
Landsbankinn – Fyrirtækjasvið

Laust er til umsóknar starf í ábyrgðadeild á fyrirtækjasviði Landsbankans. Leitað er að metnaðarfullum
einstaklingi sem er tilbúinn að takast á við krefjandi starf í lifandi starfsumhverfi þar sem áhersla er lögð
á frumkvæði, sterka liðsheild og árangur.

Nánari upplýsingar veita Árni Þór Þorbjörnsson forstöðumaður útlánaþjónustu
í síma 410 7450 / 820-6342 og Berglind Ingvarsdóttir á starfsmannasviði í 
síma 410 7914.

Umsókn og ferilskrá sendist á netfangið berglind.ingvarsdottir@landsbanki.is
merkt „Fyrirtækjasvið – Ábyrgðadeild“.  Einnig er mögulegt að sækja um
starfið á www.landsbanki.is.  Umsóknarfrestur er til og með 5. febrúar nk.

Helstu verkefni:
• Gerð allra tegunda af bankaábyrgðum
• Samskipti við erlenda og innlenda banka og fyrirtæki 
• Úrvinnsla gagna 
• Skráning og eftirfylgni 

Hæfniskröfur og eiginleikar:
• Þekking og reynsla af inn- og útflutningi og alþjóðlegum flutningsskjölum
• Afburða enskukunnátta er skilyrði auk þess sem Norðurlandamál er kostur
• Háskólamenntun á sviði viðskipta er kostur
• Færni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum

Landsbankinn er eitt stærsta
fjármálafyrirtæki landsins og
veitir alhliða fjármálaþjónustu
til einstaklinga, fyrirtækja og
stofnana.

Landsbankinn leitast við að ráða
til sín og hafa í sínum röðum
framúrskarandi starfsfólk og efla
það í störfum sínum.

Til að stuðla að vexti og arðsemi
bankans er áhersla lögð á
skemmtilegan vinnustað, starfs-
ánægju og gott starfsumhverfi,
sem og markvissa starfsþróun
og þekkingu starfsfólks.

Það er viðhorf stjórnenda
Landsbankans að starfsfólkið,
metnaður þess, kraftur og
hollusta, séu lykillinn að
farsælum rekstri bankans.
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Foldaskóli KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

LINDASKÓLI
• Óskar eftir umsjónarkennara á yngra stig.

Um er að ræða fullt starf.
Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar sveitar-
félaga og KÍ.
Upplýsingar gefur skólastjóri í síma 554-3900 og
861-7100.

Hvetjum karla jafnt sem
konur til að sækja 

um starfið.



VGK-Hönnun er alhliða ráðgjafar- og þjónustufyrirtæki á sviði þekkingar og tækni. Fyrirtækið byggir á traustum grunni
verkfræðistofanna VGK hf. og Hönnunar hf. en þær voru báðar stofnaðar árið 1963 og sameinuðust undir einu merki í
ársbyrjun 2007.

VGK-Hönnun leggur áherslu á vellíðan starfsmanna, að búa þeim aðstöðu eins og hún gerist best, að stuðla að því að
starfsmenn nýti sem best hæfileika sína til þess að takast á við ný og krefjandi verkefni og efla hæfni þeirra með þjálfun og
endurmenntun.

Starfssvið:
Jarðhiti
Hönnun tengd nýtingu jarðhita
Jarðhitarannsóknir innanlands og utan

Byggingar
Hönnun og eftirlit á sviði burðarþols, lagna- og loftræstikerfa

Orkuvirki og iðnaður
Verkefnastjórnun, hönnun og eftirlit tengt orkufrekum iðnaði

Jarðvísindi
Jarðfræðirannsóknir, mannvirkjajarðfræði og jarðtækni athuganir

Starfsstöðvar á Austurlandi
Byggingaverkfræðingur eða tæknifræðingur, með
burðarvirkjahönnun eða gatna- og vegahönnun sem sérsvið.

VGK-Hönnun leitar að verkfræðingum, tæknifræðingum og jarðvísindafólki

Menntunar- og hæfniskröfur
Háskólapróf á sviði tæknifræði, verkfræði eða
jarðvísindum
Góðir samskiptahæfileikar
Frumkvæði og sjálfstæði

Umsóknir óskast fylltar út á heimasíðu VGK-
Hönnunar www.vgkhonnun.is fyrir 5. febrúar nk.

Nánari upplýsingar veitir Drífa Sigurðardóttir,
starfsmannastjóri, drifa@vgkhonnun.is, 422 3338
eða viðkomandi sviðsstjóri (sjá skipurit á
heimasíðu VGK-Hönnunar, www.vgkhonnun.is)

Taktu þátt í
hönnun framtíðar

VGK-Hönnun Reykjavík
Grensásvegi 1
105 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Reykjavík
Laugavegi 178
108 Reykjavík
Sími: 422 3000

VGK-Hönnun Akranesi
Garðabraut 2A
300 Akranesi
Sími: 430 4050

VGK-Hönnun Akureyri
Strandgötu 29
600 Akrueyri
Sími: 464 7500

VGK-Hönnun Egilsstöðum
Miðvangi 2-4
700 Egilsstöðum
Sími: 470 4050

VGK-Hönnun Reyðarfirði
Hafnargötu 2
730 Reyðarfirði
Sími: 470 4000

VGK-Hönnun
Kirkjubæjarklaustri
Klausturvegi 15
880 Kirkjubæjarklaustri
Sími: 487 4840

VGK-Hönnun Hvolsvelli
Öldubakki 1
860 Hvolsvelli
Sími: 487 8060

VGK-Hönnun Selfossi
Eyrarvegi 29
800 Selfossi
Sími: 480 4200



B&L, Grjóthálsi 1, 110 Reykjavík, sími: 575 - 1200, www.bl.is

Umsækjendur verða að geta hafið störf sem allra fyrst. Áhugasömum er bent á að senda
greinargóðar upplýsingar um menntun og fyrri störf til B&L, annað hvort í pósti eða tölvupósti
á netfangið bjarnib@bl.is. Umsóknir þurfa að berast fyrir 6. febrúar nk. Umsækjendum er heitið
fullum trúnaði og verður öllum starfsumsóknum svarað.

HYUNDAI - RENAULT - BMW - LAND ROVER - RENAULT TRUCKS - IRISBUS - ARCTIC CAT

Starfssvið

Bifvélavirki óskast á fólksbílaverkstæði

Almennar viðgerðir á fólksbílum

Hæfniskröfur
Lærð/ur bifvélavirki
Lipurð í mannlegum samskiptum
Stundvísi
Helst reyklaus

Með bílinn handa þér

B&L - Stofnað 1954

B&L er fyrirmyndarfyrirtæki, samkvæmt síðustu könnun VR á Fyrirtæki ársins og jafnframt
það stigahæsta af umboðunum í flokki stærri fyrirtækja. Við leggjum áherslu á skýra
starfsmannastefnu og komu allra   starfsmanna að mótun framtíðartefnu fyrirtæksins. Þá
starfar B&L samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi.

B&L er eitt stærsta bifreiðarumboð landsins, stofnað árið 1954. Við erum umboðsaðilar fyrir Hyundai,
Renault, Land Rover og BMW fólksbifreiðar og Arcitc Cat vélsleða. Þá erum við með eina stærstu
atvinnubíladeild landsins, sem selur og þjónustar Renault atvinnubíla, Renault Trucks flutningabíla og Irisbus
fólksvagna.

Meginmarkamið B&L er að veita vandaða og trausta þjónustu á öllum sviðum bifreiðviðskipta.
Við viljum jafnframt mynda metnaðarfulla liðsheild og hafa gaman að vinnunni.

B&L...leitar að bivélavirkja

Krókháls 5a • 110 Reykjavík • Sími: 588 7700 • Fax: 588 8700 • www.radning.is • radning@radning.is

SPENNANDI STÖRF
• Sérfræðingar á fjármálasviði

• Sérfræðingar á endurskoðendasviði

• Hugbúnaðarsérfræðingar

• Markaðsfulltrúar

• Iðn- og tæknifræðingar

• Verkfræðingar

• Tækniteiknarar

• Söluráðgjafar

• Umsjón með eldhúsi

• Starf á þjónustuverkstæði

• Viðgerðir á vinnuvélum

• Aðstoðarmaður í blikksmiðju

• Meiraprófsbílstjórar

• Starfsmenn með vinnuvélaréttindi

Áhugasamir  vinsamlegast fylli út umsókn á 
www.radning.is og sæki þar sérstaklega um 
viðkomandi störf.

Sífellt bætast við ný störf og hvetjum
við því alla í atvinnuleit til að leggja inn 
almenna umsókn.



» 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

Samskip hf. óska eftir að ráða bílstjóra
Landflutninga – Samskipa, Austurlandi. Um er að 
ræða stöðu bílstjóra í vaktavinnu á akstursleiðinni 
frá Reykjavík til Egilsstaða. 

Umsækjendur skulu hafa lokið meiraprófi og eru 
ADR-réttindi æskileg en ekki skilyrði.

Skilyrði er að umsækjendur hafi reynslu af akstri, 
góða hæfni í mannlegum samskiptum og gerð er 
krafa um reglusemi og góða ástundun. Umsækjandi
skal hafa hreint sakavottorð og engan fíkniefnaferil.

Áhugasamir:
Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa
www.samskip.is (veljið „Bílstjóri á austurleið - 
auglýst staða 28.01.07“) fyrir 5. febrúar 2007. 
Allar nánari upplýsingar veitir Ágúst Arnórsson, 
rekstrarstjóri á Egilsstöðum, í síma 858 8830. 

Samskip hf. er ört vaxandi flutningafyrirtæki

sem býður viðskiptavinum sínum upp á 

alhliða flutninga og tengda þjónustu hvert

sem er og hvaðan sem er í heiminum. 

Samskip starfrækja skrifstofur og dóttur-

félög beggja vegna Atlantshafsins og starfa

þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.

Hjá fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á

56 skrifstofum í 23 löndum.

Saman náum við árangri



Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 

og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.

Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 

og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-

lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 

og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki 

landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 

unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt, 

Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 

Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 

Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi 

Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 

ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 

víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 

sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 

jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða innheimtufulltrúa

Starfssvið:
• Innheimta á útistandandi kröfum
• Eftirlit með skuldasöfnun
• Innlestur á greiðsluskrám og vinna við viðskiptamannabókhald
• Flokkun reikninga og útsending
• Svörun fyrirspurna frá viðskiptavinum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Stúdentspróf eða sambærileg menntun
• Reynsla af innheimtustörfum eða sambærilegum störfum skilyrði
• Þekking á bókhaldi mikill kostur
• Frumkvæði í starfi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Lipurð í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, merkta Egils-Innheimta
eða á netfangið ee@egils.is fyrir 5. febrúar n.k.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Elísabet Einarsdóttir, starfsmannastjóri, 
í síma 580 9029.

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

Innheimtufulltrúi

KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:

• 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:

• Matráður 60%

• Starfsm. í Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
• Umsjónarkennari á yngra stig

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Stuðningsfulltrúi fyrir táknmáls-

  talandi nemanda

Snælandsskóli:
• Umsjónarkennari á unglingastigi

  tímabundið

Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266

• Deildarstjóri

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi

• Leikskólakennari

Fagrabrekka:  554 2560
• Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
• Leikskólakennarar

Grænatún:  554 6580
• Leikskólak/leiðbeinandi

Rjúpnahæð:  570 4240
• Leikskólakennarar

• Starfsmaður í sérkennslu

Smárahvammur:  564 4300
• Leikskólakennari e. hádegi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is



Suðurlandsbraut 4A
108 Reykjavík

Sími: 585 1500
Fax: 585 1501

ISO 9001
ISO 14001



Óskum eftir starfsfólki við almenna vörumeð-
höndlun: vörumótttöku, tiltekt á vörum og þjónustu 
við viðskiptavini. Við leitum að dugmiklum og sam-
viskusömum starfsmönnum sem eru liprir í mann-
legum samskiptum.

Umsækjendur skulu vera skipulagðir, sýna frum-
kvæði í starfi og geta unnið sjálftætt. Lyftarapróf
er kostur en ekki skilyrði. Umsækjendur skulu hafa
hreint sakavottorð og engan fíkniefnaferil.

Vinsamlegast fyllið út umsókn á vef Samskipa
fyrir 5. febrúar 2007. Veljið:  „Starf í Vörumiðstöð
– auglýst staða 28.01.07“.

Allar nánari upplýsingar veitir Guðmundur Lúther 
Loftsson, aðstoðarrekstrarstjóri í síma 458 8390 
eða 858 8390.

>   Fyrirtækið
Samskip hf. er ört vaxandi flutningafyrirtæki

sem býður viðskiptavinum sínum upp á 

alhliða flutninga og tengda þjónustu hvert

sem er og hvaðan sem er í heiminum. 

Samskip starfrækja skrifstofur og dóttur-

félög beggja vegna Atlantshafsins og vinna

þannig á alþjóðlegum flutningamarkaði.

Hjá fyrirtækinu starfa nú um 1400 manns á

56 skrifstofum í 23 löndum.

> STARFSFÓLK Í VÖRUMIÐSTÖÐ

Saman náum við árangri



Vörustjóri

Hæfniskröfur

Starfssvið

Nánari upplýsingar um starfið er að finna á www.job.is

Óskum eftir að ráða starfsmann í stöðu vörustjóra
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Vodafone leitar að rauðu, traustu 
og kraftmiklu starfsfólki!

Starfsmaður í reikningagerð
Vodafone óskar eftir að ráða starfsmann í reikningagerð til þess að 
hafa umsjón með miðlun gagna frá notendakerfum yfir í reikninga-
gerð. Starfið felst í þróun og rekstri á Multi Mediaton 5.0 sem er
alhliða miðlunarkerfi frá Ericsson sérstaklega hannað fyrir síma-
fyrirtæki og er eitt af grunnkerfum Vodafone. 

