
Rafvirkjar - verkstjórn
Óskum eftir rafvirkja til þess að sjá um verkstjórn

Starfssvið:
 rumsjón með starfsmönnum og verkefnum á vinnustöðum

• Ýmis tilfallandi verkefni
Hæfniskröfur:
• Rafvirkjamenntun skilyrði

 góða reynslu af rafvirkjastörfum
• Drífandi og áhugasamur einstaklingur

• Stundvísi

Nánari upplýsing  ð veitir Hjörleifur Hjörleifsson
í síma 861-4045.

Umsóknir sendist á hjolli@rafvirkjameistarinn.is
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- vi› rá›um

Launafulltrúi me› reynslu

Húsasmi›jan leitar a› launafulltrúa til a› ganga til li›s vi› gó›an
hóp starfsmanna.

Vi› leitum a› talnaglöggum, nákvæmum og skipulög›um einstaklingi sem getur starfa›
sjálfstætt og s‡nt frumkvæ›i í starfi sem flessu. Mikil áhersla er lög› á röggsemi, sveigjanleika
og samskipta- og samstarfshæfni.

Í bo›i er fjölbreytt og krefjandi starf. Nái› samstarf er vi› a›ra starfsmenn.
Starfshlutfall er 100%.
Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 26. febrúar nk. Númer starfs er 6320.

Nánari uppl‡singar um störfin veita Gu›n‡ Sævinsdóttir og Ari Eyberg.
Netföng: gudny@hagvangur.is og ari@hagvangur.is

Húsasmi›jan hf. er stærsti sölua›ili
byggingarvara á Íslandi og eitt af 25
stærstu fyrirtækjum landsins.
Húsasmi›juverslanir eru tuttugu og
ein á landsvísu. Í verslunum okkar
höfum vi› á bo›stólnum yfir 80
flúsund vörutegundir.

Hjá Húsasmi›junni starfa a› jafna›i
um 750 manns á öllum aldri.

Vi› leggjum mikla áherslu á a›
starfsmenn eigi fless kost a› eflast
og flróast í starfi.

www.husa.is

Starfssvi›
Ábyrg› á launaútreikningum
Grei›sla á launum og launatengdum
gjöldum
Afstemmingar vegna launali›a
Uppl‡singagjöf til starfsfólks
Önnur verkefni sem tilheyra launavinnslu

Hæfniskröfur
Gó› reynsla af launaútreikningum skilyr›i
fiekking á kjarasamningum
Mikill kostur ef vi›komandi hefur unni›
me› launakerfi SAP
Kostur ef vi›komandi hefur unni› me› 
Bakvör›
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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.
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Rannsóknasetur
verslunarinnar

Orkuveita Reykjavíkur óskar eftir að ráða verkstjóra:

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 endurnýjan-

legum 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 

vinnuumhverfi 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

ÍS
L

E
N

S
K

A
/S

IA
.I

S
/O

R
V

 3
62

91
 0

2/
07

Orkuveita Reykjavíkur auglýsir eftir fjölhæfum einstaklingi til að hafa umsjón með 
5-6 manna vinnuhópi starfsmanna sem eru í starfsendurhæfingu. Vinnuhópurinn 
mun sinna sérverkefnum á vegum Orkuveitunnar auk ýmissa viðvika fyrir eldri 
borgara og öryrkja.

Starfsmaðurinn mun skipuleggja dagleg verkefni hópsins og veita einstaklingunum 
í hópnum hvatningu og stuðning í starfi.

Helstu verkefni:
• Verkstýring og utanumhald daglegra verkefna
• Hvatning og stuðningur við starfsmenn hópsins
• Þátttaka í þróun og stýringu vinnuhópsins
• Samskipti við þá sem njóta þjónustu hópsins

Hæfnikröfur:
• Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
• Skipuleg vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
• Góð verkkunnátta er nauðsynleg og reynsla af verkstjórn æskileg 
• Áhugi og skilningur á mannlegum fjölbreytileika 

Verkefnið er samstarfsverkefni Orkuveitu Reykjavíkur, Þjónustumiðstöðvar Laugardals og
Háaleitis, Svæðisskrifstofu um málefni fatlaðra í Reykjavík og klúbbsins Geysis. 

Nánari upplýsingar veitir Sólrún Kristjánsdóttir, Orkuveitu Reykjavíkur, í síma: 516-6825,
netfang: solrun.kristjansdottir@or.is 
og Sigrún Þórarinsdóttir félagsráðgjafi, Þjónustumiðstöð Laugardal og Háaleiti, í síma 
4111500, netfang: sigrun.thorarinsdottir@reykjavik.is

Umsækjendur eru vinsamlega beðnir að sækja um störfin á heimasíðu Orkuveitu
Reykjavíkur: www.or.is og senda jafnframt ferilskrá. Farið er með allar umsóknir sem 
trúnaðarmál. Umsóknarfrestur er til 4. mars 2007.

