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SPENNANDI STARFSTÆKIFÆRI

Umsóknarfrestur er til og með 21. janúar nk.

Áhugasömum er bent á að leggja inn umsókn á heimasíðu Ráðningarþjónustunnar www.radning.is

og sækja þar um viðkomandi störf.

Umsjón með störfunum hefur Inga Steinunn Arnardóttir, inga@radning.is

Spennandi starfstækifæri eru nú í boði hjá alþjóðlegu farsímafyrirtæki með höfuðstöðvar á Íslandi.  Fyrirtækið veitir GSM
farsímaþjónustu í yfir 170 löndum og er rík áhersla lögð á tæknilegar nýjungar á sviði alþjóðlegrar farsímaþjónustu.

Leitað er eftir skapandi og árangursdrifnum einstaklingum sem hafa áhuga á að starfa með öflugri liðsheild í 
alþjóðlegu umhverfi fyrir íslenskt fyrirtæki í útrás og taka virkan þátt í uppbyggingu þess.

Starfssvið:
• Færsla bókhalds og afstemmingar
• Önnur tilfallandi verkefni

Hæfniskröfur:
• Góð bókhaldsreynsla
• Enskukunnátta
• Nákvæm og sjálfstæð vinnubrögð

Starfssvið:
• Umsjón með markaðsmálum
• Umsjón með vöruþróun, ímyndar- og  vörumerkjastjórnun
• Samstarf við dreifingaraðila víða um heim
• Umsjón og þátttaka í sýningum og ráðstefnum erlendis
• Almannatengsl

Hæfniskröfur:
• Góð reynsla af markaðsmálum
• Menntun á sviði markaðsfræða æskileg
• Góðir samskiptahæfileikar
• Áhugi fyrir ólíkum menningarheimum
• Mjög góð enskukunnátta
• Önnur tungumálakunnátta æskileg

Starfssvið:
• Ábyrgð og umsjón með sölumálum
• Greining viðskiptatækifæra og þróun farsímamarkaðar erlendis
• Samskipti og aðstoð við samstarfs- og dreifiaðila
• Gerð söluáætlana og eftirfylgni
• Viðskiptaþróun

Hæfniskröfur:
• Góð reynsla af sölustörfum
• Góðir stjórnunar- og leiðtogahæfileikar
• Hæfni í samningum
• Góðir samskiptahæfileikar
• Nákvæm og skipulögð vinnubrögð
• Geta til að vinna undir álagi

BÓKARI - 50% STARF FORRITARI

MARKAÐSRÁÐGJAFI SÖLUSTJÓRI

Starfssvið:
• Gagnagrunnsforritun
• Forritun á reikningsskilakerfum og á vefsíðu

Hæfniskröfur:
• Góð reynsla af sambærilegum störfum
• Góð enskukunnátta



Ráðgjafar - Næturvörður
Næturvörður
Samtök áhugafólks um áfengis og vímuefnavandann óska eftir
að ráða næturvörð  til afleysingastarfa á Sjúkrahúsið Vog sem 
fyrst. Um vaktavinnu er að ræða.

Upplýsingar veitir Hjalti Þór Björnsson dagskrárstjóri sími
824 7620  netfang: hjalti@saa.is

Umsóknir berist til Hjalta , með tölvupósti eða Stórhöfða 45
110 Reykjavík, merktar “næturvörður”  eigi síðar en 22. jan. n.k.

Áfengisráðgjafar

Hjá hjá Samtökum áhugafólks um áfengis og vímuefnavand-
ann  starfa nú  um 45 ráðgjafar við áfengis og vímuefnameð-
ferð  á hinum ýmsum  starfsstöðvum  Samtakanna.

Vegna aukinna umsvifa viljum við nú að fjölga í hópnum. 
Því eru nú  auglýst  laus störf áfengis og vímuefnaráðgjafa.

Um er að ræða áhugaverð störf er hefjast með 2ja ára starfs-
þjálfun sem fram fer á Sjúkrahúsinu Vogi og  öðrum starfstöðv-
um SÁÁ. 

Unnið er á vöktum á öllum starfsstöðvum SÁÁ.

Upplýsingar um störfin gefur Hjalti Björnsson dagskrárstjóri
hjalti@saa.is   sími 824 7620

Umsóknaeyðublöð eru hjá móttökuriturum á Vogi

Umsóknir berist SÁÁ, Stórhöfða 45, 112 Reykjavík í síðasta lagi   
22. janúar n.k. (eldri umsóknir óskast endurnýjaðar).





Ný störf hjá Norðuráli

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

Störf í kerskála og skautsmiðju
Duglegir og samviskusamir starfsmenn óskast á 12
og 8 tíma vaktir í kerskála og skautsmiðju. Störfin eru 
fjölbreytt og tækifæri gefast til að öðlast mikilvæga 
starfsþekkingu.

Ræstitæknir
Við óskum eftir að ráða duglegan og stundvísan 
einstakling til að starfa við ræstingar hjá Norðuráli.
Um dagvinnu er að ræða og stundum helgarvinnu.

Bókari
Við viljum ráða öflugan einstakling í afleysingar í 
reikningshaldi. Starfið gæti t.d. hentað nemanda 
í viðskiptafræði sem vill öðlast hagnýta reynslu í 
atvinnulífinu.  Um er að ræða fullt starf í júní, júlí
og ágúst 2007 en hlutastarf á vor og haustmánuðum.

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

Hvernig sækir þú um?
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is
fyrir 20. janúar næstkomandi.

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.

Norðurál
Hjá okkur starfa nú um 400 manns að margvíslegum verkefnum. 
Norðurál framleiðir árlega 220.000 tonn af áli til útflutnings og 
unnið er að stækkun álversins sem felur í sér að framleiðslugetan 
verður aukin í 260.000 tonn á þessu ári.



Hefur þú áhuga á 
hönnun og húsbúnaði?

Hæfniskröfur:



Foldaskóli Arkitektar,
byggingafræðingar

Umsóknir sendist til
Páls Gunnlaugssonar
pall@ask.is
sem gefur jafnframt nánari upplýsingar.

Geirsgötu 9 • 101 Reykjavík • Sími 515 0300
www.ask.is
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Viljum ráða arkitekt og bygginga-
fræðing til starfa sem fyrst.

Leitum að góðu fólki!

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál.

Erum með smíðagengi sem getur byrjað strax
Vanir mótauppslætti og járnabindingum

 Nánari upplýsingar í síma 517 4530
www.intjob.is

SMÍÐAGENGI
tilbúnir í verkefni

IntJob starfsmannaleiga  •  Hagasmára 1  •  201 Kópavogur  •  intjob.is



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

- vi› rá›um

Verslunarstjórn

Vegna aukinna umsvifa óska Samkaup a› rá›a verslunarstjóra.
Um er a› ræ›a stö›ur á stór-höfu›borgarsvæ›inu og stö›ur í
fer›afljónustuverslunum á landsbygg›inni.

Vi› leitum a› metna›arfullum einstaklingum, samstarfsfúsum og sjálfstæ›um.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 19. janúar nk.
Uppl‡singar veitir Baldur Jónsson. Netfang: baldur@hagvangur.is

Samkaup hf rekur 36 verslanir undir

merkjum Samkaup úrval, Samkaup

strax, Kaskó og Nettó og eru flær

ví›a um landi›. Hjá Samkaupum hf

starfa í dag 750 manns og margir

me› langan starfsaldur. Frekari

uppl‡singar má finna á heimasí›u.
www. Samkaup.is

Starfssvi›
Ábyrg› á rekstri verslunar
Dagleg stjórnun
Starfsmannahald
Samskipti vi› vi›skiptavini
Birg›ahald og önnur tilfallandi störf

Menntun og hæfniskröfur
Gó› almenn grunnmenntun
Reynsla af verslunarstörfum
Reynsla af stjórnun og rekstri
Gó›ir skipulagshæfileikar
Reynsla af starfsmannahaldi
Rík fljónustulund

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

- vi› rá›um

firóunarsamvinnustofnun Íslands (fiSSÍ) óskar eftir a› rá›a sérfræ›ing
á svi›i félagslegra verkefna í Níkaragva.

Starf sérfræ›ings felst í flví a› skipuleggja, hanna og st‡ra félagslegum verkefnum á vegum
fiSSÍ í Níkaragva. Verkefnin eru undirbúin og unnin í nánu samstarfi vi› stjórnvöld, stofnanir
og félagasamtök í landinu, en ríkismál í Níkaragva er spænska. A›alstarfsstö› sérfræ›ingsins
ver›ur í höfu›borginni en verkefnin geta veri› dreif› um landi›. Talsver› fer›alög innanlands
geta flví fylgt starfinu flar sem starfsma›ur fer›ast einn og oft vi› misjafnar a›stæ›ur.

Kröfur um menntun og starfsreynslu
Háskólamenntun á svi›i félagsvísinda er skilyr›i.
Starfsreynsla af félagslegum verkefnum, reynsla af verkefnastjórnun og fjármálastjórn.
Starfsreynsla af erlendum vettvangi.

A›rar hæfniskröfur
fiekking á flróunarmálum sem og a›fer›afræ›i vi› hönnun slíkra verkefna.
fiekking á a›stæ›um í Níkaragva e›a Rómönsku-Ameríku.
Gó› kunnátta í spænsku og ensku, auk íslensku.
Gó›ir samskiptahæfileikar og a›lögunarhæfni.
Gó› tölvukunnátta

Nánari l‡singu á starfinu og svör vi› fyrirspurnum má sjá á heimasí›u Hagvangs.
Umsóknir skulu vinsamlega fylltar út á heimsí›u Hagvangs www.hagvangur.is fyrir
11. febrúar nk. Uppl‡singar um starfi› veitir Albert Arnarson rá›gjafi, albert@hagvangur.is

firóunarsamvinnustofnun Íslands
(fiSSÍ) er sjálfstæ› ríkisstofnun sem
heyrir undir utanríkisrá›uneyti›. Hún
var stofnu› me› lögum ári› 1981 og
er ætla› a› vinna a› tvíhli›a samstarfi
Íslands vi› flróunarlönd. Áhersla er
lög› á samvinnu vi› flau lönd flar sem
lífskjörin eru lökust og er a›sto›in
einkum veitt á fleim svi›um flar sem
Íslendingar búa yfir sérstakri flekkingu
og reynslu.

www. iceida.is

Félagsleg verkefni í Níkaragva

tækni



Í SKEMMTILEGU
STARFSUMHVERFI?

VILTU VINNA
MEÐ BÖRNUM

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11

Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

FRÍSTUNDARÁÐGJAFAR
/LEIÐBEINENDUR
Á FRÍSTUNDAHEIMILUM
Til starfa óskast fólk Í hlutastörf sem hefur náð 
20 ára aldri og getur tekið að sér skapandi starf 
með 6–9 ára börnum á eftirfarandi sviðum:

List- og verkgreinum, s.s. tónlist, myndlist,
leiklist, smíði, textíl.
Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni (hópastarf,
barnafundir, vinátta og samvera)

Hægt er að nálgast frekari upplýsingar og
sækja um störfin á heimasíðu ÍTR, www.itr.is
og hjá starfsmannaþjónustu ÍTR, Fríkirkju-
vegi 11, í síma 411 5000.

.

Völuskrín
óskar eftir að ráða starfsfólk til framtíðarstarfa í
verslun sinni. Vinnutími er frá 11-18 virka daga og

einstaka laugardaga skv. samkomulagi frá kl. 12-16.
  

Einnig kemur til greina að ráða tvo starfsmenn sem
skipta deginum á milli sín og starfa frá 11-16 tvo

daga vikunnar og 14-18 þrjá daga vikunnar.

Þá óskum við eftir bókara í hlutastarf ca. 1 dag í
viku og sölumann í hlutastarf í heildverslun okkar.

Við leitum eftir sjálfstæðum, drífandi, traustum
og ábyrgum einstaklingum sem hafa gaman af

náttúrulegum leikföngum og spilum.

Umsóknir óskast sendar á box@frett.is merkt
“Völuskrín”

eða til Fréttablaðsins.



www.toyota.is

Toyota Kópavogi
Nýbýlavegi 4
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota Kópavogi 
leitar að ráðgjafa í Söludeild nýrra bíla

Starfssvið
Sala nýrra bíla
Ráðgjöf til viðskiptavina
Frágangur á sölu

Hæfniskröfur
Þekking og áhugi á bílum
Reynsla af sölumennsku
Mikil þjónustulund
Þekking á Word og Excel

Toyota Kópavogi leitar eftir einstaklingum sem eru 
metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, liprir í 
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Við leitum að drífandi og framsæknum sölumanni 
sem hefur áhuga á að takast á við krefjandi og 
spennandi starf.

Vinnutími kl. 9-18.

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu 
fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og 
samhentu starfsfólki.

Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 22. janúar nk.
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 
atvinna@toyota.is. Nánari upplýsingar veitir Fanný 
Bjarnadóttir í síma 570-5070.

Toyota Kópavogi er umboðsaðili 

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta 

á höfuðborgarsvæðinu. Starfsmenn 

fyrirtækisins byggja gildi sín og

viðmið í starfi á The Toyota Way:

Stjórnunar-, þjónustu- og 

mannauðsstefnu Toyota.   

Gagnkvæm virðing og náin 

samvinna eru hornsteinar í daglegri 

starfsemi Toyota Kópavogi. Hverri 

áskorun er tekið fagnandi hendi og 

leita starfsmenn stöðugt leiða til að 

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi 

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.
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Þeir gangast ekki við 
tölvu-nördastimplinum
en kjósa að kalla sig 
góða fagmenn á sviði 
upplýsingatækni.

Á vormánuðum síðasta árs 
var fyrirtækið 1984 ehf. 
stofnað. Eigendur þess eru 
þeir Mörður Ingólfsson og 
Sigurður Þ. Einarsson. Með 
nafngiftinni 1984 vísa þeir 
til skáldsögu George Orwell 
þar sem vel er fylgst með 
öllu sem gerist. Þetta á 
ágætlega við í tilfelli þeirra 
kappa, því 1984 sérhæfir sig 
í að sjá til þess að tölvumál 
fyrirtækja gangi snurðu-
laust fyrir sig. „Okkur 
fannst þetta nafn sérlega 
heppilegt þó að munurinn á 
okkur og sögunni sé sá að 
okkar vakandi auga er öllu 
jákvæðara, enda felst starf-
semi kerfisstjóra almennt í 
því að allt gangi eins og það 
á að ganga,“ segir Mörður.

Starfsemi þeirra felst 
fyrst og fremst í því að 
aðstoða fyrirtæki í sam-
bandi við val og uppsetn-
ingu á net- og tölvubúnaði, 
tölvupóstþjónustu, öryggis-
mál, gagnaöryggi og hýs-
ingu á vefsvæðum. „Þetta 
gerum við svo að viðskipta-
vinir okkar geti einbeitt sér 
að sinni kjarnastarfsemi og 

þurfi ekki að hafa áhyggjur 
af þessu,“ segir hann.

Áður störfuðu þeir félag-
ar báðir við að þjónusta 
háskólastofnanir og fyrir-
tæki á sviði tölvumála. Þeir 
eru því öllum hnútum kunn-
ugir á þessu sviði. 

„Við sáum fram á að með 
þekkingu okkar gætum við 
boðið fram þjónustu sem 
við teljum að gæti einfaldað 
málin hjá mörgum. Okkar 
lausnir byggja á frjálsum 
hugbúnaði, en á undanförn-
um árum hefur slíkur bún-
aður verið að taka yfir 
meðal annars í Bandaríkj-
unum og víðar. Til dæmis 
hefur München-borg alger-
lega skipt yfir í þennan hug-
búnað sem býr yfir ótal 
kostum umfram séreigna-
hugbúnað. Einn helsti kost-
urinn er til að mynda sá að 
það þarf ekki að borga af 
honum nein leyfisgjöld og 
það kunna margir vel að 
meta.“ Spurður að því hvort 
þeir félagarnir séu hefð-
bundin tölvunörd svarar 
Mörður að svo sé alls ekki. 
„Ég myndi frekar kjósa að 
kalla okkur góða fagmenn á 
sviði upplýsingatækni. 
Sjálfviljugur tek ég ekki á 
mig einhverja svona 
stimpla,“ segir hann og 
hlær.

Fylgjast vel með 
öllu sem gerist

» 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

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.

