,  með  eða  án
gólfefna.  Gólfhiti  er í  húsunum  og  halogen-lýsing í  loftum.  Innréttingar  og
innihurðar  eru  smíðaðar  hjá  RH  innréttingum  og  eru  úr  eik.   Vönduð
eldhúsinnrétting með eldhústækjum, þvottahúsinnrétting og góðir skápar eru
í  barnaherbergjum  og  hjónaherbergi.  Baðherbergi  er  flísalagt,  með  góðum
innréttingum, baðkari með sturtu og úðurum. Innkeyrsla stimpluð (Bomanite)
með  snjóbræðslukerfi.Að  framanverðu  eru  veggir á  milli  húsa  steyptir  og  á
baklóð er einnig steyptur veggur í lóðarmörkum, ca. 4 metra frá húsi en lóðir
eru  ekki  afmarkaðar  að  öðru  leyti.  Búið  er  að  jarðvegsskipta  lóð  þar  sem

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

HEIMILI OG SKIP

Verð: 41.900.000
Stærð: 341,6

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 43.890.000
Bílskúr: 140,4

Ljónastígur 8
845 Flúðir

RE/MAX  HEIMILI  OG  JARÐIR  KYNNA:  Stórglæsilegt  201  m2  einbýlishús,
ásamt  íbúð  og  bílskúr á  frábærum  stað á  Flúðum.  Húsið  stendur  á
stórglæsilegri 2000m2 lóð og er múrsteinsklætt. Mjög Fallegt útsýni. Búið er
að  endurnýja  þak  og  gler  að  sögn  eigenda.  Eignin  telur:  stór  forstofa,
herbergi,  gestasalerni  með  sturtu,  þvottarhús  með  góðum  skápum  (þaðan
gengið  útí  garð),  geymslu,  stór  og  björt  stofa,  rúmgott  eldhús  með  hvítri
innréttingu  og  búr.  efri  hæð:  Hol 4  herbergi  (hjónaherbergi  stórt  og  sérlega
skemmtilegt  með svölum),  sjónvarpsstofa með svölum og baðherbergi  með
baðkari og mjóg góðri hvítri innréttingu.Snyrtilegur Bílskúr ( 80 m2) neðri hæð
svo á  efri  hæð  er  íbúð  sem  erí  útleigu  en  hún  er  62  m2.  Bílskúrinn  er  því
samtals 140,4.Í garðinum er óskráð 30 m2 gróðurhús. Mjög skemmtileg eign

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

EKKI MISSA AF ÞESSU ! !

Heiðarendi 6
Reykjanesbær

Verð: 15.700.000
Stærð: 87

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 12.900.000
Bílskúr: nei

2ja herbergja endaíbúð við Heiðarenda 6 í Keflavík. Komið er inn í anddyri og eru flísar á gólfi og góður
skápur.  Svefnherbergi  er  stórt  og  eru  fallegir  eikar  skápar  þar.  Baðherbergið  er  með  fallegri
eikarinnréttingu og eru ljósar flísar á gólfi. Stór og björt stofa. Eldhús er með fallegri eikarinnréttingum og
góðum tækjum, í eldhús á eftir að leggja gólfefni.  Fallegt olíuborið eikarparket er á íbúðinni. hægt er að
smíða verönd fyrir aftan.

Gunnar
Sölufulltrúi

844 0040
gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

693 2080
siggi@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

HEIMILI OG SKIP

Melavegur 1b
Ytri Njarðvík

Verð: 29.900.000
Stærð: 148,9

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 22.560.000
Bílskúr: 30,5 fm

virkileg  vandað  og  glæsilegt  raðhús í  fallegri  botnlangagötu á  besta  stað í  Njarðvík.  Íbúðarhlutinn  er
118,4 fm en að auki er innbyggður bílskúr sem er 30,5 fm. Hér hefur hvarvetna verið vandað til verks en
sjón er þó sögu ríkari. Stór og rúmgóð stofa ásamt fallegu opnu eldhúsi eru á hægri hönd þegar komið
er  inn  úr  forstofunni. Á  vinstri  hönd  eru  þrjú  svefnherbergi,  glæsilegt  baðherbergi  og  þvottahús  með
innangengt í stóran bílskúr. Hiti er í öllum gólfum og einnig í innkeyrslu og bílskúr.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Anna Linda
Bjarnadóttir hdl.