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst.
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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



Anna Kristmundsdóttir 
leikskólakennari hefur 
all sérstæða aukavinnu. 
Hún þrífur og straujar 
prestakraga og saumar 
nýja ef með þarf.

Aðalstarf Önnu er umsjón 
frístunda við Álftanesskóla 
en þegar heim er komið 
saumar hún og stífar presta-
kraga eftir pöntunum. 
Hverju skyldi það sæta?

„Það kom þannig til að 
ömmusystir mín og nafna 
sinnti þessu starfi í 60 ár og 
ég var dálítið að hjálpa 
henni síðustu misserin. Það 
var dálítil pressa á mig að 
láta þetta ekki fara úr ætt-
inni sérstaklega af því ég 
héti nafninu hennar. Frænka 
mín var vinnukona á heimili 
Jóns Helgasonar biskups í 
kringum 1940. Þar lærði 
hún þessa iðn og sá um hana 
alveg fram í andlátið. Hún 
dó í desember 1999. Það 
hefur líklega verið veturinn 
1996 sem ég fór að læra hjá 
henni og hjálpaði henni þó 
nokkuð eftir það.“

Anna lætur það ekki 
pirra sig þó prestakragarnir 
taki sitt pláss á stofuborð-
inu. „Það er allt á hvolfi 
meðan á þessu stendur sem 
er aðallega fyrir jól, páska 
og fermingar,“ segir hún 
brosandi. Hún kveðst vera 
svo gæfusöm að þykja 
skemmtilegt að vinna í 
höndunum. Það hafi hún í 
genunum. „Ég ólst upp við 

hannyrðamenningu. Ömmur 
mínar voru alltaf með heklu-
nálar eða prjóna og mamma 
saumaði fyrir fólk í mörg 
ár,“ rifjar hún upp. 

Mest segir Anna að gera í 
að þrífa og strauja kragana. 
Hún sinni viðgerðum ef þörf 
krefji og kunni að sauma þá 
frá grunni. Hún segir krag-
ana misskítuga þegar þeir 
komi og bendir á að þeir þoli 
lítið. „Ef prestur fer fram í 
kirkjudyr og kyssir marga 
gesti getur ein varalita-
klessa gert kragann ónot-
hæfan. Þá verður hann að fá 
þvott,“ segir hún og lýsir 
meðferðinni.

„Ég legg kragana í bleyti 
og þvæ þá í þvottavél. Svo 
bý ég til sérstakt stífelsi úr 
tvennskonar vaxi og fleiri 
efnum. Því er nuddað í krag-
ann og hann látinn þorna. 
Síðan er hann bleyttur aftur 
upp og straujaður með sér-
stökum járnum.“

Anna segir hafa dregið 
úr notkun stóru prestakrag-
anna á síðari árum því yngri 
prestar noti minni kraga við 
flest tækifæri. Hún telur 
þetta handverk því hverf-
andi en hefur samt kennt 
það tvívegis á námskeiðum í 
Kópavogi.

„Þó eftirspurn eftir þess-
ari þjónustu fari minnkandi 
er mér léttir að vita að fleiri 
kunni handbrögðin en ég,“ 
segir hún. „Mér fannst það 
kvöð eftir að frænka dó að 
sitja ein uppi með ábyrgð-
ina og geta illa vísað á aðra.“

Stífar presta-
kraga í stofunni

Öflugt fyrirtæki í forystuhlutverki

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. er framsækið 
og leiðandi fyrirtæki á sviði drykkjarvöru.
Markmið fyrirtækisins er að vera besta markaðs- 
og sölufyrirtæki landsins. 

Hlutverk Ölgerðarinnar er að bjóða upp á heildar-
lausnir á drykkjarvörumarkaði með hágæða vöru 
og þjónustu. Fyrirtækið er eitt elsta fyriræki 
landsins með sterka gæðaímynd og hefur m.a. 
unnið Íslensku ánægjuvogina 5 ár í röð.

Á meðal vörumerkja má nefna Appelsín og Malt, 
Pepsi, Pepsi Max, Kristal, Smirnoff, Rosemount, 
Penfolds, Masi, Cato Negro, Grand Marnier, 
Gordons, Egils Gull, Egils Lite, Tuborg, Frissi 
Fríski, Doritos, Lays og Gatorade. Ölgerðin leggur 
ennfremur mikla áherslu á öfluga vöruþróun. 