Aðstoðardeildarstjórastaða
Laus er staða aðstoðardeildarstjóra á móttökudeild á 4. hæð.
Starfsemin á móttökudeildinni er sérstæð því þar eru rými
fyrir skammtímadvöl og biðpláss. Starfsemin mótast því af
teymisvinnu hjúkrunarfræðinga, lækna og sjúkraþjálfa til að
stuðla að sem bestri þjálfun og endurhæfingu fyrir þá heim-
ilismenn sem dvelja á deildinni.

Eir hjúkrunarheimili rekur fjölbreytta þjónustu við aldraða,
þar eru 9 hjúkrunardeildir, dagdeild, sjúkraþjálfun, dægra-
dvöl og einnig heimahjúkrun og þjónusta við íbúa í Eirar-
húsum þar sem eru 37 öryggisíbúðir.

Hjúkrunarfræðingar er velkomnir að koma og kynna sér
starfsemina.

Upplýsingar veita 
Hjúkrunarforstjóri, Birna Kr. Svavarsdóttir eða 
deildarstjóri, Kristín Högnadóttir í síma. 522 5700. 

Umsóknir er einnig hægt að senda á fraedsla@eir.is

Hjúkrunarfræðingar



Rafmagnstæknifræðingur / Iðnfræðingur

Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða rafmagns-
tæknifræðing eða iðnfræðing í tækni og 
þjónustudeild félagsins í Reykjavík.
Starfið felst í hönnun raflagna, rafbúnaðar og 
stýringa, gerð verklýsinga kostnaðaráætlana 
og útboðsgagna ásamt umsjón og eftirliti 
með verkum.
Einnig tæknileg aðstoð við starfsmenn 
þjónustudeildar varðandi uppsetningar og 
viðhald búnaðar.
Leitað er að þjónustu-og samstarfsliprum
einstaklingi með reynslu á ofangreindu sviði
og getur starfað sjálfstætt.
Um er að ræða framtíðarstarf sem stendur 
báðum kynjum jafnt til boða.

Allar nánari upplýsingar veitir forstöðumaður:
Árni Ingimundarson.
Sími 550-9940
arni@odr.is

Oliudreifing ehf
 www.odr.is

Laus störf hjá
Olíudreifingu ehf.

Olíudreifing ehf. sér um dreifingu á fljótandi eldsneyti fyrir 
Olíufélagið ehf. og Olíuverzlun Íslands hf.
Félagið hefur starfað frá 1. janúar 1996.
Sjá nánari upplýsingar um fyrirtækið á www.oliudreifing.is

www.toyota.is

Toyota á Íslandi
Nýbýlavegi 8
200 Kópavogur
Sími: 570-5070

Komdu og keyrðu með okkur

Toyota á Íslandi er innflytjandi 

Toyota bifreiða, vara- og aukahluta. 

Starfsmenn fyrirtækisins byggja 

gildi sín og viðmið í starfi á The 

Toyota Way: Stjórnunar-, þjónustu- 

og mannauðsstefnu Toyota.

Gagnkvæm virðing og náin 

samvinna eru hornsteinar í daglegri 

starfsemi Toyota á Íslandi. Hverri 

áskorun er tekið fagnandi hendi og 

leita starfsmenn stöðugt leiða til að 

tryggja áframhaldandi framfarir í 

öllu því sem við kemur starfsemi 

fyrirtækisins og þjónustu gagnvart 

viðskiptavinum þess.

Vegna aukinna umsvifa óskar Toyota á Íslandi 
að ráða starfsmann í Þjónustuver.

Starfssvið
Upplýsingagjöf í síma fyrir allar deildir
Innbókanir á verkstæði
Tækniupplýsingar til viðskiptavina
Önnur tilkallandi verkefni

Hæfniskröfur
Góð þekking á bílum er nauðsynleg 
Viðgerðarþekking kostur
Góð grunnfærni á tölvur

Toyota á Íslandi leitar eftir einstaklingum sem eru 
metnaðargjarnir, samviskusamir og jákvæðir, liprir í 
mannlegum samskiptum og með ríka þjónustulund.

Leitað er að drífandi starfskrafti með þægilegt viðmót 
og ríka þjónustulund, sem er fljótur að tileinka sér 
ný vinnubrögð.

Vinnutími er frá kl. 8-17 og  kl. 9-18 aðra hvora viku.

Í boði er spennandi framtíðarstarf hjá framsæknu 
fyrirtæki sem hefur á að skipa metnaðarfullu og 
samhentu starfsfólki.

Umsóknarfrestur rennur út mánudaginn 22. janúar nk.
Áhugasamir sendi umsóknir ásamt ferilskrá á netfangið 
atvinna@toyota.is. Nánari upplýsingar veitir Fanný 
Bjarnadóttir í síma 570-5070.
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HRAFNISTA

HJARTANLEGA VELKOMIN
Starfsfólk á deild 4B og á vistheimili Hrafnistu 

leitar að góðum félögum til að slást í hópinn

 Sölufólk óskast! 
Sölufólk óskast til að selja merkið 
Hjálparhöndin, sem selt er til styrktar 

stofu Samhjálpar fyrir utangarðsfólk.

Góð sölulaun í boði!

Upplýsingar í síma 561 1000 og á www.samhjalp.is



UMBROTSMAÐUR
Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á Indesign 

og gott auga fyrir útlitshönnun.

F R J Á L S T ,  Ó H Á Ð  D A G B L A Ð

MYNDVINNSLA
Æskilegt að viðkomandi hafi góða þekkingu

á Photoshop og litgreiningu.

Eftirtalin störf eru laus til umsóknar:

Umsóknir sendist á janus@dv.is

Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar
Lausar stöður

TM Software er alþjóðlegt hugbúnaðarfyrirtæki með skrifstofur í 11 löndum og um 450 starfsmenn. 
Fyrirtækið þjónar yfir 1.800 viðskiptavinum í fleiri en 20 löndum í fjórum heimsálfum. TM Software 
er í fremstu röð við þróun hugbúnaðar, ráðgjöf og rekstur upplýsingakerfa og býður fjölbreyttar 
lausnir í nánu samstarfi við helstu upplýsingatæknifyrirtæki heims.

TM Software hefur undanfarin sex ár hlotið viðurkenningu sem eitt af 500 framsæknustu 
fyrirtækjum Evrópu. 

Tæknimenn-sérfræðingar
í útstöðvarekstri
Starfssvið:
• Starfið felst í fjölbreyttum verkefnum við daglegt eftirlit 

og umsjón með tölvukerfum fyrir mörg af leiðandi og 
framsæknustu fyrirtækjum landsins. 

• Unnið er með nýjustu tækni á hverjum tíma. 
• Þetta er draumastarfið fyrir þá sem hafa gaman af tækni, 

fjölbreyttum mannlegum samskipum og lifandi  
starfsumhverfi. 

• Lögð er áhersla á að einstaklingar geti vaxið og þróast          
í starfi.

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð þekking á Windows stýrikerfum skilyrði.
• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski 

ásamt lipurð í samskiptum.
• Æskileg menntun er t.d. rafeindavirkjun, tölvudeild 

Iðnskólans eða önnur menntun á tæknisviði. 
• Starfsreynsla æskileg en efnilegir einstaklingar með 

t.d. MCSA, MCSE eða MCP gráður koma einnig til greina.

Sérfræðingar
í þjónustumiðstöð
Starfssvið:
• Starfið felst í úrvinnslu tæknilegra fyrirspurna 

og verkbeiðna, lausn þeirra og skráningu. 
• Spennandi starf fyrir þá sem hafa gaman af tækni, 

fjölbreyttum mannlegum samskiptum og lifandi 
starfsumhverfi. 

• Lögð er áhersla á góða vinnuaðstöðu og að einstak-
lingar geti vaxið og þróast í starfi.  

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð alhliða þekking á upplýsingatækni. Þekking á Windows 

stýrikerfum nauðsynleg.
• Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski ásamt 

lipurð í samskiptum.
• Menntun á tæknisviði er æskileg. Starfsreynsla æskileg 

en efnilegir einstaklingar með góðan tölvubakgrunn 
koma einnig til greina. Microsoft gráður eru kostur.

Gætt ver›ur fyllsta trúna›ar var›andi allar umsóknir 
og fyrirspurnir. 

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfsmannastjóri.
Umsóknir með ferilskrá sendist til starfsmannastjóra
torfi@t.is, fyrir 23. janúar nk. www.tm-software.com
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Við stækkum hópinn
Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna fyrir viðskiptavini okkar



AKUREYRI ...gáfnaljós

Skipholti 33 • 105 Reykjavík • Sími 553 5600
www.rafsol.is • rafsol@rafsol.is

RAFVIRKJA
Rafsól óskar eftir

Uppl‡singar veittar hjá Rafsól
Skipholti 33, e›a í síma 553 5600.

Við leitum að vönum rafvirkja
til framtíðarstarfa
Fjölbreytt og skemmtilegt starf.
Í boði eru góð laun og
hlunnindi fyrir réttan mann.

Góð laun og hlunnindi
fyrir rétttan mann!

RAFVIRKJA

Um starfið:
Vefstjóri Húsasmiðjunnar er ábyrgur fyrir öllum vefsíðum fyrirtækisins en 
þær eru fjórar talsins í dag.  Viðkomandi verður þátttakandi í stefnumótun og 
þróun vefsíðna Húsasmiðjunnar,  ber ábyrgð á nýtingu heimasíðnanna sem
markaðstæki í tengslum við markaðsstefnu félagsins, upplýsingamiðlunar til 
neytenda og margt fleira.
Vefstjóri Húsasmiðjunnar starfar í markaðsdeild Húsasmiðjunnar.

Menntunar- og hæfniskröfur:
Háskólamenntun er kostur.
Reynsla af sölu- og/eða markaðsmálum.
Þekking á Internetinu og tölvum æskileg.
Reynsla eða þekking af vefsíðugerð er kostur.
Hæfni í íslenskri tungu.
Almenn kurteisi og frumkvæði í vinnubrögðum.

Um ferlið:
Umsækjendur skulu senda tölvupóst til markaðsstjóra Húsasmiðjunnar 

Jóns Viðars Stefánssonar, jonvidar@husa.is, fyrir 26. janúar n.k.

Öllum umsóknum verður svarað skriflega fyrir miðjan febrúar.

Einnig er hægt að sækja um hjá starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, 
Guðrúnu Kristinsdóttur, á aðalskrifstofu Húsasmiðjunnar í Holtagörðum við 
Holtaveg, 104 Reykjavík.

Vefstjóri
Húsasmiðjunnar

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem 
vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins. Húsa-
smiðjuverslanir eru 21 á landsvísu.

Í verslunum okkar höfum við á 
boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir.

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum

mikla áherslu á að starfsmenn eigi
þess kost að eflast og þróast í starfi.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.

Húsasmiðjan óskar eftir að ráða vefstjóra.
Leitað er eftir einstaklingi með áhuga á vefmálum.

F
í

t
o

n
/

S
Í

A

Domo leggur áherslu á úrvals matargerð og
fagmannlega þjónustu í notalegu umhverfi.

Óskum eftir fólki í uppvask og þrif, í vaktavinnu.

Vegna mikilla anna getum við bætt við okkur 
kraftmiklu og metnaðarfullu ungu fólki, sem
hefur áhuga á að læra matreiðslu í framsæknu 
og faglegu eldhúsi.

Áhugasamir geta komið á staðinn í viðtal
milli klukkan 13 og 16, alla virka daga.

Ragnar Ómarsson, yfirmatreiðslumaður,
í síma  og Þráinn Júlíusson, 
yfirmatreiðslumaður, í síma .
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Vodafone leitar að rauðu,
traustu og kraftmiklu starfsfólki!

Vodafone óskar eftir að ráða starfsmenn á tæknisvið. Um er að ræða lifandi 
störf í öflugum hópi sérfræðinga og tæknimanna. 

Við leitum að fólki með góða samskiptahæfileika og vilja til að leggja sitt af 
mörkum til að ná metnaðarfullum markmiðum Vodafone. Viðkomandi aðilar 
þurfa jafnframt að vera tilbúnir að tileinka sér nýjungar í fjarskiptaheiminum. 

Símstöðvadeild
Starfslýsing
Starfið felur í sér rekstur og þróun miðlægs hluta fjarskiptakerfis
Vodafone. Má þar nefna símstöðvar, talhólf, frelsiskerfi, SMS-kerfi, 
GPRS-kerfi o.fl.   
Hæfniskröfur
Þekking og reynsla af vinnu við ofangreind fjarskiptakerfi er mjög 
æskileg, en ekki skilyrði hafi viðkomandi BS gráðu í tölvunarfræði 
eða rafmagns-, verk- eða tæknifræði. 

Radíó og þráðlaus aðgangur
Starfslýsing
Starfið felur í sér rekstur á radíókerfum Vodafone, sem staðsett eru 
víða um landið, svo sem GSM-búnaði, örbylgjukerfi og endurvarpa.
Unnið er í nánu samstarfi við aðrar rekstrar- og uppsetningareiningar
félagsins. 
Hæfniskröfur
•  Rafeindavirkjun og/eða rafmagnstæknifræði. 
•  Reynslu af rekstri fjarskiptakerfa.

Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.
Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is fyrir 22. janúar 2007. 

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.

í lagnadeild BYKO á Suðurnesjum

Dagleg umsjón með lagnadeild

Innkaup og sala á lagnaefni

Þróun lagnadeildar

GÆÐI Á LÆGRA VERÐI

Umsóknir berist til Elfu B.

Hreinsdóttur, Skemmuvegi 

2, 200 Kópavogi eða með 

tölvupósti elfa@byko.is fyrir 

22. janúar. Einnig er hægt 

að sækja um starfið á vef 

BYKO, www.byko.is

Farið verður með allar umsóknir 

sem trúnaðarmál og öllum 

umsóknum verður svarað.

BYKO leitar að metnaðarfullum einstaklingi  í 

lagnadeild BYKO á Suðurnesjum

FRAMTIÐARSTARF

S T A R F S S V I Ð :

H Æ F N I S K R Ö F U R :

Menntun eða reynsla af pípulögnum æskileg

Reglusemi og skipulagshæfni

Lipurð, gleði og drifkraftur til að ná árangri í starfi

Viðkomandi þarf að vera eldri en 25 ára

Nánari upplýsingar veita Víðir Atli, verslunarstjóri, í síma 

421-7000 og Elfa, starfsþróunarstjóri, í síma 5154161 eða 

með tölvupósti, elfa@byko.is



Geislafræðingar hétu 
áður röntgentæknar.

Katrín Sigurðardóttir, 
geislafræðingur og 
umsjónarmaður geisla-
fræðinámsins, segir um 
150 virka geislafræðinga 
vera starfandi á Íslandi og 
alltaf vanti fleiri.

Geislafræðingar starfa 
innan heilbrigðiskerfisins 
og báru áður starfsheitið 
röntgentæknar. 
Geislafræðingar fram-
kvæma rannsóknir sem 
liggja til grundvallar 
myndgreiningu sem fram-
kvæmd er á myndgrein-
ingastofum innan heil-
brigðisgeirans.
Katrín segir að tækni-
framfarir stuðli stöðugt að 
nýjum rannsóknaraðferð-
um innan fagsins. „Nýj-
asta tölvutæknin er 
kannski það sem er mest 
spennandi við starfið. En 

sem dæmi má nefna segul-
ómun sem er ein af nýrri 
rannsóknaraðferðum sem 
við notumst við,“ segir 
Katrín.

Geislafræðingar þurfa 
stúdentspróf og segir Katr-
ín æskilegt að það sé af 
raungreinabraut, þrátt 
fyrir að það sé ekki skilyrði 
enn sem komið er. Námið 
var áður kennt í Tæknihá-
skóla Íslands, en er nú skipt 
á milli Háskólans í Reykja-
vík og Háskóla Íslands, en 
mun verða fært alfarið yfir 
í Háskóla Íslands á næsta 
ári. Námið er 90 eininga 
BSc-nám sem oftast tekur 
þrjú ár. Til að geta starfað 
við geislafræði og geta 
kallað sig geislafræðing 
þarf síðan að bæta við sig 
30 eininga framhaldsnámi. 
Unnið er að mastersnámi í 
geislafræðinni sem verður 
boðið upp á innan skamms í 
Háskóla Íslands. 

Fjölbreytt og 
spennandi starf

Atvinnuskortur getur verið árstíðabundinn, en það er 
mest í árslok og ársbyrjun.

Árið 2006 var atvinnuleysi að jafnaði 1,3%, Þar af 1,8% 
meðal kvenna og 0,9% meðal karla. Mest var atvinnuleysið 
í upphafi árs, 2,6% en svo fór það minnkandi eftir því sem 
leið á árið fram í október þegar það varð 1,0%. Síðustu 2 
mánuðina jókst það aftur lítið eitt og var þannig 1,2% í lok 
síðasta árs.

