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A›sto› á heimili

Vi› leitum a› barngó›ri og traustri manneskju til a›
a›sto›a fimm manna fjölskyldu í Gar›abænum í
daglegu amstri.

Á heimilinu eru flrjú börn á aldrinum 6 mána›a til 8
ára. Æskileg vi›vera væri frá kl. 13.00-18.00 flrjá til
fimm daga vikunnar.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
18. febrúar nk. Númer starfs er 6308.

Nánari uppl‡singar veitir Gu›n‡ Sævinsdóttir hjá
Hagvangi í síma 520 4700.
Netfang: gudny@hagvangur.is

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

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

Netsérfræðingar
Rekstur og umsjón með netkerfum. Hönnun og 
uppsetning á nýjum netkerfum. Ráðgjöf til 
viðskiptavina. Samskipti við fjarskiptabirgja og 
aðra samstarfsaðila. Spennandi og krefjandi 
verkefni eru í boði.    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólanmenntun á sviði tölvunar- verk- eða 
 tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk 
 starfsreynslu kemur vel til álita.
•  Samstarfshæfni ásamt sjálfstæðum og 
 öguðum vinnubrögðum
•  Starfsreynsla af rekstri netkerfa er kostur
•  Þekking á Cisco-búnaði, CheckPoint og 
 PIX-eldveggjum er kostur
•  Cisco-gráður eru kostur

Tæknimenn/sérfræð-
ingar í útstöðvarekstri
Starfið felst í fjölbreyttum verkefnum við 
daglegt eftirlit og umsjón með tölvukerfum 
fyrir mörg af leiðandi og framsæknustu 
fyrirtæki landsins. Unnið er með nýjustu tækni 
á hverjum tíma. Þetta er draumastarfið fyrir þá 
sem hafa gaman af tækni, fjölbreyttum 
mannlegum samskiptum og lifandi starfs-
umhverfi. Lögð er áhersla á að einstaklingar 
geti vaxið og dafnað í starfi.   

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð þekking á Windows-stýrikerfum er skilyrði
•  Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski
 ásamt lipurð í samskiptum
•  Æskileg menntun er t.d. rafeindavirkjun, 
 tölvudeild Iðnskólans eða önnur menntun 
 á tæknisviði
•  Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
 einstaklingar með t.d. MCSA, MCSE eða 
 MCP gráður koma einnig til greina

Sérfræðingar
í þjónustumiðstöð
Starfið felst í úrvinnslu tæknilegra 
fyrirspurna og verkbeiðna, lausn þeirra og 
skráningu. Spennandi starf fyrir þá sem 
hafa gaman af tækni, fjölbreyttum 
mannlegum samskiptum og lifandi 
starfsumhverfi. Lögð er áhersla á góða 
vinnuaðstöðu og að einstaklingar geti 
vaxið og dafnað í starfi.    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Góð alhliða þekking á upplýsingatækni. 
 Þekking á Windows-stýrikerfum er 
 nauðsynleg
•  Mikill áhugi á tæknimálum og tölvugrúski 
 ásamt lipurð í samskiptum
•  Menntun á tæknisviði er æskileg. 
 Starfsreynsla er æskileg en efnilegir 
 einstaklingar með góðan tölvubakgrunn 
 koma einnig til greina. Microsoft-gráður 
 eru kostur

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

Nánari upplýsingar veitir Torfi Markússon, starfs-
mannastjóri. Umsóknir með ferilskrá sendist til 
starfsmannastjóra torfi@t.is, fyrir 22. febrúar nk.

www.tm-software.com

P
IP

A
R

  
  S

ÍA
  

  7
0

2
4

5

Holtasmári 1 | 201 Kópavogur | Sími 545 3000 | Fax 545 3001

Við stækkum!
Vegna vaxandi umsvifa og fjölbreyttra framtíðarverkefna 
fyrir viðskiptavini okkar

Sérfræðingar í 
IP-símkerfum
Rekstur og umsjón með símkerfum. Uppsetning 
á nýjum búnaði og kerfum. Samskipti við 
samstarfsaðila og viðskiptavini. Spennandi og 
krefjandi verkefni eru í boði.    

Hæfnis- og menntunarkröfur:
• Háskólanmenntun á sviði tölvunar- verk- eða 
 tæknifræði æskileg. Önnur tæknimenntun auk 
 starfsreynslu kemur vel til álita.
• Reynsla af rekstri símkerfa og netbúnaðar
•  Samskiptahæfni, ásamt sjálfstæðum og öguðum 
 vinnubrögðum

Við bjóðum og leggjum áherslu á:

•  Frábæran starfsanda og liðsheild
•  Góða starfsaðstöðu
•  Sveigjanlegan og fjölskylduvænan vinnutíma
•  Símenntun í starfi og virka endurmenntunar-
 stefnu
•  Fjölbreytt, spennandi og krefjandi verkefni
•  Margvísleg tækifæri til starfsþróunar
•  Gott mötuneyti
•  Laun og önnur starfskjör eftir samkomulagi











Vátryggingafélag Íslands 

Ármúla 3  108 Reykjavík

Sími 560 5000 vis.is

VÍS leitar að starfsmanni í 
skoðanir og mat á ökutækja- 
og vinnuvélatjónum. 

Starfið felur í sér að annast alla þjónustu við viðskiptavini VÍS sem snýr að tjónaskoðun og mati, uppgjöri 

í ökutækjatjónum, forvörnum og áhættuskoðunum á ökutækjum og vinnuvélum vegna tryggingatöku. 

Við leitum að einstaklingi sem hefur mikla reynslu af alhliða viðgerðum á ökutækjum. Viðkomandi þarf að 

vera frábær í samskiptum, skipulagður og samviskusamur og þarf að geta tileinkað sér að vinna 

samkvæmt gildum VÍS sem eru umhyggja, áreiðanleiki og frumkvæði. 

Skilyrði er að umsækjendur hafi meistararéttindi á sviði bifreiðasmíði, bifvélavirkjunar og/eða bílamálunar 

og góða almenna tölvukunnáttu. 

Umsóknir berist á heimasíðu VÍS, www.vis.is. 

Nánari upplýsingar um starfið veitir Páll Breiðfjörð (pallbr@vis.is) í síma 560 5252.
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Hjá VÍS starfa um 240 manns á þjónustuskrifstofum félagsins um 

allt land. Það er stefna VÍS að hafa ávallt á að skipa vel menntuðu 

starfsfólki með framúrskarandi þekkingu á vátryggingamálum. 

Félagið leggur áherslu á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og 

aðstöðu til að veita góða þjónustu. Félagið vill fela starfsfólki störf 

við hæfi þannig að hæfileikar þess og frumkvæði fái notið sín við 

áhugaverð og krefjandi verkefni.

Þar sem tryggingar 
snúast um fólk

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

- vi› rá›um

Sölu- og
fljónustufulltrúi

Vegna aukinna umsvifa Tandurs á fyrir-
tækja- og stofnanamarka›i óskum vi› eftir
jákvæ›um og duglegum starfsmanni til a›
ganga til li›s vi› okkur. Hei›arleiki og
reglusemi áskilin.

Starfi› felur í sér:
Sölu á hreinlætisvörum og ö›rum vörum Tandurs til 
fyrirtækja og stofnana.
A› vi›halda vi›skiptatengslum og afla n‡rra.
fijónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina.

Hæfniskröfur:
Gó›ir söluhæfileikar og fljónustulund.
Færni í mannlegum samskiptum.
Sjálfstæ› vinnubrög› og frumkvæ›i.

Í bo›i er spennandi framtí›arstarf flar sem miki› er lagt
upp úr fljálfun starfsmanna og símenntun.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir
19. febrúar næstkomandi. Númer starfs er 6305.

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

Starfsemi Tandurs sn‡st um sölu á hreinlætisvörum til fyrirtækja og
stofnana. Samhli›a sölu, innflutningi og framlei›slu er mikil áhersla
lög› á fljónustu og rá›gjöf til vi›skiptavina.  Nánari uppl‡singar um
fyrirtæki› má finna á: www.tandur.is



SPACE EXPLORERS
C C P  I S  L O O K I N G  F O R  Y O U !

CCP Games specializes in the creation, development and distribution of massively multiplayer online games (MMOGs). 

Founded in 1997, the company is recognized internationally as a pioneer in the area of the single-server persistent MMOG 

universe. CCP Games is headquartered in Reykjavík, Iceland with offices in Shanghai, China and Atlanta, USA. We are 

looking for world-class individuals to be part of a team that creates bleeding-edge technologies for the games of the future.

CONCEPT ARTISTS 

To design characters and environments for 

state-of-the- art games. Responsibilities include: drawing 

and/or painting designs for characters and environments 

that are then translated into 3D.

Requirements:

• Experience with making concept art for any type of  

 entertainment or similar projects 

• Experience using Photoshop or similar programs to  

 paint and/or finish a scanned piece 

• Strong sense of how an object or character might  

 work and look from all possible angles 

• Able to adhere to schedules and milestones 

• Precision and attention to detail 

• Passion for creating virtual worlds 

TEST SPECIALISTS

To develop and review test plans and test cases based on 

game design requirements. To organize test execution, 

including manual and automated tests, regression, 

performance, load, and stress testing. In addition, the 

selected individual will have to organize test events with 

outsourcing partners and volunteers, and engage in 

performance test analysis, test automation and 

performance trends analysis.

Requirements:

• BA or BS degree 

• Highly organized individual 

• In-depth knowledge of development and testing cycle

• Willing to work extra, over and above when the project  

 is nearing completion 

• Excellent teamwork skills 

• Game experience with EVE is a definite plus  

Submitting a portfolio or a link to a web site with samples of work, demo reel DVD/VHS/CDs et al. is appreciated. 

To apply, e-mail resumes@ccpgames.com with the job title of your interest in the subject field. Application period 

expires February 25th. Only candidates being considered for interview will be contacted.

TECHNICAL ARTIST

To integrate art into the EVE game engine, using both 

in-house and external art tools. To assist in building new 

shaders, animation, effects and graphics functionality in 

the Trinity rendering engine.

Requirements:

• Experience with Maya, polygonal modeling, rendering  

 and animation

• Scripting skills (Mel, Python, php)

• 3D math (basic linear algebra) knowledge a plus

• Game modding or level design experience a plus

• Familiarity with modern 3D techniques (Vertex and  

 pixel shaders, lighting Models)

• Precision and attention to detail in creating complex  

 effects with an understanding of optimization

CONFIGURATION MANAGER

To organize and manage CCP’s build group and build 

processes (languages: Python, C++).

Requirements:

• B.Sc in Software Engineering or related fields 

• Experience with build management 

• Strong communications skills

GRAPHICS PROGRAMMER

To program graphical effects in CCP's custom 3D engine 

for EVE Online (language: Python)

Requirements:

• B.Sc in computer Science or related fields

• Good knowledge of 3D math 

• Experience with computer graphics 
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        Fjölbrautaskóli
        Norðurlands vestra
auglýsir eftir kennurum

Við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra eru laus 
til umsóknar eftirtalin störf: fullt starf kennara 
í efnafræði og líffræði,  fullt starf kennara í 
stærðfræði, fullt starf kennara í félagsfræði, fullt 
starf kennara í málmiðnum, fullt starf kennara 
í tréiðnum, 70% starf við ræstingar, starf 
stundakennara í jarðfræði.

Gert er ráð fyrir að viðkomandi hefji störf 1. ágúst n.k. 
Nánari upplýsingar á www.fnv.is
- - - - - - - -

        Heilbrigðisstofnunin
        Sauðárkróki
auglýsir eftir hjúkrunarfræðingum, 
hjúkrunarfræðinemum, sjúkra-
liðum, aðstoðarfólki í aðhlynningu 
og starfsfólki í eldhús og ræstingar

Auglýst er eftir hjúkrunarfræðingum, hjúkrunar-
fræðinemum og sjúkraliðum til afleysinga 
vaktavinnu á sjúkradeild og hjúkrunardeildum og 
til framtíðarstarfa á hjúkrunardeildum í 50-100% 
stöður. Við leitum að áhugasömu og dugmiklu fólki 
til aðstoðar við aðhlynningu í fullt starf eða hlutastarf,  
vaktavinna, lágmarksaldur 18 ár. Lögð er áhersla á 
sjálfstæð vinnubrögð, samvinnu, frumkvæði og hæfni 
í samskiptum.
Einnig eru lausar til umsóknar aðrar stöður s.s. í 
eldhúsi,  ræstikerfi o.fl. Starfshlutfall 40% - 100%.

Afleysingatímabil er frá maí – september 2007 eða eftir nánara 
samkomulagi. Laun skv. gildandi kjarasamningum stéttarfélaga, 
stofnunar og fjármálaráðherra.

Vinsamlegast hafið samband og kynnið ykkur hvað er í boði.
Allar nánari upplýsingar veitir Herdís Klausen hjúkrunarforstjóri á 
staðnum, í síma 455 4011 og í tölvupósti: herdis@hskrokur.is
Hægt er að sækja um rafrænt á heimasíðu stofnunarinnar,
 www.hskrokur.is

Umsóknarfrestur er til 15. mars 2007
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun
um ráðningu hefur verið tekin.
- - - - - - - -

        Byggðasafn 
        Skagfirðinga
auglýsir eftir safnverði

Starfið felst í  gæslu, þrifum og eftirliti með húsnæði, 
innanstokksmunum og safnkosti Byggðasafns 
Skagfirðinga. Safnið er til húsa í Gilsstofu, Áshúsi 
og gamla bænum í Glaumbæ á Langholti og í 
Minjahúsinu á Sauðárkróki. Starfsaðstaða safnvarðar 
er í Gilsstofu. Um er að ræða 50% starf.

Laun eru greidd skv. kjarasamningi Launanefndar sveitarfélaga 
og Starfsmannafélags Skagafjarðar.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2007
Sigríður Sigurðardóttir, forstöðumaður Byggðasafns tekur við 
umsóknum og veitir nánari upplýsingar í síma 453 6173 eða á 
netfangið bsk@skagafjordur.is 
Upplýsingar um starfið má finna á heimasíðu safnsins 
www.skagafjordur.is/byggdasafn.
- - - - - - - -

        Fisk Seafood
starfsfólk óskast

FISK Seafood hf. rekur öfluga útgerð og fiskvinnslu 
í Skagafirði og getur bætt við sig fólki til starfa 
bæði til sjós og lands.

Allar nánari upplýsingar eru veittar í síma 455 4400 
og í netfangi fisk@fisk.is 
- - - - - - - -

        Grunnskólar og 
        leikskólar í Skagafirði
auglýsa eftir grunnskóla- og 
leikskólakennurum

Grunnskólakennara og leikskólakennara vantar til 
starfa hjá leikskólum og grunnskólum í Skagafirði 
á næsta kennsluári.  Störfin verða auglýst nánar á 
komandi vikum.

Upplýsingar gefur Rúnar Vífilsson, fræðslufulltrúi,
í síma 455 6000 eða í tölvupósti runar@skagafjordur.is

Okkur vantar gott fólk
til starfa í Skagafirði

Sveitarfélagið 
Skagafjörður 
er spennandi 

valkostur
Nálægð við náttúru, góðir skólar á öllum 

skólastigum, ein ódýrasta hitaveita á 
landinu, fjölbreytt þjónusta, öflugt íþróttalíf, 

mikil veðursæld og kröftugt menningarlíf 
er meðal þess sem gerir Skagafjörð að 

fýsilegum búsetukosti, ekki síst fyrir 
fjölskyldufólk.  

Íbúar í Skagafirði eru um 4.300, 
þar af um 2.600 á Sauðárkróki.  

Sauðárkrókur er einn öflugasti byggða-
kjarni landsbyggðarinnar þar sem saman 
fer öflug útgerð, úrvinnsla afurða af stóru 

landbúnaðarsvæði og þjónusta sem jafnast 
á við það besta.  

Það er alltaf pláss 
fyrir fleira gott fólk 

í Skagafirði!
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        Sveitarfélagið
        Skagafjörður
auglýsir eftir verkefnisstjóra 
skipulagsmála

Helstu verkefni verkefnisstjóra verða umsjón 
með aðalskipulagi, deiliskipulagi, kynningarferli 
skipulagstillagna og samskipti við Skipulags-
stofnun. Gerð er krafa um jákvætt hugarfar 
og hæfni í mannlegum samskiptum, góða 
skipulagshæfileika og frumkvæði.  Leitað er eftir 
arkitekt, skipulagsfræðingi eða einstaklingi með 
sambærilega menntun. Starfsreynsla er æskileg.  

Sjá nánari lýsingu á starfinu á heimasíðu sveitarfélagsins 
www.skagafjordur.is
Laun eru samkvæmt kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og 
viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Jón Örn Berndsen sviðsstjóri 
Umhverfis- og tæknisviðs í síma 4556000, 
netfang: jobygg@skagafjordur.is

Umsóknarfrestur er til 5. mars 2007
Skriflegar umsóknir, sem tilgreina m.a. menntun og fyrri störf 
skulu sendar í Ráðhúsið við Skagfirðingabraut á  Sauðárkróki.
- - - - - - - -

Pacta
- málflutningur og ráðgjöf
auglýsir eftir lögfræðingi

Við leitum að öflugum lögfræðingi til að taka þátt 
í uppbyggingu Pacta stofu á Sauðárkróki. Meðal 
verkefna eru lögfræðileg ráðgjöf og málflutningur, 
ábyrgð á mætingum í héraðsdóma. Umsjón og ábyrgð 
á fullnustugerðum og samskipti við mætingaraðila. 
Við leitum eftir ákveðnum og drífandi einstaklingi sem 
er metnaðarfullur og sjálfstæður í starfi og býr yfir 
hæfileikum í samskiptum.

Upplýsingar veitir Benjamín Axel Árnason, verkefnastjóri Pacta, í 
síma 440 7902/896 0999 og á netfangið benjamin@pacta.is  
Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðar-
upplýsingar.
Ráðið verður í starfið sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
- - - - - - - -

VERIÐ Vísindagarðar
auglýsir eftir framkvæmdastjóra

VERIÐ Vísindagarðar ehf. er nýstofnað þekkingar-
fyrirtæki staðsett í húsnæði FISK Seafood við höfnina 
á Sauðárkróki. Tilgangur fyrirtækisins er að annast 
rekstur kennslu- og rannsóknaaðstöðu í formi 
vísindagarða í tengslum við Háskólann á Hólum m.a. 
með áherslu á fiska- og matvælarannsóknir. 

Starfið felst í framkvæmdastjórn VERSINS ehf, stefnumótun í 
samráði við stjórn, vinnu að markaðs- og kynningarmálum, að 
tryggja nýtingu aðstöðunnar, öflun nýrra samstarfsaðila, gerð 
samninga við nýja og núverandi samstarfsaðila og metnaðarfullri 
uppbyggingu starfseminnar.
Auglýst er eftir dugmiklum einstaklingi með háskólamenntun. 
Umsækjandi þarf að hafa skýra stjórnunarhæfileika, geta unnið 
sjálfstætt, hafa frumkvæði og metnað í starfi og hafa færni í 
mannlegum samskiptum.
Upplýsingar um starfið veitir Skúli Skúlason í síma 455 6300.