Tilvonandi starfsmaður þarf að sýna mjög nákvæm og skipulögð
vinnubrögð við umsjón, hönnun, skjölun og tryggingu þess að
tekjustraumar skili sér frá símkerfum yfir í reikningagerðarkerfi 
Vodafone. Starfsmaður vinnur í náinni samvinnu við ýmsar aðrar 
deildir, svo sem hugbúnaðarstýringu vegna samþættingar,
gagnagreiningu vegna tölfræði við miðlun, ásamt tekjueftirliti 
fyrirtækisins.

Við rekstur og þróun á Multi Mediation Ericsson er mikilvægt að
viðkomandi hafi reynslu af forritun í Oracle/UNIX umhverfi, ásamt
góðri færni í SQL.

Æskileg menntun er verkfræði, tölvunarfræði eða annað 
sambærilegt nám.

Umsóknir óskast útfylltar á www.hagvangur.is fyrir 4. febrúar nk. 
Nánari upplýsingar veitir Kristín Guðmundsdóttir hjá Hagvangi, 
kristin@hagvangur.is, sími 520 4700.

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

Gríptu augnablikið og lifðu núna.

Setur þú öryggið
á oddinn?

Helstu verkefni:

Hæfniskröfur:

GRAFÍ
SKUR HÖ
NNUÐUR

Gagarín  |  Klapparstíg 16  |  101 Reykjavík  |  Sími  510 9300  |  www.gagarin.is 



Skólaskrifstofa
S E L T J A R N A R N E S B Æ R

Grunnskóli Seltjarnarness
Mýrarhúsaskóli

Starfsmann vantar
í nemendamötuneyti

Óskum að ráða starfsmann í nemenda-
mötuneyti Mýrarhúsaskóla, um er að ræða
100% starf.

Upplýsingar gefur Marteinn Már Jóhanns-
son í síma 5959-200.
Sjá einnig: www.grunnskoli.is

Á Seltjarnarnesi eru um 680 nemendur í heildstæðum
grunnskóla. Skólinn er rekinn í tveimur starfstöðvum;
Mýrarhúsaskóla fyrir nemendur í 1.-6. bekk og
Valhúsaskóla; fyrir nemendur í 7.-10. bekk. Skólinn
er vel tækjum búinn og starfsaðstaða er góð.
Skólayfirvöld á Seltjarnarnesi leggja mikinn metnað
í að reka góðan skóla þar sem áhersla er lögð á líðan
nemenda. Seltjarnarnesbær hefur nýverið unnið
metnaðarfulla skólastefnu fyrir alla skóla bæjarins.

Umsóknir berist til Sigfúsar Grétarssonar
skólastjóra, netfang: sigfus@seltjarnarnes.is
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Áhugaverð
framtíðarstörf

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

sækja um.

Fyrir alla Viljum ráða áhugasama og þjónustulundaða
einstaklinga í eftirtalin störf.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar, Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is,
fyrir 8. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu Húsasmiðjunnar www.husa.is

Verslun Grafarholti

Verslun Hafnarfirði

Húsasmiðjuskólinn
Við rekum skóla þar 

sem starfsmenn sækja 
námskeið. Haldin eru um

100 námskeið á ári og 
námsvísir er gefinn út vor 

og haust. 

Starfsmannafélag
Hjá okkur er öflugt starfs-
mannafélag sem sér m.a. 

um skemmtanir fyrir
starfsmenn og fjölskyldur 
fleirra, íþróttaviðburði og 

útleigu sumarhúsa.

Heilsuefling
Fyrirtækið og starfs-

mannafélagið styðja við 
heilsurækt starfsmanna. 

Viðskiptakjör
Vi› bjó›um starfs-
mönnum gó› kjör.

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Tölvukunnátta æskileg
Samskiptahæfni, þjónustulund og stundvísi

Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum
(framtíðarstarf)

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Tölvukunnátta æskileg
Samskiptahæfni, þjónustulund og stundvísi

Afgreiðslufólk á kassa og aðstoð í deildum
(framtíðarstarf)

Möguleiki á hlutastarfi

Áhugaverð störf í Blómavali í Grafarholti

Óskum eftir að ráða framtíðarstarfsmann í verslun okkar 
Vinnutími virka daga frá 9-15 aðra vikuna og 15-19 hina. Einhver helgarvinna í boði.

Ábyrgðarsvið
Afgreiðsla og þjónusta við viðskiptavini
Önnur tilfallandi störf

Hæfniskröfur
Þjónustulund og samskiptahæfni
Sjálfstæð vinnubrögð og frumkvæði

Viljum einnig ráða starfsmenn í helgar- og íhlaupastörf
Æskilegt að umsækjendur séu fæddir 1987 eða fyrr

Blómaval er hluti af fyrirtækjasamsteypu
Húsamiðjunnar og tekur starfsfólk þess virkan

þátt í öflugu starfi samsteypunnar.

Umsóknir berist til starfsmannastjóra Húsasmiðjunnar,
Guðrúnar Kristinsdóttir, gudrunk@husa.is, fyrir
8. febrúar. Einnig er hægt að sækja um á heimasíðu
Húsasmiðjunnar www.husa.is
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- vi› rá›um

Fjármálastjóri

Ásberg ehf. leitar a› fjármálastjóra.

Starfssvi›
Fjármálastjórn
Rekstur skrifstofu
Bókhald, verkbókhald og uppgjör
Samskipti vi› banka og helstu birgja
Áætlanager› og eftirfylgni
Samningager›

Hæfniskröfur
Vi›skiptamenntun á háskólastigi
Fagleg starfsreynsla
Nákvæm vinnubrög›
Frumkvæ›i
Skipulagshæfileikar
Gó› flekking á bókhaldi og rekstri

Ásberg ehf. er rótgrói› jar›vinnu-
verktakafyrirtæki me› flrjú dóttur-
fyrirtæki á svi›i jar›vinnu, fasteigna
og skrú›gar›ager›ar, auk reksturs á
tækjaeign og vélaverkstæ›i. Nú starfa
í kringum 35 starfsmenn hjá Ásbergi
en yfir sumartímann eru fleir um 60.
Á vormánu›um mun Ásberg flytja í
n‡tt og glæsilegt húsnæ›i vi› Völuteig
í Mosfellsbæ.

Kostur er ef vi›komandi hefur flekkingu á starfsemi verktakafyrirtækja.

Um ábyrg›arstarf er a› ræ›a hjá ört vaxandi fyrirtæki. Leita› er a› einstaklingi sem er
sjálfstæ›ur í vinnubrög›um, aga›ur og me› metna› til a› leggja hart a› sér til a› ná árangri
og markmi›um.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 4. febrúar nk. Númer starfs er 5338.

Uppl‡singar veitir Elísabet S. Arndal. Netfang: elisabetsa@hagvangur.is

Skólaskrifstofa
S E LT J A R N A R N E S B Æ R

Leikskólinn Mánabrekka
Aðstoðarleikskólastjóri

Í leikskólanum er rekið metnaðarfullt uppeldisstarf þar sem
meðal annars er lögð áhersla á umhverfismennt og tónlist.

Viðkomandi starfsmaður þarf að vera tilbúinn til að takast á
við skemmtilegt en krefjandi starf með börnum.
Leitað er að ábyrgum og metnaðarfullum einstaklingi sem:

• hefur leikskólakennaramenntun
• hefur víðtæka reynslu af stjórnun leikskóla
• er víðsýnn, jákvæður og lipur í mannlegum 

samskiptum
• hefur góða tölvukunnáttu og reynslu af 

starfsmannamálum

Umsóknarfrestur er til 12. febrúar 2007
Umsóknir ásamt ferilskrá berist til Skólaskrifstofu Seltjarnarness,

Austurströnd 2, 170 Seltjarnarnesi.

Nánari upplýsingar gefa Guðbjörg Jónsdóttir leikskólastjóri
í síma 5959280, gudbjorgjo@seltjarnarnes.is
og Hrafnhildur Sigurðardóttir leikskólafulltrúi
í síma 595 9100,  hrafnhildur@seltjarnarnes.is

Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun og starfskjör eru skv. kjarasamningi Launanefndar
sveitarfélaga við Félag leikskólakennara.

Leikskólinn Mánabrekka á Seltjarnarnesi auglýsir eftir aðstoðarleikskólastjóra í 100% stöðu
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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.

Starf hjá Tern Systems
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Fjármálastjóri óskast
Fjármálastjóri hefur umsjón me› fjölbreyttum verkefnum sem snúa a›
bókhaldi og fjármálum fyrirtækisins. Í flví felst m.a. umsjón me› bókhaldi
og launaútreikningi, uppgjörsmál, ger› fjárhagsáætlana og uppl‡singagjöf
til framkvæmdastjóra og stjórnar. Enn fremur samskipti vi› banka og
fjármálastofnanir og frágangur gagna til endursko›enda ásamt ö›rum
tilfallandi verkefnum. Jafnframt hefur fjármálastjóri veri› virkur
flátttakandi í rá›ningu og móttöku n‡rra starfsmanna.

Í bo›i er áhugavert starf hjá metna›arfullu fyrirtæki flar sem reynir m.a.
á samskipti milli landa á svi›i vi›skipta og fjármögnunar.

Umsækjendur skulu vera me› háskólamenntun á svi›i vi›skipta og
reksturs e›a anna› sambærilegt nám sem n‡tist í starfi. Reynsla af
störfum á svi›i fjármálastjórnunar er kostur. Áhersla er lög› á skipulög›
og fagmannleg vinnubrög›. Gó› enskukunnátta er skilyr›i.

Umsóknir óskast sendar til Flugkerfa hf., pósthólf 234, 201 Kópavogi
e›a í tölvupósti, jobs@tern.is, fyrir 1. febrúar nk. Nánari uppl‡singar
um starfi› veitir Erla Jensdóttir hjá Flugkerfum. Netfang: erla@tern.is

Tern Systems (Flugkerfi hf.) er vaxandi hugbúna›arfyrirtæki í mikilli útrás me› síaukin
verkefni erlendis m.a. í Asíu og Afríku. Helstu verkefni fyrirtækisins eru heildarkerfislausnir
á svi›i flugumfer›astjórnar.
Hjá fyrirtækinu starfa rúmlega 30 metna›arfullir einstaklingar og lög› er áhersla á a›
bjó›a upp á framúrskarandi vinnua›stö›u, gott starfsumhverfi og sveigjanlegan vinnutíma.

Tern Systems
Hlí›asmára 10
201 Kópavogi
sími 525-0500
fax 525-0501

www.tern.is



Verkstjórnun
Fasteignafélag vantar byggingastjóra til að stjórna bygginga-

framkvæmdum á tveimur nýbyggingum í Reykjavík. 
Góð laun og bónusgreiðslur fyrir réttan aðila.

Upplýsingar veitir Viggó Sigursteinsson í síma 824-5066.

Húsið fasteignasala hefur verið starfrækt frá því 1992 og er
í dag 15 manna vinnustaður og fer ört vaxandi. Vinnuandi er
mjög góður og aðstaða góð. Við óskum eftir kraftmiklu fólki
sem hefur gaman að því að vinna og hjálpa viðskiptavinum
okkar að gera það sem þeir vilja gera.

Okkur vantar einn til tvo starfs-
menn í atvinnuhúsnæðisdeild.

Kröfur til starfsmanns:
• Sjálfstæði
• Nákvæmni
• Heiðarleiki
• Góðir skipalagshæfileikar
• Reynsla æskileg en ekki skilyrði
• Löggiltur fasteignasali, væri gott en er ekki

skilyrði.

Okkur vantar tvo til þrjá starfs-
menn í íbúðarhúsnæðisdeild.

Kröfur til starfsmanns:
• Sjálfstæði
• Nákvæmni
• Heiðarleiki
• Góðir skipalagshæfileikar
• Reynsla æskileg en ekki skilyrði
• Löggiltur fasteignasali, væri gott en er ekki

skilyrði

Vinnutími starfsmanna er sveigjanlegur
og tekjumöguleikar góðir.

Sími: 513-4300

Fr
u

m

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
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Kleppsvegur 138
105 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 103,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 13.300.000

Stór og góð fjögurra herbergja kjallaraíbúð í blokk í göngufæri við bakaríið hans Jóa Fel og kaupmanninn
á  horninu  í  Rangá.  Rúmgóð  stofa/borðstofa,  3  stór  svefnherbergi,  eldhús  með  silfursprautulakkaðri
innréttingu og borðkrók. Þvottahús/geymsla innaf eldhúsi. Plasparket á öllum gólfum nema baðherbergi
sem er flísalagt í hólf og gólf m/baðkari og upphengdri sturtu. Sameiginlegur bakgarður. Gott áhvílandi
lán sem má yfirtaka. Öll þjónusta í næsta nágrenni. Góð kaup.

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

Hraunteigur 18
Reykjavík

Verð: 20.400.000
Stærð: 85,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 11.250.000
Bílskúr: nei

Frábær staðsetning á 3ja herb. íbúð í kjallara (lítið niðurgrafin) í 4ja íbúða húsi með sérinngangi.  Skipting:
Anddyri  með  fatahengi,  Hol  með  parketi  á  gólfi,  Baðherbergi,  Hjónaherbergi  með  parket  á  gólfi  og
stórum  fataskáp,  Stofa  með  parketi  á  gólfi,  Eldhús  með  L-laga  viðarinnréttingu  og  borðkrók,
Barnaherbergi með parket á gólfi.  Þvottahús í  sameign. Rafmagn endurnýjað í  íbúð - Dren nýlegt - Að
utan er húsið í mjög góðu ástandi. Göngufæri við Laugardalinn.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421
ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 18:00-18:30

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. Íbúðin skiptist í Hol, Borðstofu,
Stofu,  2  svefnh.  Baðherbergi  og  Eldhús.  Öll  gólfefni  eru  nýleg  *parket  á  öllu  nema  baðherbergi  og
eldhúsi,  þar  eru  flísar*,  nýleg  eldhúsinnrétting.  Öll  sameign  mjög  snyrtileg  -  Ath.eina  íbúðin  á  þessum
stigapalli. Þessi íbúð er mjög snyrtileg, gott útsýni og í göngufæri við Laugardalinn.