Hjá fyrirtækinu starfa um 140 starfsmenn með 
víðtæka þekkingu, menntun og reynslu sem 
sameiginlega hafa skapað metnaðarfullt og 
jákvætt vinnuumhverfi.

Ölgerðin Egill Skallagrímsson ehf. óskar eftir að ráða starfsmann 

í framleiðsludeild fyrirtækisins:

Vélgæsla:
• Starfið felst í umsjón og eftirliti með nýjum vélbúnaði í framleiðslulínu.

Unnið er á vöktum aðra vikuna í dagvinnu, mán. - fös. 
og hina vikuna á kvöldvakt, mán. - fim.
Leitað er eftir duglegum og áhugsömum einstaklingum 
með sterka ábyrgðartilfinningu.
Einungis reyklausir einstaklingar koma til greina.

Áhugasamir sendi greinagóða umsókn sem tilgreinir menntun, reynslu 
og fyrri störf til Ölgerðarinnar, Grjóthálsi 7-11, eða á netfangið ee@egils.is
fyrir 26. febrúar nk.

Farið verður með umsóknir sem trúnaðarmál og þeim öllum svarað

Nánari upplýsingar um starfið veita Elísabet Einarsdóttir starfsmannastjóri 
í síma 580 9029 og Hreinn Pálmason verksmiðjustjóri í síma 580 9044.

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

Vélgæsla
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Eykt ehf. /  Lynghálsi 4 /  110 Reykjavík

Sími: 595 4400 /  Fax: 595 4499

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

Bjarni Haukur Þórsson 
er einna þekktastur fyrir 
leik sinn í Hellisbúan-
um. Hann er öllu minna 
þekktur fyrir störf sín í 
Landsbankanum.

Fyrsta starf Bjarna var 
blaðburður sem hann vill 
sem minnst ræða um. Hann 
er mun hreyknari af sumar-
starfi sínu í Landsbankan-
um við Hagatorg. Þá var 
hann 15 ára og fékk einkar 
skemmtilega vinnufélaga. 
„Eins og flestir vita þá er 99 
prósent starfskrafts í þjón-
ustustörfum útibúa kven-
fólk,“ segir Bjarni. „Þetta 
voru konur á besta aldri og 
eftir sumarið var ég kominn 
á kaf í kjaftasögurnar, upp-
skriftirnar og kvennabar-
áttuna.“

Bjarni eyddi öllum kaffi-
tímum og hádegishléum 
með konunum og segir hann 
það hafa verið merkilega 
reynslu fyrir 15 ára strák. 
„Það opnaðist þarna nýr 
heimur,“ segir Bjarni.

Bjarni var notaður í 
ýmist snatt og sumarafleys-
ingar en helsta ábyrgð hans 
var að afgreiða ávísana-

hefti. „Þetta var á tímum 
ávísanna. Þá kom fólk í 
bankann þegar heftið var 
tómt og fékk nýtt hjá mér,“ 
segir Bjarni. „Þetta var ægi-
legt ábyrgðastarf, fékk fólk 
til að skrifa undir á blað og 
svo fékk það nýtt hefti.“

Bjarni staldraði ekki 
lengi við í bankanum en 
hann veltir því stundum 
fyrir sér hvað hefði gerst 
hefði hann haldið sig hjá 
dömunum í bankanum. „Þú 
sérð að þetta eru orðin 
þónokkur ár. Ef ég hefði 
haldið áfram hefðu þeir 
ekki verið að selja Bjöggun-
um bankann heldur mér,“ 
segir Bjarni og hlær. „Ann-
ars er ég svo heppinn að 
vera að vinna við akkúrat 
það sem mér finnst 
skemmtilegast, leikhús og 
sjónvarp, þannig að ekki 
kvarta ég.“

Leikhúsið á allan hug 
Bjarna núna en hann er 
nýbúinn að frumsýna nýjan 
einleik: Pabbinn. Þar fjallar 
hann um föðurhlutverkið á 
gamansaman hátt. Síðast 
voru það samskipti kynj-
anna sem Bjarni tók fyrir í 
Hellisbúanum þannig að 
hann er ekki langt frá forn-
um slóðum.

Vann með konum 
á besta aldri

ÞAR SEM ALLT SNÝST
UM FÓTBOLTA!

NÝTT Á GRAS.IS

Leikir Skemmtun

NÚ FÆRÐU GRAS.IS
FÉTTIR Í SÍMANN!