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2007
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt 
afritum af prófgögnum óskast sendar til Skúla Skúlasonar formanns 
stjórnar, VERIÐ Vísindagarðar ehf., Eyrarvegi, 550 Sauðárkrókur; 
umsóknir má senda í tölvupósti til skuli@holar.is.
- - - - - - - -

        Sparisjóður
        Skagafjarðar
auglýsir eftir skrifstofustjóra

Nánar auglýst á næstu vikum. Upplýsingar gefur 
Kristján Snorrason í síma 893 9230.
- - - - - - - -

        Skýrr
auglýsir eftir ráðgjöfum
og forriturum

Skýrr rekur öfluga starfsstöð á Sauðárkróki og er 
stöðugt á höttunum eftir kraftmiklu fólki, einkum 
á sviði Microsoft-viðskiptalausna. Í boði eru 
spennandi störf ráðgjafa og forritara og góð laun hjá 
framsæknu og traustu fyrirtæki í kraftmiklu og lifandi 
starfsumhverfi.

Nánari upplýsingar um störfin veitir Ingibjörg Óðinsdóttir, 
forstöðumaður mannauðssviðs Skýrr, 569 5100 eða 
ingibjorg.odinsdottir@skyrr.is.

Tengill - rafverktakar
auglýsir eftir kerfisstjóra

Tengill ehf. óskar eftir að ráða sérfræðing til 
starfa við kerfisstjórnun. Um er að ræða vel 
launað framtíðarstarf hjá vaxandi fyrirtæki.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Reynsla af stjórnun umfangsmikilla tölvu og netkerfa.
• Þekking á Microsoft hugbúnaði MCSA eða sambærilegt
• Sjálfstæði og frumkvæði í starfi, geta til að vinna undir álagi 
   og hæfni í mannlegum samskiptum

Umsóknarfrestur er til og með 14. mars 2007
Umsóknum skal skila á: Tengill ehf, Aðalgötu 24, 
550 Sauðárkróki, c/o Gísli Sigurðsson 
- - - - - - - -

        Iðja - hæfing
auglýsir eftir forstöðumanni

Fjölskylduþjónusta Skagfirðinga leitar að 
forstöðumanni Iðju – hæfingar sem býr yfir:
• frumkvæði, metnaði og sjálfstæði,
• mannúðlegum viðhorfum og hæfni í mannlegum samskiptum,
• þekkingu og reynslu af starfi með einstaklingum með fötlun,
• háskólamenntun sem nýtist í starfinu, t.d. þroska- eða iðjuþjálfun
• og gjarnan reynslu af stjórnun, starfsmannahaldi og rekstri

Starfið hentar ekki síður körlum en konum, sjá nánari lýsingu 
starfsins á heimasíðunni www.skagafjordur.is . 

Umsóknir þurfa að berast fyrir 1. mars 2007.
Upplýsingar gefur Gunnar M. Sandholt, sviðsstjóri, í síma 
455 6000. Einnig er bent á tölvupóst sandholt@skagafjordur.is
- - - - - - - -

        Sveitarfélagið
        Skagafjörður
auglýsir eftir verkefnastjóra í 
atvinnuþróunarmálum 

Sveitarfélagið Skagafjörður auglýsir eftir verkefnastjóra 
til að vinna að samstarfsverkefnum sveitarfélagsins og 
atvinnulífs á sviði atvinnuþróunar í Skagafirði.  Æskilegt 
er að viðkomandi hafi reynslu og þekkingu á sviði 
verkefnastjórnunar, ráðgjafar, rekstri fyrirtækja, gerð 
rekstraráætlana eða annarri þróunarvinnu.  Umsækj-
andi þarf að hafa hæfileika í mannlegum samskiptum, 
geta unnið sjálfstætt og staðið í forsvari verkefna. 
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Allar nánari upplýsingar veitir Áskell Heiðar Ásgeirsson 
sviðsstjóri Markaðs- og þróunarsviðs í síma 455 6000 
eða í netfang: heidar@skagafjordur.is

Umsóknarfrestur er til 1. mars nk.
Umsóknum skal skila í Ráðhúsið við 
Skagfirðingabraut, 550 Sauðárkróki.
- - - - - - - -

        Lögreglan á
        Sauðárkróki
auglýsir eftir lögreglumönnum

Lausar eru til umsóknar afleysingastöður lög-
reglumanna við embættið á Sauðárkróki frá 1. júní til 31. 
ágúst 2007. Umsækjendur þurfa að vera orðnir 20 ára.

Upplýsingar um starfið veitir Björn Mikaelsson yfirlögregluþjónn í 
síma 455-3366 eða á lögreglustöðinni. 
- - - - - - - -

        Hólaskóli 
        - Háskólinn á Hólum
auglýsir eftir bókasafnsfræðingi 
til að stýra uppbyggingu 
háskólabókasafns á Hólum

Starfið felst í stjórnun reksturs, skipulags og upp-
byggingar bókasafns Hólaskóla, stjórnun skjala-
vörslu skólans, annast varðveislu og umsjón hins 
forna Hólaprents í samstarfi við Guðbrandsstofnun 
og efla samstarf í bókasafnsmálum við stofnanir og 
fyrirtæki í Skagafirði.

Auglýst er eftir dugmiklum einstaklingi með menntun í 
bókasafnsfræði. Umsækjandi þarf að hafa þekkingu á skjalastjórnun, 
stjórnunargetu, geta unnið sjálfstætt, hafa frumkvæði og metnað í 
starfi og hafa færni í mannlegum samskiptum. Launakjör eru skv. 
kjarasamningum opinberra starfsmanna. 

Umsóknarfrestur er til 1. mars 2007
Umsóknir með upplýsingum um menntun og fyrri störf ásamt 
afritum af prófgögnum óskast sendar til Sigríðar Magnúsdóttur 
rekstarstjóra, sem jafnframt veitir upplýsingar um starfið. Umsóknir 
má einnig senda í tölvupósti til siggamagg@holar.is.
Nánari upplýsingar um starfið og skólann eru á www.holar.is

fleira

Nokkrir punktar um 
Skagafjörð ...

... 90% íbúa Skagafjarðar eru ánægðir 
með að búa í Skagafirði*

... bygging nýs leikskóla á Sauðárkróki 
hefst á árinu 2007 

... í Skagafirði er rekin öflug heilbrigðisstofnun
 sem íbúar eru mjög ánægðir með*

... í Skagafirði er fjölbreyttur fasteignamarkaður 
og þar býðst búseta í þéttbýli og dreifbýli

... íbúar Skagafjarðar eru mjög ánægðir með 
grunnskólana og leikskólana í héraðinu*

... í Skagafirði getur þú stundað hestamennsku í 
heimahéraði íslenska hestsins

... Skagafjörður býður upp á nám 
í fjölbrautaskóla og háskóla

... atvinnulíf í Skagafirði er öflugt, einkum á sviði 
matvælaiðnaðar og ýmiskonar þjónustu

... í Skagafirði finnur þú fjölbreytt íþróttastarf 
fyrir fólk á öllum aldri

... menningarlíf í Skagafirði er í miklum blóma, 
leiklist, kórastarf og margt fleira

... öll heimili á Sauðárkróki verða tengd ljósleiðara 
með tilheyrandi þjónustu á næsta ári

... í Skagafirði er frábær golfvöllur 
og glæsilegt skíðasvæði

... Í Skagafirði eru engin umferðarljós 
og engir stöðumælar

... í Skagafirði hafa verið byggðar nær 
100 íbúðir frá árinu 2000

... á Sauðárkróki er nú unnið að uppbyggingu
 fyrsta flokks sorpflokkunarstöðvar

* skv. könnun Gallup 2006

Nánari upplýsingar eru á heimasíðu sveitarfélagsins www.skagafjordur.is og fréttir úr Skagafirði finnur þú á www.skagafjordur.com  og í héraðsfréttablaðinu Feyki.
– tími til að lifa





Olíudreifing ehf. óskar eftir að ráða áhuga-
sama og vandvirka einstaklinga í eftirtalin 
störf í Reykjavík.
Um framtíðarstörf er að ræða.
Störfin standa báðum kynjum til boða. 

Rafmagnsverkstæði

Leitað er að rafvirkjum til starfa á þjónustu-
deild. Um fjölbreitt starf er að ræða  við 
nýlagnir, uppsetningu á tækjabúnaði tengdum 
eldsneytisafgreiðslu, viðhaldi búnaðar og 
almenn rafvirkjastörf.  Starfsvettvangur er allt 
landið, æskilegt er að starfsmaður geti farið 
út á land þegar þannig háttar.

Iðnnemar

Til greina kemur að ráða nema sem búnir  
eru með grunnnám.

Allar nánari upplýsingar veita:
Árni Ingimundarsson 550 9940
Birgir Pétursson í síma 550-9957

Laus störf hjá
Olíudreifingu ehf.

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

með starfsemi í 21 landi. Hjá fyrirtækinu 

starfa um 8.500 manns í spennandi 

og fjölbreyttu vinnuumhverfi.

Þjónustunet Eimskips samanstendur af 

157 skrifstofum félagsins í Evrópu, N-Ameríku, 

S-Ameríku og Asíu, tæplega 50 skipum,

1.350 flutningabílum og um 100 kæli- og 

frystigeymslum í Evrópu, N-Ameríku og Asíu, 

ásamt dótturfélögum og samstarfsaðilum.

Fulltrúi í fjárhagsdeild
(framtíðarstarf)

Helstu verkefni eru afstemmingar, viðhald 
eignaskrár, uppfærsla á langtímaskuldum, lotun 
trygginga og önnur almenn bókhaldsstörf.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Löggild bókararéttindi æskileg
 • Þekking á bókhaldsstörfum 
 • Skipulagshæfileikar
 • Nákvæmni í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og þjónustulund

Fulltrúi í fjárhagsdeild
(tímabundin afleysing)

Helstu verkefni eru afstemmingar/eftirlit með 
viðkomureikningum, bókun á reikningum frá 
birgjum, uppgjör vegna skipa í umboði auk 
annarra almennra bókhaldsstarfa. 

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Stúdentspróf eða sambærileg menntun
 • Löggild bókararéttindi æskileg
 • Þekking á bókhaldsstörfum 
 • Skipulagshæfileikar
 • Nákvæmni í vinnubrögðum
 • Jákvæðni og þjónustulund

Fulltrúi í fjárstýringu 
(tímabundin afleysing)

Helstu verkefni eru innheimta og tengd þjónusta 
við viðskiptavini.

Menntunar- og hæfniskröfur:
 • Stúdentspróf, sambærileg menntun 
    eða víðtæk starfsreynsla á sviði 
    bókhalds og innheimtu
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Þekking á bókhaldsstörfum
 • Skipulagshæfileikar og talnagleggni
 • Nákvæmni í vinnubrögðum
 • Jákvæðni, þjónustulund og góð 
    framkoma

Skrifstofustörf hjá Eimskip

Umsjón með ráðningunni hefur Elín Hjálmsdóttir (ehd@eimskip.is).
Tekið er á móti umsóknum á heimasíðu Eimskips www.eimskip.is, til og með 19. febrúar.

   Korngörðum 2     104 Reykjavík     Sími 525 7000     Fax 525 7709     www.eimskip.is

Við leitum að metnaðarfullum og drífandi einstaklingum, bæði tímabundið og til framtíðarstarfa, á skrifstofur Eimskips í Reykjavík.

Actavis hf. s f @ w

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Nánari
upplýsingar

í síma
561 5900

       Leitar þú að starfsmanni?

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

Ert þú í
   atvinnuleit?
Fjöldi starfa í boði.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf

Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

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

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

Kostir þess að nýta sér þjónustu 

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

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





Framleiðslusvið Orkuveitu Reykjavíkur óskar eftir að ráða:

Orkuveita Reykjavíkur er framsækið 

þjónustufyrirtæki sem aflar og dreifir vistvænni 

orku á sem hagkvæmastan hátt og í sátt við 

umhverfið.

Á þjónustusvæði fyrirtækisins býr meira en 

helmingur íslensku þjóðarinnar.

Stefna Orkuveitunnar er að veita viðskiptavinum 

sínum bestu mögulegu þjónustu og sjá þeim fyrir 

ódýrri orku sem framleidd er úr endurnýjanlegum 

íslenskum orkulindum. Þannig stuðlar fyrirtækið að 

aukinni notkun hreinnar innlendrar orku og leggur 

um leið sitt af mörkum til nýsköpunar og framfara í 

landinu.

Orkuveitan er fjölbreyttur og lifandi vinnustaður 

fólks með mikla þekkingu. Fyrirtækið leitast við að 

vera í fremstu röð hvað snertir öryggi og vinnu- 

umhverfi og möguleika starfsfólks við að samræma 

vinnu og fjölskylduábyrgð eins og kostur er.

Það er stefna Orkuveitu Reykjavíkur að auka hlut 

kvenna í stjórnunar- og ábyrgðarstöðum innan 

fyrirtækisins.

Fyrirtækið er:
Sveigjanlegt, það lagar sig að breyttum aðstæðum
Sýnir frumkvæði og er opið fyrir nýjungum
Sækir fram af eldmóði 
Traust og starfar í sátt við umhverfið
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Vélaverkfræðingur/vélatæknifræðingur
Í deildinni starfa verk- og tæknifræðingar, sem hafa sérþekkingu á búnaði og 
tækjum Framleiðslusviðs. Þeir annast fjárhagsáætlanagerð, skipuleggja viðhalds- 
og framkvæmdaverkefni og stýra þeim. 

Starfs- og ábyrgðarsvið:
• Umsjón með uppbyggingu og þróun dælustöðva hitaveitu
• Umsjón með virkjun lághitasvæða
• Gerð kostnaðar- og framkvæmdaáætlana fyrir hitaveitukerfi
• Hagkvæmnirannsóknir og bestun kerfa
• Forsendugerð og gangsetning verkefna
• Eigendahlutverk á verkefnum Framleiðslusviðs tengdum búnaði dælustöðva
 og flutningsæða

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólapróf í vélaverk- eða vélatæknifræði
• Starfsreynsla og þekking á hitaveitu
• Góð tölvukunnátta
• Færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, áhugi og sjálfstæði í vinnubrögðum
• Skipulagshæfileikar og þekking á verkefnastýringu

Umsjón með starfinu hafa Helga Jónsdóttir (helga.jonsdottir@capacent.is)
og Guðlaugur Arnarsson (gudlaugur.arnarsson@capacent.is) hjá Capacent
Ráðningum. Umsóknarfrestur er til og með 25. febrúar nk. 
Umsækjendur eru vinsamlega beðnir um að sækja um starfið á 
heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is

Við hjá BIRNA concept shop erum að leita
að skemmtilegum starfskröftum til starfa
í verslunum okkar í Kaupmannahöfn og
Reykjavík.

BIRNA er ungt fyrirtæki í örum vexti. Ef  þú ert 23 ára eða eldri, 
sjálfstæð, sveigjanleg, samviskusöm, hefur ríka þjónustulund og
gaman af  mannlegum samskiptum, þá erum við að leita að þér.

Reykjavík: Hlutastarf  til 1.júní 
Fullt starf  frá 1.júní til 1.september 2007 

Kaupmannahöfn: Framtíðarstarf. Góð dönskukunnátta er skilyrði.

Umsóknir sendist á ibh@birna.net
Umsóknarfrestur er til 18. febrúar.

Taka skal fram hvort sótt er um starf  á Íslandi eða í Danmörku.

Skólavörðustígur 2
www.birna.net



Vélstjóri
Samherji hf óskar eftir 
vélaverði, sem leysir af 

rvélstjóri, á 
Þorvarð Lárusson SH-129.
Menntun og hæfniskröfur
•  Lágmarksréttindi VS 3

Umsækjendur er vinsamlegast 
beðnir um að sækja um á heimasíðu 
Samherja hf http://www.samherji.is

Samherji er eitt
ugasta sjávarút-

vegsfyrirtæki landsins
með víðtæka starfsemi
víðsvegar um Evrópu.  
Samherji hf hefur á að
skipa hæfu og fram-
takssömu starfsfólki og

ugum
ota, miklum

aheimildum og full-
komnum verksmiðjum
í landi.

Upplýsingar um
ð gefur Anna

María Kristinsdóttir
starfsmannastjóri
Samherja hf
(anna@samherji.is)
Sími 460-9000

SAMHERJI hf

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Leikskólinn
Kópasteinn

• Leikskólakennari eða leiðbeinandi óskast 

sem fyrst.

 Um er að ræða tímabundið starf á deild 
vegna veikinda.

 Vinnutími getur verið sveigjanlegur.
Laun samkv. kjarasamningum Launanefndar 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Upplýsingar gefur leikskólastjóri í s. 564 1565 eða 
692 7304.

Hvetjum karla jafnt 
sem konur til að 

sækja um starfið.
KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Félagsstarf aldraðra:
 • Gjábakki, matráður 50%

Félagsþjónusta Kópavogs:
 • Aðstoð við heimilisstörf

 • Stuðningsfjölskyldur

Roðasalir, sambýli og dagþjálfun 
fyrir heilabilaða:
 • Sjúkraliði 100% starf 

 • Sjúkraliðanemi í hlutast. með námi

 • Starfsmaður til aðhlynningar 

 • Starfsmaður í býtibúr hlutast.

Íþróttamiðstöðin Versalir:
 • Afgreiðsla/baðv. kvenna 86,5%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
 • Skólaliði 50%

Hjallaskóli:
 • Matráður 60%

 • Starfsm. í Dægradvöl 50%

Lindaskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
 • Táknmálskennari í hlutastarf

 • Námsráðgjafi 100% til vors

 • Starfsmaður í Dægradvöl 50%

 • Stærðfr. og raungreinakennari

Smáraskóli:
 • Starfsmaður í Dægradvöl

Snælandsskóli:
 • Umsjónarkennari á unglingastigi   

 tímabundið

Vatnsendaskóli:
 • Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Álfatún:  564 6266:
 •    Matreiðslufólk

Dalur:  554 5740
 • Deildarstjóri 50% e. hádegi

 • Leikskólakennari 

Fagrabrekka:  554 2560
 • Leikskólakennari

Fífusalir:  570 4200
 • Leikskólakennarar

Grænatún:  554 6580
 • Ræstingar

Kópasteinn:  554 1565
 • Leikskólak/leiðbein. tímabundið

Smárahvammur:  564 4300
 • Leikskólakennari e. hádegi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is 

og www.job.is



SPRON óskar eftir að ráða 
öflugan verkefnastjóra vefmála 
með þekkingu á upplýsinga-
tækni til starfa.

Starfssvið:

• Viðhald og þróun á innri og ytri vefjum
fyrirtækisins

• Samskipti við þjónustuaðila

• Önnur tilfallandi verkefni á upplýsinga-
tæknisviði

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Menntun á sviði upplýsingatæknimála,
verkefnastjórnunar eða sambærileg menntun

• Lágmark 3 ára reynsla af vefumsjón skilyrði

• Góð þekking á vefumsjónarkerfum skilyrði

• Mjög góð íslenskukunnátta skilyrði

• Hæfni í textagerð og framsetningu texta skilyrði

• Reynsla af viðhaldi vélbúnaðar kostur

• Þekking og reynsla af skjalastjórnun kostur

• Hugmyndaauðgi og frumkvæði

• Sjálfstæð vinnubrögð, rík þjónustulund og
samskiptahæfni

Nánari upplýsingar um starfið veitir Arnar Ægisson, forstöðumaður upplýsingatæknisviðs SPRON. 