Ingvi Rúnar
Sölufulltrúi

896 0421
ingvi@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl. 17:00-17:30

Veghús 15
Reykjavík

Verð: 29.500.000
Stærð: 158,6

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 19.900.000
Bílskúr: nei

Íbúð  á  tveimur  hæðum,  6-7  herb.  Skipting  3ja  hæð:  Hol,  Borðstofa,  Stofa,  Eldhús,  Baðherbergi  og  2
svefnherbergi.  Skipting 4ja hæð: Sjónvarpshol,  2 svefnherbergi.  Mjög 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 Í dag kl. 16:00-16:30

Sólheimar 8
104 Vogar

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3m2

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

Hringið og bókið skoðun.

Drekavellir 22 
221 Hafnarfirði 

Verð: 24.900.000 
Stærð: 105,4 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2005 

Brunabótamat: 18.000.000 

RE/MAX Mjódd kynnir glæsilega 4ra herbergja endaíbúð á jarðhæð með sér garði í Hafnarfirði. Íbúðin er 
105,4 fm. Rúmgóð forstofa með fataskáp. Eldhús er með eikarinnréttingu með flísum á milli efri og neðri 
skápa  og  öll  tæki  frá  AEG.  Svefnherbergi  eru  með  eikarskápum  og  er  íbúðin  öll  með  eikarparketi  að 
frátöldu baðherb. og þvottahúsi. Baðherb. er flísalagt og með baðkari með sturtu. Falleg eikarinnrétting 
er á baði. Þvottaherbergi er flísalagt og er rúmgóð geymsla. Stofa er stór og björt með útgengt í garð. 

MJÓDD

Opið hús í dag kl:14:00 til 14:30 

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

Grundarstígur 5a
101 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 110,8

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1923

Brunabótamat: 13.050.000

Lítið einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum stað í Þingholtunum. Á hæðinni er lítil forstofa, nýuppgert
viðarklætt  baðherbergi/þvottahús,  rúmgott  eldhús,  stofa/borðstofa  og  svefnherbergi.  Á  efri  hæð  er
hjónaherbergi, vinnuaðstaða og garðskáli sem nú er nýtt sem svefnherbergi. Byggingaréttur hefur verið
aukin til samræmis við Grundarstíg 3. Hús með möguleika.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30.
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Daggarvellir 11 
Hafnarfjörður 221 

Verð: 28.900.000 
Stærð: 120,2 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2004 

Brunabótamat: 20.300.000 

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús Í dag frá 15:00-15:30 

Lárus
Sölufulltrúi

862 5999
larus@remax.is

Mjög fallega íbúð á Völlunum “þú kaupir ekki á Völlunum fyrr en þú ert búin/n að skoða þessa”.  Íbúðin er 
120 fm á annarri hæð í fjórbýlishúsi með sérinngangi af svölum.  Rúmgóðar flísalagðar suðursvalir og 
suðurgarður með leiktækjum á sameiginlegu leiksvæði fyrir börnin.  Allar innréttingar og skápar eru úr 
hvíttaðri eik og á gólfum er fallegt rauðeikarparket sem liggur sem falleg heild á herbergjum, stofu, eldhúsi 
og gangi en keramikflísar á álagsflötum í eldhúsi, þvottahúsi, baðherbergi og anddyri. 

Fljótasel 13
109 Reykjavík 

Verð: 43.9M 
Stærð: 260,5 fm 

Fjöldi herbergja: 8 
Byggingarár: 1978 

Brunabótamat: 30,1M 
Bílskúr: já 

Gott  endaraðhús  með  bílskúr  og  aukaíbúð  með  sérinngangi á  góðum  stað í  Seljahverfi.  Aðalíbúðin,
Forstofa,  eldhús,  borðstofa  og  stofa  með  fallegum  arni,  svefnherbergi  og  gestasalerni,  efri  hæð:  3
svefnherbergi, baðherbergi og hol. Aukaíbúðin er björt með sérinngangi, stofa og eldhús samliggjandi 2
svefnherbergi  og  baðherbergi.  Bílskúr  með  geymslulofti.  Þetta  er  góð  eign  þar  sem  leigutekjur
aukaíbúðar bera góðan hluta af afborgunum hússins

MJÓDD

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Eskiholt 13 
210 Garðabæ 

Tilboð
Stærð:  232.1 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1981 

Brunabótamat: 28,0
Bílskúr: já 

Sjarmerandi einbýlishús á besta stað í Hnoðraholtinu með möguleika á að útbúa tvær íbúðir. Á efri hæð
er stofa, borðstofa, rúmgott eldhús með borðkrók, tvö svefnherbergi og baðherbergi. Á neðri hæð eru
svefnherbergi,  setustofa  með  arni,  salerni,  saunaklefi  og  rúmgott  þvottahús  með  eldunaraðstöðu.
Geymsla og vinnuherbergi er innaf þvottahúsi.  Tvöfaldur bílskúr er við hlið hússins. Fallegur garður er í
kringum húsið. Stórt hellulagt bílaplan er fyrir framan eignina. LAUS STRAX

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Lækjarás 6 
210 Garðabær 

Verð: 55.000.000 
Stærð: 241,4

Fjöldi herbergja: 7 
Byggingarár: 1984 

Brunabótamat: 30.430.000 
Bílskúr: já 

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00-16:30

Ljósheimar 14 a 
104 Reykjavík 

Verð: 19.800.000 
Stærð: 87,4 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 1965 

Brunabótamat: 12.400.000 

Rúmgóð 4ja herb.íbúð á 3ju hæð með sérinngangi af svölum í nýuppgerðu, klæddu lyftuhúsi á þessum 
vinsæla  stað í  borginni.  Forstofa  með fataskáp,  hengi  og  flísum á gólfi.  Eldhús  er  með snyrtilegri  eldri 
innréttingu og borðkrók. Stofa og borðstofa samliggjandi með nýlegu parketi á gólfi og útgengt á svalir 
með  frábæru  útsýni.  Svefnherbergin  eru  3.  Baðherbergi  er  með  baðkari  og  lítilli  innréttingu  fyrir  ofan 
vask. Sér geymsla er í sameign. Þetta er einstaklega vel staðsett eign í góðu lyftuhúsi. LAUS STRAX

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

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. LAUS STRAX

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
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Verð: 74.000.000
Stærð: 398 fjm

Fjöldi herbergja: 10
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 51.550.000
Bílskúr: Já

Baugholt 13
Keflavík

Einbýlishús í  algjörum  sérflokki.  Húsið  er  teiknað  af  Kjartani  Sveinssyni  og
garður  af  Stanislaw  Bohic.  Eldhús  er  fallegt  m/flísum á  gólfi  og  sérsmíðaðri
innréttingu  og  eyju,  stofa  og  borðstofa  með  stórum  gluggum. Í  stofu  er
glæsilegur  arinn.   Inn  af  Hjónaherbergi  er  fataherbergi  og  innangengt  inn  á
stórt  baðherbergi  með  mjög  stóru  sérsmíðuðu  baðkari  og  sturtu  úr
náttúrugrjóti.  þvottahús er með stórri  innréttingu og útgengt út á verönd. Úr
stofu er hringstigi  niður í  60fm hobbí herbergi.  Sérinngangur er á neðri  hæð
en hæðin skiptist í eldhús, 2 hol, 2 svefnherbergi, 30fm leikherbergi, 2 gangar
og  baðherbergi  með  stórum  sturtuklefa  og  gufubaði.  Með  lítilli  breytingu  er
unnt  að  koma fyrir 6  svefnherbergjum eða breyta  minni  hluta  neðri  hæðar  í
100m2 séríbúð. Í garði eru 2 garðskýli og trjárunnar upplýstir kringum sundlaug.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA Í 864 0001

Verð: TILBOÐ
Stærð: 211 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 33.220.000
Bílskúr: Já

Marargata 6
Vogar

Nýtt  einbýli  með  tvöföldum  50fm  bílskúr, í  botnlangagötu  við  sjávarsíðuna.
Sérlega vel  skipulagt húsnæði með 4 svefnherbergjum og baðherbergi í  sér
álmu. Í  stofu  er  steyptur  arinn  en á  holi  er  sérstakt  sjónvarpherbergi  með
lögnum fyrir  heimabíókerfi. Í  eldhúsi  er  stór  og  falleg  kirsuberjainnrétting  og
búr inn af borðkrók. Gestasalerni er í forstofu. Húsnæðið er nánast fullklárað
að innan, þ.e. innréttingar komnar upp, tæki á baði og gólfefni á herbergi en
að utan er eftir að múra húsið, ganga frá þakköntum, setja upp bílskúrshurðir
og  helluleggja  bílaplan.  Hægt  er  að  gera  tilboð í  húsið  eins  og  það  er  eða
fullklárað. Góð staðsetning fyrir  náttúrudýrkendur eða fólk með heimilisdýr.  Í
bílskúr er stórt geymsluloft. Aðeins 10-15 mín akstursfjarlægð frá Hafnarfirði. Halldór

Sölufulltrúi
864 0001

halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

Opið hús SUNNUDAG KL. 16:00-17:00

Heiðarsel 8
109 Reykjavík

Verð: 47.500.000
Stærð: 238,6 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 25.620.000
Bílskúr: Já

Sérlega  hentugt  húsnæði  fyrir  barnafólk.  Öll  neðri  hæð  er  flísalögð,  nema  forstofuherbergi  sem  er
parketlagt. Niðri er þvottahús, geymsla, forstofuherbergi, gestasalerni, eldhús, borðstofa og stofa. Á efri
hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, sjónvarpsstofa og rúmgott baðherbergi.  Bakgarður við húsið er
hellulagður og girtur af, og í framhaldi af honum er sameiginlegt lokað leiksvæði sem tilhreyrir 6 húsum í
kjarnanum. Stórar svalir eru ofan á bílskúrsþaki.

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll
Jónsson

lögg. fasteignasali

FASTEIGNIR

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 864-0001

Grænás 2b
Reykjanesbær

Verð: 15.9m
Stærð: 108

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1957

Brunabótamat: 16.7m

Falleg  4  herbergja  íbúð  á  1.hæð  á  góðum  stað  í  Reykjanesbæ.  Parketlögð  björt  og  opin  stofa.
Yfirbyggður  og  flísalagður  sólskáli  með  hita  í  gólfi.  Góð  verönd.  Eldhúsið  er  flotað  og  endurnýjað.
Baðherbergi  er  snyrtilegt  og  stílhreint  með  hita  undir  flísum.  Hjónaherbergi  er  rúmgott  með  góðu
skápaplássi. Tvö barnaherbergi hlið við hlið. Geymsla er í íbúðinni. Góð íbúð á rólegum og barnvænum
stað fyrir fjölskyldufólk. Nánari upplýsingar beinist til Skúla í síma 897-0798 eða á skuli@remax.is

Skúli Örn 
Sölufulltrúi

897 0789
skuli@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnud. frá kl14:00-14:30

Háagerði 41
108 Reykjavík

Verð: 18,5
Stærð: 62

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1955
Brunabótamat: 9,1

Bílskúr: Nei

Opin  og mikið  endurnýjuð 3ja  herbergja  risíbúð í  tveggja  íbúða húsi á  góðum stað í  smáíbúðahverfinu
með  sérinngangi.  Komið  er  inn í  flísalagða  forstofu  og  gengið  upp  stiga í  íbúðina.  Tvö  herbergi  eru  í
íbúðinni, bæði með skápum og plastparketi á gólfi. Baðherbergið er flísalagt. Baðkar með sturtuhengi er
á  baðherberginu  ásamt  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurkkara.  Eldhúsið  er  opið  með  nýlegri  sérsmíðaðri
innréttingu. Íbúðin er rúmgóð og vel staðsett.

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

SELD
Seljabraut 24
109 Reykjavík

Verð: 28,9
Stærð: 167

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 25,7
Bílskúr: Bílskýli

Komið er inn í forstofu sem er með fatahengi og parketi á gólfi. Rúmgóð stofa með parketi á gólfi og úr
henni  er  útgegnt á  svalir.  Eldhús  er  með  upprunalegri  innréttingu  og  borðkrók.  Fimm  herbergi  eru  í
íbúðinni og tvö baðherbergi. Möguleiki er að opna upp í manngengt ris og búa til  3.hæðina sem gefur
möguleika  á,t.d  tveimur  góðum  herbergjum  eða  einu  stóru  herbergi.Hægt  væri  að  fá  hluta  3.hæðar
þinglýsta í fermetratölu. Eigninni fylgir stæði í lokuðu bílskýli.

Þorsteinn
Sölufulltrúi

694 4700
steini@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-15:00
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Dalaland 9
108 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 79

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 12,7

Góð  3ja  herbergja  íbúð  á  3ju  hæð  í  Fossvoginum.   Eignin  skiptist  í  forstofu  með  skáp,  eldhús  með
ágætri  innréttingu  og  borðkrók,  rúmgóða  stofu  með  útgengi  út  á  suður  svalir,  baðherbergi  sem  er
flísalagt í hólf og gólf með baðkari, innréttingu og þvottaaðstöðu. Hús er í góðu ástandi á utan að sögn
eiganda.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 16:00 - 16:30

Dynsalir 10
201 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 110,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18,6

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.

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

Hörgatún 3
210 Garðabær

Verð: 43.900.000
Stærð: 202

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 27,1

Fallegt  196,3 fm einbýli  á einni hæð og ca 8 fm geymsluskúr á lóð. Komið er inn í  flísalagða forstofu.
Eldhús  er  dúklagt  með  ágætis  innréttingu  og  borðkrók.  Baðherbergið  er  flísalagt  og  er   með  fallegri
innréttingu,  baðkari  og sturtu.  Rúmgóð borðstofa  og stofa  með nýlegu parketi.   3  rúmgóð parketlögð
herbergi með skápum. Hjónaherbergi er parketlagt. Skjólgóður og fallegur garður.

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

Hrísrimi 1
112 Reykjavík

Verð: 23.700.000
Stærð: 135,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 20,5
Bílskúr: Bílgeymsla

Falleg  fjögurra  herbergja  íbúð  við  Hrísrima  í  Reykjavík.  Komið  er  inn  í  flísalagða  forstofu  með  góðum
skápum. Eldhúsið er flísalagt og er með góðri innréttingu og borðkrók. Stofan er parketlögð og er með
útgengi  á  svalir.  Barnaherbergin  eru  tvö  og  eru  parketlögð  og  með  skápum.  Hjónaherbergið  er
parketlagt og með skápum. Flísalagt baðherbergi  með baðkari.  Flísalagt þvottahús. Geymsla í  kjallara.
Bílastæði í bílastæðahúsi.