lögg. fasteignasali

HEIMILI OG SKIP

BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í 864 0001
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Verð: Frá 22.4
Stærð: Frá 62,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005

Góð kaup fyrir jólin

Hátún 6
105 Reykjavík

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í milli 14:00-16:00
Allir sem ganga frá kaupum á íbúðum fyrir áramót fá ísskáp, uppþvottavél og parket.

Nú  er  rétti  tíminn  til  að  fjárfesta í  virkilega skemmtilegri íbúð við miðbæ Reykjavíkur  Nýjar 2ja herbergja íbúðir á góðum
stað nálægt miðbæ Reykjavíkur. Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar með glæsilegum  innréttingum. Stórir gluggar  sem  gefa
góða  birtu.  Rúmgóður  og  vandaðu  fataskápur  er  í svefnherberginu.Geymsla  fylgir  öllum  íbúðum í  kjallara  og  einnig
er  geymsla  innaf  íbúðinni  sem  hægt  væri  að  nota  sem skrifstofu. Baðherbergið er með fallegri innréttingu, flísalagt í hólf
og gólf. Virkilega skemmtilegar íbúðir sem vert er að skoða.  Sölumenn REMAX SENTER taka vel á móti ykkur.
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Verð: 85.000.000
Stærð: 499

Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 62.100.000
Bílskúr: Já

Blesugróf 27
108, Fossvogur

REMAX BORG kynnir 500 fm gullmola með óendanlega skipulagsmöguleika
varðandi  skiptingu á  eigninni.  Eignin  er á  tveimur  hæðum,  hvor  um  sig  því
uþb 250 fm. Á efri hæðinni er eldhús, baðherbergi, stofa, svefnherbergi og ca
60 fm sér 2ja herbergja íbúð. Á neðri hæðinni eru 5 svefnherbergi, þvottahús,
lítil snyrting, fjölskyldu/tómstundarými og geymsla. Á neðri hæðinni liggja fyrir
arkitektateikningar  að  auka  íbúð  sem  verða  aðgengilegar  kaupendum  við
sýningu eignarinnar. Hægt væri þó að nýta rýmið á 1053 aðra vegu allt  eftir
þörfum og/eða hagsýni kaupenda.
Seljandi mun ganga frá aðkeyrslu og bílskúr, þ.e. láta stimpla planið og múra 
og mála bílskúr Vernharð

Sölufulltrúi
699 7372

venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 17:30-18:30

Flétturimi 38
Grafarvogur

Verð: 21.900.000
Stærð: 97,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

REMAX BORG kynnir fallega 3 herbergja íbúð.  Lýsing: Komið er inní flísalagða forstofu. Eldhúsið er með
gráum flísum eins og í forstofu. Elhúsið er með mahagony innréttingum og góðum skápum. Baðherbergi
er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Baðherbergi  er  með  baði  og  dökkri  baðinnréttingu.  Mahagony  parket  er  í
herbergjum og stofu. Góðir mahagony skápar eru í herbergjum. Gengið er út á suður svalir úr stofu og
er þær stórar með góðu útsýni. Þvottahúsið er flísalagt með góðum hillum.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl 18:00-18:30

Vallarbraut 1
Akranes

Verð: 14.900.000
Stærð: 93.1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 14.250.000