Í desembermánuði síðastliðnum voru skráðir 39.464 
atvinnuleysisdagar á landinu öllu sem jafngilda því að um 
1.879 manns hafi að meðaltali verið á atvinnuleysisskrá í 
þeim mánuði. Þessar tölur jafngilda 1,2% atvinnuleysi 
miðað við áætlaðan mannafla á vinnumarkaði í desember.

Atvinnuleysi hefur aukist um 0,1 prósentustig frá því í 
nóvember þegar atvinnuleysið var 1,1%, en í desember 
2005 var atvinnuleysið nokkru hærra, eða 1,5%.
Á landsbyggðinni hefur atvinnuleysi aukist lítið eitt, þar 
sem það er nú 1,5%, en var 1,3% í nóvember. Á höfuðborg-
arsvæðinu fer atvinnuleysið úr 0,9% upp í 1,0%. Reikna má 
með að atvinnuleysi aukist örlítið fram í janúar í takt árs-
tíðabundinn samdrátt í efnahagslífinu yfir háveturinn og 
því getur það farið upp í 1,4% að jafnaði í janúar. 

Atvinnuleysi 
árið 2006

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Sundlaug Kópavogs:

• Starfsmaður, jafnt konur sem karlar

Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Afgr./baðvarsla kvenna 100%

• Afgr./baðvarsla karla, helgarvinna

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Starfsmaður þjónustuíbúðakjarna

  geðfatlaðra

• Aðstoð við heimilisstörf

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 

fyrir heilabilaða:

• Sjúkraliði 100% starf 

• Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

• Starfsmaður til aðhlynningar

• Starfsmaður í býtibúr hlutast.

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Hjallaskóli:

• Dönskukennari 40%

• Umsjónarkennari á yngsta stig

Kópavogsskóli:
• Dægradvöl/starfsmaður 50%

Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Táknsmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi fyrir táknmáls-

  talandi nemanda

Vatnsendaskóli:
• Skólaritari 100%

• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266

• Deildarstjóri

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50%

• Leikskólakennari 100%

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

• Matráður

• Aðstoð í eldhús 75%

Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennarar til lengri

  eða skemmri tíma

Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar

Rjúpnahæð:  570 4240
• Leikskólakennarar

• Starfsmaður í sérkennslu

• Sérkennslustjóri 75%

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari f. hádegi

• Leikskólakennarar

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Heimili & Jarðir Heimili & Skip

Borg Búi

Esja Fasteignir

Lind Mjódd

Senter Stjarnan

10söluskrifstofur

FRAMÚRSKARANDI SÖLUFULLTRÚAR FRAMÚRSKARANDI ÁRANGUR

Fasteignablað
104. Tölublað - 5 Árgangur - 14. Janúar 2007

Allar             fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Einn öflugasti fasteignavefur landsins
www.remax.is

Enginn í heimi selur fleiri fasteignir
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www.remax.is  Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Andarhvarf 12
203 Kópavogur

Verð: 51.900.000
Stærð: 269,4

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 2005

Bílskúr: Já

LAUST  VIÐ  KAUPSAMNING.  Mjög  stórt  parhús  á  útsýnislóð.  HAGSTÆÐ  ÁHVÍLANDI  LÁN.  Húsið  er
fullfrágengið  að  utan.  Neðri  hæð  er  mjög  langt  komin  og  frágengin  að  hluta.  Á  efri  hæð  er  búið  að
einangra,  setja upp milliveggi  o.fl.  Efni  fyrir  efri  hæð s.s flísar  og innihurðir  fylgja.  Skipulag hússins.  Efri
hæð:  Forstofa,  bílskúr,  2  herbergi,  baðherbergi  eldhús,  stofa,  stórar  svalir.  Neðri  hæð:  baðherbergi,
þvottahús, 4 herbergi, hol, tómstundaherbergi. HÆGT AÐ BREYTA HÚSINU Í 2 ÍBÚÐIR. Örstutt í skóla

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Norðurás 16
Svínadalur

Verð: 9.900.000
Stærð: 61

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Nýtískulegt  sumarhús  í  Svínadal.  LÆKKAÐ  VERÐ.  Útsýni  til  fjalla  og  yfir  vatnið.  Húsið  skilast  rúmlega
fokhelt  en möguleiki  er á að fá það lengra komið. Húsið stendur á steyptum kjallara með lofthæð 195
cm sem býður upp á ýmsa möguleika. Húsið er klætt með mahoný og áli  í  dökk gráum lit. Búið er að
einangra og plasta húsið og leggja rafmagnsgrind í loft og útveggi. 100 fm sólpallur fylgir. Gert er ráð fyrir
þremur herbergjum, stofu, eldhúsi, baðherbergi og anddyri. NÁNARI UPPLÝSINGAR Í SÍMA. 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

GOTT VERÐ - SPENNANDI EIGN

Þorláksgeisli 1
113 Reykjavík

Verð: 27.500.000
Stærð: 116,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21.730.000
Bílskúr: Bílageymsl

Falleg og vönduð, fullbúin, ný 4 herbergja suðuríbúð með tvennum svölum og stæði í bílageymslu. Laus
við  kaupsamning.  Íbúðin  er  108  fm  og  geymsla  á  jarðhæð  8,7  fm.  Samtals  116,7  fm.  Stæði  í
bílageymslu fylgir. Lýsing íbúðar: Forstofa með flísum, fataskápur. Eldhús með eikarinnréttingu og stofa í
opnu  rými,  þrjú  stór  herbergi  með  fataskápum,  Vandað  eikarparket  á  öllu.  Flísalagt  baðherbergi  með
baðkari og sturtu. Flísalagt þvottahús. Hægt að yfirtaka erlent myntkörfulán. Mjög spennandi eign.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Rjúpufell 23
111 Reykjavík

Verð: 17.400.000
Stærð: 110,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 15.600.000

Húsið var tekið í gegn að utan fyrir 2 árum. Ný klæðning, nýtt á þaki og nýjir álgluggar og gler. Byggt er
fyrir  svalirnar og stór opnanleg fög í  gluggum. Stigagangur einnig endurnýjaður. Íbúðin er 105,6 fm og
geymsla  4,6  fm.  Samtals  110,3  fm.  Innréttingar  og  gólfefni  í  íbúðinni  eru  öll  upprunaleg.  Þrjú  rúmgóð
svefnherbergi,  Baðherbergi  flísalagt  með baðkari  með sturtuaðstöðu.  Hol,  stofa,  eldhús  og þvottahús.
Mjög huggulegar yfirbyggðar svalir. Róleg og barnvæn gata.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Álfaborgir 7
112 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 85,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 12,5

Forstofa er flísalögð með skáp og fatahengi. Eldhús er bjart með góðum hornglugga við borðkrók - Mjög
fallegt útsýni að Esju og til  vesturs. Góð hvít  innrétting með t.f  uppþvottavél - flísar á milli  efriskápa og
eldhúsbekkja.  Stofa/borðstofa  er  björt  með  útgengi  á  suður  svalir.  Tvö  svefnherbergi,  bæði  með
skápum. Í baðherbergi er baðkar en það er flísalagt í hólf og gólf. Þvottaaðstaða og gluggi. Gólfefni eru
nýlegt parket á allri íbúðinni fyrir utan baðherbergi og forstofu. Sérinngangur er af svölum.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Búagrund 8a
116 Kjalarnes

Verð: 24.900.000
Stærð: 92,70

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15,1

92,7 fm parhús á einni hæð á Kjalarnesi.  Flísalagt anddyri með skáp. Herbergi með skáp og parketi á
gólfi.  Rúmgott svefnherbergi með parket á gólfi  og góðum skápum. Barnaherbergi með parket á gólfi.
Stofa  og  eldhús  eru  í  opnu  rými  þar  sem eldhúshlutinn  er  flísalagður  en  stofan  parketlögð.  Stór  stofa
með útgengi  út  á  48  fm timbur  verönd með heitum potti.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með
Innex innréttingu.  Mikil lofthæð í opna rýminu.

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 822-3702

Dynsalir 10
201 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 110,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18,65

Komið er  inn  í  parketlagða forstofu  með skápum. Eldhúsið  er  parketlagt  og er  með góðum borðkrók.
Rúmgóð  parketlögð  stofa  með  útgengi  á  hellulagða  verönd.  Hjónaherbergið  er  parketlagt  og  er  með
skápum. Parketlagt barnaherbergi með skápum. Parketlagt sjónvarpshol. Baðherbergið er flísalagt í hólf
og gólf og er með sturtu og baðkari. Flísalagt þvottahús. Geymsla er á hæð.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Valsheiði 23
810 Hveragerði

Verð: 26.400.000
Stærð: 192,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Glæsilegt  nýbyggt  einbýlishús  við  Valsheiði  í  Hveragerði.  Um  er  að  ræða  staðsteypt  einbýlishús  sem
skilast  fullbúið  að  utan  og  fokhelt  að  innan.  Lóð  verður  grófjöfnuð.  Á  teikningum  skiptist  húsið  í  4
svefnherbergi, tvískipt baðherbergi, bílskúr, stofu og borðstofu, geymslu, þvottahús og eldhús. Glæsilegt
nýtískulegt hús á góðum stað sem vert er að skoða. Nánari skilalýsing er hjá sölufulltrúum.

Vignir
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



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

Bragavellir 13
230 Keflavík

Verð: 34.900.000
Stærð: 175,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1983

Brunabótamat: 22,95
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

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Eiðismýri 30
170 Seltjarnarnes

Verð: 29.900.000
Stærð: 99,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1994

Brunabótamat: 13,9

Falleg  100 fm.  3ja  herbergja  endaíbúð með góðu útsýni  á  efstu  hæð í  lyftuhúsi  fyrir  eldri  borgara  auk
yfirbyggðra svala.  Komið er inn í andyri með góðum skápum. Eldhús er með hvítri/beiki innréttingu og
borðkrók.  Stofan  er  mjög  rúmgóð  og  skiptist  í  borðstofu,  stofu  og  sjónvarpshol  og  er  með  útgengi  á
yfirbyggðar  svalir  ca.  15  fm.   Baðherbergi  er  með  sturtu  og  snyrtilegri  innréttingu.  Svefnherbergið  er
mjög rúmgott með góðu skápaplássi.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Eyjavellir 8
230 Keflavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 139,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 22,55
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

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.17:00 - 17:30

Kórsalir 3
201 Kópavogur

Verð: 35.900.000
Stærð: 148,8

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 23,74

Falleg Penthouse íbúð á 2. hæðum með fallegu útsýni til suðvesturs. Smekklegar innréttingar og vandað
til alls frágangs. Íbúðin skiptist í forstofu með góðum fataskápum, opið eldhús með fallegri Kirsuberjaviðs
innréttingu og stáltækjum,  bjarta  stofu  þaðan sem er  útgegnt  á  suðvestur  svalir.  4  svefnherbergi  með
skápum, sjónvarpshol á efri hæð og 2 baðherbergi, eitt á hvorri hæð. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu,
stór sérgeymsla í sameign og 2 sameiginlegar hjólageymslur.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00 - 15:30

Rauðalækur 31
105 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 87,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 11,45

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

Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Þorláksgeisli 23
113 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 132,60

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 23,9

Glæsileg  5.herbergja  íbúð  á  3.hæð  í  lyftublokk  við  Þorláksgeisla  í  Grafarholti  ásamt  bílastæði  í
bílastæðahúsi.  Eignin  skiptist  í  forstofu  með  skáp,  náttúrsteinn  á  gólfi.  3  rúmgóð  parketlögð
barnaherbergi  með  skápum.  Gott  parketlagt  hjónaherbergi  með  skápum.  Rúmgóða  parketlagða
samliggjandi stofu og borðstofu með útgengi á suðursvalir. Eldhús með náttúrustein á gólfi eldunareyju,
granít borðplötur. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Torfufell 44
111 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 99,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13,4

4ra herb. íbúð á 2.hæð við Torfufell  í  Reykjavík. Komið er inn á flísalagðann gang með hengi og skáp.
Eldhús er rúmgott með fllísar á gólfi og milli skápa og eldhúsbekkja. Stofan er með parketi á gólfi, björt
og  rúmgóð  þar  sem  búið  er  að  stækka  hana  út  yfir  svalir.  Baðherbergi  er  flísalagt  með  baði.
Hjónaherbergið er rúmgott með skáp og dúk á gólfi. Barnaherbergin eru tvö annað með parketi og hitt
með dúk á gólfi.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 822-3702

Víðiteigur 10c
270 Mosfellsbær

Verð: 26.500.000
Stærð: 99,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 16,45

3  herbergja  raðhús  við  Víðiteig  í  Mosfellsbæ.  Forstofa  er  með  hengi  og  flísa-marmari  á  gólfi.
Herbergisgangur er með eikarparketi á gólfi. Baðherbergi er með flísa-marmara á gólfi, hvítri innréttingu
og  baðkari.  Barnaherbergi  er  með  dúk  á  gólfi,  hjónaherbergi  með  góðu  skápaplássi  og  dúk  á  gólfi.
Þvottahús er með dúk á gólfi. Eldhús er með eikarparketi á gólfi og hvítri innréttingu og fínum borðkrók,
uppþvottavél og ísskápur geta fylgt. Stofan er björt með eikarparketi á gólfi og útgengi á góðan pall.

Baldvin
Sölufulltrúi

892 3330
baldvin@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30



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

Verð: frá 35mill
Stærð: frá 96-168

Fjöldi herbergja: frá 3ja
Byggingarár: 2006

Bjarkarás 1-29
Garðabæ

Stefán Páll 

Sölufulltrúi
Lögg. fasteignasali

821 7337
stefanp@remax.is

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR
Garðabær glæsiíbúðir
Glæsilegar íbúðir í sjö tveggja hæða húsum á einum 
besta stað í Garðabæ. Íbúðirnar verða afhentar 
fullbúnar án gólfefna með vönduðum innréttingum, 
flísalögðum baðherbergjum og þvottahúsgólfum. 
Húsin eru mjög skemtilega teiknuð og verður þeim 
skilað með fullfrágenginni lóð trjágróður og annað á 
sínum stað. 

• Sérinngangur í allar íbúðir
• Sérverönd með öllum íbúðum á jarðhæð
• Þvottahús í öllum íbúðum
• Bílskýli með 22 af 30 íbúðum 
• Stór herbergi og stórar stofur
• Svalir með efri íbúðum 
• Glæsilegt útsýni úr hluta íbúða
• Sérlega vel staðsett í hjarta Garðabæjar

Baugholt 13
230 Keflavík

Verð: 74.000.000
Stærð: 398fm

Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 51.550.000
Bílskúr: Já

REMAX  Fasteignir  kynna:  Glæsilegt  398,3fm  einbýlishús,  m/bílskúr.  Húsið  er  teiknað  af  Kjartani
Sveinssyni og garður af Stanislaw Bohic.  Húsið skiptist í 2 hæðir auk 200fm geymslulofts og bílskúr. Á
efri  hæðinni eru 3 svefnherbergi, baðherb., þvottahús, stofa og borðstofa og elhdhús. Á neðri hæðinni
eru 4 svefnherbergi, baðherb. og gufubað, stofa og eldhúskrókur.  Hægt er að stúka af 3ja, herb. íbúð á
neðri hæð. Garður er með glæsilegri útilýsingu og sundlaug.  Glæsileg eign sem vert er að skoða.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Þórarinn Arnar
Sævarsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í 864 0001

Marargata 6
190 Vogar

Verð: TILBOÐ
Stærð: 211fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 27.960.000
Bílskúr: Tvöfaldur

REMAX  Fasteignir  kynna:  NÝTT  211,3fm  einbýlishús,  m/50fm  tvöföldum  bílskúr.  Húsið  skiptist  í  4
svefnherbergi, 2 baðherbergi, þvottahús, stofu m/arinn, sjónvarpsherb, elhdhús, og búr. Búið er að setja
upp allar innréttingar og gólfefni á öll herbergi og búið er að tyrfa lóð að hluta. HÚSIÐ ER LAUST STRAX
- TILBOÐ ÓSKAST

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Þórarinn Arnar
Sævarsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Opið hús SUNNUDAG KL. 15:00-16:00

Vesturhóp 15-17-21
240 Grindavík

Verð: 23.500.000
Stærð: 131,5fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Innbyggður

REMAX Fasteignir kynna: NÝTT - 4ja herbergja raðhúsíbúðir m/bílskúr, í Grindavík.  Íbúðirnar afhendast
fullbúnar  með öllum innréttingum,  skápum, tækjum og gólfefnum.   Lóð verður  fullfrágengin.   Íbúðirnar
skiptast í 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu.  Í bílskúr er geymsluloft.  Kaupandi
getur ráðið útliti innréttinga og gólfefna.  Ein endaíbúð er tilbúin til afhendingar og hinar tvær er hægt að
taka við á hvaða byggingarstigi sem er.  ÉG SÝNI ÞEGAR ÞÉR HENTAR.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

FASTEIGNIR

BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í 864 0001

FÁLKAGATA 25
107 VESTURBÆR

Verð: TILBOÐ
Stærð: 77

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1920

Brunabótamat: 10,2 m

Sjarmerandi  4ra  herb  íbúð í  tvíbýlishúsi á  þessum  vinsæla  stað í  Vesturbænum.  Sérinngangur  er  af
jarðhæð,  komið  er  inn í  flísalagt  anddyri,  þar  er  stigi  upp á  efri  hæð.   Baðherbergi  er á  jarðhæð með
sturtu,  skáp og flísalögðu gólfi,  útgengt er  út í  stóran suðurgarð. Á efri  hæð eru þrjú rúmgóð herbergi
með  skáp  og  nýlegu  p.parketi á  gólfi,  eldhús  með  snyrtilegri  eikarinnréttingu,  stofa  er  björt  og  opin.
Skipulag og ástand íbúðar  er  gott.  Nýlegt  þak.  Rafmagn,  ofnar  og hitalagnir  nýlega yfirfarið.  Eignalóð.