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

FORRIT
ARI

Gagarín óskar eftir að ráða forritara. Við leitum að
tölvunar- eða verkfræðingi með reynslu af
hugbúnaðarþróun. Verkefnin eru þróun á
tæknilausnum Gagarín og sérlausnir ýmiss konar.

Æskileg þekking: hlutbundin forritun, gagna-
grunnar og SQL , XML/XSLT og Flash forritun.
Frumkvæði og áhugi á að tileinka sér nýjungar er
skilyrði. Þarf að hafa áhuga á þróun á efni og
lausnum í margmiðlun. 

Við leggjum áherslu á að fá til liðs við okkur
hæfileikaríkan einstakling sem er tilbúinn að
leggja fram þekkingu og reynslu á þessu sviði, sem
jafnframt er tilbúinn að læra nýja hluti og leita
nýrra lausna. Við leggjum áherslu á fagleg vinnu-
brögð, styrka verkefnastjórnun og frumleika og
skapandi hugsun í öllu okkar starfi. Sjá nánar um
fyrirtækið á www.gagarin.is.

Umsóknir ska l senda á gudny@gagarin. is
merkt „Forritari”.

Gagarín ehf. sérhæfir sig í hönnun og 
útfærslu lausna fyrir gagnvirka miðla og 
ráðgjöf á því sviði. Margmiðlunarlausnir 
fyrirtækisins hafa fengið viðurkenningar 
á innlendum og erlendum vettvangi.

Fríhöfnin ehf. óskar eftir að ráða sumarstarfsfólk í vaktavinnu í verslun 
fyrirtækisins, bæði hluta- og heilsdagsstörf. Umsækjendur þurfa að 
geta hafið störf fyrir 1. júní n.k. Í boði eru afleysingastörf, bæði til 
þriggja og sex mánaða.

Störfin felast í afgreiðslu og áfyllingum í verslun. Við leitum að reyk- 
lausum, snyrtilegum og þjónustuliprum einstaklingum.
Einnig leitum við að starfsfólki á lager en unnið er í dagvinnu og er 
meirapróf æskilegt.

Hæfniskröfur:
- Góð þjónustulund - Hæfni í mannlegum samskiptum
- Tungumálakunnátta - Aldurstakmark 20 ár

Nýir umsækjendur fá stutta undirbúningsþjálfun áður en starf hefst.

Umsóknareyðublöð liggja frammi á skrifstofu Fríhafnarinnar á þriðju 
hæð í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og á heimasíðu Fríhafnarinnar 
www.dutyfree.is.

Ljósmynd óskast ásamt umsóknum og eldri umsóknir óskast 
endurnýjaðar.

Upplýsingar um starfið veitir starfsþróunarsvið í síma 425 0432 fyrir 
hádegi. Tölvupóstfang: thorunn@fle.airport.is.
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Ingvar Helgason
Ingvar Helgason ehf. er fyrirtæki sem starfað hefur í nær 50 ár við
sölu og þjónustu á bifreiðum. Ingvar Helgason býður upp á mjög
breitt vöruúrval, bíla sem henta við allar aðstæður. Fyrirtækið hefur
umboð fyrir þekkt og vönduð vörumerki sem sannað hafa ágæti sitt
til fjölda ára; Subaru, Nissan, Opel, Saab og Isuzu. Hjá fyrirtækinu
starfa rúmlega 100 manns og lögð er áhersla á að bjóða gott starfs-
umhverfi í þessu vaxandi fyrirtæki.



Sölufulltrúi
Óskum eftir að ráða sölufulltrúa í verslun okkar. Um er að 

ð felur í 
sér mikil samskipti við viðskiptavini, tilboðsgerð, ráðgjöf 

 .

Hæfniskröfur:
leikar.

• Nákvæmni í vinnubrögðum.
 .

ce-hugbúnaðinum (Word, Excel..)
• Áhugi á innanhússhönnun.

Umsóknir og óskir um frekari upplýsingar sendast á: jon@solar.is
Umsóknarfrestur er til og með 23. febrúar 2007.

Sýningarstjóri í leikhúsi 
heldur utan um marga 
strengi og sér til þess að 
allt gangi sem best fyrir 
sig.

Sem unglingur starfaði Anna 
Pála Kristjánsdóttir með 
leikhópnum Sögu á Akur-
eyri og ferðaðist mikið með 
honum. Þar kviknaði fyrst 
áhugi hennar fyrir því að 
starfa sem fagmaður innan 
leikhússins, en þó hafði hún 
ekki áhuga á að gerast leik-
kona. Starf sýningarstjóra 
varð fyrir því valinu. Í dag 
hefur hún starfað sem slíkur 
í um 9 ár og þar af í þrjú ár 
hjá Borgarleikhúsinu.