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is, 
fyrir 23. febrúar nk.

Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Verkefnastjóri vefmála

Spron byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu starfsfólki sem 
nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust viðskiptavina og veitir þeim 
framúrskarandi lipra og skjóta þjónustu. Í öllu starfi og samskiptum 
bæði innbyrðis og gagnvart viðskiptavinum er áhersla á TRAUST,
FRUMKVÆÐI og ÁRANGUR. – fyrir allt sem þú ert
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Drápuhlíð 15 
105 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 72,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1946

Brunabótamat: 9.910.000

Eignin  skiptist  í  forstofu  með  flísum  á  gólfi.  Eldhúsið  er  með  borðkrók,  flísum  á  gólfi  og  með  góðri
innréttingu.  Svefnherbergið  er  stórt  með  skápum  og  parketi  á  gólfi  (möguleiki  að  hafa  ungabarn  í
herbergi).  Baðherbergið  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf  með  baðkari.  Stofan  er  rúmgóð  með  fallegum
sérsmíðuðum skenk sem hylur  ofn og er  tilvalin  bókahirsla.  Lítil  geymsla er  innan íbúðar.  Þvottahús er
mjög snyrtilegt og er í sameign. Stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla og í Heilsugæslu.

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl 14-14:30

Rjúpnasalir 12
Kópavogur

Verð: 37.900.000
Stærð: 103,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.410.000

FLOTT  PENTHOUSE  ÍBÚÐ  MEÐ  ÚTSÝNI,  ALVÖRU  ÚTSÝNI...  REMAX  LIND  kynnir í  sölu,  nánast
ónotaða stórglæsilega Penthouse íbúð á 12 hæð í  Rjúpnasölum með 109 fermetra svölum sem liggja
U-laga  kringum  íbúðina.  Lyftur  eru  tvær í  húsinu  og  sér  stæði  er í  bílageymslu.  Eikar  parket  og  eikar
innréttingar  eru í  öllum  herbergjum,  stofu  og  eldhúsi.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með  hvítri
innréttingu og baði. Útgengt er á svalir frá hjónaherbergi og stofu. Myndir eru á www.remax.is.

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

ÚTSÝNIS FERÐ Í DAG KL 16-16:30

Skipasund 30
104 Reykjavík

Verð: 15.900.000
Stærð: 54.8

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 8.230.000

2ja  herbergja  íbúð  í  kjallara  (lítið  niðurgrafin)  með  sérinngangi  í  tvíbýli.  Íbúðin  hefur  verið  töluvert
endurnýjuð. Komið inn í forstofu með flísum á gólfi. Frá forstofu er komið inn í parketlagt hol, lítil geymsla
í holi. Úr holi er gengið inn í sameiginlegt þvottahús. Eldhús er með eldri l -laga innréttingu, korkur á gólfi
og  borðkrókur.Svefnherbergi  er  með  parketi  á  gólfi  og  rúmgóðum  upprunalegum  skápum.  Stofan  er
með parketi á gólfi.Baðherbergi er mikið endurnýjað,flísalagt í hólf og gólf með baðkari

Loftur Freyr
Sölufulltrúi

615 1976
loftur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl 15-15:30

Efstahlíð 6
Hafnarfjörður

Verð: 29.500.000
Stærð: 143 m²

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.250.000

REMAX  LIND  KYNNIR!  Falleg  og  vel  með  farin  neðri  sérhæð  í  tvíbýlishúsi  í  Setberginu  í  Hafnarfirði.
Eignin  er  skráð  80  m²  í  fmr  en  að  auki  er  63  m²  ósamþykkt  rými  sem  nýtist  sérstaklega  vel.  Íbúðin
samanstendur  af  3  svefnherb,  2  stofum,  eldhúsi,  baðherbergi  og  geymslu/þvottahúsi    Gengið  er  úr
stofu út á verönd en á henni er ca 6m² upphitaður kofi og heitur pottur, ásamt góðu plássi fyrir borð ofl.
Þetta er skemmtileg eign í rólegu og góðu hverfi. Kíkið á opið hús hjá okkur í dag.

Óskar
Sölufulltrúi

899 9427
oskar@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

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. 15:00 - 16:00

Jörfabakki
109 Reykjavík 

Verð: 18.800.000
Stærð: 107.3 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1969

Brunabótamat: 15 millj

Góð  4ra  herbergja  enda  íbúð  á  annarri  hæð,  ásamt  aukaherbergi  í  kjallara.  Íbúðin  skiptist  í  flísalagða
forstofu með skáp, baðherb. með baðkari og sturtuklefa, eldhús með snyrtilegri innréttingu og borðkrók,
inn  af  eldhúsi  er  þvottahús,  stofan  er  björt  með  suður  svölum  og  þrjú  svefnherbergi  með  skápum.  Í
kjallara er sér herb. með aðgangi að baðherbergi. Sameign er góð og húsið í góðu standi. Möguleiki á
leigutekjum.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Möguleiki á leigutekjum

Fálkahraun 14
Hafnarfjörður

Verð: 49.900.000
Stærð: 181.5 fm

Fjöldi herbergja: 5 - 6
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 30.320.000
Bílskúr: Já

Komið er inn í forstofu með góðum skápum en þaðan er gengið inn í þvottarhús og hinsvegar inn í hol.
Úr  holi  er  gengið  inn  í  hjónaherbergi  með parketi  á  gólfi  og  góðum skápum.  Eldhús með hvítri  fallegri
innréttingu og gaseldavél. Flísalagt baðherbergi með sturtuklefa og nettri innréttingu. Stofan er opin með
borðstofu með útgengi út í garð. Stigi úr holi uppá efri hæð. Gengið út á 30 fm. svalir úr sjónvarpsholi.
Flísalagt baðherbergi með baðkari. Tvö góð svefnherbergi annað með skáp. Góður 32 fm. bílskúr.

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl. 14.00 - 14.30

Njálsgata 4a
Reykjavík

Verð: 24.700.000
Stærð: 76.8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1925

Brunabótamat: 10.775.000
Bílskúr: Nei

Komið er inn í forstofu með fatahengi, þaðan er gengið inn í lítinn gang sem opinn til hægri í eldhús og
inn af því borðstofa. Á hægri hönd er lítið flísalagt baðherbergi með sturtuklefa. Innaf stofu er svefnherb.
með góðum skápum. Stofan sem er með nokkuð sérstöku lofti er virkilega fín með gluggum sem snúa
útí garð sem er sameiginlegur fyrir báðar hæðir. Í garðinum er geymsla sem gefur möguleika á að breyta
í herb. til útleigu. Allar upplýsingar um eignina veitir Brynjólfur í síma 847 8001

Brynjólfur
Sölufulltrúi

847 8001
billi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús sunnudag kl. 15.30 - 16.00
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Blöndubakki 12
109 Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 122

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 16,5

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 3.hæð (efstu) við Blöndubakka í Reykjavík.  Eignin skiptist í góða forstofu
með  skápum  og  parketi á  gólfi.  Tvö  góð  barnaherbergi  með  plastparketi  og  tvöföldum  skápum.
Hjónaherbergi með skápum og parketdúk á gólfi. Flísalagt baðherbergi með bakari og þvottahúsi innaf.
Gott  eldhús með góðu skápaplássi  og borðkrók.  Rúmgóð parketlögð samliggjandi  stofa og borðstofa
með útgengi á svalir með flottu útsýni yfir borgina.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 – 16:30

Bugðulækur 17
105 Reykjavík

Verð: 31.900.000
Stærð: 122,90

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1959
Brunabótamat: 18

122,9 m² 5 herbergja sérhæð á annarri hæð við Bugðulæk í Reykjavík. Komið er inn í hol með gegnheilu
parketi. Stofa er rúmgóð, tvöföld með nýlegu parketi á gólfi. Útgengt er á svalir. Eldhús er nýlega tekið í
gegn.  aðherbergi  er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Baðkar  með  sturtuaðstöðu,  handklæðaofn  og  innrétting.
Hjónaherbergi  er  með  parketi  á  gólfi,  skápum  og  útgengt  er  á  svalir.  Skápar  eru  á  gangi.  Tvö
svefnherbergi með parketi á gólfum og skápum og eitt minna.

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 16:00 - 16:30

Eyjabakki 28
109 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 106,50

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 16,2

falleg og björt 3ja herbergja 106,5 íbúð á 2. hæð í Eyjabakka. Eignin skiptist í forstofu/hol með flísum á
gólfi og fatahengi. Eldhúsið er með góðri innréttingu, miklu skápaplássi, nýlegum tækjum og borðkrók.
Stofan  er  með  parketi á  gólfi  og  útgengi  út á  svalir.  Svefnherbergin  eru 2  og  með  parketi á  gólfum,
annað með fataherbergi. Baðherbergið er með baðkari, flísum á gólfi og nýlegum skápum. Þvottahús er
innan íbúðar og sér geymsla í sameign. Stutt er í verslun og skóla.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17:00 – 17:30

Háberg 7
111 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 91

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 12,5

91 fm þriggja herbergja íbúð við Háberg í Reykjavík. Forstofan er flísalögð og er með fatahengi. Flísalagt
eldhús með upprunanlegri innréttingu og góðum borðkrók. Stofan er með parketi og er með útgengi á
góðar  svalir  sem  eru  flísalagðar.  Baðherbergi  er  flísalagt,  og  er  með  baðkari  og  tengi  fyrir  þvottavél.
Parketlagt hjónaherbergi með skápum. Barnaherbergið er parketlagt og er með skápum. Geymsla er á
hæð og er hún flísalögð. Húsið var málað að utan fyrir tveimur árum.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 699-4407

Hellusund 6
101 Reykjavík

Verð: 89.000.000
Stærð: 307,90

Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1919

Brunabótamat: 37,2

Glæsilegt einbýlishús við Hellusund í Þingholtunum í miðbæ Reykjavíkur.Efri sérhæðin er 147fm + 30fm
kjallari  og  skiptist  sem  hér  segir:  Komið  er  inn  í  rúmgóða  teppalagða  forstofu,  innaf  forstofu  er
gestasalerni.   Íbúðin skiptist  í  2 góð parketlögð barnaherbergi,  hjónaherbergi  með skápum og flísalagt
baðherbergi  innaf  með  baðkari.  Rúmgóða  parketlagða  stofu  og  borðstofu  sem  er  samliggjandi.  Gott
eldhús með hvítum sprautulökkuðum innréttingum. Neðri hæðin er í dag í leigu sem skrifstofuhúsnæði.

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 15:00-15:30

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 á. 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, gengið út í 32 fm sólstofu
með heitum potti. 3 rúmgóð parketlögð herbergi með skápum. Hjónaherbergi er parketlagt.  Skjólgóður
og fallegur garður.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

LAUS VIÐ KAUPSAMNING

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.

Vignir Már
Sölufulltrúi

865 4039
vignir@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Kristnibraut 51
113 Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 93,8

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.

Hreiðar
Sölufulltrúi

694 2324
hreidar@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Bókaðu skoðun í síma 822 3702
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Verð: 13.000.000
Stærð: 181fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 21.100.000
Bílskúr: Nei

Hávegur 14
Siglufjörður

**LAUST  STRAX -  GERÐU  TILBOÐ**   NÝLEGT  LÁN Á  4,15  PRÓSENT
VÖXTUM  GETUR  FYLGT.   Mikið  endurnýjað  einbýlishús á  Siglufirði  með
frábært útsýni yfir bæinn og út fjörðinn.  Þetta er hús á tveimur hæðum, sem
áður voru tvær íbúðir, en nú hefur verið settur stigi á milli hæða og húsið gert
að einni  íbúð. Í  húsinu eru 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi,  eldhús,  stofa og
geymslur.  Húsið  hefur  verið  tekið í  gegn  að  innan  sem  utan,  t.d.  ný
eldhúsinnrétting í  húsinu,  baðherbergi  endurnýjað.  Allt  rafmagn  var  tekið  í
gegn fyrir tveimur árum og sett ný tafla. Heita- og kaldavatnslagnir eru nýjar.
Pottofnar eru í húsinu en þeir eru yfirfarnir og búið að setja Danfoss hitastilla á
þá alla. FREKARI UPPLÝSINGAR ÁSAMT MYNDUM ER HÆGT AÐ FÁ HJÁ
SÖLUFULLTRÚA Í SÍMA 864-0001 (Halldór)

FASTEIGNIR

ER VIÐ SÍMANN NÚNA

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Verð: 47.500.000
Stærð: 216fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 25.620.000
Bílskúr: Já

Heiðarsel 8
109 Reykjavík

Sérlega heppileg eign fyrir barnafólk, með alla þjónustu innan göngufæris. Á
neðri  hæð  er  eldhús  og  stór  borðkrókur,  stofa,  þvottahús  og  geymsla,
gestasalerni,  andyri  og  forstofuherbergi.  Flísar  eru á  öllu  gólfi  neðri  hæðar
nema herbergi. Úr stofu er svalahurð út í fallegan gróinn lokaðann garð. Á efri
hæð  eru 4  svefnherbergi,  stórt  baðherbergi  og  sjónvarpshol.  Úr
sjónvarpsrými er hurð út á vestursvalir ofan á bílskúrsþaki. Húsið er eitt af 6
tengihúsum  sem  standa í  hring  og  er  lokaður  sameiginlegur  leikvöllur  fyrir
börnin í  miðjunni.  Skóli  og  önnur  þjónusta,  s.s.  leikskóli,  bókasafn,
félagsmiðstöð,  sjoppa,  kirkja,  o.fl.  er  innan 5  mín.  göngufæris.   OPIÐ  HÚS
MILLI KL. 16-17 Í DAG SUNNUDAG. KOMDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ.

FASTEIGNIR

Opið hús SUNNUDAG KL. 16:00-17:00

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Fífumói 5C
Njarðvík

Verð: 8.700.000
Stærð: 54

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 8.390.000
Bílskúr: Nei

Góð 2ja herb. íbúð á jarðhæð. LÍTIL ÚTBORGUN - HAGSTÆTT LÁN FYLGIR. Komið er inn í snyrtilega
forstofu með innfeldum fataskáp og flísum á gólfi. Úr forstofu er gengið í stofu með nýlegu ljósu parketi,
eldhús  er  með dökkbæsaðri  viðarinnréttingu og flísum á gólfi,  svefnherbergi  með parketi  og  fataskáp.
Baðherbergi  með sturtu.  Eigninni  fylgir  geymsla og sameiginlegt þvottahús.  **Mjög hagstætt áhvílandi
lán frá ÍLS, að uppæð 5,6 millj. á 4,15 prósent vöxtum til 40 ára**

FASTEIGNIR

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is Vesturhóp 15 og 17

GRINDAVÍK

Verð: HRINGIÐ
Stærð: 131,5fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

*NÝTT* - 4ja herbergja raðhúsíbúð m/bílskúr.  *Íbúðin er í dag að verða tilbúin undir tréverk, þ.e. byrjað
er  að  einangra  loft  og  leggja  vatnslagnir*   Íbúðin  afhendist  fullbúin  með  öllum  innréttingum,  skápum,
tækjum  og  gólfefnum  ef  þess  er  óskað.  Húsið  er  steinsteypt,  einangrað  að  utan  og  klætt  með
viðhaldsfrýrri  klæðningu.  Lóð  verður  fullfrágengin  og  hellulagt  bílaplan  með  hita.  Útihurðir  eru  úr
Mahogny  og  Aluzink  plötur á  þaki.  HÆGT  ER  AÐ  TAKA  VIÐ  EIGNINNI Á  HVAÐA  BYGGINGARSTIGI

Halldór
Sölufulltrúi

864 0001
halldor@remax.is

FASTEIGNIR

NÁNARI UPPLÝSINGAR Í 864-0001

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Norðurbrú 2
Garðabær

Verð: 36.900.000
Stærð: 116,7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21.770.000
Bílskúr: Bílskýli

Remax Senter kynnir: Stórglæsilega og vandaða 3ja herbergja íbúð í Sjálandshverfi. Íbúðin er á jarðhæð
með hellulagðri verönd. Íbúðin er einstaklega björt með stórum gluggum í eldhúsi/stofu sem ná frá gólfi
og upp í loft. Eldhúsið er opið með HGH hvítmattri eldhúsinnréttingu. Eldunareyja og háfur klædd stáli.
Innbyggð  uppþvottavél  og  stálísskápur  fylgir.  Tvö  rúmgóð  svefniherbergi.  Þvottahús  í  íbúð.  Einkar
skemmtileg eign sem vert er að skoða.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús Í dag 16:00-16:30

Ásvallagata 40
Reykjavík

Verð: 15.100.000
Stærð: 43,8 ferm

Fjöldi herbergja: 2ja
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 6.480.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin  er  á  efstu  hæð  í  3ja  hæða  blokk,  sem  byggð  var  1972.  Með  íbúðinni  fylgir  sérmerkt
bílastæði.Sameignin er vel um gengi og gott viðhald er á húsinu. Í sameign er góð geymsla, sameiginlegt
þvottahús og vagnageymsla.Íbúðin öll er snotur, vel um gengin og öllu haganlega fyrirkomið

Þórarinn
Sölufulltrúi

892 3862
toti@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Sunnudag 15,00 - 15,30
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Verð: 25.000.000
Stærð: 4

Bílskúr: JÁ
Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 15.30 - 16.30

• 117 fm 4 herbergja íbúð á 2 og 3  hæð í glæsilegu lyftu húsi !
• 90% lán !
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
• Stór svefnherbergi !
• Stórar suður svalir !
• Stór geymsla !

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR !
Bóas

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Sölufulltrúi

boas@remax.is

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 

Í DAG MILLI KL. 15.30 – 16.30

Verð: 24,8-25Akurvellir 1
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.00-15.00

• 133 fm 4 herbergja íbúð á 1,2,3 og 4 hæð í glæsilegu lyftu húsi !
• 90% lán !
• Hægt að yfirtaka áhvílandi lán !
• Þú greiðir aðeins 10% útborgun og flytur inn !
• Stór svefnherbergi !
• Stórar suður svalir !
• Stór geymsla !

STÓRGLÆSILEGAR STÓRAR 4 HERBERGJA ÍBÚÐIR !
Bóas

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Sölufulltrúi

boas@remax.is

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 

Í DAG MILLI KL. 14.00 – 15.00

Verð: 56.900.000
Stærð: 203,2

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 25.310.000
Bílskúr: JÁ

Vallargerði 10
200 Kópavogur

FASTEIGNIR

BÓKAÐU SKOÐUN - BÓAS 699 6165 

• Stór suður og norður garður
• 5 rúmgóð svefnherbergi !
• Stutt frá allri þjónustu sem og skóla
• Stór 37,1 fm bílskúr
• Góð og vel staðsett eign í hjarta kópavogs

STÓRGLÆSILEGT 6-7 HERBERJGA EINBÝLI !