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

FASTEIGNIR

SÉRINNGANGUR - GARÐUR

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is
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Verð: 28.900.000
Stærð: 121,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.000.000

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður

RE/MAX  FASTEIGNIR -  BÓAS  S.  699  6165  121,2  fm 5  herbergja   íbúð  í
fjórbýli við Daggarvelli í Hafnarfirði.  Komið er inn í anddyri með góðum skáp
og  flísum á  gólfi.  Úr  anddyri  er  gengið  inn í  íbúðina,  strax á  vinstri  hönd  er
stórt  þvottahús  með  geymslu. 4  rúmgóð  svefnherbergi  með  góðum
fataskápum og parketi á gólfi. Baðherbergið er með flísum á veggjum og gólfi
og  baðkari  með  sturtu.   Eldhúsið  kemur í  horn  með  mjög  glæsilegri
innréttingu  með  granítborðplötu,  einnig  er  góður  borðkrókur í  eldhúsi.
Eldhúsið og stofan eru samliggjandi og er parket á gólfi á báðum stöðum. Frá
eldhúsi er gengið út á stórar suð-vestur svalir. Mjög falleg eign á góðum stað,
stutt í  skóla,  leikskóla  sem  og  aðra  þjónustu.  Pantaðu  skoðun í  síma  699
6165 eða á boas@remax.is

5 HERBERGJA !

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Bóas
Sölufulltrúi

boas@remax.is

FASTEIGNIR

Verð: 23.900.000
Stærð: 127,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: JÁ

Norðurgarður 17
230 Reykjanesbær

RE/MAX  FASTEIGNIR -  BÓAS  S.  699  6165  127,6  fm 5  herbergja
endaraðhús þar af 18 fm bílskúr. Komið er inn í anddyri með flísum á gólfi og
fatahengi,  þaðan er gengið inn í  hol,  notað sem sjónvarpshol með parketi  á
gólfi.  Eldhúsið,  parketi á  gólfi  og  ljós  viðarinnrétting  borðkrókur  við  glugga,
uppþvottavél, fylgir. Opið er úr eldhúsinu inn í stofu. Stofan er björt og falleg
með parketi á gólfi.  Gangur er með parketi á gólfi. 2 barnaherbergjanna eru
með  dúk á  gólfi.  Hjónaherbergi  með  góðum fataskápum og  parketi á  gólfi.
Baðherbergið er allt nýtekið í gegn með fallegum flísum á veggjum og gólfi og
baðkar  með  sturtu.  Þvottahús  er  allt  nýtekið í  gegn,ný  innrétting  og  flísar  á
gólfi,  inn  af  þvottahúsi  er  svo  gengið  inn í  bílskúrinn  sem  er  að  hluta  til
innréttaður sem herbergi. Sjón er sögu ríkari. Bóas sýnir eignina.

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.00 - 15.00

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Bóas
Sölufulltrúi

boas@remax.is

Árnastígur
240 Grindavík

Verð: 27.000.000
Stærð: 144,4 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.240.000
Bílskúr: Já

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 144,4 fm 4ra herbergja stórglæsilegt nýlegt raðhús þar af
29,5 fm innbyggður og innangengur bílskúr á frábærum stað í Grindavík. Öll herbergin í húsinu er mjög
rúmgóð og öll  með góðum fataskápum.  Þvottahúsið  er  mjög vel  skipulagt  með góðri  innréttingu með
miklu  skápaplássi.   Bóas  sölufulltrúi  sýnir  eignina  pantaðu  skoðun í  síma  699  6165  eða  sendu  inn
fyrirspurn á  boas@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

FASTEIGNIR

Stórglæsilegt raðhús

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is Grandatröð 5

220 Hafnarfjörður

Verð: 17.300.000
Stærð: 116,4

Byggingarár: 2006
Brunabótamat: 10.650.000

RE/MAX  FASTEIGNIR -  BÓAS  S.  699  6165  116,4  fm  iðnaðar  og  atvinnuhúsnæði  ásamt  ca  60  fm
millilofti.   Lýsing  eignar;  Innkeyrsluhurð  er  3,2 m á hæð og  3,4 m á breidd  en  hurðina  má hækka  og
breikka  upp í  4,0  metra.  Húsnæðið  er  einn  stór  salur  með  millilofti.  Góðar  innkeyrsludyr  sem  og
gönguhurð.  Mjög  góð  staðsetning  innst í  lokaðir  götu.  Einnig  er  sá  möguleiki  fyrir  henda  að  kaupa
eignina  án  millilofts  og  lækkar  verðið á  eignin  þá í  samræmi  við  það.   Bóas  sölufulltrúi  sýnir  eignina

FASTEIGNIR

LÆKKAÐ VERÐ !

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Móabarð 4b
220 Hafnarfjörður

Verð: 38.400.000
Stærð: 195,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 22.900.000
Bílskúr: Já

RE/MAX FASTEIGNIR - BÓAS S. 699 6165 195,2 fm 4-5 herbergja einbýlishús á tveim hæðum þar af
30,7 fm bílskúr, við Móabarð í Hafnarfirði með 60 fm aukaíbúð í kjallara, góðar tekjur af leigu.  Komið er
inn  anddyri  þaðan  er  innangengt í  bílskúr,  innaf  bílskúrnum  er  stórt  þvottahús  og  geymsla.  Stofan  er
björt, úr stofunnu er útengt út á verönd. Eldhúsið er allt endurnýjað. Baðherbergi er allt endurnýjað. Góð
2ja herb. íbúð á neðri hæð sem er í leigu. Pantaðu skoðun í síma 699 6165 boas@remax.is

FASTEIGNIR

Góðar leigutekjur !

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is Njálsgata 26

101 Reykjavík

Verð: TILBOÐ
Stærð: 32

Fjöldi herbergja: 1
Byggingarár: 1901

Brunabótamat: 3.550.000

RE/MAX  FASTEIGNIR -  BÓAS  S.  699  6165 -  TILBOÐ  ÓSKAST  !!  32,0  fm  stúdíóíbúð á  svæði  101.
Íbúðin er laus við kaupsamning. Þegar komið er inn í íbúðina er gengið niður 2 tröppur, lítið eldhús með
eldhúskróki.  Íbúðin  skiptist  niður í  tvö  hólf,  örðu  megin  er  eldhús  og  stofu  og  hinu  megin  er
svefnherbergiskrókur. Baðherbergið er með sturtu og gert ráð fyrir þvottavél. Ath. íbúðin er ósamþykkt.
er  skráð sem eins  herbergis  vinnustofa  samkvæmt fasteignamati  ríkisins.  Góð fyrstu  kaup.  Bóas sýnir

FASTEIGNIR

TILBOÐ ÓSKAST

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is
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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

Heimir
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

MJÓDD

Hringdu núna og bókaðu skoðun 

Hamravík 20
112 Reykjavík

Verð: 36.700.000
Stærð: 158,6 fm.

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 24.750.000

Sem ný, gullfalleg 5-6 herbergja íbúð í  nýtískulegu fjölbýli  með sérinngangi  og gluggum í  fjórar áttir  og
það ekki að ástæðulausu því útsýnið er stórkostlegt. Fjögur góð svefnherbergi, rúmgóð stofa/borðstofa
og sjónvarpshol. Eikarparket á öllum gólfum nema á eldhúsi, baði og forstofu, en þar er náttúrusteinn.
Flott  baðherbergi.  Barnvænt  og  náttúruvænt  hverfi.  Öll  þjónusta  í  næsta  nágrenni,  svo  sem  skólar,
leikskólar, Spöngin, göngustígar og golfvöllur. Stór og glæsileg íbúð. Laus við kaupsamning.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30.

Miðtún 15
105 Reykjavík

Stærð: 145 fm.
Fjöldi herbergja: 6

Byggingarár: 1941
Brunabótamat: 17.710

Einbýli eða tvíbýli. Af hverju leitar þú? Tvær íbúðir í sama húsi, þriggja herbergja hæð (82,2 fm., kr. 19,9
m.kr.) og þriggja herbergja íbúð í kjallara (62,8 fm., kr. 15,7 m.kr.). Báðar íbúðir í fínu standi. Eldra leyfi til
að  byggja  ofan  á  fyrir  hendi.  Selst  saman  eða  sitt  í  hvoru  lagi.  Frábært  tækifæri  til  að  finna  einbýli  á
þessum reit  sem nú er  í  mikilli  uppbyggingu og einnig  tilvalið  tækifæri  fyrir  þá  sem eru  að leita  að 3ja
herbergja íbúð miðsvæðis. Komið og skoðið. Laust við kaupsamning.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Laugarnesvegur 76
Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 101,6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 14.000.000

Falleg  94,6  fm  3ja  herb.íbúð  á  4  hæð  ásamt  7  fm  geymslu  í  sameign.Nánari  skipting:
Hol,Borðstofa,Stofa,2  Svefnherbergi,Baðherbergi  og  Eldhús.  Öll  gólfefni  eru  nýleg,*parket  á  öllu  nema
baðherbergi  og eldhúsi  þar eru flísar*Eldhúsinnrétting er ársgömul.Stigauppangur mjög snyrtilegur.Eina
íbúðin á stigapalli.Í sameign er geymsla og þvottahús.Flott íbúð á góðum útsýnisstað og í göngufæri við
Laugardalinn.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421
ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Sunnud.kl.17:30-18:00

Sómastaðir
Leirár-og Melahreppi

Verð: Tilboð
Stærð: 41,9 ha

Til sölu jörðin Sómastaðir í Leirár- og Melahreppi. Jörðin er 41,9 ha og eru af því um 4 ha ræktað land
annað að mestu mólendi. Þessi jörð er tilvalin til frístundabyggðar, uppspretta á köldu vatni, malarnáma.
(frábær búgarðastaðsetning)   Óskað er eftir tilboði.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421
ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Jörð til sölu

Veghús 15
Reykjavík

Verð: 29.500.000
Stærð: 158,6

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 19.900.000

6-7 herbergja íbúð á tveimur hæðum .  Skipting 3 hæð: Hol,  Borðstofa,  Stofa,  Eldhús,  Baðherbergi,  2
svefnherbergi, Sv svalir. Skiptin 4 hæð: Sjónvarpshol, 2 svefnherbergi. Áhugaverð og vel staðsett eign, í
göngufæri við verslun, skóla og Egilshöllina.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421
ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Mánud.kl 18:00-18:30

Furulundur 1
210 Garðabæ

Verð: 62.800.000
Stærð: 259 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 35.070.000
Bílskúr: 50,4 fm

Glæsilegt  einbýlishús á  hornlóð.  Forstofa,  gestasalerni  og  hol  eru  með  náttúrusteini á  gólfi.
Bókaherbergi, stofa, eldhús og borðstofa eru með gegnheilu parketi á gólfi. Hjóna- og barnaherbergi eru
með parketi.  Eldhúsinnréttingar  úr  gegnheillri  hnotu. Í  stofunni  er  arin  og útgengi á suð-vestur  verönd.
Sólstofa er með náttúrustein á gólfi. Baðherbergið er flísalagt með sturtuklefa og baði. Garðurinn er vel
ræktaður með gróðurhúsi. Hiti er í helllulagðri innkeyslu fyrir framan húsið.

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl.16:00-16:30
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Strandvegur 4
210 Garðabær 

Verð: 49.7M 
Stærð: 159,5fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 2004 

Brunabótamat: 28,7M 
Bílskúr: bílskýli 

Kynnum  hér  eina  af  glæsilegustu  íbúðum  Sjálandsins.  Um  er  að  ræða  íbúð á  efstu  hæð  með  3 
rúmgóðum  svefnherbergjum  og  mjög  stórri  stofu  með  mikilli  lofthæð  og  stórfenglegu  útsýni.  Íbúðinni 
fylgir  stæði í  bílahúsi.  Mjög  fallegt  plankaparket  er á  gólfum  en  flísar á  baðherbergi  og  þvottahúsi. 
Innréttingar eru úr eik og hvíttaðri eik. Vönduð tæki eru í eldhúsi og ísskápur og uppþvottavél geta fylgt 
með. Þetta er lúxusíbúð í algjörum sérflokki þar sem engu hefur verið til sparað. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Birkihvammur 8
220 Hafnarfjördur

Verð: 41,9
Stærð: 215,8

Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 24,4

Virkilega fallegt og mikið endurnýjað Parhús á frábærum stað innst í botnlanga. Möguleiki er á að skipta
eigninni  í  tvær  íbúðir  (báðar  með  sérinngangi).   Parhúsið  er  með  fallegum innréttingum og  gólfefnum.
Húsið er á þremur hæðum og skiptist í: eldhús, 9 herb, 2 stofur og 3 baðherbergi. Húsið er nánast allt
tekið í gegn að innan og utan, málað og lagfært að utan sumarið 2005. Þetta er mjög skemmtileg eign
með mikla möguleika.

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
Sölufulltrúi

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

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 í dag kl. 16:00-16:30

Hulduborgir 1
112 Reykjavík

Verð: 24,5
Stærð: 104,4

Fjöldi herbergja: 4ra
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16,2

Fallega 4ja herbergja  endaíbúð með sérinngangi á þriðju hæð á vinsælum stað í Grafarvogi.  Gengið er
inn í forstofu með fataskáp úr kirsuberjavið. Þvottahús flísalagt í hólf og gólf. Mjög góðar innihurðir eru í
allri  íbúðinni  og vandað eikarparket  á  öllum gólfum nema eldhúsi,baði  og forstofu sem eru flísalögð.  3
herbergi  með fataskápum úr kirsuberjavið.  Eldhús með kirsuberjainnréttingu,  flísum á milli  efri  og neðri
skápa. Útgengt er á suður svalir úr eldhúsinu. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf.