Smart,  hlýleg  og vel  skipulögð 4ra  herbergja  íbúð á  3.hæð (efstu)  ásamt  óskráðri  ca  17 fm geymslu  í
kjallara,  samtals  um 110 fm.  Nánari  lýsing:  Eldhús er  lokað með eldri  eldhúsinnréttingu.  Stofa  er  björt
með útgengt út á stórar svalir. Þrjú rúmgóð svefnherbergi eru í íbúðinni.  Baðherbergið er rúmgott með
baðkari, stæði fyrir þvottavél og flísum á gólfi. Plastparket er á allri íbúðinni. Stigagangur er snyrtilegur og
vel umgenginn. Húsið ervel staðsett í nálæg við verslanir, leik- og grunnskóla. Fallegt útsýni

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

HRINGDU TIL AÐ BÓKA SKOÐU

Álfaskeið 84
220 Hafnarfjörður

Verð: 22,5 millj
Stærð: 113 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 14,5 millj
Bílskúr: 24 fm.

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð og bílskúr. Anddyri með fataskáp. Svefnherbergi eru
þrjú. Hjónaherbergi með nýlegum stórum fataskáp. Nýlega endurnýjað baðherbergi sem er flísalagt í hólf
og  gólf  með  baðkari,   viðarinnréttingu,  halogen  lýsingu  að  hluta  og  þvottaaðstöðu.  Eldhús  er  nýlega
endurnýjað með flísum á milli skápa, ofn í vinnuhæð, nýleg viðarinnrétting og borðkrók. Stofa er rúmgóð
og björt með útgengi út á rúmgóðar svalir. Verið er að endurgera blokkin að utan á kostnað seljanda.

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í dag kl:14:00-14:30

Grýluhraun-Dvergahraun
Grímsnes-Grafnigshreppur

Verð: Tilboð 
Stærð: 70 fm.

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2006

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl. 13:00-16:00
Glæsilegir sumarbústaðir á eignarlóðum. Skilalýsing:  Húsið  eru  ca  70  fm.  að grunnfleti  og  35  fm.
svefnloft  auk  80  fm.  sólpalli. Í  húsinu  er  gert  ráð  fyrir  forstofu,þrem herbergjum,rúmgóðu
baðherbergi með sturtu. Rúmgóð stofa,borðstofa og eldhús. Einnig er möguleiki á útigeymslu eða
gestahúsi. Húsið eru klædd með vatns klæðningu, gluggar, útihurðir úr mahoni og svart bárujárn á þaki. 
Húsin seljast rúmlega fokheld. NÁNARI UPPLÝSINGAR UM OPIÐ HÚS Í SÍMA 697 4101

Verð: 28.700.000
Stærð: 119

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 19.800.000

Blikaás 17
221 Hafnafirði

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasaliOpið hús Í dag kl. 16.00 - 16.30

BORG

Glæsilega  119  fm  4ra  herbergja
endaíbúð á  neðri  hæð í 6  íbúða  húsi  í 
áslandinu í Hafnafirði.Með Stórri verönd og 
heitum potti.
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Verð: 48,9
Stærð: 184,4

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 27,0
Bílskúr: Já

Birkihlíð 42
Reykjavík

Á hvílandi 30,6 mil Eignin er öll  hinn vandaðasta og er laus nú þegar. Nánari upplýsingar gefur Pálmi Þór í
síma 895-5643 Eða palmi@remax.is  Remax Búi kynnir:Frábæra eign í suðurhlíðunum ,æðislegt staðsetning
og  frábært  útsýni   Komið  inn  á  flísalagt  anddyri,fatahengi  flísalögð  gestasnyrting   með  góðri  innréttingu.
Stofan rúmgóð og björt með útgengi út á stórar suðursvalir með frábæru út sýni (sjá myndir) Borðstofan er
flísalögð  var  áður  sér  herbergi.Eldhúsið  er  með  vönduðum tækjum sem fylgja   Og  fallegri  viðarinnréttingu
(ískápur  og uppþvottavél  fylgja  með )  rúmgott  þvottahús er  á  hæðinni.Á efrihæð eru hjónaherbergi  og tvö
barnaherbergi, sérsmíðaðir skápar eru í öllum herbergjum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, bæði með
sturtu og baðkari. Gott sjónvarpshol er á hæðinni. Bílskúrinn er flísalagður. Eignin er öll hinn vandaðasta og
er laus nú þegar. Nánari upplýsingar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643 Eða palmi@remax.is Pálmi