ÞESSA VERÐUR ÞÚ AÐ SKOÐA - BÓAS S. 699 6165

Bóas

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Sölufulltrúi

boas@remax.is

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

5 HERBERGJA !

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

Opið hús í dag kl. 17.00 – 17.30 

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali
stefanp@remax.is

Bóas R. Bóasson
Sölufulltrúi

699 6165
boas@remax.is
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Verð: 29.900.000
Stærð: 91.3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 12.050.000

Baldursgata 9
101 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á besta stað í Þingholtunum.
Eginin  skiptist  í:  tvær  góðar  stofur,  önnur  nýtt  sem  borðstofa.  Rúmgott
svefnherbergi  með  góðum  skápum.  Eldhús  með  fallegri  innréttingu  úr
mahoní, keramik eldavél og flísum á gólfi. Baðherbergi er mjög rúmgott með
hornbaðkari,  upphengdu  salerni  og  vaskborði.  Flísar í  hólf  og  gólf.  Gólfefni
eru gegnheil rauðeik og flísar. Íbúðin hefur öll verið tekin í gegn. Raflagnir og
skólp  var  endurnýjað  f. 5  árum.  Þvottahús  og  geymsla í  sameign.

FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR ! Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 16:00

Hraunbær 140
Árbær

Verð: 13,9
Stærð: 54,1

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

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

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús í dag kl.13.00-13.30

Garðastræti 6
101 Reykjavík

Verð: 24,9 m
Stærð: 77 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 10.950.000

Flott  3ja  herb.  íb. á  horni  Ránargötu  og  Garðastrætis,  mikið  endurnýjuð.  Opin  og  björt  m.  vönduðum
eikarinnréttingum  og  stáltækjum.  Nánari  lýsing:  forstofa,  náttúrusteinn á  gólfi,  skemmtilega  hönnuð
vinnuaðstaða, 2  svefnherbergi,  eikarskápar.  Stofa,  borðstofa  og  eldhús  eru  eitt  rými  með  fallegum
bogadregnum glugga. Nýtískulegt flísalagt baðherbergi með stórri sturtu. Aðst. fyrir þvottavél og rúmgóð
geymsla innan íbúðar. Eikarparkett. Tilvalið fyrir þá sem vilja búa í ,,smart" íbúð í miðbænum!

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15-16

Verð: 36,0
Stærð: 162,1 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 21,6
Bílskúr: Já

Langagerði 4
108. Reykjavík

Einbýlishús 122,3fm ásamt stórum 39,8fm bílskúr og fallegum grónum garði.
Lýsing:  1.hæð:  Gengið  inn  í  sólskála/anddyri  m/útgengi  út  í  garð  og
hellulagðan  sólpall  m/skjólveggjum.Hol  parketlagt  m/fataskáp,  skápur  undir
stiga.  Stiginn  teppalagður.  Stofa/borðstofa  með  gólfteppum,  eldhúsið
m/parketi, hvítri innréttingu og borðkrók. Úr eldhúsi er gengið inn í borðstofu.
Svefnherb.m/parketi  og fataskáp. Úr holi  gengið niður 4.tröppur i  þvottahús
og  útgengi  út  á  bílastæði.  Baðherb.m/flísum  á  gólfi  og  furu  innréttingu,
baðkar m/sturtuhengi og fataherb.innaf baðherb. 2.hæð: Risherb.m/skápum
undir  súð.  Sjónvarpshol  m/skápum.  Gestasnyrting.  Eldhús  m/innréttingu,
borðkrók og parketi.  Stórt  svefnherb.m/dúk.  Steypt  plan.  Geymsla 8 fm við
hliðina á skúrnum. Skipt um þak f/8árum. Húsið málað að utan 2006

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 - 15:00

Funalind 15
201. Kópavogi

Verð: 28,6
Stærð: 129

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

Eign fyrir vandláta

Brynjólfur
Sölufulltrúi

820 8080
binni@remax.is

Guðbergur
Sölufulltrúi

893 6001
beggi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LINDATVINNUHÚSNÆÐI ÓSKAST

Staðsetning: Ártúnshöfði, Ártúnsholti og Hálsunum.
Stærð: 250-350 fm  með innkeyrsludyrum.

Er með ákveðinn kaupanda að atvinnuhúsnæði.
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Verð: 41.900.000
Stærð: 208fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 37.350.000
Bílskúr: já

Hellubakki 10
Selfoss

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

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 14 og 15

Verð: 27.500.000
Stærð: 115fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966

Bílskúr: já

Hjarðarhagi 11
107 Reykjavík

Húsið  stendur  á  góðum  stað  horni  Hjarðarhaga  og  Smyrilsvegar.  Útsýni  til
suðurs og vesturs, rúmgóðar vestursvalir. Húsið hefur verið mikið endurnýjað
s.s. múr, þak, rafmagn, gler & gluggar. Íbúðinni fylgir stæði í  sameiginlegum
bílskúr.   Íbúðin  skiptist  í  hol  með vinnuaðstöðu,  rúmgott  hjónaherbergi  með
skápum og eitt aukaherbergi. Rúmgott baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
Stofa með útgengi á vestursvalir, borðstofa og eldhús með útsýni til  suðurs.
Flísar á gólfum. Á jarðhæð er stórt sameiginlegt þvottahús með þurkaðstöðu
og geymsla.

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 15 og 16

Verð: 33.900.000
Stærð: 147fm

Fjöldi herbergja: 4ra herb.
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 21.850.000
Bílskúr: Bílgeymsla

Lómasalir 12
Kópavogur

Glæsilega   íbúð  með  sérinngangi  og  sérgarði  ásamt  tvöföldu  stæði  í
bílageymslu.   Íbúðin  er  hönnuð  fyrir  fatlaða,  breiðar  hurðir,  stórt  stæði  o.fl.
Anddyri með góðum fataskápum,  og náttúruflísum á gólfi.  Þrjú herbergi, öll
með  góðum  skápum.  Milligangur/sjónvarpshol  með  góðu  rými  fyrir  sófa.
Baðherbergið  er  bæði  með  sturtu  og  baðkari,  eikarinnréttingar,  upphengt
salerni,  flísar á  veggjum  innfeld  lýsing.  Eldhúsið  er  opið,  rúmgott,
eikarinnrétting,  gas  eldavél,  flísar á  milli  skápa,  granít á  borðum.  Inn  af
eldhúsinu  er  þvottahús.  Rúmgóð  stofa  og  borðstofa  með  útgengi  út  í
sérgarð, útsýni út á Reykjanes. Í kjallara hússins er rúmgóð geymsla. Gólfefni
eru  dökkar  náttúruflísar  og  eikarparket.  Vandaður  frágangur  og  flottar
innréttingar!

Sighvatur
Sölufulltrúi

864 4615
sighvatur@remax.is

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 16 og 17

Grýtubakki 16
109 Reykjavík

Verð: 17.500.000
Stærð: 105fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 14.700.000

Vel  skipulögð  105fm,  4ra  herbergja  íbúð  á  2  hæð,  sameiginlegt  þvottahús  og  hjólageymsla.  Anddyri
með  skáp.  Tvö  parketlögð  herbergi  annað  með  skáp.  Hjónaherbergi  með  skáp.  Eldhús  með
viðarinnréttingu, flísar á milli  skápa, parket á gólfum. Borðkrókur, parket á gólfum. Rúmgóð parketlögð
stofa  með  suðursvölum.  Stórt  baðherbergi  með  tengi  fyrir  þvottavél.  Snyrtileg  sameign.  Nýtt  gler  að
hluta, endurnýjað þak á húsi, garður með leiktækjum. Góð mjög vel skipulögð íbúð.

Ólína
Sölufulltrúi

898 8016
olina@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 14.00 og 14.30

Barmahlíð 40
105 Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 98,6m

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1946

Mjög mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð. Íbúðin er býsna álitleg endurbætur eru m.a.  skipt um skólp- og
frárennslislagnir. Eldhúsið stækkað um ca. 5 fm.  Sett ný eldhúsinnrétting, hvít, gólf flísalagt. Baðherbergi
endurnýjað,  flísalegt,  baðkar,  flott  innrétting.  Parket  á  herbergjum,  gangi  og  stofu.  Nýlega  lagfærður
bakgarður (ágúst 06.). Í heildina björt og mjög rúmgóð íbúð.

Hringur
Sölufulltrúi

663 4283
ringo@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús Milli kl. 14 og 15
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Kólguvað 1 
110 Reykjavík 

Verð: 36,9 
Stærð: 127,5 

Fjöldi herbergja: 4ra 
Byggingarár: 2006 

Brunabótamat: 0 

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

Hafdís
Sölufulltrúi

895 6107
hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

MJÓDD

Opið hús í dag kl 17:30-18:00

Básbryggja 2
110 Reykjavík 

Verð: 24.3 M 
Stærð: 97.2 fm 

Fjöldi herbergja: 3 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 15,2 M
Bílskúr: Bílskýli 

Glæsileg 3ja  herbergja  íbúð á 1 hæð. í  fallegu fjölbýli í  Bryggjuhverfi  Grafarvogs.  Kirsuberja  innrétting í
eldhúsi með dökkum borðum og stáltækjum. Bæði svefnherbergin eru með hvíttuðu eikarplastparketi og
fataskápum úr kirsuberjavið. Baðherbergið er með hornbaðkeri með glerskilrúmi, upphengdu salerni og
flísum í  hólf  og  gólf.  Eldhús  og  stofa í  opnu  rými.  Stæði í  bílskýli  tilheyrir  íbúðinni.
**  FALLEG EIGN Á EFTIRSÓTTU SVÆÐI**

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

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 mánudag kl. 18:00-19:00



GLÆSIÍBÚÐIR Í ÁSAKÓR
Forstofa með fataskáp.  Í stærri íbúðum er rúmgott sjónvarpshol.  Öll herbergin eru mjög 
rúmgóð og barnaherbergin eru allt að 13,0 fm.  Eldhús og stofa er opið rými, fallegar eikar-
innréttingar með stálháfum, helluborði og ofni, frá stofu er útgengt á stórar svalir.  Þvottahús er 
innan íbúðar og stór sérgeymsla í sameign. Allt tréverk í íbúðinni er úr eik. Útsýni yfir Kórahverfið 
er frá íbúðinni.

Þetta eru íbúðir sem eru sniðnar að þörfum nútímafólks þar sem herbergin eru sérlega rúmgóð 
og nóg pláss fyrir alla. 

Ásakór 1-3 er á vinsælum stað í Kópavoginum. Fjölmargar góðar gönguleiðir eru í næsta 
nágrenni og stutt er í ýmsa afþreyingu eins og golfvellli, hesthúsabyggð og sundlaug. Stutt er í 
ýmsar náttúruperlur eins og Heiðmörk og Elliðavatn. Bæði leikskóli og grunnskóli eru innan 
hverfisins, og fyrirhuguð bygging á nýju íþrótta- og fræðasetri Knattspyrnu Akademíu Íslands.

Berglind Hólm 
Sölufulltrúi

694 4000

Hólmfríður
Sölufulltrúi

8617534

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Torg

GLÆSILEG SÝNINGARÍBÚÐ
OPIÐ HÚS SUNNUDAG

KL 14:00-15:00

LÉTTAR VEITINGAR
VERIÐ VELKOMIN

Verð frá  21,9 M
Glæsilegar og rúmgóðar 3-5 herbergja íbúðir 
        í nýju lyftuhúsi við Ásakór 1-3. 

Afhending á íbúðum í Ásakór 1 er við kaupsamning

5 herbergja

4ra herbergja

3ja herbergja

RE/MAX TORG  // Garðabæ // s: 520-9595

Öll húsgögn frá versluninni Heima // Gólfefni frá Harðviðarval // Eldhústæki frá Ormsson

w
w

w
.kub

b
ur.is
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Verð: 32,9-33,9
Stærð: 96

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2005
Brunabótamat: 21
Bílskúr: Bílageymsl

Herjólfsgata 36/40
220 Hafnarfjörður

Íbúðir fyrir 60 ára og eldri! Vandaðar og glæsilegar íbúðir í lyftuhúsum á besta
stað í Hafnarfirði. Flísalögð forstofa með góðum skápum. Eldhús með fallegri
innréttingu, flísar á milli skápa og vönduð tæki úr stáli. Björt og góð stofa með
mikilli lofthæð. Gegnheilt eikarparket á stofunni. Í stofunni er 9fm milliloft sem
ekki  er  skráð  í  fermetratölu  íbúðar.  Baðherbergi  flísalagt,  falleg  innrétting,
sturta.  Svefnherbergi  með  parketi.  Þvottahús  og  búr  inn  í  íbúðum.  Stór
geymsla fylgir í sameign. Allur frágangur við húsið bæði að innan sem utan er
vandaður.  Húsvörður  er  í  húsunum.  Um  er  að  ræða  tvær  íbúðir,  staðsetta
númer 36 og 40. Sjá fleiri myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 14:00-15:00

Verð: 34,9
Stærð: 113

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 2000

Brunabótamat: 20.3
Bílskúr: Já

Naustabryggja 55
110 Reykjavík

Falleg og björt 3-4 herbergja íbúð á 3ju hæð á góðum stað í Bryggjuhverfinu.
Komið er inn á forstofugang með góðum skápum. Á ganginum eru tvö góð
barnaherbergi  ásamt  baðherbergi.  Herbergin  eru  bæði  með  skápum.
Baðherbergið er með flísum á gólfi, upphengdu klósetti og sturtu. Eldhúsið er
með hvítri  og svartri  sérsmíðaðri  innréttingu.  Hægt er  að renna til  hurðum á
innréttingu og er þar fínt vinnupláss. Gashelluborð og vínkælir eru í eldhúsinu.
Inn af eldhúsinu er þvottahús. Stofan og borðstofan eru rúmgóð og úr glugga
stofunnar er gott útsýni út á bryggjuna. Inn af stofunni er herbergi, sem opið
er  inn  í.  Svalir  eru  úr  stofunni.  Reykt  gegnheil  eik  er  á  stofu,  eldhúsi  og
herbergjum.  LUMEX  kastaralýsing  er  í  stofunni.  Eigninni  fylgir  geymsla  í
sameign.  Bílskúr fylgir eigninni, rúmgóður og komast breyttir jeppar þar inn.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Rauðarárstígur 41
105 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 103,5 fm.

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 14.850.000
Bílskúr: Bílskýli

Skemmtileg fjögurra herbergja íbúð á tveimur hæðum á þriðju hæð í nýlegu fjölbýli nálægt miðbænum.
Á hæðinni  er  eldhús, stofa/borðstofa,  flísalagt baðherbergi  m/sturtu og þvottahús. Víðar svalir.  Flísar á
gólfi. Hringstigi liggur upp á efri hæð þar sem eru 3 svefnherbergi, sjónvarpshol og snyrting m/flísum og
góðum  skáp.  Parket á  stiga  og á  gólfum  efri  hæðar.  Fín  íbúð  fyrir  þá  sem  vilja  búa  nálægt  hringiðu
miðbæjarins en geta þó lokað fyri skarkala borgarlífsins þegar inn er komið.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00-14:30

Sólheimar 1
104 Reykjavík

Verð: 36.000.000
Stærð: 141,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 23.080.000
Bílskúr: Já

Klassísk,  falleg og algerlega endurnýjuð hæð í  fjölskylduvænu hverfi.  Íbúð í  bílskúr.  Inngangur með efri
hæð.  Tvær  stórar  stofur,  2  svefnherbergi.  Arinn  í  holi.  Verönd  ofan  á  bílskúr.  Hæðin  var  gerð  nánast
fokheld fyrir þremur árum og allt innanhúss endurnýjað, þ.m.t. gluggar, rafmagn, hurðir, gólfefni, eldhús-
og  baðinnréttingar.  Lagnir  í  fínu  lagi.  Þetta  er  falleg  hæð  á  góðum  stað,  steinsnar  frá  Glæsibæ  og
Laugardalnum ... og ekki er verra að hafa bókasafn í götunni og kirkju á næsta leiti!

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

Njálsgata 85
101 Reykjavík

Verð: 20.800.000
Stærð: 79.7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 10.764.000
Bílskúr: Nei

Íbúðin skiptist í  forstofu og gang, eldhús, tvö svefnherbergi,  stofu og baðherbergi.  Parket er á forstofu
og gangi, stofu og báðum herbergjum. Hátt er til lofts í allri íbúðinni, hún er hvítmáluð og mjög snyrtileg í
alla staði. Hjónaherbergi er rúmgott með fataskápum og snýr inní garðinn. Barnaherbergið er nýtt í dag
sem  borðstofa.  Eldhús  er  með  hvítri  viðar-inréttingu  og  dúk á  gólfi. Á  baðherbergi  er  baðkar  með
sturtuaðstöðu og opnanlegum glugga útí garð. Allt húsið er í góðu standi. Stutt í alla þjónustu.

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30
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SPÁNN
Skoðunarferð 15.500

RE/MAX  Mjódd  og  MASA  International  kynna  :  Til  sölu  mikið  úrval  af  fasteignum  á  frábærum  svæðum  í
kringum  Alicante  á  Spáni,  nálægð  við  strönd,  golfvelli  og  alla  þjónustu.  Masa  International  er  stór
fasteignasala og hefur verið leiðandi í fasteignaviðskiptum á Spáni í yfir 25 ár. RE/MAX og  MASA veita fyrsta
flokks  þjónustu.  MASA vinnur   eftir  ISO 9001 gæðavottunarkerfi  sem veitir  mikið  öryggi  í  viðskiptum.  Það
hefur aldrei verið auðveldara að eignast draumahúsið á Spáni. Aðgengilegir bæklingar með upplýsingum um
íbúðir  og  hús  af  ýmsum gerðum og stærðum,  mjög góð verð.  Kynning  í  húsakynnum RE/MAX Mjódd að
Þönglabakka  1  í  Mjóddinni  Sunnudaginn  11.  feb.  kl.  14:00  –  17:00  Komdu,  kynntu  þér  úrvalið  og  fáðu
frekari upplýsingar. Einnig er hægt að hafa samband við Jón Bjarna í síma 896-1067 og /eða senda póst á
netfang : jonbjarni@remax.is Jón Bjarni

Sölufulltrúi
896 1067

jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD
KYNNING Í DAG KL. 14-17

Holtsgata 3
101 Reykjavík

Verð: 22.900.000
Stærð: 68,9 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 15.010.000

REMAX MJÓDD  kynnir  glæsilega 2  herbergja  68,9  fm  íbúð í  nýju  fjölbýlishúsi  við  Holtsgötu í  miðbæ
Reykjavíkur.  Rúmgott  svefnherbergi  með  góðum  eikarfataskápum. Í  eldhúsi  eru  tæki   frá  AEG  úr
burstuðu  stáli.  Stofa  er  björt  og  er  útgengt  út á  um  10  fm  suðursvalir.  Baðherbergið  er  með
baðkari/sturtu  og  góðri  innréttingu.  Þvottaherbergi  er  innaf  íbúðinni.  Íbúðinni  fylgir  bílastæði í  bílskýli  .
Sérgeymsla  er í  kjallara 7  fm.  Íbúðinni  verður  skilað  án  gólfefna  nema á  baði  og  þvottahúsi  sem  eru

MJÓDD

PANTAÐU SÖLUSKOÐUN NÚNA!