„Ég fór í leiklistarkóla 
í Englandi, Bristol Old Vic 
theater school, þar sem ég 
lærði þetta fag í tvö ár og 
í eitt ár þar á eftir starf-
aði ég við fagið þarlendis. 
Starf sýningarstjóra í leik-
húsi felur fyrst og fremst í 
sér samskipti og skipulagn-
ingu, en ég starfa til dæmis 
mjög náið með leikstjóra og 
er hans tengiliður við allar 
tæknideildir. 

Í samráði við leikstjóra 
skipulegg ég æfingartíma 
leikaranna og er með á 
öllum æfingum. Svo stjórna 
ég sýningunni þegar hún fer 
á svið, en það felur einfald-
lega í sér að sýningin gangi 
eins og hún á að ganga. Þetta 
er reyndar kallað að „keyra“ 
sýninguna. Maður gefur 
ljósamanni og hljóðmanni 
tilskipanir um breytingar 

á því sem þeir eru að gera 
og þessháttar, ég læt leik-
arana vita hversu langt er 
í að þeir eigi að fara á svið 
og hvað tímanum líður svo 
að þetta gangi allt sem best 
fyrir sig.“

Anna Pála segist almennt 
einbeita sér mest að þeirri 
sýningu sem hún sinn-
ir hverju sinni og á erf-
itt með að rifja upp mistök 
eða vandræðagang frá fyrri 
sýningum, enda mikið sem 
gengur á í slíku starfi. Fólk 
að slasast og hlutir sem bila 
eru reglulegar uppákomur 
og því erfitt að halda sér-
staklega utan um slíkt. 

„Sú sýning sem er mér til 
að mynda efst í huga núna 
er sú sem ég er að vinna að 
þessa dagana. Ó fagra ver-
öld í leikstjórn Benedikts 
Erlingssonar. Hún er í miklu 
uppáhaldi hjá mér enda 
mjög fjölbreytt og spenn-
andi verk. Það er kjöt á 
hverju einasta beini í þeirri 
sýningu. Í þessari viku fer 
ég svo að byrja á söngleikn-
um Gretti og það er alltaf 
gaman að taka þátt í slíkum 
verkum, enda mjög margir 
þættir sem þarf að sameina. 
Lifandi tónlist og fleira. 
Grettir er tuttugu og sex ára 
gamalt verk eftir Ólaf Hauk 
Símonarson, Egil Ólafsson 
og Þórarinn Eldjárn sem á 
að setja upp aftur nú á næst-
unni og ég hlakka mikið til 
að byrja að vinna að því,“ 
segir sýningarstjórinn Anna 
Pála að lokum.

Kjöt á hverju 
einasta beini



Réttingamaður
Bílaverkstæðið Bretti ehf vill ráða 

bifreiðasmið eða mann vanan réttingum og bílamálun. 
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af vinnu á réttinga-

bekk og undirbúningsvinnu fyrir málningu.

Upplýsingar á staðnum eða í síma 897 1766

RA FÖRN I NN

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!

Sjónvarp
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7Íslyft ehf er sérhæft fyrirtæki í sölu og þjónustu á
lyfturum. Íslyft ehf hefur haft mesta markaðshlutdeild í
sölu á lyfturum sl 10 ár. - Íslyft mun flytja í nýtt og
glæsilegt hús í Vesturvör í Kópavogi á næstu mánuðum.

Baðvarsla í Grafarvogslaug
Starfsmann vantar í baðvörslu karla í Grafarvogs-
laug. Um er að ræða 100% starf í vaktavinnu. 
Umsóknarfrestur er til 3. mars 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.

Hæfniskröfur:
Umsækjendur þurfa að standast hæfnispróf sbr.
öryggisreglugerð fyrir sundstaði. Umsækjendur 
verða að eiga gott með að umgangast fólk, hafa
góða þjónustulund og vera stundvísir.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkur-
borgar og Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar. 

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
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Njálsgata 85
101 Reykjavík

Verð: 20.8 M
Stærð: 79.7 fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1938

Brunabótamat: 10.7 M

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 út í 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

Lerkibyggð 5  Ásbúð
Mosfellsbær

Verð: 44.900.000
Stærð: 220,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 21.830.000
Bílskúr: já

Einstakt  tækifæri  í  Mosfellsbæ!!  Skemmtileg  eign  á  skógi  vaxinni  1.567,6  fm  eignalóð  í  Mosfellsbæ.
Eignin skiptist  í  anddyri,  gestasnyrtingu, stofu með arni,  eldhús með borðkrók, þrjú svefnherbergi  með
korki á gólfi  og skápum, glæsilegt baðh. þvottahús með geymslu innaf, efri  hæð 60 fm.(ekki fullkláruð)
og bílskúr með möguleika á stækkun. Eignin og staðsetningin (endalóð) er í  alla staði mjög áhugaverð
og býður upp á mikla möguleika. Möguleiki er á að taka ódýrara íbúðarhúsnæði í Mosfellsbæ uppí.