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.16:00 - 16:30

Kristnibraut 51
112 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 93,80

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15,1

Glæsileg 3ja herb. íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýlishúsi í  Grafarholti.   komið er inn í forstofu með skápum.
Gólf  er  lagt  granít.  Stofan  er  parketlögð.  Eldhúsið  er  parketlagt.  Herbergin  eru  tvö.  Þau  eru  bæði
parketlögð og með skápum. Baðherbergið er flísalagt. Baðkar með sturtu í. Handklæðaofn. Þvottahúsið
er flísalagt og með harðplastinnréttingu. Mjög fallegt útsýni er úr íbúðinni.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 18:00 - 18:30

Lækjasmári 60
201 Kópavogur

Verð: 16.400.000
Stærð: 62,5

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 10,4

Snyrtileg  2ja  herbergja  íbúð á  3.  hæð í  rólegu  hverfi í  Kópavogi.  Íbúðin  skiptist í  flísalagt  anddyri,
svefnherbergi  með  skápum,  þvottahús,  eldhús  með  ljósri  viðar  innréttingu  og  stofu  þaðan  sem  er
útgengt á  suðursvalir.  Gangur  er  flísalagður, í  svefnherbergi  og  stofu  er  ljóst  parket.  Baðherbergið  er
með  sturtu  og  dúkur á  gólfinu  og  dúkflísar á  veggjum.   Sameiginleg  hjólageymsla.  Sérgeymsla  er  í
kjallara er ekki skráð inní fermetratölu íbúðar.

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.17:00 – 17:30

Langafit 12
210 Garðabær

Verð: 19.900.000
Stærð: 79,50

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 10,1

fallega og bjarta íbúð á jarðhæð með sérinngang á góðum stað í Garðbænum. Eignin skiptist í forstofu
með fatahengi. Eldhús með fallegri innréttingu og góðu skápaplássi. Sérlega glæsilegt baðherbergi með
baðkari  með  sturtuaðstöðu,  upphengdu  salerni  og  aðstöðu  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Tvö
svefnherbergi  með  skápum.  Rúmgóða  stofu  með  parketi  á  gólfi.  Geymsla  er  innan  íbúðar  og  köld
geymsla utan íbúðar.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 17:00-17:30

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 út á 18,5 fm suðursvalir. Eldhús með náttúrustein á gólfi.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Allar innréttingar eru úr eik.

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
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Verð: Frá 22.9
Stærð: 103

Fjöldi herbergja: 3-5
Byggingarár: 2006
Bílskúr: Með og án

Ásakór 1
203 Kópavogur

Nýjar 3-5 herbergja útsýnisíbúð við Ásakór. Komið er inn í forstofu með skápum úr eik. Baðherbergið er með
fallegur flísum og góðum innréttingum úr eik, baðkar og vegghengt salerni. Svefnherbergin eru mjög rúmgóð
og  með  góðum  skápum.   Eldhúsinnréttinga  nær  alveg  upp í  lof  með  eyju  út á  gólf  með  vinnuborði  og
eldavél,  keramik  helluborð  með fjórum hellum.  Blástursofn  og  gufugleypir  með kolasíu.  Öll  tækin  eru  með
burstaðri  stál  áferð.  Þvottahús  með  tengi  fyrir  þvottavél  og  þurrkara  og  skolvask.  Þessum  eignum  fylgja
geymsla á jarðhæð. Íbúðin er afhend án gólfefna utan flísar á baðherbergi. Afhending er við kaupsamning.
Glæsilegar  eignir  með frábæru útsýni  sjón er  sögu ríkari  og bjóðum þér  velkomin á opið hús í  dag og við
tökum vel á móti þér.

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Nanna
Sölufulltrúi

899 9493
nanna@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasaliSENTER
Opið hús í dag milli 13:30-14:30

Lindargata 60
101 RVK

Verð: 17.9 m
Stærð: 49,5 fm

Fjöldi herbergja: 2ja herb
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 9.1 m

RE/MAX  FASTEIGNIR -  GUNNAR  899  0800  kynnir:  Glæsileg  49,5fm  íbúð á  annari  hæð í  nýlega
uppgerðu  húsi.  Flísalögð  forstofa  með  stórum fataskáp,  gengið  inn í  opið  rými  þar  sem er  eldhús  og
björt stofa. Eldhúsið er með fallegri innréttingu, ljóst parket er á gólfi. Baðherbergið er flísalagt í hólf og
gólf,  baðkar  og  góð  innrétting.  Um er  að  ræða  glæsieign í  hjarta  borgarinnar.  Opið  hús  sunnudaginn
28jan frá kl 15:00 til 16:00. Allar upp. í síma 899 0800

FASTEIGNIR

Opið hús Í DAG frá kl 15:00 til 16:00

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is

Laugalækur 62
Reykjavík

Verð: 55.000.000
Stærð: 239 fm

Byggingarár: 1972
Brunabótamat: 29,9 mill

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

FASTEIGNIR

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is

Bjarkarás 1-29
Garðabær

Verð: 37.650.000
Stærð: 125 fm

Fjöldi herbergja: 3ja herb
Byggingarár: 2006

Glæsileg 3ja herbergja 136,7 fm endaíbúð á fyrstu hæð með 23 fm verönd. Eldhúsið er með fallegri HTH
innréttingu, parket á gólfum nema á baði og þvottahúsi eru flísar. þvottahúsið er inni í  íbúðinni og allur
frágangur eins og best verður á kosið. Um er að ræða  sérlega vel hannaðar,stórar og vandaðar íbúðir í
hjarta Garðabæjar.

FASTEIGNIR

Glæsiíbúð í Garðabæ

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is

Gnoðarvogur 14
Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 63,8 fm

Fjöldi herbergja: 2ja herb
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 8,5 mill

2ja herbergja 63,8fm íbúð á annari hæði við Gnoðarvog í Reykjavík. Um er að ræða littla skemtilega íbúð
sem hentar vel til fyrstu kaupa. Íbúðin er mikið til í upprunalegu standi og má fara að taka til hendinni, en
þó  mjög  snyrtileg.   Elhúsið  er  með  snyrtilegri  eldri  innréttingu  og  dúk á  gólfi.  Baðherbergið  er  með
baðkari, flísum á vegg og stein á gólfi. Svefnherbergið er með skáp og dúk á gólfi. Stofan er með dúk á
gólfi og þaðan er gengið út á svalir.

FASTEIGNIR

Opið hús milli 15:00 og 16:00

Gunnar Ólafsson
Sölufulltrúi

899 0800
go@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

Sölufulltrúi
821 7337

stefanp@remax.is
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Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður 

90% LÁN

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

FASTEIGNIR
Opið hús í dag kl. 14.00 - 15.30 

RE/MAX  FASTEIGNIR –  BÓAS  S.  699-6165 -  ATH ! NÚ MEÐ ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN. Stórglæsilegar 3  og
4  herbergja  íbúðir í  þessu  glæsilega 6  hæða  fjölbýlishúsi.  ÖLLUM  ÍBÚÐUM  FYLGIR SÉRMERKT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
– Nánari lýsing eignanna. Íbúð 0102 er glæsilega 102,5 fm 3 herbergja íbúð á jarðhæð með glæsilegum suður garði. Verð
aðeins 22.500.000 með gólfefni / Íbúð 0201 er glæsilega 116,2 fm 4 herbergja íbúð með rúmgóðum suðvestur svölum og
fallegu útsýni, íbúðin er án gólfefna, verð aðeins  24.800.000 /  Íbúð  0301  er  stórglæsilega  116,1  fm 4  herbergja  mjög
rúmgóð  íbúð á 3  hæð  með rúmgóðum suðvestur  svölum og fallegu útsýni,  íbúðin er  án gólfefna og er  verð aðeins
25.000.000 / Íbúð 0401 er stórglæsilega 116,1 fm 4 herbergja mjög rúmgóð íbúð á 3 hæð með rúmgóðum suðvestur
svölum og fallegu útsýni, íbúðin er án gólfefna og er verð aðeins 25.000.000. – ALLAR ÍBÚÐIR ERU TILBÚNAR TIL
AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING - ATH. ALLT AÐ 90% LÁNAMÖGULEIKAR, LÁN TIL 20 ÁRA, ÞÚ BORGAR 
AÐEINS 10% ÚT OG GETUR FLUTT INN. BÓAS  S.  699-6165  Sýnir  eignirnar í  dag

Allir sem festa kaup á íbúð fyrir kl. 
15.00 miðvikudaginn 31.janúar 2007 
geta valið á milli glæsilegra 
innflutningsgjafa annars vegar Sharp 
20” LCD sjónvarp að verðmæti 
69.900 kr og hins vegar innbyggða 
AEG FAVORIT uppþvottavél að 
upphæð 89.140 kr.

Stefán Páll 

stefanp@remax.is
lögg. fasteignasali

Daggarvellir 1
221 Hafnarfjörður

Verð: 28.900.000
Stærð: 121,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.000.000

RE/MAX  FASTEIGNIR -  BÓAS  S.  699  6165  121,2  fm 5  herbergja  íbúð í  fjórbýli á  góðum  stað  við
Daggarvelli.  Anddyri  með skáp og flísum á gólfi.  Þvottahús mjög rúmgott   og inn af  þvottahúsi  er  stór
geymsla, flísar á gólfi. 4 rúmgóð svefnherbergi með góðum fataskápum og parketi á gólfi. Baðherbergið
er  með  flísum á  veggjum og  gólfi  ogbaðkari  með  sturtu.   Eldhúsið  kemur í  horn  með  mjög  glæsilegri
innréttingu með granítborðplötu, góður borðkrókur í eldhús.Eldhúsið og stofan eru samliggjandi.

FASTEIGNIR

Opið hús kl. í dag kl. 17.30 – 18.00

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Vallarbarð 1
220 Hafnarfjörður

Verð: 15.500.000
Stærð: 71,2 

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 10.850.000

RE/MAX  FASTEIGNIR  BÓAS  S.  699  6165  71,2  fm  2-3  herbergja  íbúð á 2  hæð í 3  hæða  fjölbýli  á
góðum  stað í  Hafnarfirði.  Stofan  er  björt  og  rúmgóð  með  plastparketi á  gólfi.  Eldhús  með  hvítri
innréttingu  og  plastparketi á  gólfi.  Hjónaherbergi  með  góðum  fataskápum  og  dúk á  gólfi.  Búið  er  að
útbúa aukaherbergi í íbúðinni með plastparketi á gólfi. Baðherbergi, með baðkari og nýjum náttúruflísum
á vegg fyrir ofan baðkar og gólfi. BÓAS S. 699 6165 sýnir eignina boas@remax.is

FASTEIGNIR

Gott verð ! 

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is

Verð: 31.900.000
Stærð: 152

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2006

Akurvellir 2
221 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 16.00 - 17.00

RE/MAX  FASTEIGNIR  BÓAS  S.  699-6165 / ATH. AÐEINS 209.000 KR 
Á FERMETERINN. 4 og 5 herbergja 152 fm íbúðir í glæsilegu þriggja hæða
litlu fjölbýli með 6 íbúðum, allar með sérinngangi. 4 og 5 herbergja íbúðir.
Stærð íbúðar  er  152,0  fm.  Íbúðirnar   skiptist í 3  til 4  rúmgóð  svefnherbergi,
opið eldhús  og  stofa,  mjög  rúmgott  sjónvarpshol,  stórar  hornsvalir,
baðherbergi verður  með  baðkari  og  sturtu  og  flísalagt.  Þvottahús  og
geymsla  eru  innan íbúðar  og  því  eins  og  lítið  sérbýli í  fjölbýli.  Nú  er
tækifæri  til  að  kaupa, kaupendur geta tekið þátt í vali á eldhúsinnréttingu
sem og baðinnréttingu. Í alla  staði  eru  þetta  afar  glæsilegar  íbúðir á
frábærum  stað,  skóli  sem  og leikskóli eru innan hverfis og er stutt í aðra
þjónustu. BÓAS S. 699-6165 sýnir eignirnar boas@remax.is

Bóas

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Sölufulltrúi

boas@remax.is

FASTEIGNIR
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Eskivellir 5
Hafnarfjörður

Verð: 26,5
Stærð: 126,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 21,9
Bílskúr: bílageymsl

RE/MAX BORG kynnir fallega fimm herbergja íbúð á jarðhæð í nýlegu lyftuhúsi. Íbúðin er öll parketlögð
utan forstofu, baðherbergi, þvottahús og eldhús sem eru flísalögð. Íbúðin skiptist í fjögur svefnherbergi,
baðherbergi,  eldhús,  rúmgott  þvottahús,  og  stofu.  8,8  fm  sér  geymsla  og  stæði  í  bílageymslu
fylgir.Blokkin er sérlega aðgengileg fyrir aldraða og fatlaða með hreyfiskynjurum fyrir hurðar og ljós og var
hönnuð með það fyrir augum að aðgengi fyrir hjólastóla væri til fyrirmyndar.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 17.00-17.30

Ásvallagata 40
Reykjavík

Verð: 15.100.000
Stærð: 43,8 ferm

Fjöldi herbergja: 2ja
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 6.480.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin  er  í  mjög  góðu  ásigkomulagi  í  steyptri  svalablokk,  byggð  1972.  Með  íbúðinni  fylgir  sérmerkt
bílastæði. Sameignin er vel um gengin og gott viðhald er á húsinu. Þar er góð geymsla og sameiginlegt
þvottahús  og  vagnageymsla.  Komið  er  inn  í  forstofu/gang  og  er  baðherbergi  á  hægri  hönd  og
svefnherbergi  á  vinstri.  Á  baði  er  sturta  og  pláss  fyrir  þvottavél.  Svefnherbergi  er  með  inbyggðum
skápum. Gangurinn opnast síðan í bjarta stofu og eldhús.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 17,30 - 18,00

Hrísmóar 2 A
Garðabær

Verð: 26.700.000
Stærð: 104 ferm

Fjöldi herbergja: 3ja
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 15.700.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin er á þriðju hæð með risi,í þriggja hæða svalablokk. Aðkoma er snyrtileg og umgengni og nágrenni
í  góðu lagi.  Staðsetning er  við  Garðatorg,  miðsvæðis  í  Garðabæ og stutt  í  alla  þjónustu.  Í  forstofu  og
baðherbergi  eru  ljósar  flísar  á  gólfi,  en  annars  er  ljóst  parkett  á  allri  íbúðinni.  Á  hæðinni  er  góð
stofa/borðstofa og opið eldhús, með ágætri innréttingu. Þar er einnig rúmgott herbergi með innbyggðum
skápum. Opinn stigi úr ljósum við er á milli hæða í íbúðinni. Í risi er opið rými og herbergi.