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

Nóatún 24
105 Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 81,6 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1954

Brunabótamat: 11.500.000

REMAX Mjódd kynnir þriggja herbergja endaíbúð á 2. hæð í eldra húsi við Nóatún /Stangarholt. Flísalagt
hol,  eldhús  með  eldri  innréttingu  og  tækjum,  flísalagt  og  með  borðkrók.   Samliggjandi  parketlagðar
(eikarparket)  stofur  og  þar  útaf  eru  suður  svalir.  Tvö  svefnherbergi  með  skápum  með  parketi.
Baðherbergi er með kari og flísum á gólfi - gluggi á baði. Í kjallara í sameign er sameiginlegt þvottahús,
þurrkherbergi og hjólageymsla og sér geymsla fyrir þessa íbúð.

MJÓDD

SELD
Jónas Örn

Jónasson hdl.
lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

Hraunkambur 4
Hafnarfjörður

Verð: 18.400.000
Stærð: 77

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 11.150.000
Bílskúr: Nei

Góð 77 fermetra 3 herbergja íbúð á fyrstu hæð í tvíbýlishúsi .Gengið er inn í forstofu með fatahengi og
flísum á gólfi. Eldhús er með hvítri og beyki innréttingu, mosaik flísar á milli skápa og er lítill borðkrókur.
Stór  stofa  og  borðstofa  með  parketi  og  ágætis  gluggum.  Stórt  baðherbergi  með  baðkeri,  góðri
þvottaaðstöðu  og  baðinnréttingin  er  stór  og  óvenju  mikið  skápapláss.  Svefnherbergi  með  skápum og
dúk á gólfi. Búið er að taka niður vegg á milli herbergja og sameina í eitt.

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús KL 15:30 - 16:00

Engjasel 81
109 Reykjavík

Verð: 23,9
Stærð: 143

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 1977

Brunabótamat: 16,6
Bílskúr: Bílskýli

GÓÐ 4-5 HERBERGJA 143 FM. ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM, ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. SUÐUR
SVALIR.  FRÁBÆRT  ÚTSÝNI.  Neðri  hæð:  Forstofa,  Hol,  Stofa  -  Borðstofa,  Hjónaherbergi,  Eldhús,
Baðherbergi  og  Þvottahús.  Mjög  auðvelt  að  útbúa  fjórða  svefnherbergið  í  hluta  stofu.  Efri  hæð:  Tvö
Barnaherbergi  og  Sjónvarps-vinnurými.  Mjög  hlýleg  og  notaleg  íbúð  með  stórkostlegu  útsýni  yfir
Höfuðborgarsvæðið, Reykjanes og Snæfellsjökul. Mjög stutt er í verslun, skóla, leikskóla og i Mjóddina.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 14:00 til 14:30 



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

www.kubbur.is

Bergstaðastræti 9A
101, Reykjavík

Verð: 13.900.000
Stærð: 43

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1909

Brunabótamat: 6.090.000

Smart,  hlýleg og vel  skipulögð 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í  hjarta Reykjavíkur.  Sérinngangur,  anddyri,
eldhús, stofa og svefnherbergi Eldra plankaparket og flísar á gólfi. Baðherbergi með baðkari og flísalagt.
Sameiginlegt þottahús er í kjallara eignarinnar ásamt geymslu. Garður er sameiginlegur með hlöðnu grilli
og góðri útiborðsaðstöðu. Eignin snýr öll út í bakgarðinn og er því ekkert ónæði frá miðbænum. ATH -
Eignin er laus um mánaðarmótin. - ATH

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 16-16.30

Hraunteigur 21
105, Reykjavík

Verð: 31.500.000
Stærð: 114

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1947

Brunabótamat: 15.100.000

Falleg efri sérhæð á frábærum stað við Laugardalslaugina. Gengið er inn um sameiginlegt anddyri upp á
aðra hæð. Eldhús er með eldri innréttingu og kork á gólfi. Stofa er björt og falleg með góðum gluggum.
Gengið  er  út  á  svalir  frá  borðstofu.  Í  íbúðinni  eru  tvö  rúmgóð  herbergi  með  miklu  skápaplássi.
Baðherbergi  er  með  baðkari  og  flísum  á  gólfi.  Þvottahúsaðstaða  er  á  baðherbergi  og  í  sameiginlegu
þvottahúsi. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Húsið var tekið í gegn fyrir rúmlega 6 árum.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 16-16.30

Laugarnesvegur 60
105, Reykjavík

Verð: 39.900.000
Stærð: 185

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1956

Brunabótamat: 23.440.000
Bílskúr: Já

Stór 157,2 fm miðhæð ásamt 27,6 fm bílskúr á frábærum stað. Stórt hol opnar íbúðina. Eldhús er með
fallegri  eldri  innréttingu.  Stofa  er  stór  með  möguleika  að  skipta  í  tvær  góðar  stofur.  Gengið  er  út  á
yfirbyggðar  svalir  frá  stofu.  Í  íbúðinni  eru  tvö  rúmgóð barnaherbergi  og  stórt  hjónaherbergi  með  miklu
skápaplássi.  Baðherbergi  er rúmgott með baðkari  og flísum á gólfi.  Þvottahúsaðstaða er innan íbúðar,
við eldhús og í sameiginlegu þvottahúsi á jarðhæð. Nýbúið að taka bílskúrinn í gegn.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 17-17.30

Snorrabraut 33A
105, Reykjavík

Verð: 16.800.000
Stærð: 70

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1940

Brunabótamat: 8.800.000

Gott hol tengir íbúðina saman. Eldhús er með eldri innréttingu, sem var nýlega sprautulökkuð og flísum á
gólfi. Stofa er björt og falleg með stórum glugga. Gott svefnherbergi með miklu skápaplássi. Gengið er
út á svalir frá svefnherbergi.  Baðherbergi er með baðkari og flísum á gólfi. Sameiginlegt þvottahús er í
kjallara ásamt geymslu. Stigagangur var tekinn í gegn fyrir nokkrum árum. Ný rafmagnstafla.

Brynjar
Sölufulltrúi

823 1990
brynjar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl. 15-15.30

Barónsstígur 5
101 Reykjavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 112

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 14.170.000
Bílskúr: Nei

Remax  Borg  kynnir:  Í  góðu  hornhúsi  í  miðbænum  á  mótum  Barónsstígar  og  Hverfisgötu  er  fjögurra
hæða hús með góðar einingar á efstu hæð. Um er að ræða tvær endurnýjaðar einingar sem hvor um sig
er  með  sér  inngang  úr  stigagangi.  Önnur  einingin  er  skráð  sem  skrifstofa  og  er  samkvæmt
fasteignarmati ríkisins 75,4 fm en gólfflöturinn er mun stærri. Byggingafulltrúi hefur samþykkt að breyta
rýminu í íbúð með því að bæta við svölum. Nánari lýsing á Remax.is

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Klukkan 15:00-15:30 í dag

Breiðavík 23
112 Reykjavík

Verð: 19.400.000
Stærð: 81 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 13.600.000
Bílskúr: Nei 

REMAX Borg kynnir: Glæsileg og rúmgóð 80,6 fm 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð í Grafarvogi.Komið er
inn í  flísalagt hol  með flísum og góðum skáp. Baðherbergi  er  með ljósum flísum í  hólf  og gólf,  bað og
sturtuklefi. Stórt svefnherbergi með rúmgóðum skápum . Stofan mjög rúmgóð með góðu horni þar sem
gert er ráð fyrir borðstofuborði. Þvottahús er inn af íbúðinni. Eldhús og stofa eru parketlögð með mjög
fallegu dökku parketi. Innréttingar í eldhúsi eru í beyki. Nánari upplýsingar á remax.is

Ragnar
Sölufulltrúi

699 0070
ragnar@remax.is

Erlendur Ingi
Sölufulltrúi

690 8090
erlendur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 16:30-17:00 í dag

Klapparstígur 3
101

Verð: 20.500.000
Stærð: 61,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1989

Brunabótamat: 12.230.000
Bílskúr: bílageymsl

Virkilega flott íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu á Völundarhúsalóðinni í Reykjavík. Íbúðin
er 56fm auk 5,9fm geymslu, samtals 61,9fm. Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, svefn- og baðherbergi.
Gengið  er  inn  í  hol  með  fataskáp.  Rúmgóð  stofa  með  fjórskiptum glugga.  Eldhús  er  opið  inn  í  stofu.
Útgengt út á tvöfalt opnanlegar suðursvalir. Rúmgott svefnherbergi með miklu skápaplássi. Baðherbergi
er flísalagt, baðkar með sturtuaðstöðu.Jatoba parket á allri íbúðinni nema flísar á baði.

Heiðar Feykir
Sölufulltrúi

694 1799
heidar@remax.is

Jóhanna
Sölufulltrúi

699 6946
johannak@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 15.30-16.00

Þórðarsveigur 6
Grafarholt

Verð: 25.900.000
Stærð: 106,8

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 18.545.000
Bílskúr: bílageymsl

REMAX BORG kynnir  fallega 4ra herbergja íbúð á annarri  hæð í  góðri  lyftublokk í  Grafarholti.  Þrjú góð
svefnherbergi,  opið  eldhús,  björt  stofa,  baðherbergi  með  hornbaðkari  og  7,6  fm  sérgeymsla  á  sömu
hæð.  Íbúðinni  fylgir  að auki  stæði  í  bílageymslu.  Skóli  og önnur  þjónusta  er  í  göngufæri.  Áhvílandi  eru
rúmlega 14 milljónir frá Íbúðalánasjóð á 5,1@ sem eru yfirtakanleg.

Vernharð
Sölufulltrúi

699 7372
venni@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús 16.30-17.00
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Arnarhraun 4-6
220 Hafnarfirði

Verð: 22.900.000
Stærð: 108,9 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 17.740.000
Bílskúr: 25,3 fm

Falleg  og  rúmgóða  3ja  herbergja  íbúð  við  Arnarhraun í  Hafnarfirði.  Íbúðinnni  fylgir  sérstæður  25  fm
bílskúr.  Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús í sameign. Íbúðin er í litlu velviðhöldnu fjölbýli sem nýlega
er búið að klæða að utan. Stutt er í  alla þjónustu. Nánari lýsing: íbúðin sem er á annarri  hæð skiptist í
rúmgott anddyri/hol, 2 stór svefnherbergi, rúmgóða stofu/borðstofu með útgengi út á svalir, eldhús með
góðri eldri innréttingu, og flísalagt baðherbergi, Gólfefni: Flísar, og dúkur.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl 13:00 - 13:30

Bergstaðastræti 19
101 Reykjavík

Verð: 21.000.000
Stærð: 63,8 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1896

Brunabótamat: 8.710.000
Bílskúr: Nei

GLÆSILEG  NÝSTANDSETT  3JA  HERB  NEÐRI  SÉRHÆÐ Á  RÓTGRÓNUM  STAÐ Í  MIÐBÆ
REYKJAVÍKUR.  Eignin  er í  endurgerðu  eldra  húsi  þar  sem  búið  er  að  klæða  upp á  nýtt,  skipta  um
glugga,  þak  og  járn.  Forstofa  með flísum á gólfi,  inn  af  forstofu  er  geymsla.  Stofa.  Eldhús  með  hvítri
innréttingu,  innbyggð  uppþvottavél  og  ísskápur,  keramic  helluborð  og  vifta  sem blæs  út.  Baðherbergi
með ljósum flísum, sturtu og aðstöðu fyrir  þvottavél.  Parket úr  hlyn er á stofu,  eldhúsi  og herbergjum.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl 16:00 - 16:30

Engihjalli 11
200 Kópavogi

Verð: 21.500.000
Stærð: 115,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1978

Brunabótamat: 16.800.000
Bílskúr: Nei

FALLEGA  4RA  HERBERGJA  ÍBÚÐ Á  ANNARI  HÆÐ.  Forstofa  með  góðum  yfirhafnarskáp.  Rúmgóð
stofa/borðstofa  með  útgengi  út á  svalir.  Eldhús  með  brúnni  viðarinnréttingu  og  góðum  borðkrók.
Baðherbergi er flísalagt með baðkari og aðstöðu fyrir þvottavél. Svefnherbergið er stórt með með góðum
skápum á heilum vegg. Tvö önnur arnaherbergi. Flísar eru á allri íbúðinni. Sameign sér 7.7fm geymsla,
sameiginleg  hjóla - og vagnageymsla og leikherbergi. Leiksvæði er báðum megin við húsið.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl 15:00 - 15:30

Háholt 9
220 Hafnarfirði

Verð: 19.200.000
Stærð: 100,9 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 13.550.000
Bílskúr: Nei

***LAUS  VIÐ  KAUPSAMNING***  Þriggja  HERBERGJA  ÍBÚÐ Á  JARÐHÆÐ  MEÐ  HELLULAGÐRI
VERÖND. Nánari lýsing eignar: Rúmgóð stofa, gengið út á afgirta hellulagða verönd. Eldhús með ljósri
innréttingu,  gegnið  er  inn í  þvottahús  frá  eldhúsi.  Stórt  svefnherbergi  með  góðum  skápum.
barnaherbergi  með  skáp.  Auka  herbergi  hefur  verið  sett  upp  sem  hægt  er  að  nýta  sem  svefn-  eða
vinnuherbergi.  Rúmgott  baðherbergi  með  baðkari  og  opnanlega  fagi.   Gólfefni:  Parket  og  dúkur.

Hörður

899 5209
hordur@remax.is

Guðrún
lögg. fasteignasali

lögg. fasteignasali

697 3629
gudrun@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl 14:00 - 14:30

Verð: 20,9 millj
Stærð: 134 - 141 
Fjöldi herbergja: 3

Byggingarár: 2007
Bílskúr: 25 fm.

Heiðargerði 27,a,b
190 Vogar

***REMAX  Stjarnan  kynnir***  Glæsileg  raðhús  með  sólpalli  og  innbyggðum
bílskúr í Vogunum. Vogar er bær í uppbyggingu, stutt er í Hafnarfirðinn, en öll
rólegheit  eru í  bænum.    Samkvæmt  teikningum  eru  húsin  skipulögð  sem
segir:  Rúmgott  anddyri.   Tvö  góð  svefnherbergi.    Rúmgott  baðherbergi.
Stórt og gott þvottahús.   Stofa og eldhús eru í opnu og björtu rými.  Útgeng
er  út á  rúmgóðan  sólpall  úr  stofu.    Innangengt í  bílskúr  og  góða  geymslu.
Húsin skilast fokhelt að innan og fullbúin að utan.   Innkeyrsla malbikuð.  Lóð
tyrft með sólpalli.  Húsin verða staðsteypt.  Þak verður járnklætt með aluzink.
Gluggar úr áli / tré.  Gert verður ráð fyrir gólfhita í húsinu.

Ingibjörg
Sölufulltrúi

699 4420
ingibjorg@remax.is

Karl Daníelsson
Sölufulltrúi

895 6406
karl@remax.is

Rúnar S.
Gíslason hdl.

lögg. fasteignasali

STJARNAN

Glæsileg hönnun.

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

Lautasmári 14
kopavogur

Verð: 20.900.000
Stærð: 81 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 13.700.000

Laus  við  kaupsamning.  Falleg  3ja  herbergja  íbúð  á  2  hæð  í  góðu  fjölbýli.  Íbúðin  er  81  fm  +  5,6  fm
sérgeymsla sem er ekki inn í fermetratölu íbúðarinnar. Komið er inn á flísalagða forstofu/hol með skáp.
Stór  parketlögð  stofa  með  útgengi  út  á  svalir.  Flísalagt  eldhús  með  snyrtilega  hvíta  innréttingu.
Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, baðkar og netta innrétting. Tvö rúmgóð svefnherbergi með
parketdúk og góðum skápum. Í kjallara er sameiginlegt þvottahús með sér stæði fyrir þvottavél.

Guðný Alda
Sölufulltrúi

899 4377
gudny@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag 16 - 16:30
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Verð: TILBOÐ
Stærð: 98,0

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1950

Brunabótamat: 16,4

Dalaþing 3
Kópavogur

Afar sjarmerandi hús með frábæru útsýni, hverfi í mikilli uppbyggingu.  Húsið
stendur  á  afar  fallegum  stað  og  er  frábært  útsýni  yfir  vatnið.  Forstofa.
Baðherbergi  með  baði.  Þvotthús.  Eldhús  með  kirsuberja  innréttingu,
borstofa.  Stofa.  Svefnherbergi.  Í  risi  eru  tvö  svefnherbergi,  ekki  full  lofthæð.
Eigandi  með  hundarækt  á  staðnum  og  eru  tvö  hundahús  í  garðinum  og
hundagirðingar,  sem  eigandi  mun  fjarlægja  ef  óskað  er  eftir  því.  Þetta  er
einstakt tækifæri sem vert er að skoða.  Láttu ekki þessa fram hjá þér fara.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringið og pantið skoðun !

Auðbrekka 36
200 Kópavogi

Verð: TILBOÐ
Stærð: 96.6

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1963

Brunabótamat: 11.450 M

Björt hæð í 3ja íbúða húsi sem búið er að endurnýja glæsilega að hluta. Hol og baðherbergi endurnýjað
með  sérsmíðuðum  skápum  og  eru  glæsilegar  ítalskar  flísar á  gólfum.  Eldhúsið  með  upprunalegum
innréttingum, efri og neðri skápum með ljósum flísum á milli. Sömu ítölsku flísar á gólfi. Svefnherbergin
eru  bæði  með  dúk á  gólfum  og  skápum.  Stór  garður  móti  suðri.  Ath  Auðbrekku  2-32 á  að  breyta  í
íbúðabyggð.

Sigríður
Sölufulltrúi

864 3679
siggah@remax.is

Ingi Már
Sölufulltrúi

821 4644
ingim@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

GÓÐ FJÁRFESTING

Álfholt 16
Hafnafjörður

Verð: 28.800.000
Stærð: 136,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 19.450.000

Glæsileg rúmgóð 5 herbergja endaíbúð á jarðhæð með útgengi út í 
verðlaunagarð. Björn Bjarnason

Sölufulltrúi
899 7869

bjossi@remax.is

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl : 16.30 - 17.00

Sjón er sögu ríkari

Álftarimi 1
800 Selfoss

Verð: 16.500.000
Stærð: 104

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 13.350.000

Remax heimili  og Jarðir Kynna: Íbúð á 4 hæð í fjölbýli  ásamt geymslu á Selfossi.  Eingin telur Forstofu,
Eldús, borðkrók, stofu, 3 svefnherbergi, gang, baðherbergi, þvottarhús og geymslu. Ný eldúsinnrétting
og nýjar  flísar í  eldhúsi.  Stórar  og góðar  svalir  með fínu útsýni.  Búið  að endurnýja  flest á  baðherbergi.
Góð  staðsetning,  stutt í  alla  þjónustu.  Upplagt  að  skoða  þessa!  Nánari  upplýsingar  hjá  Drífu  Björk
sölufulltrúa Re/Max í síma 869 1078

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Hafðu samband núna!