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
Sölufulltrúi

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

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 í dag kl 17:00-17:30

Lómasalir 16 
201 Kópavgur 

Verð: 24,9 M 
Stærð: 91fm 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 17,3fm 
Bílskúr: stæði 

Sérstaklega falleg og stílhrein íbúð á 4ju hæð  með frábæru útsýni og stæði í bílageymslu. Eignin getur 
verið laus fljótlega. Innbyggður ískápur og uppþvottavél fylgja ásamt ljóskösturum og gardínum. Íbúðin 
er mjög björt,opin og innréttuð í  ljósum litum. Gólfefni:Náttúrusteinn og gegnheilt  olíuborið eikarparket. 
Hvít falleg eldhúsinnrétting og vönduð SMEG stáltæki er í eldhúsi. Úr stofunni er gengið út á 12 fm svalir 
með frábæru útsýni. 2 svefnherbergi, glæsilegt baðherbergi og þvottahús innan íbúðar. Topp eign. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús Í dag kl 16:00-16:30 

Strandvegur 4
210 Garðabær 

Verð: 49.7M 
Stærð: 159,5fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 2004 

Brunabótamat: 28,7M 
Bílskúr: bílskýli 

Kynnum  hér  eina  af  glæsilegustu  íbúðum  Sjálandsins.  Um  er  að  ræða  íbúð á  efstu  hæð  með  3 
rúmgóðum  svefnherbergjum  og  mjög  stórri  stofu  með  mikilli  lofthæð  og  stórfenglegu  útsýni.  Íbúðinni 
fylgir  stæði í  bílahúsi.  Mjög  fallegt  plankaparket  er á  gólfum  en  flísar á  baðherbergi  og  þvottahúsi. 
Innréttingar eru úr eik og hvíttaðri eik. Vönduð tæki eru í eldhúsi og ísskápur og uppþvottavél geta fylgt 
með. Þetta er lúxusíbúð í algjörum sérflokki þar sem engu hefur verið til sparað. 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30



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

Verð: 51,0
Stærð: 204,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 28,8
Bílskúr: Já

Vesturás 18
Reykjavík

Afar glæsilegt enda raðhús með bílskúr í góðu hverfi.  Flísalögð forstofa með
skápum.  Gesta  wc,  flísalagt.   Mjög  rúmgott  eldhús  með ljósum flísum,  stór
borðkrókur,  hvít  innrétting,  vönduð  tæki.  Þvottahús  inn  af  eldhúsi  með
innréttingu.  Rúmgóð  stofa  og  borðstofa  með  Jatoba  parket,  útgengi  á
verönd og stóran garð. Steypur stigi upp á aðra hæðina. Alrými sem nýtt er
sem  sjónvarpshol,  útgengi  á  svalir  (  auðvelt  að  gera  að  herbergi)  Rúmgott
hjónaherbergi með góðum skápum. Þrjú góð barnaherbergi með skápum. Á
efri hæð er Jatoba parket á gólfi fyrir utan Baðherbergi sem er flísalagt hólf í
gólf,  með  sturtu  og  baði.  Snyrtilegur  bílskúr  með  hillum.  Fallegt  hús  í  góðu
hverfi sem vert er að skoða. Sjón er sögu ríkari Sigríður

Sölufulltrúi
663 3219

sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudag milli 19:00-19:30

Þverholt 5
Mosfellsbær

Verð: 19,4
Stærð: 99,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 14,5

Afar  skemmtilega  þakíbúð  (penthouse)  með  frábæru  útsýni.  Miklir  möguleikar  !  Stofa,  borðstofa  og
eldhús í opnu rými, maghony innrétting, útgengi á svalir, flísar á gólfi. Flísalagt baðherbergi, bað, háaloft.
Rúmgott hjónaherbergi  m/ skápum, tvö barnaherbergi,  parket.  geymsla/fataherbergi.  Mjög hátt  til  lofts
og möguleiki á að gera milliloft. Hjólageymsla í sameign. Stutt í alla þjónustu.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag milli 18:00-18:30

Hagamelur 26
107 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 69,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 10.800.000

Fallega  2ja  herbergja  ný  standsetta  jarðhæð  sem  er  lítið  niðurgrafin.    Nýtt  fallegt  eikarparket á  allri
íbúðinni nema á baði.  Íbúðin snýr út í suðurgarð, með gluggum í fullri stærð. Í eldhúsi er ný innrétting
með nýjum tækjum.  Af gangi er gengið inn í fallegt svefnherbergi með góðum skáp og suðurglugga, við
enda gangsins er gengið inn í  fallega stofu.   Baðherbergi  er flísalagt í  hólf  og gólf  með góðu baðkari.
Gott þvottahús í sameign innaf íbúðinni,

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Mánudag milli 18.00 - 18.30

Lækjarbrekka
Grímsnes

Verð: Frá 1.8 m
Stærð: Frá 4011fm

Um er að ræða eignalóðir við Lækjarbrekku í landi Syðri Brúar í Grímsnesi. Hin nýja byggð er í nágrenni
Búrfells  og  tengist  vel  litríku  umhverfi  Sogsins.  Góðir  afþreyingarmöguleikar  eru á  svæðinu  sem
frístundabyggðin  hefur  gott  aðgengi  að  og  má  þar  nefna  golfvöll,  veiði  og  góðar  gönguleiðir. Í  næsta
nágrenni eru Þrastaskógur, Úlfljótsvatn, Þingvellir og þéttbýlið á Selfossi. Gott áhvílandi lán er á lóðunum
og því auðvelt að eignast góða sumarhúsalóð.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Sumarhúsalóðir í Grímsnesi

Valsheiði 19
810 Hveragerði

Verð: Tilboð
Stærð: 237 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 35.500.000
Bílskúr: Já

RE/MAX HEIMILI  OG JARÐIR KYNNA : Stórglæsilegt  einbýli  við  Valsheiði  Hveragerði.  Um er  að ræða
steinsteypt  hús, í  byggingu, á  tveimur  hæðum sem er  nánast  tilbúið  til  innréttinga.  Búið  er  að  draga í
hluta  af  rafmagni,  innrétting  úr  Alno í  eldhúsi,  hornbaðkar á  baði  og  lítil  innrétting á  gestasalerni.
Mahogny í öllum gluggum og bíslkúrshurð. Frábært útsýni af efri hæð. Húsið er allt hið glæsilegasta og
eitt af reisulegri húsum Hveragerðis. Sjón er sögu ríkari.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókaðu skoðun í síma 821-0808

Stóragerði 6
105 Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 95,8 

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 14.150.000

Íbúðin er á fjórðu hæð í fjögurra hæða blokk. Í blokkinni eru þrír stigagangar og er þessi í miðjunni. Engin
lyfta er í húsinu. Aðkoma er snyrtileg og umgengi og nágrenni í góðu lagi. Íbúðin er mjög opin og björt,
enda hefur stofan/holið verið stækkað um eitt herbergi og rennur eðlilega saman í eina heild.Parket er á
holi og stofu og plastparket á báðum svefnherbergjum. Svalir eru tvennar, til norðurs úr svefnherbergi og
suðurs úr stofu og er þar ágætt útsýni og mjög gott frá NV til NA með Esjuna í forsæti.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Sunnudag 15,30 - 16,00

Sumarhús
Öndverðarnes

Verð: 17.600.000
Stærð: 118

Byggingarár: 2006/2007

Sumarhús/heilsárshús  á  einstökum  stað  í  Öndverðarnesi,  með  öllu  því  sem  þar  er  uppá  að  bjóða.
Miðsvæðis og stutt í alla þjónustu en samt í einstæðu umhverfi og náttúrufegurð.Sumarhúsið stendur á
góðum  stað  í  landinu  með  góðu  útsýni  til  allra  átta.  Húsið  afhendist  fokhelt  og  fullfrágengið  að  utan.
Einnig er hægt að fullklára húsið.Hægt er að sýna húsið hvenær sem er með því að hafa samband við
Þórarinn á REMAX BORG gsm 892 3862 eða í tölvupósti toti@remax.is.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Sumarhús í Öndverðarnesi



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

Auðbrekka 34
Kópavogur

Verð: 16.900.000
Stærð: 63

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 9.050.000
Bílskúr: nei

Komið er inn í forstofu með ljósu parketi sem tengir saman stofuna, eldhúsið og baðherbergið. Eldhúsið
er snyrtilegt með flísum á milli  skápa og á gólfi.Góður búrskápur. Baðherbergi er með eldri innréttingu,
baði og sturtuaðstöðu. Stofan er með ljósu plastparketi og góðum gluggum sem snúa í garðinn. Inn úr
stofu er  gengið inn í  herbergi  sem er búið að skipta í  tvö minni  herbergi,  bæði  með gluggum og ljósu
plastparketi. Sameiginleg geymsla og sér stæði fyrir framan.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 14/1 kl. 14-14:30

Básbryggja 5
Reykjavík

Verð: 26,9
Stærð: 123,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: já

Öll íbúðin nema baðherbergi er parketlögð með fallegu ljósu eikarparketi. Baðherbergið er físalagt með
gráum gólfflísum og hvítum veggflísum. Einnig er falleg innrétting á baði.  Eldhúsið er sérlega glæsilegt
með hvítum skápum og stálflísum á milli innréttinga.  Einnig er gaseldavél og stálháfur Vandaðir skápar
eru í  íbúðinni  og ná þeir  til  lofts.   Rúmgott  þvottahús er  inní  íbúð.   Innangegnt  er í  góðan bílskúr  með
glugga.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAðU SKOÐUN Í S: 6934085

Daggarvellir 6a
Hafnarfjörður

Verð: 23.500.000
Stærð: 109

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 19.150.000
Bílskúr: nei

Anddyri er rúmgott og bjart með góðum skápum.  Herbergin eru rúmgóð með góðum skápum sem ná
upp í loft. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með upphengdu salerni, baðkari með sturtuaðstöðu og
innangengt í flísalagt þvottahús.  Eldhús er með borðkrók, u-laga eldhúsinnréttingu úr eik.  Við eldhús er
lítið  hol  og  mjög  björt  og  góð  stofa  og  borðstofa.   Úr  borðstofu  er  gengið  út  á  stórar  sv  hornsvalir.  Í
anddyri, baðherb. og þvottahúsi eru ljósar flísar en önnur gólf eru með parketi.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 14/1 kl. 14-14:30

Furugrund 42
Kópavogur

Verð: 17.900.000
Stærð: 86,1

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 11.700.000
Bílskúr: nei

Komið  er  inn  í  forstofu,  til  vinstri  eru  2  herbergi  ásamt  baðherbergi.  Innaf  gangi  til  hægri  er  stofa  og
eldhús  til  vinstri.   Íbúðin  er  öll  parketlögð  nema  baðherbergið  sem  er  flísalagt.   Mikið  skápapláss  er  í
herbergjum.  Þetta er eign á góðum og friðsælum stað í Kópavogi.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudagur kl. 16-16:30

Furugrund 50
Kópavogur

Verð: 19.900.000
Stærð: 90,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13.700.000
Bílskúr: nei

Inngangur; Komið er inn í forstofu með svörtum náttúruflísum. Eldhús er með sömu flísum og forstofa og
bað. Hvít innrétting og ágætis skápapláss. Baðherbergi er með sömu flísum og forstofa, hvít innrétting.
Herbergi  eru  parketlögð  með  plastparketi  og  gott  skápapláss  í  hjónaherbergi.  Gott  barnaherbergi.
Stofan  er  stór  með  borðstofu,  útgengt  á  svalir.  Gegnheilt  parket  sem  var  pússað  upp  fyrir  ári  síðan.
Þvottahús er niðri í sameign ásamt  geymslu og aukaherbergi sem er í útleigu.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 14/1 kl. 16-16:30

Öndverðanes 1 
Grímsnes

Verð: 27,9
Stærð: 150

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.320.000
Bílskúr: nei

RE/MAX Lind  kynnir  glæsilegt  heilsárshús á  útsýnisstað  við  Öndverðarnes.  Húsið  er  byggt  úr  timbri  á
steyptri  plötu  og  afhendist  fullbúið  að  utan,  án  innréttinga  og  gólfefna  að  innan.  Fjögur  rúmgóð
svefnherbergi,  stór  stofa  og  borðstofa,  gott  eldhús  og  baðherbergi.  Frágangur  er  vandaður,  hiti  er  í
gólfum  með  þráðlausu  stýrikerfi  og  innbyggð  halogenlýsing.  Húsið  stendur á  opnu  svæði  með
stórfenglegu útsýni í allar áttir.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

BÓKAðU SKOÐUN Í S: 6995008

Rauðagerði 52
Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 60,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 8.620.000
Bílskúr: nei

Komið  er  inn  í  forstofu  og er  gott  svefnherbergi  til  vinstri  með fínu  skápaplássi.  Eldhúsið  er  með hvítri
innréttingu og góðu skápaplassi. Þetta er íbúð sem mjög vel skipulögð. Stofan er parketlögð og er lítið
barnaherbergi innaf stofu. Baðherbergi er með sturtu og hægt er að vera með þvottavél og þurrkara á
baði. Garðurinn með með sameignlegri verönd og er mjög barnvænn.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 14/1 kl. 15-15:30

Strandvegur 16
Garðabær

Verð: 32,9
Stærð: 120,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Bílskúr: bílskýli

Komið  er  í  flísalagt  anddyri  með  góðu  skápaplássi.  Eldhúsið  er  með  eikar  innréttingu  og  vönduðum
tækjum.  Borðstofan  er  góð  með  útgengi  á  góðar  flísalagðar  svalir.  Stofan  er  rúmgóð  og  björt,  með
gluggum  sem  snúa  í  norður.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  með  góðum  gluggum  og  góðu  skápaplássi.
Barnaherbergin  eru  í  góðri  stærð  og  með  fínum skápum.  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með
fallegri innréttingu og baðkari. Þvottahús er innaf íbúð. Náttúruflísar á bæði baði og þvottahúsi.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag 14/1 kl. 17-17:30
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Njarðvíkurbraut 30
260 Njarðvík

Verð: 16,9 m
Stærð: 81,6 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 11,7 m

Fallegt og talsvert endurnýjuð 3ja herbergja sérhæð í tveggja íbúða húsi á rólegum og góðum stað í Innri
Njarðvík.   Húsið  stendur á  eignarlóð  og  verður  allt  einangrað  og  klætt  að  utan  af  seljanda á  næstu
dögum.  Tvö góð svefnherbergi, þvottahús í íbúð, nýlega endurnýjað, bjart og fallegt eldhús með ljósum
innréttingum, góðum borðkrók og horngluggum.  Allir útveggir íbúðarinnar voru nýlega klæddir að innan
á vandaðan hátt og íbúðin er öll nýmáluð.  Bílskúrsréttur.

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30 

Verð: 41.900.000
Stærð: 208fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 36.500.000
Bílskúr: Já 

Hellubakki 10
Selfoss

Algjör  gullmoli.   Frábært  fyrirkomulag.  Hús  fyrir  þá  sem  gera  kröfur!
Einstaklega  vandað  hús  á  einni  hæð.  Gluggar  og  hurðir  úr  viðhaldsfríum
efnum.  Vandaðar  sérsmíðaðar  innréttingar  og  skápar  úr  birki.  Innihurðir  í
sama stíl, extra hæð. Granít á  borðum í eldhúsi. Vönduð tæki í eldhúsi frá De
Dietrich,  rafmagns-  og  gaseldavél.   Ryksugukerfi  er  í  húsinu  með  sópsogi  í
eldhúsi.  Hlynur  og  flísar  á  gólfum.  Innfelld  halogen  lýsing  í  loftum,
næturlýsingu  á  göngum.  Lofthæð  er  2,75m  í  öllu  húsinu.  Gólfhiti,  þráðlaus
stýring.  Innfeldar  gardínur  í  öllu  húsinu.  Tvö  baðherb.  annað  innaf  hjónah.
hornbaðkar  með  nuddi  og  sterio  tækjum,  rafmagnsstýrð  sturta  með
nuddstútum  í  báðum  baðherb.  Stórt  unglingaherbergi  með  sér  inngangi.
Gæti  einnig  hentað  vel  þeim  sem  er  með  vinnuaðstöðu  heimavið...............

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Þetta hús þarf að skoða !

Tröllhólar 33
Selfoss

Verð: 33,9
Stærð: 194,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 31,2
Bílskúr: 49,3

Vandað  og  fallegt  einbýlishús  á  einni  hæð með stórum innbyggðum bílskúr  í  barnvænu hverfi.Gólfefni
eru  brotin  upp  á  skemmtilegan  hátt  með fallegu  parketi  og  flísum.Hiti  í  gólfi  í  forstofu,eldhúsi,stofu  og
baðherb.  Eldhús með útskotsglugga og fallegri  innréttingu.Vandaðar rimlagardínur  úr  mahoní  í  eldh.og
stofu.Sólpallur með heitum potti.Grófjöfnuð lóð er framan við hús.