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Sunnudag 16,30 - 17,00

Borgarleynir 12
Grímsnes

Verð: 19.600.000
Stærð: 109,3

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Í smíðum í landi Miðengis í Grímsnesi sumarhús 109,3 fm fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að innan.
Lóðin  er  kjarri  og  lyngi  vaxin,  9600  fm  eignarlóð.  Fullbúinn  sólpallur  um  120  fm  með  handriðum  og
skjólveggjum fylgir. Plata hússins er steypt, hitalagnir í gólfi með ílögn yfir. Húsið skilast fulleinangrað og
plastað  að  innan.  Skipulag  skv.  teikningu:  Anddyri,  hol/gangur,  eldhús  og  stofa  ,  þrjú  herbergi,  gott
baðherbergi. Eitt herbergi og aukabaðherbergi með sérinngangi af palli. BÓKIÐ SKOÐUN S 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Stórt hús - eignarlóð

Lyngmói 5-7
Selfossi

Verð: 18,9-19,4
Stærð: 169,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

MÁ BJÓÐA YKKUR AÐ TAKA VIÐ OG KLÁRA ! Fallegt og vel  skipulagt parhús. Ásett verð miðast við
íbúðir fullfrágengnar að utan en einangraðir útveggir að innan. Lóð grófjöfnuð. Húsið er timburhús með
báruálklæðningu. Stærð íbúðar 138,9 og bílskúrs 30,7. Við hönnun hússins var lögð áhersla á fallegt og
nýtískulegt  útlit,  góða nýtingu  íbúða en  um leið  sveigjanleika  í  innra  skipulagi  þannig  að  kaupandi  geti
aðlagað húsnæðið að eigin ósk. Tilbúið til afhendingar í febrúar. Nánari skilalýsing hjá sölufulltrúa.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókið skoðun í s. 8648090

Andrésbrunnur 9
Grafarholt

Verð: 29.400.000
Stærð: 126,9 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 20.710.000
Bílskúr: já

Glæsilega 5 herbergja íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er 126,9 fm.
og skiptist í: forstofu með skáp og nátturuflísum á gólfi. 4 rúmgóð herbergi með skápum og stórkostlegu
útsýni yfir Esjuna. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar og falleg innrétting. Stofan er opin með
útgengi  út  á suðursvalir.  Eldhúsið er stórt  og glæsilegt með L laga innréttingu og náttúruflísum á gólfi.
Kirsuberjaparket er á allri íbúðinni. Flísalagt þvottahús er innan íbúðar með góðu skápaplássi.

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl: 15-15:30

Hjallavegur 15
104 Reykjavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 117,5

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 15.480.000
Bílskúr: Já

um er að ræða 5 herbergja hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr. Á jarðhæð er sér inngangur og þvottahús.
Á  hæð  er  sjónvarpshol,  stofa/borðstofa,  eldhús  með  nýlegum  heimilistækjum  þ.a.m  gaseldavél,
baðherbergi með sturtu, herbergi og hjónaherbergi með fataskáp og útgengi á svalir. Í risi, sem ekki er
inni í fermetratölu, eru tvö herbergi og vinnuaðstaða. Húsið var klætt að utan fyrir 3 árum og garðurinn
ræktaður. Bílskúr er mikið endurnýjaður þ.a.m rafmagn og hiti.

Arnar Ingi
Sölufulltrúi

692 8899
arnar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Pantið tíma í skoðun 

Efstasund 100
104 Reykjavík

Verð: 12.900.000
Stærð: 52,3

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 7.220.000

Góð 52,3 fm íbúð á annar i  hæð v ið Efstasund í  Reykjav ík 
með mik lu útsýni . Björn Bjarnason

Sölufulltrúi
899 7869

bjossi@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús kl. 17.00 - 17.30
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Breiðavík 8
112 Reykjavík

Verð: 26,6
Stærð: 102 m2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 22,3
Bílskúr: 29.7 m2

Falleg íbúð í góðu og rólegu húsi að Breiðuvík í Grafarvogi.Góður bílskúr og sérgeymsla með glugga og
hillum fylgja eigninni.  Húsið er  steinað að utan og því  mjög viðhaldslítið.  Sérinngangur er í  hverja íbúð.
Þessi íbúð er mjög björt með gluggum á þrjá vegu og ágætu útsýni.Eldhús og stofa eru í einu rými með
útgengi á suðursvalir. Hverfið er barnvænt, stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Egilshöll og golfvöllur
eru í næsta nágrenni og falleg friðuð strönd í göngufæri.

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í DAG KL: 16:00- 16:30

Kristín
Sölufulltrúi

848 8718
stina@remax.is

Vesturgata 77
Akranesi

Verð: 22,9
Stærð: 125 m2

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1928

Brunabótamat: 14,4
Bílskúr: 35 m2

Fallegt eldra timburhús á besta stað á Akranesi.Stutt í miðbæinn.Er á eignarlóð sem liggur að sjó. Íbúðin
telur  tvær  hæðir  og  hluta  af  kjallara.Stórar  og  fallegar  stofur  með  mikilli  lofthæð  og  nýlegu
eikarparketi.Nýlega endurnýjað baðherbergi , flísalagt með innréttingu og baðkari.Eldhúsið er stórt með
dúk á gólfi og eldri innréttingu.Þaðan er glæsilegt útsýni útá sjóinn, yfir Krókalón og uppá Snæfellsnes.
Þetta er glæsileg eldri eign sem mikið hefur verið gert fyrir. BÓKAÐUR TÍMA Í SKOÐUN ! 848-8718

Benedikt
Sölufulltrúi

861 2743
benni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

GLÆSILEG ÍBÚÐ !

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.

Högni
Sölufulltrúi

692 9532
hogni@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnud. frá kl. 13:00 - 14:00

Funalind 15
201. Kópavogi

Verð: 28,6
Stærð: 129 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 17,7
Bílskúr: Já

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.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 14:00 - 14:30

Goðaborgir 2
112. Reykjavík.

Verð: 23,7
Stærð: 98,1fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 14,9

Skemmtilega  4ja  herb.íbúð með sér  inngangi  á  2hæð í  2j  hæða fjölbýlishúsi  með bílskýlisrétti.  Nánari
Lýsing:  Flísalagt  anddyri  með  fatahengi.  Þrjú  rúmgóð  svefnherb.öll  með  fataskápum.  Baðherb.  er
flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa og rými fyrir þvottavél/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 baðherbergi og anddyri eru með ljósu eikarparketi. 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. 14:00 - 14:30

Garðhús 14
112. Reykjavík.

Verð: 17,9
Stærð: 75,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1990
Brunabótamat: 9,9

Rúmgóð og björt 2ja herb.íbúð 75,4fm á 1hæð í fjölbýlishúsi.  Nánari  lýsing: Komið er inn á hol, þar er
góð aðstaða fyrir t.d.tölvu. Stofan er með útgengi á hellulagða verönd. Hjónaherb.m/stórum skápum og
nýrri  eikarhurð.  Baðherb.með  flísum  á  gólfi  og  hjá  baðkari  og  hvítri  innréttingu.  Eldhúsið  með  nýrri
innréttingu  úr  Birki,  hvítri  borðplötu  og  nýrri  eldavél.  Út  frá  eldhúsi  er  þvottahús.  Íbúðin  nýmáluð.  Nýtt
eikarparket.Nýir tenglar/rofar í íbúðinni. Að utan var málað 2005.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 13:00 - 13:30

Naustabryggja 54
110. Reykjavík.

Verð: 29,8
Stærð: 120,2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2000

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 120,2fm sem afhendist tilbúin undir tréverk. Nánari lýsing: Gengið
inn í íbúðina úr sameign.  Forstofa - gert ráð fyrir fataskáp.  Beint af augum er rúmgott og bjart rými -
stofa  með stórum gluggum og  eldhús  m/  búri.  Gengið  niður  nokkrar  tröppur  -  þar  er  smá rými  undir
geymslu  og  þvottahús.  Baðherbergið  er  stórt  með  flísum  í  hólf  og  gólf.  Frá  stofu  er  gengið  inn  í
hjónaherbergi með stórum gluggum. LAUS STRAX

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 13:00 - 13:30

Klapparstígur 1
101. Reykjavík.

Verð: 33,9
Stærð: 108,9

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 20,6

Glæsileg  4ra  herb.íbúð  108,9fm  á  5hæð  í  lyftuhúsi  ásamt  stæði  í  bílageymslu.  Forstofa  flísalögð
m/fataskáp.  Hjónaherb.m/parketi  og  skápum.  Barnaherb.parketlagt.  Baðherb.flísalagt  í  hólf  og
gólf,innréttingu,sturtuklefi  flísalagður  og  tengi  f/þvottavél.Tvær  samliggjandi  stofur  parketlagðar
m/tvennum svölum til suðurs og vesturs. Eldhúsið m/innréttingu úr hlyn og mahony og parket á gólfi.Á
hæðinni er sameiginl.þvottahús f/4.íbúðir. Sér geymsla í kjallara.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús milli kl. 15:00 - 15:30



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

Ártún 1
Garður

Verð: 18.700.000
Stærð: 101

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 17.400.000

RE/MAX Stjarnan kynnir:   Góða og fallega eign á frábærum barnvænum stað í garðinum.   Gengið er
inn um forstofuna og þar til  vinstri  er  þvottarhús og aðgengi að geymslulofti.  þegar inn er komið tekur
þar á móti stórt og gott rými sem skiptist í eldhús með sérsmíðaðri innréttingu og mjög fallegri stofu og
er útgengt úr stofunni út á sólpall.Gólfefnin eru úr granitflísum og parketi. Svefnherbergin eru þrjú talsins
og eru mjög rúmgóð. baðherbergið er með sérsmíðaðri inréttingu og flísalagt

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Pantið skoðun í síma 866-9954

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 á stórri hornlóð sem er á
góðum stað í  Sandgerði.Eignin er nýlega tekin í  gegn að innan. Stutt er í  skóla og verslun frá eigninni.
Gengið  er  inn  um sér  inngang  á  neðri  hæð inn  í  forstofu  sem er  með  smá  geymslu  rými.þar  innaf  er
parketlagður gangur til vinstri og eru tvö svefnherbergi þar ásamt flísalögðu baði. Til hægri frá forstofu er
parketlagt eldhús með búri ásamt parketlagðri stofu.

Haukur
Sölufulltrúi

866 9954
haukur@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Pantið skoðun í síma 866-9954

Lækjasmári 74
201 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 121,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 18.075.000
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 og Björgvin sölufulltrúar taka á móti ykkur í dag og sýna þessa fínu eign.

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl: 12:30-13:00

Flúðasel 84
Reykjavík

Verð: 41.900.000
Stærð: 215.4

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 28.050.000
Bílskúr: nei

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 215,4fm raðhús á 3 hæðum með aukaíbúð í kjallara.  Eignin skiptist í :
Á  miðhæð  er  forstofa,  gestasalerni,  stofa,  borðstofa,  hol  og  eldhús.   Efri  hæð  :  4  svefnherbergi,
baðherbergi og hol.  Í kjallara er 2 herb.íbúð  með sér inngangi.  þvottahús og geymsla. Komið er inn í
forstofu með flísum á gólfi. Innaf forstofu er gestasnyrting. Glæsilegt eldhús með fallegri beiki-innréttingu
og eldunareyju, borðkrókur, glæsilegar flísar á gólfi.  Mjög rúmgóð stofa og borðstofa og fl.

Anton
Sölufulltrúi

699 4431
anton@remax.is

Óli Laxdal
Sölufulltrúi

892 9804
oli@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag sunnud.kl. 17-18

Grænamörk 2
Selfoss

Verð: 18.800.000
Stærð: 72.1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 14.450.000
Bílskúr: nei

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR kynna : Um er að ræða eldriborgaraíbúð í nýju fjölbýlishúsi við Grænumörk
á Selfossi. Íbúðin telur parketlagt herbergi með skápum, parketlagða stofu og samliggjandi eldhús með
Siemens eldhústækjum, flísalagða forstofu með skápum, flísalagt þvottahús og flísalagt bað með sturtu
og spónlagðri eikarinnréttingu. Þetta er góð íbúð í þessu eftirsótta húsi og er hún sem ný að sjá.

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókaðu skoðun í síma 8977027

Gagnheiði 76
800 Selfoss

Verð: 17.000.000
Stærð: 160 fm

Byggingarár: 2006-07

Einingarhús byggð úr galvaniseraðri stálgrind sem er sýnileg að innan. Einingarnar eru samlokueiningar
og eru  smíðaðar í  Póllandi.  Hiti í  gólfi  og  er  platan  vélslípuð með góðum vatnshalla  og skilast  þannig.
Innkeyrsluhurðir eru við hvert bil sem eru 4 metrar á breidd og 4,2m á hæð. 1 stk. Gönguhurð í hverju
bili.  8m2  þakgluggar í  hverju  bili.  Mænishæð  er  6,5m.  þ.e.  frá  gólfplötu  og í  efri  brún  þaks.  Húsið  er
ljósgrátt að utan og hvítt að innan. Möguleiki er að setja upp 55 fm milliloft en það fylgir ekki með.