Ljónastígur 8
845 Flúðir

Verð: 39.500.000
Stærð: 342

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 43.890.000
Bílskúr: 141

Stórglæsilegt  201 m2 einbýlishús,  ásamt íbúð og bílskúr á frábærum stað á Flúðum. Húsið stendur  á
stórglæsilegri 2000m2 lóð og er múrsteinsklætt. Mjög Fallegt útsýni.  Búið er að endurnýja þak og gler
að  sögn  eigenda.  Svalir  út  frá  stóru  hjónaherbergi  og  sjónvarpsherbergi  sem  bæði  eru á 2  hæð.
Snyrtilegur Bílskúr ( 80 m2) neðri hæð svo á efri hæð er íbúð sem erí útleigu en hún er 62 m2. Bílskúrinn
er  því  samtals  140,4. Í  garðinum  er  c.a  30m2  gróðurhús  sem  er  óskráð  og  er í  dag  notað  sem

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Flott eign á friðsælum stað!

Sandgerði 4
825 Stokkseyri

Verð: 21.900.000
Stærð: 136

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1994

Bílskúr: 36,5

Steinsteypt einbýlishús á góðum stað á Stokkseyri. Eignin telur forstofa, hol, stofa, eldhús, baðherbergi,
þrjú svefnherbergi, geymsla, þvottahús og bílskúr. Nýlegt plastparket á öllu nema votrýmum en þar eru
flísar. Í  eldhúsi  er  góð  eikarinnrétting. Í  stofu  er  upptekið  panelklætt  loft. Á  baði  er  hvít  innrétting  og
baðkar. Í enda bílskúrsins er búið að stúka af þvottahús og þaðan er hægt að ganga út í bakgarð. Rými
milli íbúðar og bílskúrs er í dag  notað sem geymslurými.

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Opið hús Í dag kl 16:00 - 16:30!

Vesturbrúnir 1
Grímsnes

Verð: 20.900.000
Stærð: 85

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 18.190.000

RE/MAX HEIMILI OG JARÐIR Kynna: Glæsilegan sumarbústað á virkilega fallegu landsvæði í grímsnesi.
Mjög kósý í alla staði, stór pallur, pottur, fallegt gestahús og gufuhús á lóð. Mikill  gróður allt í  kring og
stutt í þjónustu. Eigandi er tilbúin að láta allt fylgja þ.e.a.s húsgögn, potta pönnur og fleira!!

Valdimar
Sölufulltrúi

821 0808
valdimar@remax.is

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

EINN MEÐ ÖLLU!!!
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Hjallabraut 39
220 Hafnarfirði

Verð: 20.900.000
Stærð: 108,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 15.550.000

Vel skipulögð 4 herbergja íbúð á 3 hæð á mjög barnvænum stað í Hafnarfirði.  Lýsing: Eikarparket er á
forstofu, herbergjum, gangi og stofu. Stofan er mjög stór og er útgengt á stórar suðursvalir  með mjög
góðu  útsýni  yfir  Hafnarfjörð.  Eldhús  er  með  upprunalegri  innréttingu  og  kork  flísum  og  er  gengið  inní
þvottahús og geymslu úr eldhúsi. Mjög gott skápapláss er í íbúðinni. Nóg er af bílastæðum og er nýbúið
að taka stigagang allan í gegn.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17:00-17:30

Katrínarlind 5
Grafarholti

Verð: 24.500.000
Stærð: 94,9

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 16.940.000

Falleg 3  herbergja  íbúð á 2  hæð í  lyftuhúsi.  Ljósar  flísar  eru í  forstofu.  Ljóst  birki  parket  er á  gólfum í
stofu, gangi og herbergjum. Flísar eru í eldhúsi og falleg innrétting, AEG ofn og helluborð. Salerni er með
fallegum  flísum í  hólf  og  gólf.  Þvottaherbergi  er í  íbúðinni  með  aðstöðu  fyrir  þvottavél  og  þurrkara.  Í
hjónaherbergi  er  tvöfaldur  skápur  og í  barnaherbergi  er  einfaldur  skápur.  Suður  svalir.  Stæði  í
bílageymslu. Geymsla er innaf stæðinu í bílageymslunni.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Langholtsvegur 4
Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 101,1

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1959

Brunabótamat: 13.800.000

4ra  herbergja  íbúð í  kjallara í  fallegu  tvíbýli.  Íbúðin  skiptist í  forstofu  með  litla  geymslu  innaf.  Stofu  og
borðstofu, hjónaherbergi, barnaherbergi, fallegt baðherbergi með sturtuklefa og baðkari og eldhús með
ca 6 ára gamalli innréttingu. Gólfefni eru ljóst eikarparket, spónaparket og á eldhúsi er korkur.
Sameiginlegt  þvottahús  er á  sömu  hæð.  Drenið  er  nýlegt,  pípulagnir  og  þak  eru í  góðu  lagi  að  sögn
seljanda og rafmagn hefur verið endurnýjað að mestu.

Baldur
Sölufulltrúi

864 1813
baldur@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl 15:00-15:30
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Flókagata 27
101 Reykjavík

Verð: 19.500.000
Stærð: 75,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1945

Brunabótamat: 10.050.000
Bílskúr: nei

REMAX LIND kynnir:  þriggja herbergja íbúð við Flókagötu í 101 Reykjavík.  Húsið er allt ný standsett að
utan  og  nýlegar  skólplagnir.     Komið  er  inn  í  stóra  forstofu,  beint  af  augum  er  eldhús  með  eldri
eldhúsinnréttingu og dúk á gólfi.  Stofan er rúmgóð með hita í gólfi.  Rúmgott svefnherbergi með skáp
og  parketlagt.  Barnaherbergi  er  með  dúk  á  gólfi.   Geymsla  er  fyrir  framan  íbúð  og  þvottahús  er  í
sameign.  Fínn gróinn garður.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15-15:30

Lómatjörn 1 & 5
260 Njarðvík

Verð: 19.900.000
Stærð: 163,9

Byggingarár: 2005
Bílskúr: já

Útveggir  eru  úr  steinsteyptum  einingum  frá  Loftorku  hf  í  Borgarnesi.   Einingarnar  koma  tilbúnar
fulleinangraðar  með  ídregnum  rafmangsrörum.   Undir  einingarnar  er  staðsteyptur  grunnar.   Þak  er
frágengið,  tilbúið  til  einangrunar  og  klæðningar  og  lóð  er  grófjöfnuð.   Innra  byrði  eininganna  er  steypt
saman með járbendri steypu.  Utan um burðavirki eininganna er einangrun sem er samfelld allan hringinn
og yst er áveðurskápa úr steypu með þolrauf.  Ytra byrði eininganna er létthraunað.

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17-17:30

Safamýri 29
108 Reykjavík

Verð: 37.500.000
Stærð: 148,2

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 20.500.000
Bílskúr: já

Mikið  endurnýjuð  eign.  Forstofa  er  með  flísum  og  skápum.  Eldhús  er  nýlega  endurnýjað  með
kirsuberjainnréttingu, innbyggðum tækjum, tengi fyrir uppþvottavél og flísar á milli skápa og borðkrókur.
Baðherbergi er með glugga, flísalagt í  hólf og gólf og baðkar. Í  svefnherbergisálmu er hjónaherbergi er
með stórum skápum og 2 barnaherbergi, parketlögð. Gólfefni; rauðeik á holi, stofum, svefnherbergjum
og gangi, náttúruflísar á eldhúsi. Þvottahús er í kjallara með útgengi út í garð.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

SELD
Lómatjörn 9
260 Njarðvík

Verð: 34.900.000
Stærð: 234

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Glæsilegt einbýlishús á góðum stað í Njarðvík. Eignin skilast fullbúin að utan og tilbúið til innréttinga að
innan. Að auki  verður búið að mála að innan. Lóð verður grófjöfnuð. Mögulegt er að fá verktaka til  að
gera  tilboð  í  að  klára  húsið  að  innan  sé  þess  óskað.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  samliggjandi  eldhús  og
stofu með útgengi í garð, sjónvarpshol, 2 góð barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi og salerni
innaf, baðherbergi, þvottahús og bílskúr með geymslu innaf.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

693 4085
gylfi@remax.is

Hannes S.
Sölufulltrúi

699 5008
hannes@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 17-17:30

Brynjólfsbúð 1
Þorlákshöfn

Verð: 20.400.000
Stærð: 160

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

LÆKKAÐ VERÐ - LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Góð endaíbúð í raðhúsi. Mjög gott innra skipulag. Húsið
er fullbúið að utan og lóð grófjöfnuð. Að innan er það langt komið í að vera tilbúið til innréttinga. Búið er
að  einangra  og  setja  upp  milliveggi  og  verður  þeim  lokað  fyrir  afhendingu  og  þeir  málaðir.  Eftir  er  að
klæða upp í loftið. Lýsing eignar. Forstofa, þvottahús, geymsluloft þar yfir. Sjónvarpshol, eldhús þar sem
gert er ráð fyrir eyju og stofa í opnu rými. baðherbergi, þrjú svefnherbergi. Góður bílskúr.

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 15:00 - 15:30

Gissurarbúð 3
Þorlákshöfn

Verð: 22.000.000
Stærð: 216

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Í  smíðum stórt einbýlishús úr timbri  165,1 fm með sambyggðum bílskúr 38,6 fm og geymsla 12,5 fm.
samtals 216,1 fm. Skv. teikningu eru fjögur svefnherbergi ,stórt baðherbergi og forstofusalerni, stór stofa
og  eldhús.  Forstofa  er  jafnframt  tengibygging  milli  húss  og  bílskúrs.  Geymsla  innst  í  bílskúr.  Húsið  er
klætt  að  utan  með  viðhaldsléttri  álklæðningu  svo  og  þakkantar.  Gólfhiti  verður  í  húsinu  og  bílskúr  að
hluta. Stutt í þjónustu, skóla, leikskóla og íþróttaaðstöðu. Skilalýsing hjá sölufulltrúa

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Hafnarberg 5
Þorlákshöfn

Verð: 23.900.000
Stærð: 150,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 21.910.000
Bílskúr: já

LÆKKAÐ  VERÐ  !  LAUS  VIÐ  KAUPSAMNING  !  Fallegt  og  vel  byggt  parhús,  klætt  með  múrsteini.
Vandaðar innréttingar.  Húsið er vel  skipulagt og viðhald mjög gott.  Garðurinn er gróinn og innkeyrslan
malbikuð.  Lýsing  eignar:  Forstofa,  tvö  góð  herbergi  og  það  þriðja  opið  inn  í  stofu  og  notað  sem
sjónvarpsherbergi.  Mjög  fallegt  eldhús  og  stofa.  Baðherbergi  með  baðkari  og  sturtu.  Gott  þvottahús.
Flísalagður bílskúr með geymslu. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA. UPPLÝSINGAR Í S. 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Í DAG KL. 14:00 - 14:30

Hraunbær 14-16
Hveragerði

Verð: 25.600.000
Stærð: 173,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2006

Bílskúr: já

Glæsilegt parhús. Húsið er steypt, bæði útveggir, hluti  innveggja og þak.   Útveggir eru einangraðir að
utan,  klæddir  hvítu  liggjandi  báruáli  og  harðvið.  Gólfhiti  er  í  öllu  húsinu  og  verður  kerfið  tengt  og
fullfrágengið.  Íbúðir  seljast  tilbúnar  til  innréttinga  skv.  nánari  skilalýsingu.  Mjög  gott  innra  skipulag  er  í
íbúðunum. Þrjú svefnherbergi, stórt baðherbergi útgengt í garð. Eldhús, borðstofa og stofa í opnu rými,
forstofa, þvottahús. Góður bílskúr. UPPLÝSINGAR HJÁ SÖLUFULLTRÚA S 8648090

Snorri
Sölufulltrúi

864 8090
ss@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Spennandi íbúðir



VSÓ Ráðgjöf óskar eftir landslagsarkitekt til starfa á umhverfissviði
stofunnar.  Leitað er að metnaðarfullum og jákvæðum einstaklingi til 
að starfa við fjölbreytt ráðgjafastörf fyrir sveitarfélög, stofnanir og
einkaaðila.

Starfssvið:
- Gerð skipulagsáætlana 
- Mat á umhverfisáhrifum
- Lóðar-, landslags- og umhverfishönnun
- Umhirðuáætlanir fyrir græn svæði
- Þjónustuútboð 

Hæfniskröfur: 
- Menntun í landslagsarkitektúr eða sambærileg menntun
- Starfsreynsla æskileg en ekki skilyrði
- Réttindi til að leggja fram skipulagsuppdrætti æskileg en ekki skilyrði
- Góðir samskiptahæfileikar og frumkvæði í starfi

Fyrirspurnir og umsóknir skulu sendast til Helenu M. Áskelsdóttur      
á netfangið  helena@vso.is  eða í móttöku  VSÓ Ráðgjafar fyrir            
26. febrúar.  Í umsókn þurfa að koma fram upplýsingar um menntun, fyrri
störf og annað sem umsækjandi telur að koma muni að gagni í starfinu.

VSÓ Ráðgjöf hefur starfað frá árinu 1958 og 
er eitt af rótgrónustu verkfræðifyrirtækjum
landsins.    Mikil  áhersla  er  lögð  á  fagleg
vinnubrögð  og  góða þjónustu.  
Hjá VSÓ Ráðgjöf starfa nú um 70 manns við
alhliða verkfræðiráðgjöf og ráðgjöf á sviði
samgöngu-, umhverfis- og skipulagsmála.
Í fyrirtækinu ríkir jákvæður starfsandi og 
starfsmenn reka öflugt starfsmannafélag.
Nánari   upplýsingar  um   VSÓ Ráðgjöf  má 
finna á heimasíðu fyrirtækisins www. vso.is

Landslagsarkitekt

Má bjóða þér að slást í hópinn?

Olíuverzlun Íslands hf. óskar eftir að ráða starfsmann á lager félagsins. Um er að 
ræða vinnu frá 8–18 á virkum dögum auk tilfallandi yfirvinnu eftir því sem aðstæður 
kalla á.

Hjá Olís er lögð áhersla á góðan aðbúnað starfsfólks, stuðning til náms og 
heilsueflingar, heiðarleika í samskiptum, snyrtimennsku og fagleg vinnubrögð. 
Umsækjendur þurfa að vera heilsuhraustir, stundvísir, reglusamir og áreiðanlegir.

Góður vinnustaður
– góður starfsandi!

• Losun gáma

• Vöruafgreiðsla

• Afleysing á víraverkstæði og við útkeyrslu á vörum

Lyftarapróf er nauðsynlegt en einnig væri æskilegt að umsækjandi hefði 
meirapróf/ADR-réttindi.

Lagerstarfsmaður – helstu verkefni

Umsóknir skulu berast í tölvupósti til starfsmannastjóra Olís, rbg@olis.is, fyrir 16. febrúar 2007.



Okkur vantar hársnyrti til 
starfa frá ca. 1. apríl.

Fullt starf í boði
Upplýsingar í síma 6951019 Maja

Hárhúsið Vestmannaeyjum.

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

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

Einnig óska ég eftir fagfólki til starfa.

Hjúkrunarfræðingur óskast til starfa við Miðstöð heimahjúkrunar. Um er að ræða starf sem felst í heima-
vitjunum með nánu þverfaglegu samstarfi í aukinni þjónustu við veika aldraða á höfuðborgarsvæðinu.  
Um er að ræða samstarfsverkefni Landspítala háskólasjúkrahúss og Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins og
er tilgangurinn að veita sérhæfða þjónustu við veika aldraða í heimahúsum og auðvelda þeim að vera lengur
heima.  Sérstök áhersla er lögð á teymisvinnu lækna, hjúkrunarfræðinga, sjúkraliða, félagsliða, sjúkra-
þjálfara og iðjuþjálfa. Einnig er lögð áhersla á stuðning við fjölskyldur þeirra sem þjónustuna þiggja. Verkefnið
hefst að tilstuðlan Heilbrigðis- og tryggingarmálaráðherra. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra
hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Þórdís Magnúsdóttir, forstöðumaður Miðstöðvar heimahjúkrunar, Álfabakka 16,
í síma 513-1300, netfang: thordis.magnusdottir@hhjuk.hg.is 

Sjúkraliðar óskast til starfa við Miðstöð heimahjúkrunar frá 1. mars 2007 eða eftir nánara samkomulagi.  Um
er að ræða dag- og kvöldvaktir. Starf sjúkraliða við Miðstöð heimahjúkrunar krefst sjálfstæðra vinnubragða
og þarf umsækjandi að búa yfir góðri reynslu og hæfileikum til að geta unnið sjálfstætt.  Bíll til afnota
á vinnutíma. Starfsemi heimahjúkrunar er ört vaxandi, fjölbreytt og mjög gefandi starf. Miðstöðin sinnir
sólarhringsþjónustu.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sjúkraliðafélags Íslands og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Þórdís Magnúsdóttir, forstöðumaður Miðstöðvar heimahjúkrunar, Álfabakka
16, í síma 513-1300, netfang: thordis.magnusdottir@hhjuk.hg.is 

Heilsugæslan Árbæ auglýsir eftir hjúkrunarfræðingum til starfa við heilsugæsluhjúkrun.  Leitað er að
hjúkrunarfræðingum þar sem starfssvið er í   ung- og smábarnavernd, skólaheilsugæslu og almennri móttöku.
Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Æskilegt er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heilsugæsluhjúkrun eða búi yfir góðri reynslu í hjúkrun.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir hönd
ríkissjóðs.

Ingibjörg Sigmundsdóttur, hjúkrunarforstjóri í síma 585-7800 eða á netfangi
Ingibjorg.Sigmundsdottir@arbae.hr.is

Heilsugæslan Efra Breiðholti auglýsir eftir hjúkrunarfræðingi í afleysingar til eins árs við heilsugæslu-
hjúkrun.  Leitað er að hjúkrunarfræðingi í 100% starf  þar sem starfssviðið er í skólaheilsugæslu, ung- og
smábarnavernd og almennri móttöku.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomu-
lagi.  Æskilegt er að umsækjendur hafi sérfræðimenntun í heilsugæsluhjúkrun eða búi yfir góðri reynslu í
hjúkrun. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir
hönd ríkissjóðs.

Hanna María Kristjónsdóttir hjúkrunarforstjóri í síma 513-1550 eða á netfangi
hanna.m.kristjonsdottir@efrabr.hg.is

Laus er til umsóknar 50% afleysingarstaða hjúkrunarfræðings á Ung- og smábarnasviði á Miðstöð heilsu-
verndar barna, Þönglabakka 1. frá 1.mars 2007 til eins árs. Starfið felst í ung- og smábarnavernd fyrirbura,
fræðslu og ráðgjöf um brjóstagjöf auk annarra verkefna á sviðinu.
Leitað er að umsækjendum sem hafa reynslu af ung- og smábarnavernd. Æskilegt er að umsækjendur hafi
góða þekkingu og reynslu af vinnu með fyrirburum og áhuga á heilsufræðslu, sérstaklega brjóstagjöf.
Mikilvægt skilyrði er lipurð í mannlegum samskipum og samstarfshæfileikar. Laun eru samkvæmt
kjarasamningi Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Sesselja Guðmundsdóttir sviðsstjóri í síma 585-1350 eða á netfangi
sesselja.gudmundsdottir@mhb.hg.is

Sjúkraliðar óskast til starfa í heimahjúkrun við Heilsugæsluna Hamraborg Kópavogi.   Starf sjúkraliða í
heimahjúkrun krefst sjálfstæðra vinnubragða og þarf umsækjandi að búa yfir góðri reynslu og hæfileikum
til að geta unnið sjálfstætt.  Um er að ræða gefandi starf  þar sem starfsandinn er góður.  Bíll til umráða á
vinnutíma.  Laun eru samkvæmt kjarasamningi sjúkraliðafélags Íslands og fjármálaráðherra fyrir hönd
ríkissjóðs.