Svana
Sölufulltrúi

866 9512
svana@bui.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 14-15
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Álfkonuhvarf 59
Kópavogur

Verð: 24.500.000
Stærð: 95.9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.185.000

RE/MAX  Stjarnan  kynnir:   Vel  staðsetta  þriggja  herbergja  íbúð  á  annari  hæð   í  lyftu  húsi  í  kópavogi.
Eignin er með flísalagða forstofu og bað og parketlagt eldhús, stofu og svefnherbergi. Eignin er í  mjög
snyrtilegu fjölbýli og er gott útsýni frá eigninni. Eign sem verðugt er að skoða.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í Dag kl 16:30 til 17:30

Ártún 1
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  ca10  m2  óskráðu  geymslulofti.  Vel
vönduð og glæsileg eign á góðum stað

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í Dag kl 13:00 til 14:00

Breiðhóll 2
Sandgerði

Verð: 17.500.000
Stærð: 170

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Bílskúr: já 

RE/MAX Stjarnan kynnir:   170  fm2 Einbýlishús á frábærum stað í botnlangagötu í Sandgerði   Eignin er
í  byggingu  og  skilast  fullfrá  gengið  að  utan  með  tyrftri  lóð  og  steyptum/hellulögðum   stéttum  og
bílaplanið  verður  með  snjóbræðslu.  Eldvarnarveggur  milli  bílskúrs  og  íbúðar  er  hlaðinn  úr  vikurstein.
Verðið miðast við að eignin skilist fokheld að innan og full búin að utan þann 20 apríl 2007

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í Dag kl 11:00 til 11:30

Suðurgata 27 nh
Sandgerði

Verð: 13.200.000
Stærð: 101

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 14.300.000

RE/MAX Stjarnan kynnir:   þriggja herbergja íbúð á neðri  hæð í  tvíbýli.  Eignin er  nýlega tekin í  gegn og
skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi stofa, eldhús og forstofa.  smá geymsla er í forstofunni og einnig
er lítið búr í eldhúsinu. parket og flísar eru á gólfum. eign sem vert er að skoða.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í Dag kl 11:40 til 12:30

Njarðarbraut 1
Njarðvík

Verð: 15.8 -18.9
Stærð: 150-180

Byggingarár: 2007

RE/MAX Stjarnan kynnir:   Iðnaðarhúsnæði á mjög góðum stað í Njarðvík. húsið er í byggingu og er því
skipt  upp  í  150  og  180  ferðmetra  bil  og  seljast  þau  á  tilboði  á  meðan  húsið  er  óklárað.  bilin  skilast
fullbúin að innan sem utan með hita í gólfi og fyrir framan iðnaðarhurðina.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Fyrstir koma fyrstir fá 

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

Verð: 45.000.000
Stærð: 193.4Karfavogur 28

104 Reykjavík

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús Í Dag kl 15:00 til 16:00

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.
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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

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 14,00-14,30

Sólheimar 8
104 Vogar

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3 m2
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1965
Brunabótamat: 30.910.000

Bílskúr: Já

Stór og glæsileg 182,2 m2 íbúð, auk 37,1 fermetra bílskúrs.  Tveir sér inngangar. Á hæðinni er stór stofu
og borðstofu, auk eldhúss með fallegum nýjum innréttingum. Í svefnálmu eru þrjú rúmgóð svefnherbergi
og  baðherbergi.  Yfir  bílskúrnum  eru  stórar  flísalagðar  svalir  svalir  og  ný  sólstofa  með  hita  í  gólfi  og
steinteppi. Parket og flísar eru á allri  íbúðinni.  Eigninni fylgir  söluvernd frá VÍS sem gildir til  næstu fimm
ára. Nánari upplýsingar veitir Pétur, S: 897-8776, eða petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl. 15:00-16:00

Verð: 56.500.000
Stærð: 297 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 38.180.000
Bílskúr: 42.2 fm

Hjallabrekka 30
200 Kópavogur

Re/max Búi kynnir: Fallegt einbýlishús á útsýnisstað. Hér er gaman að vera á
gamlárskvöld!  Húsið  er 2  hæðir  með bílskúr  og aukaíbúð á jarðhæð.  Róleg
gata, gróið hverfi, þægileg fjarlægð frá verslun og þjónustu. Húsið er opið og
bjart.  Stór  stofa/borðst.  Eldhús  með  vönduðum  ljósum  innréttingum  og
borðkrók. Hlýleg stór arinstofa. Þakgluggar gefa fallega birtu. Útgengi á 75 fm
verönd,  umlukin  háum gróðri  og  skjólveggjum. 3  svefnherb.  Eitt  notað  sem
bókasafn  og  skrifstofa.  Flísalagt  baðherbergi  með  baðkari. Á  jarðhæð  er  2
herb.  íbúð  m.  geymslu,  baðherb.  m.  sturtu,  sér  inngangur.  Rúmgott
þvottaherb. og geymsla. Nýlegur bílskúr með sjálfvirkum hurðaopnara hita og
rafmagni.  Húsinu  hefur  verið  vel  við  haldið  og  það  hefur  verið  töluvert
endurnýjað,  nýl.  járn á  þaki  og  nýl.  skolplögn.  Aðkoma  að  húsinu  og
frágangur lóðar er til fyrirmyndar

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús sunnudag kl. 15:30-16:30
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Verð: 48,9
Stærð: 215

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 31,3
Bílskúr: Já sér

Vesturberg 187
111 Reykjavík

Glæsilegt  einbýlishús  á  góðum  stað  með  góðu  útsýni.  Forstofu  með  góðu
skápaplássi. Flísar eru á gólfinu í forstofnni sem flæða svo inn í borðstofu og
eldhús.  Eldhúsið  er  bjart  og  opið  með  svartri  innréttingu.  Gott  rými  er  fyrir
borð í  eldhúsinu.  Á efri  palli  er  stofurými.  Þar  er  gott  rými  fyrir  borðstofu og
stofu. Parket er á efri pallinum. Góður arinn. Úr stofunni er mjög gott útsýni.
Sjónvarpskrókur  er  fyrir  framan  herbergisgang.  Þar  eru  þrjú  góð  herbergi,
voru  áður  fjögur  en  eitt  herbergið  hefur  verið  stækkað.  Hjónaherbergið  er
rúmgott með góðum skápum. Á ganginum eru líka fataskápar. Baðherbergið
er  með  upprunalegum  innréttingum,  baðkar  og  sturta.  Loftgluggar  eru  á
ganginum  sem  gefa  skemmtilega  birtu.  Á  neðri  hæðinni  er  lítið  klósett,
þvottahús og herbergi. Sjá myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Engihjalli 21
200 Kópavogur

Verð: 17,9
Stærð: 86,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 13,5

Falleg  3ja  herbergja  íbúð  í  Kópavogi.  Íbúðin  er  staðsett  á  3ju  hæð,  en  þó  er  aðeins  gengið  upp tvær
hæðir.  Flísalögð  forstofa  með  skápum.  Úr  forstofu  er  komið  í  rúmgóða  parketlagða  stofu.  Úr  stofu  er
útgengt  á  suður  svalir.  Eldri  innrétting  í  eldhúsi,  dúkur  á  gólfi.  Inn  af  eldhúsi  er  borðkrókur.  Við  hlið
eldhúss  er  lítil  geymsla  sem  nýtt  er  sem  búr.  Baðhergi  flísalagt,  sturta  og  tengi  fyrir  þvottavél.  Tvö
herbergi eru í íbúðinni. Rúmgott hjónaherbergi með góðum skápum. Geymsla í sameign.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Hjallavegur 6
104 Reykjavík

Verð: 15,7
Stærð: 62,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958

Brunabótamat: 8

Tveggja  herbergja  íbúð  á  fyrstu  hæð.  Komið  er  inn  í  forstofu  með  parketi  á  gólfi,  skápar  í  forstofu.
Fallegur  hlaðinn  veggur  er  á  ganginum.  Ljós  frá  LUMEX,  segldúkur  í  forstofunni  og  í  herberginu.
Herbergið  er  með  lausum  skápum  og  dúk  á  gólfi.  Stofan  parketlögð.  Eldhúsið  er  með  eldri  hvítri
innréttingu , rúmgott. Baðherbergið er með léttri innréttingu og sturtuklefa. Seljandi getur lánað hluta af
kaupverðinu. Gott áhvílandi lán uppá 10 milljónir með vaxtagjaldaga í 3ár.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-14:30

Verð: 39,8
Stærð: 147,7

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 24,7
Bílskúr: Bílskýli

Langalína 7
Garðabær

RE/MAX  BORG  kynnir  nýja,bjarta  og  glæsil  5  herb,147,7  fm  íbúð  á  fyrstu
hæð  með  palli  í  Garðabæ(alveg  við  ylströndina)Íbúðinni  fylgir  stórt  og
afmarkað  stæði  í  bílageymslu.Nánari  lýsing:Forstofa,gangur  og  eldhús  eru
flísalögð.Innst  í  gangi  er  stórt  svefnh  með  góðum  skápum.Tvö  rúmgóð
barnah  með  góðum  skápum.Baðh  er  flísað  í  hólf  og  gólf  m  stóru  horn
nuddbaðkari m/sturtu.Í eldh eru góðar innr og mjög vönduð tæki t.d stór sex
hellna(AEG  stál)gaseldavél.Stór  ísskápur(AEG  stál)og  uppþv.vél  sem
mögulega  geta  fylgt  með.Borðst  og  stofa  eru  samliggjandi.Stofan  er  mjög
björt,þaðan er útgengt á pallinn og garðinn sem fylgir íbúðinni.Gengið í stórt
herb  frá  sjónvarpsh.Herb  og  stofur  eru  parketlögð.Úr  forst  er  innangengt  í
þvottah og geymslu.Geymsla(7,7)í kjallara.Glæsileg og vel skipulögð íbúð.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17 - 17.30

Þinghóll 6
Sandgerði

Verð: 18,9
Stærð: 203 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: Já

RE/MAX BORG kynnir; Glæsilegt 5 herb einbýli  í  Sandgerði. Afh fokhelt eða einnig tilb undir tréverk.Úr
andd er  sjónvarpshol,  rúmgott  eldh  með borðstofu  milli  eldh  og  stofu,  opið  og  bjart  rými  sem snýr  til
suðurs.Útgengt úr borðstofu þar sem gert er ráð fyrir verönd. Þrjú rúmgóð barnaherb stórt hjónaherb og
gestasalerni. Gangur með sjónvarpsholi m baðherb og þvottah. Úr bílsk er innangengt í  þvottah.Hurðir
og opnanleg fög úr Oregon pine. Blandað harðv og álkl að utan.Lóð skilast grófj.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Glæsileg staðsetning

Borgarvegur 11
Njarðvík

Verð: 17.9m
Stærð: 121,3

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 15.3m

Falleg og notaleg 4-5 herbergja íbúð á neðri sérhæð í tveggja hæða einbýli.  Ef þig langar í hlýlega íbúð
þar sem þú getur slakað á og notið sólarinnar í bjartri og opinni stofu eða úti á rúmgóðum og vönduðum
sólpalli skoðaðu þá þessa íbúð. Ef þig langar í fallegan garð sem snýr frá götu fyrir meira næði og öryggi
fyrir  börnin,  rólegt nágrenni  í  barnvænu umhverfi  þar sem stutt  er  í  alla  þjónustu og skóla,  þá er þetta
íbúðin fyrir þig og þína fjölskyldu.  Komdu og skoðaðu í dag, það verður heitt á könnunni.

Skúli Örn 
Sölufulltrúi

897 0789
skuli@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag frá kl 15:00-15:30
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Klapparstígur 1
101 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 108,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 20.480.000
Bílskúr: Bílskýli

Fallega 4  herb  íbúð á  5.  hæð í  lyftuhúsi á  horni  Klappastígs  og  Skúlagötu.  Íbúðinni  fylgir  geymsla  í
sameign og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri með fataskáp og dökkum flísum á gólfi, flísalagt
stórt baðherbergi með fallegum innréttingum, sturtu, baðkari og tengi fyrir þvottavél, tvö svefnherbergi,
annað  með  góðum  fataskápum,  opið  eldhús   og  stóra  stofu  og  borðstofu  með  útgengi  út á  tvennar
svalir (suður og vestursvalir) Innréttngar: eru allar úr hlyn og mahoni. Gólefni: Ljóst eikarparket og flísar.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl. 14.00-14.30

Lækjasmári 74
201 Kópavogur

Verð: Tilboð
Stærð: 121,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996
Bílskúr: Bílgeymsla

Góð 4ra herbergja íbúð með stórum svefnherbergjum.  Góð stofa, rúmgott eldhús og þvottahús inn af
eldhúsi. 2 baðherbergi. Bílageymsla. Hérna er gott að vera enda stutt í allar áttir og ekki hægt að vera
meira miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Smáralind, Kópavogsdalur og öll  önnur þjónusta rétt  handan
við hornið. Björn sölufulltrúi tekur á móti ykkur í dag og sýnir þessa fínu eign.

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl 14-15.

Litlihjalli 1
200 Kópavogur

Verð: 44.900.000
Stærð: 236.8

Fjöldi herbergja: 5+2
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 28.700.000
Bílskúr: 25 fm

2 ÍBÚÐIR vel staðsett tveggja hæða endaraðhús í Kópavogi. 4 svefnherbergi, Stór stofa, Frábært útsýni
og  Snyrtileg  60  fm  íbúð á  neðri  hæð  með  sér  inngangi.  Auk  25  fm  bílskúrs  Efri  hæð  er  með  nýlegu
fljótandi  Eikar  parketi í  stofu  og  miðrými.  Eldhús  er  með  eldri  innréttingu,  ljósum flísum á gólfi  og  milli
skápa, borðkrókur.  Baðherbergi nýlega standsett ljósar flísar á gólfi  og veggjum, hiti í  gólfi,  baðkar og
sturtu klefi. FRÁBÆR EIGN Á GÓÐUM STAÐ

Gunnsteinn
Sölufulltrúi

661 9261
gunnsteinn@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í DAG KL 15:00 - 15:30
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Bæjarhraun 16
220 Hafnarfjörður

Verð: 39.9 M
Stærð: 353.8 fm

Byggingarár: 1986
Brunabótamat: 23.9 M

Atvinnuhúsnæði  /  lagerhúsnæði   á  besta  stað  á  höfuðborgarsvæðinu.   Góður  rampur  og  aðkoma að
stórum  hurðum.  Lofthæð  3-4  metrar.    Salurinn  er  tilvalinn  sem  dótakassi  fyrir  samhentan  hóp  eða
lagergeymsla  fyrirtækis.   Stutt  í  helstu  umferðaræðar  höfuðborgarsvæðissins.
************GÓÐ FJÁRFESTING.************

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

*LAGERHÚSNÆÐI Á BESTA STAÐ*

Skútahraun
Hafnafjörður

Verð: 137 M
Stærð: 1058 fm

Byggingarár: 1982
Brunabótamat: 101 M

Iðnaðarhúsnæði  við  Skútahraun í  Hafnafirði.  Eignin  skiptist í  165fm  skrifstofurými  og  893  fm
vinnusal.Skrifstofurýmið  er  allt  nýlega  tekið í  gegn,settar  voru  nýjar  hurðar,  steinteppi á  gólfin,nýtt
rafmagn  og  nýjar  innréttingar í  kaffistofu.Vinnusalurinn  er  með  8metra  lofthæð  og  er  nánast  eitt  rými,
gólfin í  salnum  eru  sér  styrkt(upphaflega  hannað  fyrir  jarðvinnutæki.Þrjár  stórar  innkeyrsludyr.Góð
bílastæði.Verið er að vinna að stækkun bílaplans og malbika það.Eignin getur verið laus fljótlega.

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Sigríður
Sölufulltrúi

692 4700
siggah@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Stórt iðnaðarhúsnæði

Hverfisgata 35
Hafnarfirði

Verð: 45,8
Stærð: 180,7m2

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1932

Brunabótamat: 29,3
Bílskúr: 30,8m2

Falleg íbúð í hjarta Hafnarfjarðar. Hér er um steinsteypt hús að ræða á tveimur hæðum ásamt bílskúr og
litlu húsi í bakgarði sem mætti auðveldlega breyta í studioíbúð. Héðan er stutt í alla þjónustu , göngufæri
í miðbæinn og glæsilegt útsýni úr stofu og af efri hæð. Á hæðinni eru samliggjandi stofur, eldhús m/eldri
innréttingu, wc og tveimur herbergjum. Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Þetta er hús á
frábærum stað og býður uppá mikla möguleika.  Bókaðu skoðun í gsm: 848-8718

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Góð staðsetning .

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Flatahraun 1
220. Hafnarfirði

Verð: frá 17,9-?
Stærð: 58-148fm

Fjöldi herbergja: 2-3-4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: bílskýli.