Sölufulltrúi
895 5643

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI
Opið hús 15,00-15,30

Verð: 25,9
Stærð: 120,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: Já

Dverghamrar 2
Reykjavík

Remax  Búi  kynnir:Falleg  97,1  m2  sérhæð í  vinsælu  hverfi,  Hamrahverfinu
Grafavogi Nánari  lýsing:Falleg 3ja herbergja sérhæð í tvíbýli,  ásamt 23,6 m2
bílskúr.Sér  inngangur.Komið  inn í  forstofu.Þaðan  er  gengið  inn í  rúmgott
hol.Eldhús með hvítri innréttingu og borðkrók.Stofa með útgengi út í sólstofu
með  heitum  potti.Svefnherbergisgangur.   Baðherbergi  með  innréttingu,
baðkari  og  sturtu.Fínt  barnaherbergi  með  skáp.  Hjónaherbergi  með  góðum
skápum. Þvotthús er við anddyri.Bílskúr með rafmagn og hita.Góður garður
er  fyrir  framan  íbúð  ásamt  verönd  sem  snúa í  suður.  Góður  og  skjólsæll
garður  tilheyrir  íbúðinni,með  verönd í  suður.  Stutt í  leikskóla  og  skóla.  Afar
rólegt og gott hverfi Áhugasamir hafi samband við Pálma Þór s:895-5643 Pálmi

Sölufulltrúi
895 5643

palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

SELD Hraunbær 140
Árbær

Verð: 13,9
Stærð: 54,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968
Brunabótamat: 7,9

Upplýsingar gefur Pálmi Þór í síma 895-5643 Remax Búi kynnir:Fína 2herbergja íbúð í Árbænum. Komið
inn á lítinn gang, skóhilla og fatahengi. Stofa plastparket á gólfi og svalir út til suðurs  Hvít eldri innrétting
í  eldhúsi.Svefnherbergi,dúkur  á  gólfi  og  góðir  skápar.  Baðherbergi,með  nýlegum  vask  og  skáp  undir
(2005)   sturta,dúkur  á  gólfi,tengi  fyrir  þvottavél.  Í  sameign  sem  er  hin  snyrtilegasta,er  sérgeymsla  og
hjólageymsla.Nýlega máluð bæði veggir og gólf.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 17,00-17,30

Mjóstræti 3
Grjótaþorpið

Verð: 19,9
Stærð: 81,1

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1885

Brunabótamat: 10,3

það er áhvílandi 17,6 myntk, Þessi er góð fyrir verktaka.  Remax Búi kynnir:Íbúð í kjallara í grjótaþorpinu
Upplýsingar  gefur  Pálmi  Þór  í  síma   895-5643.  Nánari  lýsing:Komið  inná  lítið  anddyri  og  eldhús
plastparket á gólfi   Ikea innrétting í eldhúsi eikaráferð,háfur í  eldhúsi. Baðherbergi flísalagt gólf ,baðkar,
tengi fyrir þvottavél. Stofa plastparket á gólfi, góðir skápar eru í svefnherbergi. Góð lofthæð er í íbúðinni
og geymslupláss,frárennsli hefur verið lagað

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 14,00-14,30
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Stærð: 157,6fm
Fjöldi herbergja: 4ra herb.

Byggingarár: 1960
Bílskúr: 34,8fm

Goðheimar 4
104 Reykjavík

Ertu úr hverfinu? Festu þessa, og þú ert kominn heim! Falleg 122.8 fm. mikið
endurnýjuð 4ra  herbergja  neðri  sérhæð,  auk bílskúrs,  34,8 fm.  (pláss  fyrir  2
bíla)  Sér  inngangur.  Lýsing  eignar:  Steinsteypt  fjögurra  íbúða  hús  í  góðu
ásigkomulagi  að  utan  sem  innan.  Gott  skipulag.  Þrjú  góð  svefnherb.
Sérsmíðaðar innréttingar, lýsing frá Lumex. Gólfefni eru eikarparket og flísar.
Mikið  og  gott  skápapláss.  Stórar  flísalagðar  svalir.  Björt  stofa,  borðstofa  og
hol. Nýlega standsett baðherb. með vönduðum hreinlætist., flísum, hiti í gólfi.
Lagnir  hafa  verið  endurnýjaðar  bæði  rafmagn  og  frárennsli.  Góð  eign  á
vinsælum stað. Stutt í alla þjónustu og skóla.