Sigríður A. Pálmadóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar Kópavogi í síma
594 0500 eða á netfangi: sigridur.a.palmadottir@hgkop.is

Heilsugæslan Grafarvogi auglýsir lausa til umsóknar starf matráðs hjá Heilsugæslunni Grafarvogi í
Spönginni.  Um er að ræða nýtt starf þar sem vinnutíminn er frá 08:00-14:00. Um 40 manns starfa á heilsu-
gæslustöðinni og þarf viðkomandi matráður að sjá um létta máltíð fyrir starfsmenn í hádeginu, innkaup fyrir
eldhús, undirbúning og frágang í eldhúsi sem og ýmis önnur tilfallandi verkefni. Leitað er eftir
umsækjanda sem hefur reynslu af störfum í mötuneyti, hefur góða þjónustulund, er hugmyndaríkur,
snyrtilegur og  röskur.  Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem allra fyrst eða eftir nánara samkomulagi.
Laun eru samkvæmt kjarasamningi SFR og fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs.

Sigríður Brynja Sigurðardóttir, hjúkrunarforstjóri Heilsugæslunnar Grafarvogi í
síma 585 7600 eða á netfangi sigridur.brynja.sigurðardottir@grvog.hg.is

Reykjavík 11. febrúar 2007.



ÍTR óskar eftir starfsfólki í Vesturbæjarlaug og 

Grafarvogslaug. Laugarnar eru tilvalinn starfsvett-

vangur fyrir fólk sem vill vinna í fjörugu og 

skemmtilegu umhverfi og hefur ánægju af því 

að umgangast og þjónusta viðskiptavini. 

Laugarvarsla í Vesturbæjarlaug
Starfsmann vantar í laugarvörslu í Vesturbæjarlaug. 

Um er að ræða 95% starf í vaktavinnu. Umsóknar-

frestur er til 24. febrúar 2007

Nánari upplýsingar veitir Guðrún Arna Gylfadóttir 

forstöðukona í síma 551-5004 netfang: 

gudrun.arna@reykjavik.is. Einnig er hægt að sækja 

um starfið á heimasíðu ÍTR, www.itr.is.

Baðvarsla í Grafarvogslaug
Starfsmann vantar í baðvörslu karla í Grafarvogs-

laug. Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu. 

Umsóknarfrestur er til 24. febrúar 2007

Nánari upplýsingar veitir Hafliði Halldórsson 

forstöðumaður í síma 510-4600 netfang: 

haflidi.halldorsson@reykjavik.is. Einnig er hægt að 

sækja um starfið á heimasíðu ÍTR, www.itr.is.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11

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

OKKUR VANTAR
FLEIRI FRÁBÆRA
STARFSMENN
Í LAUGARNAR

Mömmu gengur vel!

414 9000

Hjá Mömmu starfar lífsglatt, þjónustulundað og metnaðar- 
fullt starfsfólk sem hamast við að gera viðskiptavininn 
ánægðan og Mömmu stolta.

Mamma ætlar að fjölga í hópnum og þarfnast nú fleiri 
sölu- og tæknimanna.

Viltu vinna hjá Mömmu?

Farðu þá inn á mamma.is og fylltu út starfsumsókn.

Lífsgleði – þjónusta – metnaður!
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Flügger

KÓPAVOGSBÆR

www.kopavogur.is - www.job.is

Frá Smáraskóla
• Starfsmaður óskast í Dægradvöl í 

 50% starf. 

Vinnutími er frá 13:30 – 17:30.
Laun samkv. kjarasamningi Launanefndar 
sveitarfélaga og SfK.
Nánari upplýsingar gefur skólastjóri í síma 
515 5900.

Hvetjum karla jafnt sem 
konur til að sækja 

um starfið



Fræðslusjóður
brunamála

Brunamálastofnun Skúlagata 21
101 Reykavík
Sími 591 6000
Fax 591 6001
www.brunamal.is

Skrifstofan er opin virka daga kl. 8-16

Brunamálastofnun auglýsir eftir umsóknum
um styrki úr Fræðslusjóði brunamála

Markmið sjóðsins er að stuðla að
aukinni þekkingu þeirra sem starfa að
brunamálum á sviði brunavarna og
slökkviliðsstarfa. Sjóðurinn greiðir styrki
til rannsókna- og þróunarverkefna,
námskeiðsgjöld, ferða- og
dvalarkostnað, laun á námstíma og
styrki vegna námskeiða og
endurmenntunar. Brunamálastofnun
annast úthlutun styrkja að fenginni
umsögn brunamálaráðs.

Nánari upplýsingar veita Elísabet Pálmadóttir
skólastjóri (elisabet@brunamal.is) og Pétur
Valdimarsson (petur@brunamal.is).

Umsóknir merktar "Fræðslusjóður brunamála
2007" skal senda til Brunamálastofnunar,
Skúlagötu 21, 101 Reykjavík, fyrir 5. mars 2007 á
eyðublöðum sem fást á www.brunamal.is. Athygli
er vakin á því að styrkveiting fellur úr gildi ef styrkur
er ekki nýttur innan tveggja ára frá veitingu.

Í SKEMMTILEGU 

STARFSUMHVERFI?

VILTU VINNA
 MEÐ BÖRNUM 

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Fríkirkjuvegi 11

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

FRÍSTUNDARÁÐGJAFAR
/LEIÐBEINENDUR
Á FRÍSTUNDAHEIMILUM

Fólk 20 ára og eldra óskast í hlutastörf til að 
vinna með 6 – 9 ára börnum

List- og verkgreinum
  tónlist, myndlist, leiklist, smíði, textíl.
 Íþróttum og leikjum
Útivist og umhverfismennt
Barnalýðræði og lífsleikni 

  hópastarf, barnafundir, vinátta og samvera

Hægt er að sækja um og fá frekari upplýsingar á 
heimasíðu ÍTR, www.itr.is og hjá starfsmanna-
þjónustu ÍTR, Fríkirkjuvegi 11, í síma 411 5000

.

» Kannaðu málið á www.hhr.is

» Ráðningarþjónusta

Byggingafræðingur
/byggingatæknifræðingur
Leitum að byggingafræðingi eða byggingatæknifræðingi fyrir leiðandi fyrirtæki
í framleiðslu og hönnun forsteyptra eininga á Íslandi 

Hæfniskröfur:

Til greina kemur að ráða einstakling sem er að klára nám í byggingatæknifræði
eða byggingafræði.

Byggingaverkfræðingur 
Leitum að byggingaverkfræðingi fyrir leiðandi fyrirtæki í framleiðslu og hönnun 
forsteyptra eininga á Íslandi 

Hæfniskröfur:

Starfsreynsla í faginu æskileg en til greina kemur að ráða einstakling sem er
að klára nám í byggingaverkfræði.



Þróunarsamvinnustofnun Íslands auglýsir til umsóknar styrki til meistara- og 

doktorsnáms á starfssviði stofnunarinnar. Að þessu sinni verða veittir tveir 

styrkir til doktorsnáms og tveir til meistaranáms.

Hlutverk rannsóknastyrkja Þróunarsamvinnustofnunar Íslands (ÞSSÍ) er 

að styrkja íslenska nemendur í meistara- og doktorsnámi við háskóla til 

rannsóknarverkefna sem snerta starfssvið stofnunarinnar. Rannsóknaverkefni 

skulu nema að minnsta kosti 15 einingum af náminu og tengjast þróunar-

samvinnu á eftirtöldum sviðum:

·  Sjávarútvegi

·  Jarðhita

·  Fullorðinsfræðslu

·  Heilbrigðismálum

·  Vatns- og hreinlætismálum

·  Uppbyggingu náms á háskólasviði

·  Stefnu og straumum í þróunarsamvinnu

Sérstakan forgang hafa verkefnaumsóknir sem tengjast samstarfslöndum 

ÞSSÍ og/eða nýst geta stofnuninni í starfsemi hennar. Samstarfslönd ÞSSÍ eru 

Namibía, Malaví, Mósambík, Úganda, Srí Lanka og Níkaragúa.

Í umsókn skal gera grein fyrir tilgangi og markmiði rannsókna, framkvæmda-

lýsingu ásamt tíma- og kostnaðaráætlun, leiðbeinanda og við hvaða 

háskóla rannsókn verður unnin. Styrkirnir skiptast í tvennt: annars vegar 

rannsóknastyrki og hins vegar ferðakostnað. Reiknað er með að viðkomandi 

þurfi að kynna sér aðstæður í því landi sem rannsóknin miðar að. 

Rannsóknastyrkirnir nema að hámarki 624.000 kr. fyrir meistaraverkefni og 

1.248.000 kr. fyrir doktorsverkefni. Styrkir vegna ferðakostnaðar geta numið 

allt að 250.000 kr. og greiðast gegn framvísun staðfestra ferðareikninga.

Umsókn skal senda inn til Rannsóknaþjónustu Háskóla Íslands, sem hefur 

umsjón með styrkjunum, á sérstöku eyðublaði sem finna má á heimasíðunni 

www.rthj.hi.is

Umsóknarfrestur er til 16. mars 2007.

Nánari upplýsingar fást hjá: 

Rannsóknaþjónustu Háskólans, 

s. 525 4900, netfang: rthj@hi.is 

Þróunarsamvinnustofnun Íslands, 

Þverholti 14, sími 545 8980.

Styrkir til meistara- og doktorsnáms

Vakin er athygli á útboðum á tíðniheimildum fyrir GSM 1800 og þriðju 
kynslóð farsíma sem nú standa yfir hjá Póst- og fjarskiptastofnun.
Útboðsgögn má nálgast á vef Póst- og fjarskiptastofnunar, www.pfs.is 

Útgáfa tíðniheimilda fyrir GSM 1800 
Póst- og fjarskiptastofnun mun veita tíðniheimildir til starfrækslu tveggja nýrra 
farsímaneta skv. viðurkenndum GSM stöðlum. Allt að tveimur umsækjendum 
verður úthlutað tíðnum. Hvor tíðniheimild gildir fyrir allt landið og mun fela í 
sér tíðnisvið sem er 2 x 7,4 MHz, alls 14,8 MHz. Afhenda skal umsóknir í 
afgreiðslu Póst- og fjarskiptastofnunar bæði á pappírs- og tölvutæku formi. 
Tilboðum skal skila á skrifstofu Póst- og fjarskiptastofnunar, eigi síðar en 
þriðjudaginn 3. apríl 2007 kl 11:00. Verða tilboð þá opnuð að viðstöddum 
fulltrúum þeirra umsækjenda sem þess óska. 

Útgáfa tíðniheimilda fyrir þriðju kynslóð farsíma, IMT-2000 
Póst- og fjarskiptastofnun mun gefa út tíðniheimildir til starfrækslu þriðju 
kynslóðar farsímakerfa skv. IMT-2000 stöðlum Alþjóðafjarskiptasambandsins 
(ITU), þ.m.t. UMTS-stöðlum. Allt að fjórum umsækjendum verður úthlutað 
tíðnum. Sérhver tíðniheimild gildir fyrir allt landið og mun fela í sér tíðnisvið, 
sem hvert um sig er 2 x 15 MHz FDD og 5 MHz TDD, samtals 35 MHz.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Póst- og fjarskiptastofnunar, eigi síðar en 
mánudaginn 12. mars 2007 kl 11:00. Verða tilboð þá opnuð að viðstöddum 
fulltrúum þeirra umsækjenda sem þess óska.

ÚTBOÐ TÍÐNIHEIMILDA 
FYRIR GSM 1800 OG 3G 
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Magnús Hreggviðsson
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SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.

SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790

WWW.LYNGVIK.IS

LYNGVIK@LYNGVIK.ISSigrún Gissurardóttir, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG MILLI KL. 15-17.
BORGARHOLTSBRAUT 72 - VESTURBÆ KÓP.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 4ra herbergja sérhæð,
ásamt 34 fm sérstæðum bílskúr. Hæðin er laus til afhening-
ar strax. Verð 25,9 m.

__________ Útboð ___________

Húsfélagið að Lauganesvegi 106 - 110 óskar eftir tilboðum 
í verkið:

Laugarnesvegur 106 - 110 
Ný drenlögn og viðgerðir á lögnum í grunni

Verkið felst í að endurnýja drenlagnir í kringum
Laugarnesveg 106 – 110 ásamt viðgerðum á lögnum í 
kjallara hússins og frágangi. 

Helstu magntölur eru: 

Endurnýjuð hellulögn 150 m2

Jarðvegsskipti undir hellum 130 m2

Drenlagnir og lagnaskurður 100 m 
Frágangur sökkuls 112 m2

Viðgerð á steyptu gólfi   30 m2

Lokaskiladagur verksins er 15. maí 2007.

Útboðsgögnin verða seld hjá Verkfræðistofunni Hnit h.f.,
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með
þriðjudeginum 13. febrúar n.k. á 5.000 kr hvert eintak.

Tilboð verða opnuð á sama stað miðvikudaginn 28.
febrúar 2007 klukkan 11:00.

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

Lækur og tjörn í garði og brú. Góður bílskúr.  
Verð 45 m. 

Sigríður og Kristján taka á móti gestum.

DALATANGI 8 - MOSFELLSBÆ
OPIÐ HÚS í dag frá kl. 15-16

Fr
um

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



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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Um er að ræða gott, (miðju eining), 6 hesta hús á félagssvæði
Andvara við Blesavelli í Garðabæ. 3 x 2ja hesta stíur. Ný milli-
gerði, ný kaffistofa á millilofti. Hlaða og hnakkageymlsa. Þó
nokkuð endurnýjuð eign. Gerði er sameiginlegt með einum
öðrum. Góð staðsetning. V. 6,5 millj.

BLESAVELLIR - GARÐABÆ

Nýkomið í einkasölu glæsileg ný, vönduð 12 hesta hús. Um er
að ræða 5 hús í lengju. Allt sér, hitaveita. Húsin afhendast
fullbúin að utan, hitalögn í stéttum og gerði frágengið. Að
innan nær tilbúið undir tréverk. Frábær staðsetning og
reiðleiðir. Hús í sérflokki. Byggingaraðili er Jón og Salvar ehf.
V. frá 16,9 millj.

SÖRLASKEIÐ - HF SÍÐUSTU HÚSIN

Fr
u

m

HESTHÚS

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Fr
um

OPIN HÚS Í DAG MILLI KL: 16-18

Veghús 27 112 Reykjavík

Mjög glæsileg og sérstaklega rúmgóð 140,3fm penthouse íbúð á 3. og 4. hæð í góðu fjöl-
býli. Íbúðin er á tveimur hæðum og er neðri hæðin með forstofu, stofu, borðstofu, eld-
húsi, gestasnyrtingu, geymslu og góðum ca. 20 fm suðursvölum. Gólfefni á neðri hæð er
sérlega vandað gegnheilt Curupay parket. Á efri hæð eru 3 stór svefnherbergi, baðher-
bergi og þvottahús / geymsla. Gólfefni er gegnheilt Curupay parket og Hlynur. Sérsniðin
gluggatjöld eru fyrir öllum gluggum. Mjög opin og skemmtileg eign. 

Þór og Hulda taka vel á móti ykkur í dag milli kl : 16-18. (4894)

OPIÐ HÚS Í DAG 
sunnudag 11.02.2007 

KL. 14:30 - 15:30

Fr
um

Góð, talsvert endurnýjuð 101,2 fm 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta stað. 
Sér inngangur.  
Verð kr 25,5 millj.

Halla Hrund tekur vel á móti ykkur 
í dag milli kl. 14:30 og 15:30

BÓLSTAÐARHLÍÐ 5, 
REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson, 
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN Erlendur

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 14-15
ÞRÖSTUR GESTSSON, SÖLUFULLTRÚI STÓRBORGAR
FASTEIGNASÖLU, TEKUR Á MÓTI GESTUM. 
Magnús Benediktsson á bjöllu.
RJÚPUFELL - 109 RVK
Góð 109,2 fm. 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð með yfir-
byggðum svölum.  Forstofa
með Mustangflísum á gólfi.
Hol er með parketi á gólfi og
þaðan er gengið inn í her-
bergi íbúðarinnar. Hjónaher-
bergi er með parketi og góðum skápum. Tvö barnaher-
bergi eru í íbúðinni og eru þau með parketi og skápum.
Baðherbergi er með flísum á gólfi, hvítum skáp undir
vaski ásamt öðrum hliðarskáp. Eldhús er með eldri inn-
réttingu, burstuðu stáli á milli skápa og á sökklum. Sval-
ir eru yfirbyggðar og vísa í suðvestur. Húsið að utan er
álklætt og þakið er nýlegt. Stutt í alla helstu þjónustu.
Góð eign á góðum stað. 
17.700.000,-

Fr
um

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Sérlega fallegt nýlegt tvílyft einbýli með tvöföldum innbyggðum bílskúr,
samtals 300 fm. Efri hæð: Forstofa, gestasnyrting, hol, eldhús, stofa
(borðstofa), herbergi, arinn í stofu, stórar suður- svalir, innangengt í bílskúr.
Neðri hæð: 4-5 rúmgóð herbergi, baðherbergi, sjónvarpsskáli, geymsla ofl.
Einstök staðsetning og útsýni.

GAUKSÁS HF. - EINBÝLI
ÚTSÝNI, HAGSTÆTT VERÐ

Fr
um

Fr
um

Opið hús á milli 14 og 16
Lindarberg 56 A í Hafnarfirði

Í dag býðst þér og þínum að skoða
þessa gullfallegu 181 fm íbúð. Hellu-
lögð innkeyrsla með snjóbræðslu.
Innbyggður bílskúr. Grill suð-vestur svalir. Einstakt útsýni. Fal-
legar innréttingar eru frá Axis. Parket og flísar eru á gólfum.
Fjögur svefnherb. Hér er hátt til lofts og
vítt til veggja. Verð 42,9 millj.

Anna Jónína tekur vel 
á móti ykkur.

Fyrstur kemur fyrstur fær.