Glæsilegar  og  vel  hannaðar  2-3-4ra  herb.íbúðir  í  nýju  5hæða  fjölbýlishúsi  í  hjarta  Hafnarfjarðar.  Tvær
lyftur  í  húsinu.  Bílastæði  í  bílageymslu  fylgir  öllum  íbúðum.  Allar  íbúðir  m/þvottahús  innan  íbúðar  og
flestar m/geymslu innan íbúðar.Íbúðirnar á 1.og 2hæð eru tilbúnar til  afhendingar en aðrar hæðir verða
afhentar  í  feb.07  Íbúðirnar  verða  afhentar  tilbúnar  án  gólfefna  utan  baðherb.sem  er  flísalagt.  Allar
innréttingar og hurðar eru úr eik. Efsta hæðin eru penthouse íbúðir m/fallegu  útsýni í allar áttir.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Eign fyrir vandláta

Funalind 15
201. Kópavogi

Verð: 28,6
Stærð: 129

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 17,8
Bílskúr: Já 27,1fm

Glæsileg 3ja herb.íbúð 101,9fm með rúmgóðum 27,1fm bílskúr og sólpalli. Stutt í alla þjónustu. Komið
inn  á  hol  með  fataskáp,  stofa/borðstofa  parketlögð  með  útgengi  á  góðan  afgirtan  sólpall.Eldhúsið  er
mjög rúmgott,með góðum borðkrók  og innréttingu úr kirsuberjavið. Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf,
baðkar  m/sturtuhengi  og   innréttingu  úr  kirsuberjavið.  Barnaherbergi  og  hjónaherbergi  bæði  með
fataskápum og parket á gólfum. Öll húseignin hin vandaðasta.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 15:00 - 15:30

Goðaborgir 2
112. Reykjavík.

Verð: 23,7
Stærð: 98,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 14,950,000

Skemmtileg íbúð með sér inngangi á 2.hæð í 2ja hæða fjölbýli með bílskýlisrétti.  Flísalagt anddyri með
fatahengi. Þrjú rúmgóð svefnherb. öll með fataskápum. Baðherb.er flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa
og rými fyrir þvottavél og þurrkara. Eldhúsið er með hvítri innréttingu m/beyki köntum, flísum milli skápa
og  borðkrók. Stofan er rúmgóð með útgengi á suður svalir með fallegu útsýni. Öll gólfefni utan baðherb.
og anddyri eru með ljósu eikarparketi. Hjóla-og sérgeymsla er í kjallara. Útsýni.

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 15:30 - 16:00





ðnaðarmenn
Óskum eftir að ráða Rafmagnstæknifræðing

ðnfræðing, Rafvirkja og Rafeindavirkja til
starfa, mikil verkefni frammundan.

Upplýsingar í síma 661-5103

Spennandi framtíðarstarf
á Reyðarfirði

Húsasmiðjan hvetur
alla, á hvaða aldri, sem 
vilja starfa hjá traustu 
og góðu fyrirtæki til að

sækja um.

Fyrir alla Óskum eftir að ráða sölu- og afgreiðslumann til
framtíðarstarfa í verslun okkar á Reyðarfirði.

Hæfniskröfur
Rík þjónustulund.
Hæfni í mannlegum samskiptum.
Heiðarleiki og samviskusemi
Þekking á byggingarvörum er kostur en ekki skilyrði
Einhver töluvkunnátta kostur.

Húsasmiðjan hf. er stærsti söluaðili 
byggingarvara á Íslandi og eitt af 
25 stærstu fyrirtækjum landsins. 

Húsasmiðjuverslanir eru 21 á landsvísu. 
Í verslunum okkar höfum við á 

boðstólnum yfir 80.000 vörutegundir. 

Hjá Húsasmiðjunni starfa að jafnaði um 
750 manns á öllum aldrei. Við leggjum 

mikla áherslu á að starfsmenn eigi þess 
kost að eflast og þróast í starfi.

Hvetjum konur jafn sem karla til að sækja um starfið.
Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is, fyrir
20. janúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Reynir Sigurðsson
Hársnyrtimeistari
Hefur opnað nýja hársnyrtistofu að
Grensársvegi 16 Rvk. Sími 553 0809

Bíð alla gamla og nýja viðskiptavini velkomna. 
Hlakka til að sjá ykkur.

Einnig óska ég eftir fagfólki til starfa.



Fasteignafyrirtæki auglýsir eftir málara til starfa. 
Um er að ræða viðgerðarvinnu og endurmálun. 

Fullt starf allt árið. Auglýst er eftir málara með réttindi.

Umsóknir sendist á fréttablaðið eða á box@frett.is undir “Málari-15”

Blikksmiðja
Traust fyrirtæki óskar eftir að kaupa litla blikksmiðju. 

Áframhaldandi rekstur skilyrði.

Tilboð sendist á fréttablaðið eða á box@frett.is þar sem kemur 
fram stærð og fjöldi starfsmanna undir “blikksmiðja”.

Fiskræktarsjóður starfar á grundvelli laga nr.
76/1970. Meginhlutverk sjóðsins er að veita 
lán og styrki úr Fiskræktarsjóði til mann-

skeldi.
Enn fremur er heimilt að veita úr Fiskrækt-
arsjóði lán eða styrki til annarra verkefna 
sem stuðla að aukningu og viðhaldi ís-

ska. Umsóknir um lán og styrki 
úr Fiskræktarsjóði, sem koma til greiðslu 
árið 2007, skal senda stjórn sjóðsins fyrir
1. mars 2007. Umsóknareyðublöð vegna 
styrkveitinga úr Fiskræktarsjóði má nálgast á 
http://www.veidimalastjori.is. Þar má einnig 
nálgast verklagsreglur sjóðsins. Einnig er 
hægt að hafa samband við Óðinn Elísson 
eða Bergrúnu Elínu Benediktsdóttur í síma 
533-2050 ef viðkomandi hefur ekki aðgang 
að tölvu. Umsóknum um styrki eða lán úr 
sjóðnum skal skila til formanns Fiskrækt-
arsjóðs á sérstöku eyðublaði á eftirfarandi 
heimilisfang:

Fiskræktarsjóður
Óðinn Elísson formaður
Suðurlandsbraut 18
108 Reykjavík

Orlofshúsnæði
sumarið 2007

F
í

t
o

n
/

S
Í

A



www.eignastyring.is
Síðumúla 27 108 Reykjavík

sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verbréfamiðlari

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14:00-15:00 
RAUÐARÁRSTÍGUR 1, REYKJAVÍK

3JA HÆÐ TIL HÆGRI
Góð 3ja herbergja íbúð sem skipt-
ist í forstofu, stofu og borðstofu,
eldhús, baðherbergi og 2 svefn-
herbergi. Verð kr. 15,9 millj.

Katrín tekur á móti ykkur í dag
milli kl. 14 og 15.

Fr
u

m

Sími 534 4040

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Fr
um

Miðbraut 19 -  Seltjarnarnesi
3ja herb. íbúð með bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 14-16

Góð 84 fm íbúð á 2. hæð í fjór-
býlishúsi ásamt 24 fm bílskúr á
þessum eftirsótta stað á sunn-
anverðu Seltjarnarnesi. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með
þvottaherb. og geymslu innaf, bjarta stofu með útgengi á suðvest-
ursvalir, 2 herb. og baðherb. Parket á gólfum. Útsýni til sjávar úr
stofu. Upphituð innkeyrsla. Verð 26,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109

OPIÐ HÚS Í DAG 
ÁLFAHEIÐI 4  

SUNNUDAG KL. 18:00 - 18:30 

Fr
u

m

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Húseign kynnir gæsilegt 179fm einbýlishús á besta stað í Kópavogi.
Þrjú góð barnaherbergi og rúmgott hjónaherbergi. 
Fallegt eldhús.

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Nánari upplýsingar veitir
Baldvin Ómar í 898-1177 

eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

STRANDGATA – SANDGERÐI

F
ru

m

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Gott talsvert endurnýjað 495 fm atvinnuhúsnæði. Eignin
skiptist í neðri hæð: níu geymslur, snyrtingu, vinnusal, versl-
un, ca. 70-80 fm kæligeymslu, útigeymslu með innkeyslu-
hurð. Efri hæð: fjögur herbergi með p.parketi, snyrtingu og
geymslu.  4.000 fm lóð fylgir. Lofthæð á jarðhæð er ca. 5 m.
Möguleiki á að hækka innkeyrsludyr. Verð 31,8 millj.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Glæsileg endaíbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli með innb. bílskúr, samtals 120 fm. S-
svalir, sér þv.herb. sérinngangur, frábært útsýni. Eign í toppformi. Verð 23,9 millj.

Höfum fengið í einkasölu á þessum frábæra stað, glæsilegt einbýli með tvöföldum
bílskúr og 100 fm auka íbúð á jarðhæð, samtals 340 fm. Eign í toppstandi utan sem
innan. Einstök staðsetning í hrauninu. Áhugasamir hafi samband við Hilmar
sölumann í síma 892 9694. V. 67 millj.

HÁHOLT 3 JA, M. BÍLSKÚR

SÆVANGUR - HF. GLÆSILEGT

Nýkomið einkar glæsl. fullbúið parhús 176 fm m/innb. bílskúr. Glæsil. innrétt., gott
skipulag, fallega ræktuð lóð. Frábær staðsetn. og útsýni. V. 43,8 millj. no. 117996

LINDARBERG - HF. EINB.

Nýkomið sérlega skemmtilegt raðhús með bílskúr samtals 160 fm. Hús í mjög góðu
standi., klætt að utan. 4 góð svefnh. rúmgóð stofa. Frábær staðsetning, Eignin er
laus við kaupsamning. V. 34,9 millj. no 118287-1

STUÐLABERG - HF. RAÐHÚS

Nýkomin í einkasölu glæsileg nýstandsett 120 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli. Eign í
algjörum sérflokki. Glæsilegar innrétting frá HTH. Vönduð gólfefni. Nýstandsett
baðh, gluggar. V. 26,4 millj. no. 118160-1

KELDUHVAMMUR - HF. SÉRHÆÐ

Sérlega fallegt einlyft einbýli með innbyggðum bílskúr, samtals ca 200 fm. Fallegur
garður með verönd. Frábær staðsetning Verð 45,6 millj.

LJÓSABERG - HF EINBÝLI

Einbýlishús, laust við kaupsamning. Um er að ræða 172,2 fm einbýli 4 herbergi á
einni hæð. Búið er að gera glæsilega timburverönd umhverfis húsið með
skemmtilega útfærðum útsýnispalli. Verð 49,3 millj.

EKRUSMÁRI - KÓPAV. EINB.

Glæsilegt pallabyggt einbýli m/innbyggðum bílskúr, samtals 350 fm. 5-6 herb.
Vandaður arinn, Snyrtileg eign, velbyggt hús, Teikn. Sigurður Þorvarðarson,
byggingarfulltrúi. Glæsil. verðlaunagarður, góð staðs, stutt í skóla. Möguleiki á
aukaíbúð í kjallara. Húsið getur verið laust strax. V. 60 millj. Upplýsingar gefur
Þorbjörn Helgi í s. 896-0058

HRAUNBRÚN - HF. EINB.

– Mest lesið

Þetta gæti tekið tíma

Er fasteignin þín ekki í mest lesna fasteignablaðinu?
Þegar hægist um á fasteignamarkaði er mikilvægara en nokkru sinni að auglýsa 

á besta staðnum. Samkvæmt nýjustu könnun Gallup* lesa 40% fleiri Íslendingar á 

aldrinum 25–49 ára Allt-fasteignir en Fasteignablað Morgunblaðsins. Vertu viss 

um að eignin þín nái athygli sem flestra!

*Samkvæmt könnun Gallup, maí 2006
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Bæjargil – GarðabæBæjargil – Garðabæ
Fr

u
m

Mjög fallegt og vel skipulagt 162 fm raðhús
á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Eignin skiptist m.a. í hol, eldhús með góð-
um borðkrók, rúmgóðar og bjartar stofur með útgangi á verönd, stórt
hjónaherbergi með útgangi á um 20 fm svalir til suðausturs, 3 góð barna-
herbergi og flísalagt baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Ræktuð lóð
með skjólgóðri timburverönd til
suðvesturs, glerþak yfir hluta ver-
andar. Hellulögð innkeyrsla og stétt-
ir fyrir framan hús. Góð staðsetning
í grónu og barnvænu umhverfi.
Stutt í skóla og leikskóla. 

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. 

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

Halla Unnur Helgadóttir

löggiltur fasteignasali.

Mjög falleg 2ja herbergja, 79,6 fm íbúð á jarð-
hæð, þar af 10,5 fm geymsla. Íbúðin er vel
skipulögð og björt. Fermetrafjöldinn nýtist vel,
stórt baðherbergi, gott svefnherbergi með stór-
um fataskáp og rúmgóð stofa með opið inn í
fallegt eldhús. Útgengi úr stofu á sérafnotareit
þar sem hægt er að byggja góðan pall. Stórt
þvottahús í íbúð. VERÐ 18,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG Á MILLI KL. 14-15
ÁLFKONUHVARF 23 - 201 KÓP. (Íbúð 002)

Sölufulltrúi Akkurat verður á staðnum og sýnir
íbúðina. Nánari upplýsingar gefur Anna Lilja

í síma 899 0708.
Verið velkomin!

FÁLKAGATA - 107 RVK

22.900.000

Fr
um

FÍFULIND 13 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 22,5 millj. Laus strax.

Fr
um
550 5000

AUGLÝSINGASÍMI

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109

OPIÐ HÚS Í DAG 
ARNARSMÁRI 26  3 HÆÐ.

SUNNUDAG KL. 15:00 - 15:30 

Fr
um

Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Húseign kynnir gæsilega 5 herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi.
Þrjú góð barnaherbergi góðum skápum og rúmgott hjónaherbergi.
Fallegt eldhús. Sameign er mjög snyrtileg með teppum
á gólfi.

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Nánari upplýsingar veitir
Baldvin Ómar í 898-1177 

eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100

Apartments and rooms.

With all furnitures, kitchen, TV and more.

Bathroom with shower in every apartment /

room.

Newly rebuild Hotel apartments and rooms

with elevator.

Only good tenants.

Apartments / rooms are cleaned once a week.

meters

Fr
um

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300



Til leigu: Bolholt 4, Reykjavík.
(Áður Ísleifur Jónsson ehf.)
Næsta hús á milli Laugavegs 180 og
Kauphallar Íslands.
Eftirtaldir hlutar í húsinu eru lausir: 

1. h. austur. Verslunarhúsnæði 245 fm. 
2. h. austur. Iðn. eða skrifstofuhúsn. 187 fm. 
2. h. vestur. Iðn. eða skrifstofuhúsn. 219 fm. 
1. h. bakhús. Vörusk. óupphituð. 250 fm.

Leigist í ofangreindum hlutum eða saman. Innangengt á
milli eins og er , tvennar vörudyr á 2. hæð, bakvið, en
innkeyrslud. á skemmu. 
Uppl.: Ragnar Aðalsteinsson fh. Grensás ehf. 
Sími 893-8166. Netfang: grensas@isl.is

Fr
um

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

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

Fr
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Miðbraut 19 -  Seltjarnarnesi
3ja herb. íbúð með bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 14-16

Góð 84 fm íbúð á 2. hæð í fjór-
býlishúsi ásamt 24 fm bílskúr á
þessum eftirsótta stað á sunn-
anverðu Seltjarnarnesi. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús með
þvottaherb. og geymslu innaf, bjarta stofu með útgengi á suðvest-
ursvalir, 2 herb. og baðherb. Parket á gólfum. Útsýni til sjávar úr
stofu. Upphituð innkeyrsla. Verð 26,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16.
Verið velkomin.

Um er að ræða mjög vandað og vel skipulagt 190 fm
einbýli með fimm svefnherbergjum, tveimur
snyrtingum og sólstofu. Veglegur garður með sólpalli

og skjólveggjum af bestu gerð. Lækur og
tjörn í garði og brú. Góður bílskúr. 

Verð 45 m.

DALATANGI 8 - MOSFELLSBÆ
OPIÐ HÚS í dag milli kl. 15:00 og 17:00

Fr
um

Berg fasteignasala, Háaleitisbraut 58
Sími 588 5530 • Netfang: berg@berg.is
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali

17.900.000
Falleg 2ja herb. 69,2 fm. íbúð á 1 hæð með sérinn-
gangi í hjarta borgarinnar. Vandaðar innréttingar og 
gólfefni. Lofthæð um 3 metrar. Þvottahús er innan 
íbúðar. Möguleiki á að hafa gæludýr. 
Skipti möguleg á annarri eign.  
Ólafur tekur á móti gestum s. 824 6703

Fr
um

Tryggvagata 4–6 - 101 Rvk

Opið hús í dag kl. 14:00 - 16:00 

Suðurlandsbraut 20 Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

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

Fr
um

OPIN HÚS Í DAG
kl. 14-16

Álagrandi 8, íb. 0202. Opið hús í dag sunudag kl. 14 – 16.

Sérlega rúmgóð og falleg 80 fm
íbúð á 2. hæð í eftirsóttu húsi á
Grandanum. Suðursvalir úr stofu. 
Aðeins gengið up einn stiga. 