Jón Bjarni
Sölufulltrúi

896 1067
jonbjarni@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús Í dag kl. 16:00-16:30
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Bakkastaðir 167
112 Reykjavík

Verð: 33.900.000
Stærð: 148,5

Fjöldi herbergja: 4 -5
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 21,3
Bílskúr: 23,6

Glæsileg  íbúð á  efri  hæð  við  Bakkastaði í  Grafarvogi.  Eignin  skiptist í  góða  flísalagða  forstofu  með
góðum  skápum.  Samliggjandi  stofu  og  borðstofu  með  parket á  gólfi  og  með  útgengi á  suður-svalir.
Flísalagt  eldhús  með  fallegri  innréttingu  og  borðkrók.  Baðherbergi  er  flísalagt í  hólf  og  gólf,  sturta.
Hjónaherbergi  er  rúmgott,  með  góðum skápum og  útgengi á  stórar  suð-austur  svalir.  Tvö  parketlögð
barnaherbergi með skápum. herbergi með glugga sem er skráð geymsla. Þvottahús er innan íbúðar.

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

SELD

Búagrund 8a
116 Kjalarnes

Verð: 24.900.000
Stærð: 92,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15,1

Flísalagt  anddyri  með  skáp.  Þrjú  góð  svefnherbergi.  Stofa  og  eldhús  eru  í  opnu  rými  þar  sem
eldhúshlutinn er  flísalagður  en stofan parketlögð.  Eldhús með Innex innréttingum, ágætum tækjum og
borðkrók. Stór stofa með útgengi út á 48 fm timbur verönd með heitum potti. Baðherbergið er flísalagt í
hólf og gólf með Innex innréttingu og baðkari . 9 fm nýtt útihús með rafmagni er bak við húsið. Seljandi
mun setja girðingu og trjágróður með innkeyrslu að húsinu. Bílskúrsréttur er til staðar.

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. 17.30-18.00

Dynsalir 10
201 Kópavogur

Verð: 26.000.000
Stærð: 110.3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.6

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

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús 17:00-17:30

Galtalind 2
201 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 107,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 16,5

4ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli á góðum stað í Kópavogi.  Eignin skiptist í forstofu með flísum á
gólfi  og  skáp.  Eldhús  með  flísum  á  gólfi  og  góðri  innréttingu.  2  barnaherbergi  með  skápum.
Hjónaherbergi með skápum og útgengi út á svalir. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með baðkari og
sturtu. Stofan er rúmgóð með útgengi út á suð-vestur svalir. Þvottahús er innan íbúðar og sér geymsla í
sameign. Stutt er í alla þjónustu, skóla, leikskóla og sund.

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

Kristnibraut 51
Reykjavík

Verð: 21.900.000
Stærð: 93,8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2003

Brunabótamat: 15.100.000

Glæsileg þriggja herbergja íbúð við Kristnibraut. Íbúðin skiptist þannig í  stofu, eldhús, baðherbergi,  tvö
svefnherbergi, þvottahús og forstofu. Sér geymsla fylgir í kjallara. Úr stofu er gengið út í garð til suðurs.
Þar er hellulögð verönd og möguleiki á 20 fm verönd. Falleg eign sem vert er að skoða

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

GLÆSILEG EIGN

Langafit 12
210 Garðabær

Verð: 19.900.000
Stærð: 79,50

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 10,1

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

Snorri
Sölufulltrúi

699 4407
snorri@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi

822 3702
gv@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl. 14.00 - 14.30

?

Lautasmári 5
201 Kópavogur

Verð: 34.900.000
Stærð: 133,9

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1996

Brunabótamat: 19,4

Falleg penthouse íbúð á 2.hæðum með góðu útsýni miðsvæðis í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu með
skápum, borðstofu, eldhús með Kirsjuberjaviðs innréttingu og borðkrók, rúmgóða stofu með útgengi út
á svalir,  2 svefnherbergi  með góðum skápum, baðherbergi  með flísum á gólfi  og veggjum, baðkari  og
sturtuklefa,  þvottahús  með  flísum  á  gólfi.  Á  efri  hæðinni  er  rúmgóð  sjónvarpsstofa  með  útgengi  út  á
stórar sameiginlegar svalir.