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Gott iðnaðarhús á Selfossi

Hrafnhólar 12
Selfoss

Verð: 25.900.000
Stærð: 159m2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Bílskúr: já

RE/MAX  Heimili  og  Jarðir,   kynnir   vandað  parhús í  Suðurbyggð á  Selfossi  Þetta  bjarta  og  vandaða
parhús  er í  Suðurbyggð á  Selfossi.  Um  er  að  ræða  rúmgóðan  bílskúr,  forstofu,  geymslu,  þvottahús,
baðherbergi, 3 svefnherbergi, stofu og eldhús. Eignin skilast fullkláruð að utan, fullmálað að innan ásamt
sólbekkjum,  fullfrágengið  rafmagn  sem  og  gólfhitastýringar.  Reynor  bílskúrshurð  og  maghony
gönguhurðir.Lóð skilast frágengin, þ.e þökulögð og með mulningi meðfram húsi og í plani.

Snorri
Sölufulltrúi

897 7027
snorrisig@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Bókaðu skoðun í síma 897-7027

Frakkastígur 20
101 Reykjavík

Verð: 25.500.000
Stærð: 94

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1935

Falleg  4  herbergja  sérhæð  í  miðbæ  Reykjavíkur.  Toppstaðsetning  enda  stutt  í  skóla,  MR,  Kvennó,
Iðnskólann og HÍ, miðbæjarlífið, söfn eða til að fá sér göngutúr í miðbænum á fallegum kvöldum. Íbúðin
er  á  efri  hæð  skiptist  í  stofu,  borðstofu,  aðalsvefnherbergi,  svefnherbergi,  vinnuherbergi,  eldhús,
baðberbergi og lítið þvottahús.  Hafi ykkur dreymt um að búa í miðbæ Reykjavíkur lítið endilega við í dag
í opið hús. Björn og Björgvin sölufulltrúar hlakka til að sjá ykkur í dag.

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Opið hús í dag kl: 13:30-14:00



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

Ferjuvogur 15
Reykjavík

Verð: 31,9-50,4
Stærð: 149,4 -237

Fjöldi herbergja: 5-7
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 19,4-32,4
Bílskúr: Já

Hæð eða einbýli á frábærum stað. Tvíbýli með bílskúr til sölu (tveir eignahlutar). Um er að ræða efri sér
hæð með bílskúr og 3ja herbergja íbúð í kjallara, samtals 237fm. Þetta er eign sem bíður upp á mikla
möguleika. Mjög vinsæl staðsetning, stutt í alla þjónustu. Sjón er sögu ríkari.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 18:00 - 18:30

Háagerði 49
Reykjavík

Verð: 48,5
Stærð: 226,8

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 28,7

Afar  skemmtilegt  endaraðhús  með  auka  íbúð.   Miðhæð:  Forstofa.  Stofa,  borðstofa,  parket,  útgengi  í
garð. Eldhús með viðarinnréttingu, borkrókur, korkflísar. Tvö svefnherbergi. Baðherbergi nýlega uppgert,
flísalagt  hólf  í  gólf,  innrétting,  t.f.  þvottavél.   Efsta  hæð:Alrými  útgengi  á  svalir.Þrjú  rúmgóð
herbergi,parket.  Baðherbergi  nýlega  uppgert,  flísar  hólf  í  gólf,  sturta,  nuddbaðkar.  Neðsta  hæð:
Sjónvarpshol, þvottahús, geymsla.  Auka íbúð með sér inngangi sem er í útleigu.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringið núna og pantið skoðun

Skógarhjalli 7
Kópavogur

Verð: 51,0
Stærð: 264,4

Fjöldi herbergja: 5-7
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 35,5
Bílskúr: Já

Fallegt  parhús  með auka  íbúð,  bílskúr,  heitur  pottur.  Efri  hæð:  Forstofa,  gesta  wc með sturtu,  eldhús
með fallegri viðarinnréttingu, nátturussteinn á gólfi,  stofa með útgengi á svalir með útsýni, hjónherbergi
með  fataherbergi/herbergi,  parket.   Neðri  hæð:  tvö -  þrjú  svefnherbergi,  baðherbergi  með  sturtu  og
baði, geymsla sem hægt er að breyta í herbergi, þvotthús, og innangengi í auka íbúð, Auka studíoíbúð
með sér inngangi. Eign sem vert er að skoða.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 19-19:30

Verð: 21,9-29,7
Stærð: 92,8-127,5

Fjöldi herbergja: 3ja-4ra
Byggingarár: 2007

Bílskúr: já

Tröllakór 5-7
Kópavogur

Fjölbýli með 7. 4ra herbergja íbúðum 127,3 fm og 14. 3ja herbergja íbúðum
92,8  fm,  sér  inngangur  af  svölum  ásamt  stæði í  lokaðri  bílageymslu,  lyfta.
Hús að utan verður klætt að utan með lituðu bárustáli. íbúðum verður skilað
fullbúnum án gólfefna, en þó verða baðherbergi og þvottahús flísalögð. Allar
íbúðir verða með gólfhita og þráðlausum hitastýringum. Hægt er að velja um
vandaðar  innréttingar  frá  Axis,  eik-ölur-maghony.  vönduð  tæki.  Nánari
upplýsingar og skilalýsing færðu hjá sölufulltrúa. Örstutt verðu í skóla og
íþróttaaðstöðu.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Vandaðar eignir í góður hverfi

Verð: 59,8
Stærð: 235,5

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 33,4
Bílskúr: já

Hamravík 56
112 Reykjavík

Mjög  vel  staðsett  og  fallegt  einbýlishús  með  frábæru  útsýni.  Anddyri  er
rúmgott  með  dökkum  náttúruflísum  á  gólfi,  falleg  eikar  millihurð  skilur  að
anddyri  og  íbúð.  Eldhús  og  stofa  er  eitt  opið,  bjart  rými,  útsýni  til  Esjunnar,
parkett  á  stofu  og  flísar  á  eldhúsi.  Eikarinnrétting  í  eldhúsi,  vönduð  tæki,
útgengi  í  garð.  Fallegt  baðherbergi  með  náttúruflísum  á  gólfi  og  veggjum,
nuddbaðkar og tvöfaldur vaskur. Innaf sjónvarpsrými eru þrjú barnaherbergi.
Önnur  tvö mjög rúmgóð herbergi  eru í  húsinu,  innaf  hjónaherbergi  er  fallegt
baðherbergi  með  náttúruflísum  á  gólfi  og  veggjum,  hvítar  mósaík  flísar  í
sturtu,  útgengi  í  garð  frá  herbergi.  Allar  hurðar  eru  úr  eik,  parkett  á
herbergjum, stofu og gangi. Gott þvottahús og geymsla. Bílskúr er tvöfaldur,
innangengt í íbúð á tveimur stöðum. Að utan er húsið steinað.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 15-16

Jakasel 7 
Reykjavík

Verð: 44,9
Stærð: 252,2

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 30,8
Bílskúr: Já

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 17:00 -17:30
Laus við kaupsamning !!
Afar  fallegt  einbýlishús á  tveimur  hæðum  ásamt  stórum  bílskúr  og  sólstofu. Neðri  hæð:  Eldhús  með
borðkrók.  Þvottahús  með  útgengi á  pall.  Herbergi.  Rúmgóð  stofa  með  arin, útgengi í  sólskála  sem
ekki  er  inn í  fermetratölu.  Efri  hæð:  fjögur  svefnherbergi.  Baðherbergi,  bað  og sturta. Sjónhvarpshol. lítil 
geymsla. Eign sem vert er að skoða.



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

Verð: 59.000.000
Stærð: 209.6

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 26.990.000
Bílskúr: 30.1

Barðavogur 34
104 Reykjavík 

Mikið endurnýjað  einbýlishús með bílskúr  ásamt sér 3ja herb. íbúð í kjallara
með sér  inngangi.  EIGNIN ER ÁSTANDSSKOÐUÐ AF LÖGG.MATSMANNI.
Miðhæð: forstofa með flísum á gólfi -  hol með skáp og stigi  upp ris. Eldhús
með  nýlegri  hvítri  innréttingu  og  búri  innaf  eldhúsi.  Tvær  stórar  stofur.
Hjónaherbergi.  Baðherbergi   með  sturtu.  Parket á  gólfum.   Ris :  Þrjú  mjög
stór svefnherbergi með parketi á gólfi. Baðherbergi með flísum í hólf og gólf
og  sturtu.  Gott  hol  með  útgengi  út á  svalir.  Allt  risið  er  endurnýjað  þ.e.
gluggar -  gler -  póstar -  gólfefni -  baðherbergi.  Kjallari:  3ja  herb.  íbúð  með
tveimur svefnherbergjum - eldhúsi með eldri innréttingu og baðherbergi með
sturtu. Þvottahús - geymsla- hitakompa.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi

820 6677
hilmar@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 16:00

Torfufell 19
111 Reykjavík

Verð: 32.9
Stærð: 149.1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 20.535.000
Bílskúr: 23.7

Mikið  endurnýjað  endaraðhús  á  einni  hæð  ásamt  bílskúr.  Forstofa  með  skáp.  Eldhús  með  nýlegri
innréttingu.  Innaf  eldhúsi  er  þvottahús  og  geymsla.Borðkrókur.  Þrjú  góð  svefnherbergi.Endurnýjað
baðherbergi með baðkari og sturtu. Stofa / borðstofa með útgengi út í fallegan gróin garð. Bílskúr með
heitu/köldu vatni og sjálfvirkum hurðaropnara.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Endaraðhús á einni hæð.

Heiðarból 49
230 Keflavík
Bókið skoðun í síma 820-0589

Verð: 34,8 m
Stærð: 205,8 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 30,6 m
Bílskúr: 49 fm

Mjög fallegt, vel skipulagt og bjart einbýli með góðri lofthæð á góðum stað í Keflavík.  Innbyggður bílskúr
með  geymslulofti  og  fallegur  sólpallur.   Hús  og  þak  var  málað  síðastliðið  sumar.   Hitalögn í  steyptu
bílaplani við húsið.  Stór, fallegur og afgirtur garður og í honum er fallegt, lítið, sérsmíðað hús.  Frábært
fyrir börnin.  Mjög góð staðsetning við hlið Heiðarskóla og örstutt frá verslunum og annarri þjónustu.

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Njálsgata 87
101 Reykjavík

Verð: 15.600.000
Stærð: 61.7

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1939

Brunabótamat: 8.320.000

Góð 2ja herbergja íbúð á 2.  hæð í  101 Reykjavík.  Eldhús með hvítri  innréttingu og útgegni  út á svalir.
Rúmgott  svefnherbergi.  Góð  stofa  og  borðstofa.  Baðherbergi  m.  sturtu.  Þvottahús  og  geymsla  í
sameign.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Miðsvæðis í 101 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 147,6

Fjöldi herbergja: 4ra herb.
Byggingarár: 2003
Bílskúr: Bílgeymsla

Lómasalir 12
Kópavogur

Góð  4ra  herb.  íbúð,  sérinngangur  og  sérgarður,  stórt  stæði  í  bílageymslu
hannað  fyrir  fatlaða.  Húsið  er  steypt  4ra  hæða,  stendur  á  góðum  stað  í
Salahverfi.  Viðhaldslítið  efni  að  utan.  Íbúðin  er  hönnuð  fyrir  fatlaða  t.d  með
hliðsjón af breidd hurða og bílastæða. Anddyri, góðir fataskápar, 3 herbergi,
öll með góðum skápum sem ná upp í loft.  Sjónvarpshol gott rými fyrir sófa.
Baðherb., bæði sturta og baðkar, eikarinnréttingar, upphengt salerni, flísar á
veggjum innfeld lýsing.  Eldhús, opið og rúmgott, eikarinnrétting, gaseldavél,
flísar á milli  skápa, granít á borðum. Inn af eldhúsinu er þvottahús. Rúmgóð
stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út  í  sérgarð  með  ágætu  útsýni  út  á
Reykjanes.  Rúmgóð  geymsla.  Gólfefni  eru  dökkar  náttúruflísar  og
eikarparket. Vönduð íbúð á góðum stað.

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Glæsiíbúð / pantið skoðun 



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsþjónusta Kópavogs:
 • 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:
 • Matráður 60%

 • Starfsm. í Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
 • Umsjónarkennari á yngra stig

 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
 • Táknmálskennari í hlutastarf

 • Stuðningsfulltrúi fyrir táknmáls-

  talandi nemanda

Snælandsskóli:
 • Umsjónarkennari á unglingastigi 

  tímabundið

Vatnsendaskóli:
 • Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266
 • Deildarstjóri

Dalur:  554 5740
 • Deildarstjóri 50% e. hádegi

 • Leikskólakennari 

Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar

Grænatún:  554 6580
 • Leikskólak/leiðbeinandi

Rjúpnahæð:  570 4240
 • Leikskólakennarar

 • Starfsmaður í sérkennslu

Smárahvammur:  564 4300
 • Leikskólakennari e. hádegi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is

Listasafn Reykjavíkur

 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki

- mest lesið

Grímubúningaleiga
og saumaverkstæði 
til sölu án húsnæðis.

Upplýsingar í síma 862 002



VÉLAMENN ÓSKAST

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á 

íslenskum verktakamarkaði. Hjá

fyrirtækinu starfa um 650 manns, 

víðsvegar um landið sem og 

erlendis.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki 

sem var stofnað árið 1970 og 

hefur annast ýmis verkefni, svo 

sem virkjanir, stóriðjuver, hafnar-

gerð, vega- og brúagerð auk flug-

valla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitar-

félög, fyrirtæki og einstaklinga.

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

Vélamenn
Vegna  aukinna verkefna óskar ÍSTAK eftir að ráða vélamenn til starfa.

Um er að ræða stjórnun á jarðýtum og gröfum.

 Hringdu í 550 5600 ef blaðið berst ekki

- mest lesið



Hver á erindi?
• Þú sem hefur starfað minnst 5 ár í húsasmíði og
• hefur lokið hluta húsasmíðanáms í iðnskóla eða fjölbrautaskóla og
• ert áhugasamur um að ljúka náminu og taka sveinspróf.