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús OPIÐ HÚS í dag kl 14 - 15

Lækjarvað 15-25
Norðlingaholt

Verð: 27-35 mill
Stærð: 124-174 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006
Bílskúr: m.e. hæð

Glæsilegar  sérhæðir  að  Lækjarvaði  í  Reykjavík.   Húsin  eru  staðsteypt  á  hefðbundinn  hátt  og  eru  á
tveimur  hæðum  með  einni  íbúð  á  hvorri  hæð.  Bílskúr  og  stórar  svalir  á  bílskúrsþaki  fylgja  með  efri
sérhæðinni. Að framanverðu er upphitað bílastæði við bílskúrinn, að auki er sérstæði fyrir neðri hæð og
tvö önnur sameiginleg bílastæði.  Íbúðirnar skilast  fullbúnar að utan og tilbúnar til  innréttingar að innan.
Innveggir eru hlaðnir.Reykrör fyrir arin fylgir hverri íbúð.  Snjóbræðsla er fyrir framan bílskúr og í aðkomu.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

844 8611
hrafnhildurs@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús  frá kl.13:30-14:00

Langholtsvegur 22 
104 Reykjavík 

Verð: 52.000.000 
Stærð: 188 fm 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1944 

Bílskúr: Já 

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilegt einbýlishús á Langholtsvegi. Húsið er á tveimur hæðum og er nýbúið að
endurnýja  að nánast  öllu  leyti.  Baðherbergi  eru  tvö,  svefnherbergi  þrjú  og stofur  þrjár.  Tveir  inngangar
eru í húsið. Bílskúr er með húsinu. Nýtt parket er á gólfum og náttúruflísar. Innréttingar úr kirsuberjavið á
baði og í eldhúsi eru nýjar. Allir skápar í herbergjum einnig nýir. Öll tæki í eldhúsi og baði eru ný. Hiti er í
gólfi í eldhúsi og baði. Falleg lóð. Hagstæð lán áhvílandi. MÖGULEGA SKIPTI Á MINNA.

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

MJÓDD

Hringdu núna og bókaðu skoðun 

Berjarimi 26
112 Reykjavík

Verð: 18,6
Stærð: 74,3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 14,2
Bílskúr: Bílageymsl

Björt og falleg 2ja herbergja íbúð á góðum stað í Grafarvoginum. Húsið er tveggja hæða og er íbúðin á
efri hæðinni. Íbúðin er með sér inngangi af svölum. Komið er inn í flísalagt andyrir með góðum skápum.
Þaðan er komið í opið rými sem skiptist í eldhús, borðstofu og stofu. Eldhúsið er með ljósri innréttingu.
Útgengt  úr  stofu  á  vestur  svalir.  Inn  af  eldhúsi  er  þvottahús.  Herbergið  parketlagt.  Góð  lofthæð  er  í
íbúðinni. Geymsla fylgir í sameign. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 19:30-20:00

Logafold 152
112 Reykjavík

Verð: 65,0
Stærð: 296 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1984
Brunabótamat: 34

Bílskúr: 70fm

Glæsilegt einbýlishús á besta stað í Grafarvogi. Neðri hæð: Rúmgóð forstofa með góðum skápum. Inn
af forstofu er baðherbergi með sturtu. Eldhús með hvítri innréttingu og plássi fyrir borð, flísar á gólfi. Góð
stofa með arni, sólstofa og borðstofu. Eitt herbergi er á neðri hæðinni. Efri hæð: Sjónvarpshol, tvö góð
barnaherbergi, hjónaherbergi, stórt baðherbergi og þvottahús. Parket er á efrihæðinni. 70fm bílskúr, 3ja
tonna bílalyfta og loftpressa. Lofthæð í skúr 4,5 metrar. Skoðið myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 18:00-18:30