Allir velkomninr í dag 
kl. 14-16 til að skoða íbúðina.

Bjalla merkt 0202 – Ástráður. 

Frekari upplýsingar 
veitir Runólfur á Höfða 

Gsm 892 7798. 

Lækjargata 5. Opið hús í dag á milli 14-16. 

Í dag býðst þér og þínum að
skoða þetta fallega 180 fm einbýl-
ishús sem staðsett er á einum
besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar.
Húsið er nánast allt endurnýjað.
Sérsmíðaðar innréttingar og lýsing
frá Delta Light. Fallegir loftlistar
og hvítlakkaðir gluggar. 3-4
Svefnherbergi.
Verð 54,9 millj. 

Ásdís tekur vel á móti ykkur. 

Arnarhraun 4-6 2. hæð. Opið hús í dag á milli 14 og 16. 

Falleg og vel skipulögð 109 fm 3-
4 ra herbergja íbúð á 2.hæð
ásamt 25 fm bílskúr. Flísar og
dúkur á gólfum. Suður svalir. 
Verð aðeins 22,9 millj. 

Þorsteinn tekur vel 
á móti ykkur. 
Gsm 898 0980.

Háholt 14, jarðhæð íbúð 101. Opið hús í dag á milli 14 og 16.

Laus strax fyrir þig til að flytja í
svo nú er þér ekki lengur til set-
unnar boðið. Komdu og skoðaðu
mig, ég er falleg 110 fm 4-ra her-
bergja íbúð með sér suður garði á
fínum stað þar sem stutt er í skóla
og leikskóla. Falleg innrétting er í
eldhúsi. Parket er á flestum gólf-
um. Sér þvottahús. 
Verð 21,9 millj. 

Hansína býður ykkur 
velkomin.

Gsm 822 1815.



TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is

Fr
um

Sérhæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt merktu stæði í bílageymslu-
húsi. Mjög rúmgóð íbúð á efri hæð til vinstri. Fjögur svefnher-
bergi. Stærð íbúðar, 106,8 fm. Einnig geymsla í kjallara 17,0
fm og stæði í bílageymslu 30,9 fm. Eignin er alls 154,7 fm auk
mikillar sameignar. Sérinngangur. Gott ástand, mikið endur-
nýjuð eign. Verð 29,0 millj. 

Kristinn tekur á móti áhugasömum 
í dag milli kl. 16 og 18.

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

SKELJAGRANDI 6 - 107 RVK.

Um er að ræða mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum rúmgóðum bílskúr og stúdíóíbúð á jarðhæð.
Góðar stofur, eldhús  og 4-5 herbergi á efri hæðinni. STÆRÐ
275,9 FM. Stór gróinn garður, afgirt timburverönd með heit-
um potti. Mikið útsýni. Húsið er í góðu ástandi.
VERÐ 45,7 MILLJ. 

Geir tekur á móti áhugasömum í dag milli kl. 16 og 18.

STÓRIHJALLI 1 - 200 KÓP.

OPIN HÚS Í DAG 
SUNNUDAG kl. 16 - 18

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Glæsilegt nýlegt 125-250 fm. skrifstofuhúsnæði til leigu á
2. hæð (efstu) í nýlegu verslunar og þjónustu/skrifstofu-
húsi. Lyfta er í húsinu. Húsið skiptist m.a. í móttöku, 8
skrifstofur, fundarherbergi, kaffistofu, snyrtingu ofl. Góð
aðkoma og bílastæði. Laust strax.

Upplýsingar gefur 
Helgi Jón, sölustjóri s. 893 2233

Til sölu/leigu við sjávarsíðuna, glæsil nýtt 1012 fm. at-
vinnuh. Húsnæðið skiptist þannig: Salur ca 500 fm. Loft-
hæð allt að 8 m, nokkrar góðar innkeyrsludyr. Verk-
stæði/lager ca 250 fm. með 3 m lofthæð. Efri hæð: skrif-
stofur, starfsmannaaðst, glæsil útsýni, ca. 250 fm. Rúm-
góð athafnalóð, hellulögð, góð aðkoma. Vönduð eign.
Húsnæðið er til afhendingar mjög fljótlega.

Allar nánari uppl gefa Hilmar og Helgi Jón 
á skrifstofu Hraunhamars.

FLATAHRAUN - HF. – SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

VESTURVÖR - KÓPAVOGUR

BÆJARHRAUN HF. - TIL LEIGU
Um er að ræða gott 535 fm. atvinnuhúsnæði. Ágæt loft-
hæð og innkeyrsludyr.
Tilvalið fyrir léttan rekstur og heildsölu. Góð staðsetning.
Laust strax.

Upplýsingar gefur 
Helgi Jón, sölustjóri s. 893 2233

Fr
um

orum að fá glæsileg atvinnuhúsnæði á frábærum stað í
vallahverfinu í Hafnarfirði. Húsin eru hvort um sig 1.320

fm með allt að 8 metra lofthæð, möguleiki er á 600 fm milli-
lofti og standa þau á 7.700 fm fullfrágenginni lóð með góð-
um bílastæðum. Frábær staðsetning rétt við Reykjanes-
brautina, mikið auglýsingagildi.

Allar frekari upplýsingar veita sölumenn 
Ás fasteignasölu í síma 520-2600

TIL SÖLU
STEINHELLA - HAFNARFJÖRÐUR

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

V

TIL SÖLU
STEINHELLA - HAFNARFJÖRÐUR
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um

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Anna María Kristjánsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður

Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hansen sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

-  he i l shugar  um þinn hag -

Rauðavað 13 - 25 
110 Reykjavík

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

Andrésbrunnur 10 - 113 RvíkÞórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

OPIN HÚS Í DAG

Andrésbrunnur 13 - 113 Rvík
Opið hús kl. 17:30-18:00

Falleg 4ra herb. 122,2 fm íbúð
á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í 3ja bíla bílskýli. Íbúðin
er staðsett í rólegum botn-
langa. Olíuborði eikarparket
er á allri íbúðinni utan þvotta-
húsi og baðherb. Allar innrétt-
ingar og hurðir eru úr eik.
Íbúðinni fylgir 2 sérgeymslur.

Eigendur þurfa ekki að sjá um þrif í stigagangi. V. 26,9 m.  
Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur í síma 894 3800

Opið hús kl. 17:00-17:30
Mjög falleg og björt 119,5 fm
4ra herbergja íbúð á fyrstu
hæð ásamt stæði í bílskýli.
Björt og rúmgóð borðstofa og
stofa með parketi á gólfi og
útgang á hellulagða verönd.
Eldhús með viðar innréttingu
og vönduðum tækjum, parket

á gólfi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, öll með parketi á gólfi og
skápum. Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, sturt-
uklefi og baðkar. Þvottahús innan íbúðar. Verð 26,9 m.

Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur í síma 894 3800

Opið hús kl. 16:00-17:00

• 90% lán til 40 ára
• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
• Stæði í bílageymslu 
• Til afhendingar strax
• Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Fullbúnar án gólfefna

Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur í síma 894 3800

Opið hús kl. 14:00-15:00
• Glæsilegar sérhæðir
• Bílskúr fylgir efri hæðum
• Tilbúnar til inréttinga
• Þvottahús innan íbúðar
• Sérgarður fyrir báðar hæðir
• Hús fullbúið að utan og lóð frágengin

Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur í síma 894 3800

Opið hús kl. 15:00-16:00
• 2ja, og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Ísskápur og uppþvottavél fylgja
• Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar
• Hagstæð áhvílandi lán

Nánari upplýsingar gefur Hrafnhildur í síma 894 3800



www.domus.is

Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri
Löggiltur fasteignasali

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Lyngási 5-7 l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Björt og falleg 2ja herb. 61,1 fm. íbúð ásamt 7 fm. geymslu í sameign, alls
68,1 fm. Góð staðsetning nálægt Garðatorgi og því stutt í alla almenna
þjónustu. Gegnheilt parket á öllum gólfum nema eldhúsi og baðherbergi,
þar eru flísar. Baðherbergi nýlega uppgert. Sameign öll mjög snyrtileg.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

HRÍSMÓAR - 210 GARÐABÆR

Verð 16,5 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 16.00 og 16:30

Fallegt 4ra herbergja 131,2 fm. raðhús á tveimur hæðum í fjölskylduvænu
hverfi í Grafarvogi.  Stofan er björt og falleg með eikarparket á gólfi með
útgengi út í garð. Búið að innrétta risloft sem herbergi. Eign sem hentar
barnmargri fjölskyldu Stutt í alla almenna þjónustu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

FÍFURIMI - 112 REYKJAVÍK

Verð 31,5 M.

Bókaðu skoðun

Mjög góð 96.6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð.á barnvænum stað í Hjalla-
hverfi í Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt íbúð. Húsið er nýlega tek-
ið í gegn að utan, snyrtileg sameign. Stutt í alla almenna þjónustu. 
Jóhannes og Berglind á bjöllu.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

TRÖNUHJALLI 21 - 200 KÓPAVOGUR

Verð 22,9 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 15.00 og 16:00

Glæsilegt 6 herbergja 218,8 fm. raðhús á tveimur hæðum með innbyggð-
um bílskúr. Parket og náttúruflísar á gólfum. Nýlegar innréttingar. Upptekin
loft. Frábært útsýni. 

Magnús S Kristinsson
Sölufulltrúi

664 6021
magnusk@domus.is

GAUKSÁS - 221 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 49,9 M.

Bókaðu skoðun

Bjart og fallegt 219,6 fm. 5 herbergja parhús á tveimur hæðum í Kletta-
bergi Hafnarfirði, þar af 58 fm tvöfaldur bílskúr með góðu geymslurými.
Einnig er stór skjólpallur með nuddpotti og arin með grilli. Glæsileg eign
með frábæru útsýni.

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

KLETTABERG 46 - 221 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 45,9 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 15.00 og 16:00

Rúmgóð og björt 5 herbergja 118,5 fm. íbúð á 3ju hæð þar af er 8,8 fm.
herbergi í kjallara í góðu fjölbýli við Hraunbæ.  Glæsilegt útsýni. Tvennar
svalir. Verðlaunagarður. Stutt í alla þjónustu. 
Hrafn og Kristín á bjöllu.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HRAUNBÆR 96 - 110 REYKJAVÍK

Verð 22,9 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 14.15 og 14:45

Glæsilegt 6 herbergja parhús á tveimur hæðum við Austurbrún í Reykjavík.
Húsið er 212,9 fm með bílskúr. Eikarinnréttingar, parket og flísar á gólfum.
Arinn í stofu. Glæsilegur garður með stórri verönd. Glæsilegt og vel skipu-
lagt hús í göngufæri við Laugardalinn.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

AUSTURBRÚN 34 - 104 REYKJAVÍK

Verð 58,7 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 15.00 og 16:00

Glæsileg 120,9 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð ásamt 26,1 fm bílskúr á
besta stað í Lindunum í Kópavogi.  Innréttingar úr kirsuber, skápar og
hurðir. Parket og flísar á gólfum. Stórar hornsvalir. Glæsilegt útsýni. Stutt í
alla þjónustu.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

MELALIND 10 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 33,9 M.

Sölusýning
í dag á milli kl. 13.30 og 14:00

Glæsilegt 200,6 fm 4ra til 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum þar af
25,7 fm. bílskúr m/geymslulofti í Salahverfi Kópavogi. Björt og falleg stofa
með miklu útsýni. Náttúrusteinn á forstofu, stofu, borðstofu og eldhúsi.
Rúmgóð svefnherbergi.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

HLYNSALIR - 201 KÓPAVOGUR

Verð 48,9 M.

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

Fr
um

Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189,0 fm á
þessum góðum stað í Reykjavík. Stór stofa með útgengt út á yfirbyggðar
svalir. Eldhúsinnrétting er hvít/beiki og gott vinnupláss. Möguleiki er á að
útbúa fleiri svefnherbergi á hæðinni. Laus í næsta mánuði. 

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

ÁLFHEIMAR - 105 REYKJAVÍK

Verð 37,9 M.

Laus fljótlega 
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Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali
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Fr
um

Húsin eru tilbúin til afhendingar fljótlega, fullbúin að utan og fokheld að innan eða lengra komin. 
Lóð verður fullfrágengin með  hellulögðu bílaplani og glæsilegri verönd í garði.

Sérlega glæsileg og vel hönnuð hús á frábærum stað þar sem áhersla hefur verið lögð á bjartar íbúðir og hámarksnýtingu. 
Stutt í alla þjónustu og óspillta náttúru. 

Nánari upplýsingar er að finna í skilalýsingu og hjá sölumönnum.

OPIN HÚS 
Í DAG

kl. 14-16

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

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

Rauðamýri 4-10 Mosfellsbæ
Raðhús á tveimur hæðum

Rauðamýri 5-17 Mosfellsbæ
Raðhús á einni hæð

Rauðamýri 1-3 Mosfellsbæ

Opið hús í dag milli kl. 14 og 16
Kaffi á könnunni

24 íbúðir í lyftuhúsi
9 íbúðir í stigahúsi
Íbúðir í húsi nr. 3 
tilbúnar til afhendingar jan/feb 2007

• Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir. 
• Hús klætt að utan, lágmarks viðhaldskostnaður.
• HTH innréttingar, AEG tæki, allt fyrsta flokks. 
• Hiti í gólfum, sérstök hljóðeinangrun milli hæða. 
• Sérinngangar og sérmerkt

stæði í bílakjallara. 
• Stórkostlegt útsýni yfir

Sundin, Esjuna o.fl. 

Allar nánari upplýsingar á
www.hraunhamar.is

Fr
um

Bæjarhrauni 10 Hafnarfirði • Sími 520 7500 
hraunhamar@hraunhamar.is • www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali



ÞRÖSTUR LEÓ GUNNARSSON • ELVA ÓSK ÓLAFSDÓTTIR • HELGI BJÖRNSSON • ANÍTA BRIEM  • HJALTI RÖGNVALDSSON • LILJA GUÐRÚN ÞORVALDSDÓTTIR
TÓMAS LEMARQUIS • HILMIR SNÆR GUÐNASON • HANNA MARÍA KARLSDÓTTIR • MARGRÉT HELGA JÓHANNSDÓTTIR • STEFÁN JÓNSSON • LARS BRYGMANN

LEIKMYNDAHÖNNUN ÁRNI PÁLL JÓHANNSSON • BÚNINGAR REBEKKA A INGIMUNDARDÓTTIR • TÓNLIST VEIGAR MARGEIRSSON • HLJÓÐVINNSLA GUNNAR ÁRNASON
KLIPPING SVERRIR KRISTJÁNSSON • KVIKMYNDATAKA VÍÐIR SIGURÐSSON • SAGA BJÖRN B BJÖRNSSON • HANDRIT KRISTINN ÞÓRÐARSON • LEIKSTJÓRI BJÖRN B BJÖRNSSON

FRAMLEIÐENDUR KRISTINN ÞÓRÐARSON & MAGNÚS VIÐAR SIGURÐSSON • MYNDIN ER STYRKT AF KVIKMYNDAMIÐSTÖÐ ÍSLANDS & NORRÆNA KVIKMYNDA- OG SJÓNVARPSSJÓÐNUM
© 2006  REYKJAVIK FILMS & SAGAFILM 

SPENNUMYND EFTIR BJÖRN B. BJÖRNSSON

„Leikurinn í heild er virkilega góður”
SV Morgunblaðinu

„Fléttan
er snjöll”
BS Fréttablaðið

„Ekta íslensk 
spennumynd”
ASB Vísir.is

„Spennandi
afþreying”
SV Morgunblaðinu

„Góð og
vönduð”
JVJ  topp5.is

„Myndin var
frábærlega
vel leikin”
hugi.is/kvikmyndir BM

„Framvinda
sögunnar er
þétt og góð”
JVJ  topp5.is

„Stórleikur
Þrastar Leós”
SV Morgunblaðinu

„Mæli hiklaust
með myndinni”
ASB Vísir.is

„Köld slóð er mjög
góð mynd”
sigurgeir.blogspot.com

„Myndin var skemmtileg
og plottið kom á óvart”
ASB Vísir.is

„Ég mæli eindregið með þessari
mynd. Hún er skemmtileg
blanda af rómantík, drama,
hasar og smá draugagangi"
hugi.is/kvikmyndir BM

„Köld slóð er afbragðs sakamálasaga sem hægt er að mæla með”
JVJ  topp5.is

„Útlit myndarinnar 
er til fyrirmyndar”
BS Fréttablaðið

20% afsláttur fyrir alla viðskiptavini Kaupþings ef greitt er með korti frá Kaupþingi
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