Nánari upplýsingar hjá Birgi Hólm Ólafssyni eða Hafsteini Eggertssyni
í síma 590 6400 og á vef IÐUNNAR www.idan.is

Athugið! Umsóknarfrestur er til 10. febrúar 2007.

Samstarfsaðilar um verkefnið eru:
IÐAN – fræðslusetur
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Iðnskólinn í Reykjavík

Bættu um betur – Húsasmíði
Tilraunaverkefni sem ætlað er til að aðstoða þig við að ljúka námi

Samiðn
Mímir – Símenntun
Menntamálaráðuneytið

…en laukst því ekki?

 Hófst þú nám í h
úsasmíði…

Hefur þú hug á að ljúka því?

in
g

u
n

n

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Heildverslun með sérvöru
Heildverslun með sérvöru fyrir hótel,
heilbrigðisþjónustu og veitingahúsa-
geirann. Fyrirtækið er í góðu leigu-
húsnæði og þar er einnig rekin sér-
verslun. Ört vaxandi fyrirtæki með
mikla vaxtamöguleika. Hér er á
ferðinni einstakt tækifæri.

Upplýsingar eingöngu
á skrifstofu okkar.

F
ru

m

Hér með er auglýst eftir umsóknum um styrki úr Menning-
arsjóði skv. 1. gr. reglugerðar um sjóðinn nr. 707/1994.

Hlutverk Menningarsjóðs er að veita útgefendum og/eða 
höfundum fjárhagslegan stuðning til útgáfu þeirra bóka 

ingar íslenskri 
a útgáfu 

fræðirita, handbóka, orðabóka og menningarsögulegra 
rita. Jafnframt getur sjóðurinn veitt fjárhagslegan stuðning 
annarri skyldri starfsemi s.s. vegna hljóðbókagerðar.

Umsóknareyðublöð og reglur sjóðsins fást í afgreiðslu 
menntamálaráðuneytisins. Einnig eru umsóknareyðublöð á 
heimasíðu Menningarsjóðs, menningarsjodur.is.

Umsóknarfrestur rennur út 1. mars 2007 og skal umsókn-
um skilað til Menningarsjóðs, Menntamálaráðuneytinu, 
Sölvhólsgötu 4, 150 Reykjavík.

26. janúar 2007
Stjórn Menningarsjóðs

www.menningarsjodur.is

Menningarsjóður
Umsóknir um styrki

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

Fr
u

m

Vantar – vantar!
Vegna mikillar sölu undanfarið. 

Vantar raðhús, parhús eða einbýlishús
á verðbilinu 35 – 50 millj., fjölmargir
kaupendur.

Hafið samband við sölumenn okkar eða skrif-
stofuna. Við tökum vel á móti ykkur.
Allar eignir eru ljósmyndaðar af atvinnu-
ljósmyndara.

Sími sölumanna Bárður 896 5221,
Ellert 893 4477 eða Ingólfur 896 5222.



Orkusjóður - styrkveitingar 2007
Í 2. grein reglugerðar um Orkusjóð nr. 514/2003 eru tilgreind-
ar eftirtaldar heimildir til styrkveitinga úr Orkusjóði:

• að veita styrki eða áhættulán til hönnunar eða smíði frumgerðar tækja
og búnaðar til rannsóknar og nýtingar orkulinda

• að veita styrki til sérstakra verkefna á sviði hagkvæmrar orkunotkunar,
þ.m.t. til fræðslu og upplýsingastarfsemi

• að veita styrki til verkefna sem stuðla að nýtingu á innlendri orku í stað
jarðefnaeldsneytis og styrkja alþjóðasamvinnu um slík verkefni

Við úthlutun styrkja á árinu 2007 verður horft til nýnæmis og
frumkvæðis verkefna. Sérstök áhersla verður lögð á:

• hagkvæma orkunýtingu og orkusparnað
• framleiðslu á innlendu eldsneyti
• vistvænt eldsneyti og sparnað jarðefnaeldsneytis
• öflun þekkingar á þessum sviðum og miðlun hennar
• rannsóknir, þróun og samstarf er að þessu miðar

Umsóknarfrestur er til 20. febrúar 2007.
Umsóknum skal skila til Orkusjóðs, Borgum við Norðurslóð,
600 Akureyri. Umsóknareyðublöð fást á skrifstofu sjóðsins og á
www.os.is.
Frekari upplýsingar eru veittar í símum 563 6083 og 894 4280.
Einnig má senda fyrirspurnir á netfangið jbj@os.is.

Orkuráð.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Falleg 2ja herb. 72,7 fm. íbúð á jarðhæð m/sérgarði og sér inng. For-
stofa, skápar, flísar. Hol, svefnh. m/skáp, fallegt baðh, baðkar, ágætt
þvottah. Góð stofa, eldhús innaf stofu. Frá stofu er útg. út á hellulagða
verönd (afgirt), parket á gólfum. Geymsla í íbúð og sér geymsla í sam-
eign. V 16,5 millj.

BURKNAVELLIR - HF.

Nýkomin í einkasölu sérl. skemmtileg, björt ca 100 fm. neðri sérhæð
í góðu 2-býli. Stofa, (borðstofa), 2-3 herb., eldhús, sér þvottahús o.fl.
S- garður. Hús klætt að utan, góð eign á rólegum stað. V. 19,2 millj.

BRATTAKINN - HF. SÉRHÆÐ

Rúmgóð 4ra herb.119 fm. íbúð í vönduðu 6 býlishúsi. Lýsing eignar: Forstofa með
flísum, fataskáp. 3 svefnh. með plastparket á gólfum og góðum skápum. Baðh. flí-
salagt. Sérsmíðuð innrétting, baðkar og góð sturta. Þvottahús innan íbúðar. Rúm-
góð stofa/borðstofa með útgengi á ca 40 fm suður verönd, afgirt með heitum potti.
Eldhús, flísar á gólfi, mósaik flísar á milli skápa og borðkrókur. Geymsla í íbúð með
flísum á gólfi hillur. Allar innihurðir úr Mahogny. Gólfefni parket, plastparket og flís-
ar. Hjóla og vagna geymsla í sameign húss. Stutt í skóla og leikskóla. V. 27,8 millj.

BLIKAÁS - HF. 4RA

Björt efri sérh. í 2-býli m/sérinng, auk studio íbúðar í kjallara. Samt.
160 fm. Góður inngangur, teppalagður stigi, rúmgóður bjartur stiga-
pallur, stór skápur, rúmgott hol, björt stofa og borstofa útgangur út á
suðvestur svalir. Ágætt eldhús með snyrtilegri eldri innréttingu, ker-
amikhelluborð, borðkrókur. Ágætt þvottaherbergi með glugga. Svefn-
herbergisálma. rúmgóður sjónvarpsskáli, gott svefnherbergi með skáp,
ágætt baðherbergi, baðkar með sturtu, góð innrétting, flísar á gólfi og
kringum baðkar, gluggi. Ágætt barnaherbergi, parket. V. 27,5 millj.

FLÓKAGATA - HF. M. STÚDÍÓÍBÚÐ

Sérlega fallegt einbýli á rólegum stað í vallarhverfi. Húsið er 170,5
fm bílskúr 37,2 fm samt. 207,7 fm. Húsinu er skilað fullbúnu að utan
en fokheldu að innan. Húsið er til afhendingar strax. Byggingaraðili
er Viðar Jónsson. HAGSTÆTT VERÐ.

FJÓLUVELLIR - HF. EINBÝLI

Nýkomin í einkasölu glæsileg ca 95 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli (5
íbúða stigagangi). 2 rúmgóð svefnherbergi, mjög fallegt eldhús og
baðherbergi, þvottaherbergi. S-v. svalir, útsýni. Sérlega góð stað-
setning. Eign í sérflokki. V. 22,9 millj.

GALTALIND - KÓP. 3JA

Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt parhús með innb.bílskúr,
samt. 176 fm. Húsið skiptist m.a. þannig: Stofa, borðstofa, 3 rúmgóð
svefnherbergi, stórt sjónvarpsherbergi (hol), glæsilegt baðherbergi
eldhús o.fl. Parket og granítflísar á gólfum. Suðurgarður með pöll-
um og heitum potti. Stórar svalir. Húsið er teiknað í spænskum stíl.
(Vífill Magnússon arkitekt). Frábær eign í sérflokki. V. 44,9 millj.

BREKKUHLÍÐ - HF. PARHÚS

LJÓSAVÍK 27 - OPIÐ HÚS

564 6464
Síðumúla 24 • 108 Reykjavík

hof@hofid.is • www.hofid.is

Guðm. Björn Steinþórsson

lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson sölustjóri

Fr
um

Fallega og vel skipulagða 83 fm 3ja herbergja íbúð á 
2. hæð með sér inngangi af svölum í litlu fjölbýlishúsi.
Góð stofar, tvö rúmgóð svefnherbergi. Vandaðar við-
arinnréttingar og tæki í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi
með baðkari og innréttingu. Verð 19,8 millj.

Opið hús á milli kl 13 og 14.

w w w. r e n t u s . i s

Rentus leigumiðlun | Laugavegi 97 | 101 Reykjavík
Sími 440 6100 | Fax 440 6101

Barbara Wdowiak
Löggiltur leigumiðlari 
barbara@rentus.is
440 6020/664 6020

Skipholt - 105 Reykjavík
Til leigu 122 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, samtals stærð með
sameign 136 fm.  Frábær staðsetning. Skiptist í skrifstofurými,
góða kaffistofu, geymslu og snyrtingu. Nýtt kerfisloft og gólfefni,
sem er parket, gluggar í suður og norður með gluggatjöldum á
brautum. Gólfefni parket. Húsnæðið er laust nú þegar.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri
halldor@domus.is
440 6014/840 2100

Dvergshöfði  - 110  RVK
Rentus kynnir  709,1 fm atvinnuhúsnæði á Dvergshöfða.  Tveir
inngangar, stórar innkeyrsludyr. Frábær staðsetning, gott
auglýsingagildi. Húsnæði sem býður uppá mikla möguleika. 

Fr
u

m

Rentus er með leigjendur af öllum stærðum atvinnuhúsnæðis
auk þess sem mikil eftirspurn er eftir íbúðarhúsnæði á höfuð-
borgarsvæðinu. Kynnið ykkur þjónustuna á www.rentus.is

49.800.000
Afar fallegt 170,7 fm. 6 herbergja parhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 26,2 fm. bílskúr, samtals
196,9 fm. 
Þórarinn sími 530 1811

Fr
u

m

Krossalind - 201 Kóp



OPIÐ HÚS Í DAG
Brekkutangi 6 – 253,9 m2 raðhús með aukaíbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu mikið endurnýjað raðhús á 3 hæðum, með aukaíbúð í
kjallara. Húsið var mikið til endurinnréttað fyrir 2 árum, þá var m.a. sett eikarinnrétting í
eldhús, eikarparket og mustang steinflísar á gólf og baðherbergi endurgert. Þetta er mjög
praktístk eign fyrir stóra fjölskyldu. Á jarðhæð er stofa, eldhús, borðstofa og gesta wc, á 2.
hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og svalir með heitum potti. Í kjallara er
svo 2-3 herbergja aukaíbúð. Þetta glæsileg íbúð á góðum stað - hentug eign sem vert er
að skoða. Verð kr. 48,5 m.

Arna Kristín, 821-9054 og Örn, 822 8500
taka á móti gestum í dag á milli kl. 14 og 15.

Fr
um

Ásabraut 17
300 Akranes

Verð: 36.5 M 
Stærð: 163,6 fm 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2000 

Brunabótamat: 23.7 M 
Bílskúr: Já 

Glæsilegt og stílhreint parhús með bílskúr á þessum vinsæla stað á Akranesi.  Ölur eru í öllum hurðum
og  innréttingum sem eru sérsmíðaðar og flísar eru á gólfum. Gólfhiti er í allri eigninni. Loftaklæðning er
falleg  með  innfelldri  halogenlýsingu. Í  eldhúsi  eru  vönduð  tæki,  ísskápur  og  uppþvottavél  fylgja.
Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf.  Svefnherbergin  eru  þrjú.  Bílskúr  er  innaf  þvottahúsi  ásamt
snyrtingu. Þetta er einstaklega vönduð og falleg eign sem vert er að skoða. LAUST STRAX.

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107 
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk 
lögg. fasteignasali 

863 0402 
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00 - 17:00

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is

VIÐSKIPTAHÚSIÐ OG TM REAL ESTATE GROUP
KYNNA MEÐ STOLTI NOVOGOLF, NÝTT SVÆÐI

VIÐ VILLAMARTIN GOLFVÖLLINN Á SPÁNI
KJÖRINN STAÐUR FYRIR GOLFARA

Um er að ræða íbúðir í þriggja hæða fjölbýlishúsum, alls 56
íbúðir með einu eða tveimur svefnherbergjum. Íbúðum á jarð-
hæð fylgir garður með verönd, svalir eru á íbúðum á fyrstu
hæð og svalir og þaksvalir á annarri hæð. Sameiginlegur
garður búinn góðri sundlaug með barnalaug og nuddpotti.
Allar íbúðir eru með útsýni yfir sundlaugargarðinn. Umhverf-
is svæðið er að finna alla nauðsynlega þjónustu allt árið um
kring og einungis eru 200 metrar á VillaMartin torgið en þar er
m.a. verslanir, veitingastaðir og barir.

Á SAMA SVÆÐI VERÐA EINNIG Í BOÐI
ATVINNUHÚSNÆÐI FYRIR LÍTINN REKSTUR.

Nánari upplýsingar á skrifstofu
Viðskiptahússins, Skúlagötu 17.

Fr
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Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þorbjörg Stefánsdóttir
Markaðsstjóri

Sölumaður
Gsm: 862 9171

thorbjorg@vidskiptahusid.is

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

Gsm: 868 4112
noa@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali
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AKURAKURVELLIR 1 - HAFNARFIRÐIVELLIR 1 - HAFNARFIRÐI
OPIÐ HÚS – SUNNUDAG KL. 13-15OPIÐ HÚS – SUNNUDAG KL. 13-15

omdu og skoðaðu fallegar og rúmgóðar
4ra herbergja íbúðir

í nýju lyftuhúsi.