Barðastaðir 13
Reykjavík

Verð: 21.500.000
Stærð: 95,6 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.050.000
Bílskúr: Nei 

RE/MAX Senter  kynnir:  Falleg 3ja  herbergja  íbúð á jarðhæð í  Grafarvogi.  Komið inn í  flísalagt  hol  með
skápum. Svefnherbergin eru tvö og eru bæði parketlögð og með skápum. Baðherbergið flísalagt í  hólf
og gólf,  innaf er þvottahús. Fallegt eldhús með kirsuberjainnréttingu og flísum á gólfi.  Björt og rúmgóð
stofa  með  parket  á  gólfi  og  útgengt  út  í  garð.   Geymsla  og  hjólageymsla  er  í  sameign.  Þetta  er
skemmtilegt hverfi í Grafarvogi þar sem stutt er í alla þjónustu s.s skóla og leikskóla.

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Krókabyggð 11
Mosfellsbær

Verð: 25.900.000
Stærð: 97,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 15.300.000
Bílskúr: Nei 

Fallegt  3ja  herb.  97 fm endaraðhús á einni  hæð í  Mosfellsbæ. Komið er  inn í  flísalagða forstofu.  Stórt
rými  sem  skiptist  í  stofu  og  eldhús.  Eldhús  er  með  fallegum  innréttingum  og  flísalagt  á  milli  skápa.
Rúmgott  þvottahús  með  innréttingum  og  geymslulofti.  Baðherbergið  er  með  sturtu  og  baðkari.
Svefnherbergin eru tvö í íbúðinni,  rúmgott barnaherbergi og hjónaherbergi með skápum og þar útgengt
út  í  fínan garð.  Hátt  er  til  lofts  í  eigninni  sem gefur  skemmtilegt  yfirbragð.   Þetta er  flott  eign á flottum

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:00-15:30
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Verð: 25.000.000
Stærð: 74,5 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 8.760.000
Bílskúr: Nei

Hverfisgata 105 
101 Reykjavík

RE/MAX  FASTEIGNIR -  BÓAS  S.  699  6165  74,5  fm  2ja  herbergja
stórskemmtileg  íbúð á 4  hæð  með  skemmtilegu  útsýni á  góðum  stað
miðsvæðis á svæði 101 í Reykjavík. Komið er inn á gang þar sem verða flísar
á gólfi.Stofan er björt og rúmgóð og verður með eikarparketi á gólfi. Eldhúsið
er  opið  inn í  stofu,  mjög  falleg  eikar  innrétting.   Þvottahús í  íbúðinni.
Baðherbergið  er  mjög  glæsilegt  með  baðkari  og  sturtu  og  eru  flísar  á
veggjum  og  gólfi.   Svefnherbergið  er  undir  súð  og  er  því  mjög  rómantískt,
rúmgott með góðum skápum. Öll íbúðin verður parketlögð með eikarparketi
nema  baðherbergi,  þvottahús  og  gangur  en  þar  verða  flísar. Í  alla  staði  er
þetta mjög skemmtileg eign sem vert er að skoða.

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 15.00 - 16.00

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Bóas
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Verð: Frá 35 m
Stærð: 116 - 168 