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. 15.00-15.30

Torfufell 44
111 Reykjavík

Verð: 17.900.000
Stærð: 99,3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 13,4

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

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. 14.00-14.30
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Verð: 36.900.000
Stærð: 193,7

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 33.070.000
Bílskúr: já stæði

Sjávargrund 5
210 Garðabær

LAUS VIÐ KAUPSAMNING
Óli Gísli

Sölufulltrúi
822 8283

oligisli@remax.is

Opið hús í dag frá kl 14-15

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Sérlega skemmtileg íbúð sem hentar einkar vel fyrir stóra fjölskyldu. 
5 svefnherbergi, möguleiki á 2 baðherbergjum. 2 góðar stofur.Gegnheilt parket á 
gólfum. Sérsmíðaður stigi upp á efri hæð með góðu opnu rými og 2 stórum 
herbergjum.  Stórir  þakgluggar  sem  gefa  mikla  birtu. Tvennar  svalir. 
Baðherbergi  með  baðkari,  sturtuklefi í  þvottahúsi.  Þvottahús í  íbúðinni. 
Frábær  garður  fyrir  litlu  börnin.  Stórt  stæði í  bílageymslu.  Góðar  geymslur. 
Þetta er eign sem vert er að skoða. Góð  kaup fyrir stóra fjölskyldu, mikið fyrir lítið.
Stutt í  nýjan  skóla  og  leikskóla í  Garðabæ,  Sjálandsskóla  og  góðar göngu-
leiðir í nágrenninu. SJÓN ER SÖGU RÍKARI

Burknavellir 17a
Hafnarfirði

Verð: 23.900.000
Stærð: 106.7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 18.370.000
Bílskúr:  Bílskýli

Einkar Björt og falleg 4 herb.endaíbúð með stæði í bílskýli  Stutt í alla þjónustu. Sér inngangur af svölum
í lyftuhúsi.Barnaherbergin eru 2 með sérsmíðuðum góðum skápum. Hjónaherbergið rúmgott með miklu
skápaplássi.  Eldhúsið  er  með  fallegri  eikarinnréttingu,  burstuðu  stáli á  milli  skápa  og  góðum  tækjum.
Opið inn í stofu/borðstofu. Fallegt plankaparket á gólfum.Forstofa flísalögð. Baðherbergið með flísum á
gólfi og veggjum. Þvottahús í íbúðinni. Sér geymsla í íbúð og í kjallara. Góðar suðvestur svalir.

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Opið hús í dag kl 16:00-16:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Furulundur 1
210 Garðabæ

Verð: 62.800.000
Stærð: 259 fm

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 35.070.000
Bílskúr: 50,4 fm

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

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

822 8283
oligisli@remax.is

Opið hús í dag kl.15:00-15:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Hrísmóar 2a
210 Garðabæ

Verð: 20.7M
Stærð: 85.8

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 13.2M
Bílskúr: Nei

Íbúðin er 3ja herbergja á 3ju hæð með sérinngangi af svölum. Komið er inn í forstofu með skápum. Á
hægri  hönd  er  eldhúsið  með  fallegri  kirsjuberjainnréttingu.  Barnaherbergið  er  til  vinstri  við  forstofu.
Þvottaherbergi/geymsla er innan íbúðar. Baðherbergi er með hvítri  fallegri  innréttingu. Flísar á gólfi  og í
kringum  baðið.  Sjónvarpsholið  er  mjög  vel  skipulagt á  ganginum.  Hjónaherbergið  er  með  góðum
skápum. Stofan er björt og með útgengi á suðursvalir. Góð sameign.

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Opið hús í dag kl. 14:00 - 14:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is Álfholt 2B
220 Hafnarfjörður

Verð: 19.500.000
Stærð: 96,5

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1991

Brunabótamat: 13.750.000
Bílskúr: nei

REMAX Lind kynnir góða 4 herbergja íbúð á góðu verði við Álfholt 2b í Hafnarfirði. Forstofa er flísalögð.
Eldhúsið er með hvítri innréttingu og góðu skápaplássi. Dúkur er á gólfi í eldhúsi og herbergjum. Skápar
eru  í  öllum  herbergjum.  Þvottahús  er  innaf  eldhúsi.  Baðherbergið  er  flísalagt   (  hiti  í  gólfum  )  með
innréttingu  ,  baðkari  og  sturtu.  Parket  er  á  stofu  og  þaðan  útgengt  á  suðvestur  svalir.  Sameignin  er
snyrtileg og eru þrif inní húsgjöldum.