Suðurlandsbraut 20  
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22  
Sími 565 8000 

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 14-15
GUNNAR ÓLASON, SÖLUFULLTRÚI STÓRBORGAR FAST-
EIGNASÖLU TEKUR Á MÓTI GESTUM.
HOLTSGATA - 101 RVK
Ný og glæsileg
2ja herbergja,
68,3 fm íbúð í
lyftuhúsi ásamt
stæði í bílskýli á
góðum stað í
Vesturbænum.
Íbúðinni verður
skilað fullfrá-
genginni að inn-
an, án gólfefna,
nema á baði sem verður flísalagt.  Húsið skilast fullfrá-
gengið að utan, útveggir múraðir og málaðir með ljós-
um lit og klæddir með báraðri álklæðningu. Bílakjallari
verður með innkeyrslu frá Bræðraborgarstíg.  Íbúðin er
í göngufæri frá miðbænum.
22.900.000,-

Fr
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Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

260 fm einbýli mið-
svæðis í Njarðvík.
Stutt í þjónustu og
skóla. Fimm svefn-
herbergi. Stór ver-
önd með heitum
potti og skjólveggj-
um. Í kjallara er inn-
angengt í fullbúinn
bílskúr. Laust fljót-
lega. Verð 28,8 millj.

Þorbjörg tekur á móti gestum s: 824-2196

OPIÐ HÚS KL. 13-15 
NJARÐVÍKURBRAUT 21 - NJARÐVÍK

Fr
um

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

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

Falleg og mikið endurnýjuð 70 fm 3ja herb. íbúð í kjallara
þ.m.t. 2,8 fm sér geymsla í góðu fjölbýli í vesturbænum. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús með nýlegri innréttingu, 2 her-
bergi, bjarta stofu og baðherbergi sem er flísalagt í gólf og
veggi. Nýleg gólfefni. Stór sameiginlegur garður með leikað-
stöðu. Verð 16,5 millj.

Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16
Verið velkomin.

Hjarðarhagi 40
Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð
Opið hús í dag frá kl. 15-16

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. 

Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 15-16.
Verið velkomin.

Bólstaðarhlíð 32
Neðri sérhæð ásamt bílskúr
Opið hús í dag frá kl. 15-16

Góð 108 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð, íbúð 0201, þ.m.t.
4,8 fm sér geymsla í kj. Nýleg innrétting og nýleg tæki
eru í eldhúsi, björt parketlögð stofa með útg. á rúm-
góðar svalir til suðvesturs, sjónvarpsherbergi, 2 svefn-
herbergi og flísalagt baðherbergi. Parket á gólfum. Hús
nýlega málað hið ytra. 21 fm bílskúr fylgir íbúðinni.
Verð 25,5 millj.

Til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Verið velkomin.

Háaleitisbraut 56
Falleg 4ra herb. íbúð með bílskúr.
Opið hús í dag frá kl. 14-16

OPIN HÚS Í DAG

Fr
um



Fr
um

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

Sérlega vandaðar ca 124 fm 4ra herb. íbúðir í 9
hæða lyftuhúsi.

Afhendast fullbúnar en án gólfefna

Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf

Vandaðar innréttingar

Sjónvarpsdyrasími

Afhending við kaupsamning
Verð án bílageymslu frá 25,4 millj.
Verð með bílageymslu frá 26,6 millj.

Glæsilegar fullbúnar 126-130 fm 4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í 9 hæða lyftuhúsi.

Afhendast fullbúnar m/parketi og flísum á
gólfum

Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf

Vandaðar innréttingar frá Parka

Sjónvarpsdyrasími

Afhending við kaupsamning

Þeir sem staðfesta kaup um helgina fá ísskáp
og uppþvottavél að verðmæti 225 þús. að auki.

Verð frá 26,3 millj. 

Fallegar og vandaðar íbúðir með stæðum í
bílageymslu í 5 hæða lyftuhúsi.

Afhendast fullbúnar en án gólfefna
Vandaðar innréttingar og tæki
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
Yfirbyggðar svalir með rennihurð
Afhending fljótlega

Þrjár fullbúnar sýningaríbúðir á 3. hæð

3-4ra herb. m/stæði verð frá 22,1 millj.
4ra herb. m/stæði verð frá 21,9 millj.
5 herb. m/2 stæðum verð 30,9 millj.

OPIN HÚS KL. 14-16OPIN HÚS KL. 14-16
Drekavellir 26 

Hafnarfirði
Drekavellir 18 

Hafnarfirði
Eskivellir 7 
Hafnarfirði

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Hraunbær 37-41 Hveragerði. 
Um er að ræða 3 hús í sömu lengjunni og eru húsin
118,3fm 3 herbergja með innbyggðum 25 fm bílskúr

Fr
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Húsið er vel staðsett innst í botnalanga. Húsinu verður skilað fullkláruðu að utan með grófjafnaðri lóð. Húsin eru
byggð úr forsteyptum einingum með svörtum salla frá Borg einingarverksmiðju. Gluggar verða hvítmálaðir með
gasfylltu K gleri. Grófjöfnuð lóð. Innveggir eru úr gipsi og verða allir innveggir spartlaðir og grunnaðir. Loft í
anddyri, herbergjum, salerni, þvottahúsi, stofu og eldhúsi verða einangruð og plöstuð, mikil lofthæð. Hitakerfi er
lagt í gólf. Bílskúrinn verður sandspartlaður.  Eignirnar skiptist í: Anddyri, hol, 2 herbergi, baðherbergi, stofa,
eldhús, þvottahús, geymsla og bílskúr. Verð frá 20,8millj. Sigurður tekur vel á móti ykkur í dag frá kl. 14-16.

• Vídeóleiga og grill
• Ís og sælgæti
• Lottó og spilakassar
• Góð velta 

• Rekstur er í góðu leiguhúsnæði 
• Borð og stólar fyrir viðskiptavini
• Bílalúgur sem afgreitt er út um 
• Kælar, ísvélar og grilllína

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali

Fr
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Söluturninn Bíógrill 
Starengi 2, 112 Reykjavík

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Á frábærum útsýnisstað í Ásahverfinu í Garðabæ
er til sölu sérlega fallegt og vel skipulagt 302,2 fm.
tvílyft einbýlishús, þar af er bílskúr 33 fermetrar.

Nánari upplýsingar 
í síma 846 3676 eða 897 7155.

BREKKUÁS 3 - GARÐABÆ 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 14-16 

Fr
um

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is
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Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, Hdl. & löggiltur fasteignasali

Um er að ræða gistiheimilið að Borg-
abraut 4, Hólmavík. Í húsinu eru 8-10
gistiherbergi auk 4ra herbergja íbúðar.
Besti bókunartíminn á næsta leiti.

Nánari upplýsingar veitir 
Jóhanna Halldórsdóttir í síma 868-4112

Gistiheimili - VGistiheimili - Vestfjörðumestfjörðum

Jóhanna Halldórsdóttir
Sölumaður

noa@vidskiptahusid.is

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

MOSFELLSBÆR
LÓÐIR FYRIR EINBÝLISHÚS!

Höfum í einkasölu 5 mjög vel staðsett-
ar lóðir fyrir einbýlishús. Mjög glæsilegt
hússtæði. Mikið útsýni. Á lóðunum má
byggja ein- og tvílyft hús. 

Engar reglur um úthlutun, 
fyrstur kemur fyrstur fær!

Fr
um



Hafnarfirði, Fjarðargötu 17 

Sími 520 2600, Fax 520 2601

Netfang as@as.is 

Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Glæsileg fullbúið parhús á frábærum útsýnisstað
innst í botnlanga við opið svæði. Húsið er allt sérlega
vandað með fallegum innréttingum, náttúrusteini og
parketi á gólfum. Upptekin loft með halogen lýsingu.
Þrjú góð svefnherbergi. Flísalagðar svalir og verönd.
Hellulagt bílaplan með hita. Glæsilegt útsýni allan
fjallahringinn og út á sjó. Verð 44,9 millj.

Jón Örn sölumaður verður á staðnum.

BLIKAÁS 56 - HAFNARFIRÐI 
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 13-15

Fr
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Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Opið hús í dag á milli 14:00 - 15:00

GLÓSALIR 7 -  SALAHVERFI Í KÓP.
ÍBÚÐ 0204 (EINAR OG HALLDÓRA)

Fasteignasalan Klettur er með í sölu fallega og vel staðsetta eign við
Glósali 7 í Kópavogi. Um er að ræða stóra 107,1 fm þriggja herbergja
íbúð á 2. hæð (fyrstu miðað við inngang hússins), íbúðin er snyrtileg og
vel frágengin og af flísalögðum svölum er gott útsýni í suður og vestur. Ekki
stæði í bílageymslu. Gott útsýni. Nánari lýsing á eigninni: Þegar komið er
að húsinu er gengið að íbúðinni í gegnum snyrtilega sameign, þegar inn í
íbúðina er komið þá opnast inn í rúmgott alrými eða forstofu, þar er skápur
og úr alrýminu er aðgangur að herbergjum íbúðarinnar, herbergin eru
rúmgóð með skápum, gólfefni á íbúðinni er eikarparket, baðherbergið er
stórt með bæði baði og sturtu, baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, hvít
innrétting. Hjónaherbergið er með góðum skápum. Kirsuberjaviður er í
innréttingum að mestu leiti og maghony hurðar í íbúðinni, góð tæki eru í
eldhúsi og falleg innrétting og borðkrókur, flísalagt er á milli innréttinga í
eldhúsi, stofan er rúmgóð með útgangi út á flísalagðar suðursvalir með
frábæru útsýni. Sérgeymsla íbúðarinnar 8,2 fm (hluti af heildarfm- tölu
íbúðar) er á jarðhæð. Mjög stutt er í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Í
húsinu er fordæmi og leyfi (samþykki húsfélags) fyrir því að loka
svölum með gleri sé það eitthvað sem nýjum eiganda gæti hentað.

Sölumaður frá Kletti fasteignasölu verður á staðnum.

Fr
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Sigurður Hjaltested 
löggiltur fasteignasaliFr

u
m

Heimalind 10 - Kópavogur
OPIÐ HÚS Í DAG KL.15-16

Endaraðhús m/bílskúr 4ra herb. samtals 157,6 fm 
í Lindarhverfi. 3 svefnherbergi, ágætlega rúmgóð 
stofa. Eldhús með innréttingu í kirsuberjarvið. 
Innangengt inn í bílskúr frá íbúð. Allar innréttingar 
og parket eru úr dökkum við sem gerir heildarsvip 
íbúðarinar mjög fallega. Ásett verð 45,9 millj.
Reynir s. 820 2145 og Bergur taka á móti áhuga-

sömum. Verið velkomin, sjón er sögu ríkari.

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s

opið
hús

EINA VIÐSKIPTABLAÐIÐ SEM ÞÚ ÞARFT

Með Fréttablaðinu alla miðvikudaga Í hádeginu kl 12:12 á Stöð 2 Markaðurinn á Vísi alla daga

VIÐSKIPTAFRÉTTIR
ALLA DAGA VIKUNNAR

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali - Ágústa Hauksdóttir, löggiltur fasteignasali - Freyja Sigurðardóttir, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Fullbúnar íbúðir í algjörum sérflokki.

Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar.

Granít í borðplötum og sólbekkjum.

Vönduð gólfefni parket og flísar.

Baðherbergi með hornbaðkari ásamt

sturtuklefa. Vönduð innrétting.

Innfelld halogen lýsing í loftum.

Tvennar svalir á efri hæðum.

Afgirtar verandir á neðri hæðum.

Allur frágangur í algjörum sérflokki.

Afhending við kaupsamning.

Neðri hæð 132 fm verð 34 millj.

Efri hæð 137 fm verð 36 millj.

Sölumenn Hraunhamars á staðnum.

OOppiiðð hhúúss BBaauuggaakkóórr 44 KKóóppaavvooggii,, mmiillllii kkll.. 1144--1155

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
BByyggggiinnggaarraaððii ll ii TTrrééááss eehhff



Skólavörðustíg 13
SÍMI 510 3800
FAX 510 3801

www.husavik.net
Reynir Björnsson

Lögg. fasteignasali

HÚSAVÍK – ÞAR SEM GOTT ORÐSPOR SKIPTIR MÁLI

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Markarflöt 20 - Tvöfaldur skúr

Fr
um

Mjög fallegt og frábærlega staðsett 267 fm einbýli á einni hæð og hálf neðri hæð. Sex til sjö
herbergi. Góðar stofur ásamt sólstofu. Bílskúr er tvöfaldur með rafmagni, hita og fjarstýrðum
hurðaopnurum. Sunnan við húsið er timburlögð sólverönd. Lóðin, sem er 1.200 fm, er skjól-
sæl, vel gróin og í góðri rækt. Húsið hefur verið  klætt með steniklæðningu. Til greina kemur
að taka eign upp í kaupverð.  Húsið er laust nú þegar. Áhv. ca 36 millj. hagstætt lán í erlendri
mynt. Verð 64,8 millj. Við bjóðum gesti velkomna til að skoða eignina í dag frá kl. 14-15.
Teikningar á staðnum. 

Opið hús í dag frá kl. 14-15
Trönuhjalli 11 - Útsýni

Falleg 77,6 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð á góðum og vinsælum stað í Suðurhlíðum Kópa-
vogs. Eingin skiptist í anddyri, símakrók, gott eldhús m/borðkrók, fallega stofu m/eikarparketi
og suður svalir með miklu útsýni. Flísalagt bað með baðkeri og tengi fyrir þvottavél. Tvö góð
svefnherbergi með eikarparketi á gófli. Verð 18,9 millj.

Sveinn Reynir býður gesti velkomna í dag frá kl. 14-15. 
Bjalla merkt Sveinn Reynir (íbúð 203). Teikningar á staðnum.

Laugavegi 97 l sími 440 6000

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

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

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

ÁLFHEIMAR 31 - 105 REYKJAVÍK

Verð 37,9 Millj.

www.domus.is

Sölusýning
í dag á milli kl. 14 og 14:30

Gullfalleg 78,7 fm. 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í nýlegu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu. Um er að ræða vandaða og vel skipulagða eign. Allar
innréttingar sérsmíðaðar, öll lýsing er hönnuð af Lumex. Stórar svalir sem
snúa til suðurs.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

ÁLFKONUHVARF 65 - 203 KÓPAVOGUR

Verð 20,9 Millj.

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

Mjög góð hæð og ris ásamt rúmgóðum bílskúr. Samtals birt stærð 196 fm.
Tvær stofur,tvö baðherbergi, fimm svefnherbergi. Parket á flestum gólfum,
gas eldavél. Mikið endurnýjuð t.d.ofnalagnir, gler á neðri hæð og rafmagn.
Falleg eign þar sem er stutt í skóla og í miðbæ Hafnarfjarðar.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GRÆNAKINN 22 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 34,9 Millj.

Sölusýning
í dag á milli kl. 15 og 15:30

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

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

KELDUHVAMMUR 9 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

Verð 30,9 Millj.

Sölusýning
í dag á milli kl. 15 og 15:30

Húsið er alls um 300  fm og skiptist í 6 svefnherbergi, 2 stofur, eldhús,
þvottahús, forstofu, 2 baðherbergi, vinnuherbergi, sjónvarpshol  og bílskúr
sem er um 30 fm. Innréttingar og innihurðir eru úr kirsuberjarviði. Í dag er
húsið innréttað sem tvær íbúðir en mjög lítið mál er að breyta því aftur í
fyrra horf. Glæsileg eign með miklu útsýni.

Halldór Jensson 
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

LINDARBERG 64 - 220 HAFNARFJÖRÐUR

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

Höfum í einkasölu jörðina Hjaltastaði í Skagafirði. Á jörð-
inni er nú rekið kúabú. Selst með bústofni, greiðslumarki í
mjólk og landbúnaðartækjum. 
Nánari uppl. hjá fasteignasölunni.

„Skín við sólu Skagafjörður“„Skín við sólu Skagafjörður“

Höfum í sölumeðferð Hítarneskot í Borgarbyggð. Jörðin
liggur vestanvert að ósi Hítarár. Veiðihlunnindi. Einstök
náttúrufegurð og útsýni. 
Landstærð jarðarinnar er um 455 ha. 

Skiptir útsýnið máli?Skiptir útsýnið máli?

SVEITASÆLA 
Höfum kaupendur að jörðum á 

Vestfjörðum, Dölum eða Snæfellsnesi.
Rétt eign verður staðgreidd. Fullum trúnaði heitið.  

Uppl. gefur Jóhanna Halldórsdóttir, s. 868-4112.
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Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300
-  he i l shugar  um þinn hag -

OPIN HÚS Í DAG
Austurströnd 8 - 0604

Opið hús kl. 14:00-15:00
• Nýlegt parket
• Þvottahús á hæðinni
• Lyftuhúsnæði 
• Bílskýli
• Húsið er klætt að utan
• Verð 24,9 m

Hrafnhildur sími 894 3800

Háberg 3 - 0104
Opið hús kl. 15:00-16:00

• 3ja herbergja á 1.hæð
• Sér inngangur og stór verönd
• Mikið endurnýjuð
• Verð kr. 19,5 millj.

Vilborg G Hansen s.895 0303

Gauksás 21 - Hafnarfjörður
Opið hús kl. 17:00-17:30

• Glæsilegt 6 herb. 218,8 fm raðhús
• Mustang flísar og gæðaparket á gólfum
• Flísalagður bílskúr með sjálfvirkum opnara
• Hurðir úr mahogny og góðir skápar
• Eldhús frá InnX með 90 sm gaseldavél
• Verð 49.900.000

Kolbeinn sími 694 9100

Lækjasmári 6 - 0702
Opið hús kl. 15:00-16:00

• 3ja herbergja á 7 hæð
• Yfirbyggðar svalir
• Séð er um þrif
• Bílskýli
• Verð 27,9 m

Hrafnhildur sími 894 3800

Kristnibraut 27 - 0301
Opið hús kl. 14:00-15:00

• 4ra herbergja með lokuðu bílskýli
• Vandaðar innréttingar úr Kirsuberjavið
• Suðursvalir og útsýni
• Verð 26,9 millj.

Vilborg G Hansen s.895 0303

Miklabraut 66 - 0001
Opið hús kl. 14:00-15:00

Ljósheimar 12, íb. 802 - 0802
Opið hús kl. 14:00-15:00

• 4ra herbergja íbúð í lyftuhúsi
• Þvottahús innan íbúðar
• Húsvörður
• Sér inngangur
• Að hluta til endurnýjuð
• Verð kr. 21.900.000.

Sjá nánari lýsingu á husid.is. 
Verið velkomin

Heil shugar  um þinn hag

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Glæsileg eign í Palomares, sem
er í hefðbundnum spænskum
bæ, Almería við Desert Springs
Golfvöllinn.

Kjarni með sundlaugagarði í
göngufæri við góða baðströnd. 

Bílgeymsla í kjallara. 

Öll þjónusta í nágrenninu. 

Fríar skoðunarferðir (ef af kaup-
um verður). 

Einstök kjör í boði.

Hafið samband og bókið skoð-
unarferð

Fjöldi eigna í boði.

• Rúmgóð 3ja herbergja 107,1 fm kjallaraíbúð
• Vel staðsett miðsvæðis með Klambratúnið beint á móti
• Öll rými íbúðar nema baðherbergi og geymsla snúa frá götu.
• Gengið er inn á austurenda húsinns.
• Verð 18,5

Lilja og Einar taka vel á móti ykkur 
Nánari upplýsingar gefur Ólafur 693-4868

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Heimir Hafsteinn Eðvarðsson sölumaður
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður

Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Vilborg G. Hansen sölumaður
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Rannveig Sveinsdóttir móttaka
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson framkv.stjóri