Fjöldi herbergja: 3ja - 4ra
Byggingarár: 2006

Bjarkarás 1 - 29
Ásahverfi Garðabær

SÉRINNGANGUR Í  ÖLLUM  ÍBÚÐUM.  SÉRVERÖND  MEÐ  ÍBÚÐUM  Á
JARÐHÆÐ. STÓR HERBERGI OG STÓRAR STOFUR. BÍLSKÝLI MEÐ 22 AF
30  ÍBÚÐUM.  GLÆSILEGT  ÚTSÝNI  ÚR  HLUTA  ÍBÚÐA.   Um  er  að  ræða
fallegar íbúðir í tveggja hæða húsum á einum besta stað í Garðabæ. Íbúðirnar
verða  afhentar  fullbúnar  án  gólfefna  með  vönduðum  innréttingum  frá  HTH,
vönduð tæki frá AEG, flísalögðum baðherbergjum og þvottahúsgólfum. Húsin
eru  skemmtilega  teiknuð  og  verður  þeim  skilað  með  fullfrágenginni  lóð,
trjágróður  og  annað á  sínum  stað,  allt  fyrsta  flokks.  Sérlega  vel  staðsettar
íbúðir í  hjarta  Garðabæjar.  Verið  velkomin  að  hringja  og  bóka  skoðun,
nokkrar  íbúðir  eru  til  sýnis.  Skoðið  myndir á  www.bjarkarás.is
AFHENDING MARS 2007

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

GLÆSILEGAR EIGNIR

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
Lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Grettisgata 86
101 Rvk

Verð: 18.9
Stærð: 71,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.530.000

Íbúðin  var  parketlögð  úr  hlyn í  sumar.  Eldhús  er  rúmgott  með  hvítlakkaðri  innréttingu,  nýleg  eldavél.
Stofa er björt og góð með parket úr hlyn. Svefnherbergi er gott með nýlegum skápum, gluggi snýr út í
garð.  Baðherbergi  er  snyrtilegt,  flísalagt  gólf  og  hluti  af  vegg,  sturta  er  flísalögð.  Góð  geymsla  fylgir
íbúðinni. Sameign er öll hin snyrtilegasta og var endurnýjuð í sumar, flísalagður gangur, teppalagður stigi,
málað, eldvarnarhurðar í allar útihurðar íbúða. Þak og gluggar málaðir. BÓKIÐ SKOÐUN 899 0800

FASTEIGNIR

BÓKIÐ SKOÐUN - 899 0800

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is

Laugalækur 62
Reykjavík

Verð: 55.000.000
Stærð: 239 fm

Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 29,9 mill

Fallegt  214,6 fm endaraðhús við Laugalæk í  Reykjavík ásamt 24,5 fm bílskúr.  Húsið sem er á þremur
hæðum skiptist þannig: Á jarðhæðinni er stofa og borðstofa með fallegu eikarparketi á gólfum. Eldhús
með eldri innréttingu og sama eikarparketi á gólfi. Á annari hæð eru þrjú svefnherbergi, baðherbergi, hol
og  þvottahús. Í  kjallaranum  er  sjónvarpshol  með  eikarparketi á  gólfi  og  þar  er  einnig  aukaíbúð  með
teppalögðu svefnherbergi, elhúsi og baði.

FASTEIGNIR

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is

Tröllaborgir
Reykjavík

Verð: 47.800.000
Stærð: 205 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 30,3 mill
Bílskúr: 45 fm

205,3  fm eign í  tvíbýli á  góðum útsýnisstað ásamt  45,3  fm bílskúr.  Íbúðin á  efri  hæðinni  er  131,5  fm.
Komið  er  inn í  anddyri  með  flísum á  gólfi  og  forstofuskáp  og  þaðan  inn í  flísalagt  hol.  Eldhúsið  og
borðstofan  eru  með  flísum á  gólfi,  eldhúsið  er  með  snyrtilegri  innréttingu.  Stofan  er  björt  og  með
GLÆSILEGU  ÚTSÝNI.  Baðherbergið  er  flísalagt.  Hjónaherbergið  er  með  parketi á  gólfi  og  skápum.
Barnaherbergin þrjú eru öll með parketi á gólfi. Á neðri hæðinni er 73,8 fm auka íbúð með sérinngangi.