Íbúðirnar eru nú þegar til-
búnar til afhendingar full-
búnar en án gólfefna nema
á baðherbergi og þvotthúsi
eru flísar.
Ísskápur og uppþvottavél
fylgja með.

Möguleiki á Möguleiki á 
90% láni.90% láni.

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

K

Eiríkur Svanur sölumaður á staðnum s. 862 3377





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

Fr
um

Opin hús í dagOpin hús í dag
6

FLÉTTUVELLIR 37
HAFNARFIRÐI

Sérlega fallegt 173,3 fm einbýli ásamt 35,5
fm bílskúr, samtals 208,8 fm á rólegum og
góuðm stað. Húsið er tilbúið til afhendingar
fullbúið að utan og rúmlega fokhelt að inn-
an. Lóð er grófjöfnuð. Verð 32,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Guðmundur

tekur á móti gestum s: 824-8411

Falleg 111,7 fm 4ra herb. íbúð á jarðhæð á
frábærum stað. Stór verönd með skjólveggj-
um. Fallegar innréttingar. Parket og flísar.
Verð 24,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Mildrid

tekur á móti gestum s: 565-3226

Falleg og rúmgóð 105,9 fm 3-4ra herb. íbúð
á 3. hæð. Sérinngangur inn af svölum. Eik-
arinnréttingar. Fallegt parket. Skjólgóðar
svalir. Verð 21,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 14-16
Guðrún

tekur á móti gestum s: 555-0922

SUÐURVANGUR 8, 0302
HAFNARFIRÐI

Sérlega björt og rúmgóð 136 fm endaíbúð á
3. hæð. 4 sv.herb. möguleiki að bæta við
einu. Tvennar svalir og gott útsýni.
Verð 24,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Jóhannes og Katrín

taka á móti gestum s: 565-2127

SVÖLUÁS 1a, 0303
HAFNARFIRÐI

Björt og falleg 83,9 fm 3ja herb. íbúð á 3.
hæð. Sérinngangur inn af svölum. Fallegar
innréttingar, parket og flísar á gólfum. Falleg
eign á frábærum útsýnisstað.
Verð 19,9 millj.

OPIÐ HÚS KL. 16-17
Gauti

tekur á móti gestum s: 861-9123

SVALBARÐ 14
HAFNARFIRÐI

Fallegt og vel skipulagt 193,2 einbýli á einni
hæð m/bílskúr. Sólstofa, verönd, heitur
pottur. Góð staðsetning. Verð 43,6 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Sumarliði og Kristjana
taka á móti gestum s: 565-3059

TRAÐARBERG 21, 0102
HAFNARFIRÐI

Falleg 110,5 fm íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli
á góðum stað í Setberginu. 3 sv.herb. Stór
verönd m/skjólveggjum. Verð 29,5 millj..

OPIÐ HÚS KL. 13-15

Hreiðar og Unnur
taka á móti gestum s: 565-8384

LAUTASMÁRI 1, 0301
HAFNARFIRÐI

Sérlega falleg 3-4ra herb. íbúð á 3. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu á vin-
sælum stað. Yfirbyggðar flísalagðar suður-
svalir. Laus fljótlega. Verð 26,5 millj.

OPIÐ HÚS KL. 13-15
Ólafur og Þórey

taka á móti gestum s: 564-6085

BURKNAVELLIR 5, 0104
HAFNARFIRÐI

DAGGARVELLIR 6A, 0301
HAFNARFIRÐI



OPIÐ HÚS í DAG sunnudag
28.01.2007 kl. 14-15
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ÞVERHOLT 3 - REYKJAVÍK
Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 75,5 fm. 2ja-
3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Verð kr. 18,9 millj.

Bryndís og Haukur á bjöllu.
Þau taka vel á móti áhugasömum

í dag milli kl. 14 og 15.
Nánari upplýsingar og bókið skoðun

s: 534 4040 eða eignastyring@eignastyring.is
Erlendur Davíðsson,

lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

OPIÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur M. Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hansen sölumaður
Anna María Kristjánsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri

Blikaás 17, 221 Haf.
Opið hús í dag kl. 17:00 -17:30

Opið hús í dag sunnudag 28. janúar kl. 17 – 17:30
Glæsileg 119 fm 4ra herb. ENDAÍBÚÐ á neðri hæð í sex íbúðahúsi á
góðum stað í Áslandinu í Hafnarfirði. SÉRINNGANGUR. Flísar á gólfi í
anddyri og góður Mahogny fataskápur sem nær upp í loft. Þrjú svefnher-
bergi eru með parket á gólfum og í öllum eru góðir Mahogny skápar sem
ná upp í loft. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Sérsmíðuð innrétting,
upphengt wc, baðkar og góð sturta. Þvottahús er inni í íbúð og er flísa-
lagt. Falleg og björt stofa með Mahogny parket á gólfi, útgengt á ca 40
fm suður verönd sem er afgirt og með heitum potti. Eldhús með fallegri
innréttingu, flísar á gólfi, mósaik flísar á milli skápa og borðkrókur.

Verð 27.800.000

Kolbeinn tekur á móti gestum og er í síma 694 9100

Ljósheimar 14, 108 Rvk.
Opið hús í dag kl. 12:30 -13:00

Opið hús í dag kl:. 12:30
til 13:00 að Ljósheimum
14 íbúð 802 í 108
Reykjavík sem er 4ra
herbergja íbúð í lyftu-
húsi.
Verð kr. 21.900.000.

Sjá nánari lýsingu
á husid.is.

Guðný gsm 821-6610
tekur á móti ykkur

ásamt eiganda.
Íbúð 802

Verið velkomin.

Holtsgata 31, 101 Rvk.
Opið hús í dag kl. 13:30 -14:00

Opið hús í dag kl: 13:30
til 14:00 að Holtsgötu 31
íbúð 301 í 101 Reykjavík
sem er 2ja herbergja
íbúð á efstu hæð í 4ra
íbúða húsi.
Verð 14.900.000.

Sjá nánari lýsingu
á husid.is.

Guðný gsm 821-6610
tekur á móti gestum

ásamt eiganda.
Verið velkomin.

Kaffi á könnunni.

2ja herbergja Stangarholt - Rvk
5 herbergja efri séreign með ný-
lega byggðum bílskúr í 2ja íbúða
húsi. Íbúðin er 102,9 fm hæð og
ris ásamt 37,8 fm bílskúr byggð-
um 2005 sem innréttaður er
sem lítil 2ja herbergja íbúð í út-
leigu í dag. Fermetrar undir súð
ekki inní ofangreindum fer-
metratölum. Eignin er mikið
endurnýjuð. Mjög góð eign á
þessum vinsæla stað í Reykja-
vík. Verð 32.m

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

Glæsileg neðri sérhæð í þríbýlishúsi sem er að birtu flatarmáli
129,0 fm þ.m.t. 23 fm bílskúr. Hæðin er endurnýjuð á vandað-
an og smekklegan hátt, m.a. gler, gólfefni,innréttingar, inni-
hurðir, rafmagnslagnir o.fl. Baðherbergi er flísalagt í gólf og
veggi og glæsileg ný innrétting í eldhúsi. Borðaðstaða er í eld-
húsi og útgangur á svalir til suðurs. Hús að utan nýlega við-
gert. Sér geymsla í kjallara fylgir. Laus til afhendingar við
kaupsamning. Verð 41,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-18
Verið velkomin.

Fr
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Bólstaðarhlíð 32
Neðri sérhæð ásamt bílskúr

Opið hús frá kl. 16-18

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
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Sérhæð í litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymsluhúsi. Mjög
rúmgóð íbúð á efri hæð til vinstri. Stærð 106,8 fm. Einnig
geymsla í kjallara 17,0 fm og stæði í bílageymslu 30,9 fm. Eign-
in er alls 154,7 fm auk mikillar sameignar. Sérinngangur. Gott
ástand, mikið endurnýjuð eign. Verð: 29,0 millj.

Kristín tekur á móti áhugasömum í dag milli kl. 15 - 17
Kristinn Valur Wiium

Sölumaður, sími: 896 6913
Ólafur Guðmundsson

Sölustjóri, sími: 896 4090

OPIÐ HÚS í dag sunnud. kl. 15 - 17
SKELJAGRANDI 6 - 107 Rvík

Fr
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Opið hús í dag á milli 16:30 og 18:00
Skaftahlíð 40, 3. hæð

Opið hús í dag á milli 13:00 og 15:00
Ásvegur 17, neðri sérhæð

Í dag býðst þér og þínum að
skoða þessa fallegu og vel
skipulögðu 119 fm 4-ra
herbergja íbúð. Íbúðin er í
fallegu 4ra íbúða húsi á þessum eftirsótta stað. Tvennar
svalir. Laus strax. Verð aðeins 29,9 millj.

Ásmundur Skeggjason sölumaður á Höfða
verður á staðnum. Gsm 895 3000.

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali

Sérlega aðlaðandi og vel
skipulögð 120fm neðri sérhæð
í tvíbýli á þessum rólega og
eftirsótta stað í hverfi 104 Rvk. Sér inngangur. Stór og
rúmgóð stofa m/parketi á gólfi, dyr úr stofu út á verönd og
út í garð móti suðri. Þrjú svefnherbergi, (geta verið 4). Laus
við kaupsaming. Verð 28,8 millj.

Allir velkomnir í dag sunnudag kl. 13-15

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Upplýsingar veita 
Ásmundur gsm. 895-3000 
eða Runólfur gsm. 892-7798

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



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

Falleg 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

664 6013/440 6013

FÍFURIMI - 112 REYKJAVÍK

Verð 31 millj.

Bókaðu skoðun

Björt og falleg 3ja herb. 75,2 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Eldhúsið er
með hvít/beiki innréttingu. Svefnherbergin með góðu skápaplássi.  Bað-
herbergið er flísalagt með baðkari. Eign sem staðsett er á góðum stað í
Kópavogi, stutt í alla þjónustu og verslanir. 

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

GULLSMÁRI 1 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 19,9 millj.

Sölusýning í dag 
milli kl. 17:00 - 17:30

Falleg 4ra herbergja 137,6 fm. efri sérhæð í góðu þríbýli ásamt 31,9 fm.
bílskúr samtals 169,5 fm. Rúmgóð og björt stofa með mahóníparket á
gólfi. Baðherbergið flísalagt í hólf og gólf með baðkari og sturtu. Rúmgóð
og björt stofa með mahóníparket á gólfi. Frábær staðsetning í Hafnarfirði.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

664 6013/440 6013

KELDUHVAMMUR - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 29,9 millj.

Bókaðu skoðun

Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189 fm á þess-
um 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
840 2100/440 6014

ÁLFHEIMAR - 105 REYKJAVÍK

Verð 37,9 millj.

Laus við 
kaupsamning

Glæsileg 109 fm 3-4 herb.íbúð í fjölbýli í Salahverfinu í Kópavogi. Eldhúsið
er með fallegri kirsuberja innréttingu frá HTH. Björt og falleg stofa með
Marbau parket á gólfi. Útgengt út í suðvestur svalir sem er verið að loka
með gleri. Frábær staðsetning og stutt í alla almenna þjónustu. 

Magnús S Kristinsson
Sölufulltrúi
664 6021

magnusk@domus.is

FORSALIR 1 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 27,9 millj.

Sölusýning í dag 
milli kl. 14:00 - 15:00 
Bjalla merkt 0202

Góð 128,9 fm.  4-5 herb. íbúð á þriðju hæð í fjölbýli. Björt og falleg stofa
með mahóníparket á gólfi. Útgengt út á flísalagðar svalir. Mjög góð eign
með miklu og  útsýni. Frábær staðsetning og stutt í alla almenna þjónustu.

Magnús S Kristinsson
sölufulltrúi
664 6021

magnusk@domus.is

HÁHOLT 7 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 24,9 millj.

Sölusýning í dag 
milli kl. 13:00 - 13:30
Bjalla merkt Kristín

Fallegt einbýlishús á glæsilegum útsýnisstað í Garðabæ. Húsið er 280,4 fm
og skiptist a.m.k í 4 rúmgóð herbergi,  2 stofur 2 baðherbergi og eldhús.
Skjólgóð verönd með heitum potti. Suður og vestur svalir með glæsilegu
útsýni. Tvöfaldur bílskúr.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
840 2100/440 6014

HRÍSHOLT - 220 GARÐABÆR

Verð 59,5 millj.

Bókaðu skoðun

Glæsilegt 6 herb. parhús.  Húsið sjálft er 173.8 fm en auk þess er 70 fm
ósamþykkt rými á neðri hæð sem skiptist í sér íbúð, fataherbergi, þv.hús og
10fm sólstofu útfrá hjónaherb. Þetta er eign í sérflokki og engu til sparað.

Björgvin Víðir 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
664-6024

vidir@domus.is

KROSSALIND 11 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 63 millj.

Sölusýning í dag 
milli kl. 16:00 - 17:00

Fr
um

3 herbergja 81,3 fm. íbúð í kjallara við Tjarnargötuna. Sérinngangur. Björt
stofa með Eikarparket á gólfi. Nýlegt gler og gluggapóstar. Góður suðurg-
arður. Frábær staðsetning, stutt í Háskóla Íslands og miðbæinn. 

Magnús S Kristinsson
Sölufulltrúi

664 6021
magnusk@domus.is

TJARNARGATA 42 - 101 REYKJAVÍK

Verð 20,5 millj.

Sölusýning í dag 
milli kl. 17:30 - 18:00

5 herbergja 102 fm. íbúð á tveimur hæðum í  fjórbýli á góðum stað. Að
hluta undir súð. Tvær samliggjandi stofur með eikarparketi á gólfi. Nýlega
drenað og þá voru allar lagnir myndaðar og endurnýjað undir húsi og út í
götu. Frábær staðsetning og stutt í alla almenna þjónustu.

Magnús S Kristinsson
Sölufulltrúi

664 6021
magnusk@domus.is

STANGARHOLT 32 - 105 REYKJAVÍK

Verð 23,9 millj.

Sölusýning í dag 
milli kl. 16:30 - 17:00
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