FASTEIGNIR

Góð eign með glæsilegu útsyni

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is

Kleppsvegur 44
LAUGARNESHVERFI

Verð: TILBOÐ 
Stærð: 99

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1963

FALLEGT ÚTSÝNI, SKEMMTILEGT HVERFI. Komið er inn í flísalagt anddyri  með skáp. Baðherbergi er
með  baðkari,  glugga  og  dúk á  gólfi.  Eldhús  er  með  snyrtilegri  viðarinnréttingu  með  hvítum  hurðum,
útsýnisglugga og p.parket á gólfi. Herbergi er á milli eldhúss og baðherbergis. Stofa er stór og björt með
parketi á  gólfi,  stórum  gluggum  og  útgengt  út á  suðursvalir.  Útsýni  er  yfir  alla  borgina.  Á
svefnherbergisgangi er gott skápapláss, tvö svefnherbergi með skápum og lítil geymsla í enda. Geymsla

FASTEIGNIR

LAUS - TILBOÐ ÓSKAST

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is





KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
Starfsmenn vantar í eftirtalin 

störf frá áramótum

• Stuðningsfulltrúi í 70% stöðu.

• Matráður í 100% stöðu í janúar og 

febrúar.

• Íþróttakennari v/foreldraorlofs

Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 515 
5900.

Laun samkvæmt kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.

Hvetjum konur jafnt 
sem karla til að sækja 

um störfin.



KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólinn Álfatún
• Matsveinn óskast til starfa í mötuneyti 

leikskólans Álfatúns í Kópavogi.

 Um er að ræða fullt starf. Vinnutími getur 
verið sveigjanlegur.

 Í leikskólanum er lögð áhersla á hollt og 
fjölbreytt fæði. 

 Í eldhúsi leikskólans eru eldaðar tvær 
máltíðir á dag auk síðdegishressingar.

Leikskólinn er þátttakandi í Sokrates-
Comeniusáætlun Evrópusambandsins og er í 
samstarfi við fjóra skóla í Evrópu.

Áhugasamir hafi samband við leikskólastjóra, 
Jóhönnu Thorsteinson, í síma 863 9111.
Laun samkv. kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og SfK.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja

 um starfið.

21.900.000
Falleg 92,1 fm. 3ja herbergja sérhæð á 1. hæð með sérinngang á grónum stað 
í Kópavogi ásamt 30,6 fm bílskúr samtals 122,7 fm.  
Olga tekur á móti gestum 

Fr
u

m

Langabrekka 13, 1. hæð - 200 Kóp

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00

S. 510 3500 | Hlíðasmári 15 | 201 Kópavogur | Fax 510 3501 | www.eignatorg.is

Guðrún Hulda Ólafsdóttir hdl. og lögg. fast.sali

4ra herbergja
2. hæð

Góð 4ra herb. íbúð 93,3 fm á annari hæð í góðu fjölbýli, parket og
flísar á gólfum. Þetta er falleg og björt íbúð sem getur verið laus
við kaupsamning. Áhvílandi 15,7 millj með 4,15% vöxtum
hjá Landsbankanum. Nánari upplýsingar í síma 892 1931.

Verð 21,6 millj.

Furugrund

200 Kóp.

Fr
um

Bolholt 4 
Reykjavík

(áður Ísleifur Jónsson ehf.)

Næsta hús á milli Kauphallar Íslands og 
Laugavegs 180

– Til leigu –
Eftirtaldir hlutar í húsinu Bolholti 4, Reykjavík, 
eru til leigu. 

1. Verslunarhúsnæði á 1. hæð austur 
sem er: 245,4 fm

2. Skrifstofu- eða iðnaðarhúsnæði 
á 2. hæð austur: 219,5 fm

3. Skrifstofu- eða iðnaðarhúsnæði 
á 2. hæð vestur: 170,5 fm

4. Vöruskemma á baklóð, 
óupphituð: ca:  250,0 fm

Leigist í ofangreindum hlutum eða saman 
eftir nánara samkomulagi.

Innangengt er á milli hluta eins og er.

Allar upplýsingar gefur: 

Ragnar Aðalsteinsson 
f.h. Grensás ehf. - netfang: grensas@isl.is 
Sími: 893 8166. 













Í messu með syninum