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. 14-14:30

Auðbrekka 34
200 Kópavogur

Verð: 15.900.000
Stærð: 63

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 9.050.000
Bílskúr: nei

Íbúðinni fylgir sólpallur. Komið er inn í forstofu með ljósu parketi sem tengir saman stofuna, eldhúsið og
baðherbergið.   Eldhúsið  er  snyrtilegt  með  flísum  á  milli  skápa  og  á  gólfi  og  með  góðum  búrskáp.
Baðherbergi er með eldri innréttingu, baði og sturtuaðstöðu.  Stofan er með ljósu plastparketi og góðum
gluggum sem snúa í garðinn. Inn úr stofu er gengið inn í herbergi sem er búið að skipta í tvö minni sem
eru bæði með gluggum og ljósu plastparketi, lítið mál að breyta aftur í eitt.

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. 14-14:30

Þrastarás 16
220 Hafnarfjörður

Verð: 24.900.000
Stærð: 112,4

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 18.300.000
Bílskúr: nei

Gengið  er  inní  íbúðina  af  svölum.Forstofan  er  flísalögð  og  með  góðum  skáp.  Í  íbúðinni  eru  3
svefnherbergi , stórt hjónaherbergi með góðu skápaplássi einnig eru skápar í barnaherbergjum. Parket
er  á  stofu  og  herbergjum.  Þvottahús  er  inní  íbúðinni  og  einnig  lítil  geymsla  sem  getur  nýst  sem  lítið
herbergi jafnvel. Allar innréttingar eru frá Alno. Gengið er út á svalir út úr stofu. Svalirnar eru rúmgóðar og
með góðu útsýni. Sameign er öll hin glæsilegasta.

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. 15-15:30
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Gnoðarvogur 62 
104 Reykjavík 

Verð: 39.500.000 
Stærð: 183,2 fm 

Fjöldi herbergja: 6 
Byggingarár: 1959 

Brunabótamat: 24.600.000 
Bílskúr: já 

Björt  og  mjög  rúmgóð  sérhæð  með  bílskúr í  fjórbýli á  þessum  vinsæla  stað í  borginni.  Forstofa  með 
náttúrusteini á  gólfi  og niðurteknu lofti  með halogenlýsingu.  Rúmgott  sjónvarpshol  með parketi á  gólfi. 
Eldhús með hvítri/beyki  innréttingu og góðum borðkrók.  Stofur  eru  parketlagðar  með útgengi á  stórar 
suðursvalir.  Herbergin  eru 4  og  baðherbergi  er  með  baðkari  og  sturtuaðstöðu.  Búið  er  að  endurnýja 
skolp, vatnslagnir og flestar rúður í húsinu. Skemmtileg eign á góðum stað og stutt í alla þjónustu. 

Opið hús í dag kl 14:00 - 14:30 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Lautasmári 5 
201 Kópavogur 

Verð: 23.500.000 
Stærð: 94,1 

Fjöldi herbergja: 3ja 
Byggingarár: 1996 

Brunabótamat: 14.200.000 

Mjög  skemmtileg  3ja  herbergja  íbúð í  góðu  lyftuhúsi.   Rúmgóð  forstofa  með  fataskápum.   2 
svefnherbergi  bæði  með  skápum.   Eldhús  með  innréttingu á 2  veggjum  og  borðkrók.   Þvottahús  er 
innan  íbúðar.   Stofan  er  innst í  íbúðinni  og  útgengt á  svalir.   Baðherbergi  er  bæði  með  baðkari  og 
sturtubotni.  Nánasta umhverfi:  Smáralindin er í  2ja mín. göngufæri,  einnig örstutt í  Smáratorg með allri 
sinni þjónustu sem og Gullsmárinn fyrir eldri borgara.  Einnig er örstutt í bæði skóla og leikskóla. 

Opið hús í dag kl 15:00-15:30

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

Strandvegur 4
210 Garðabær 

Verð: 49.7M 
Stærð: 159,5fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 2004 

Brunabótamat: 28,7M 
Bílskúr: bílskýli 

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

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Nönnustígur 2 
220 Hafnarfjörður 

Verð: 32,9M 
Stærð: 143,7fm 

Fjöldi herbergja: 4ja 
Byggingarár: 1934 

Brunabótamat: 16,8 

Fallegt og sjarmerandi einbýlishús á þessum vinsæla stað. Eignin er laus strax. Forstofa, rúmgott eldhús 
með  vandaðri  innréttingu,  stofa,  þvottahús  og  gestasalerni  (óklárað)  er á  neðri  hæð  hússins.  Fallegur 
viðarstigi liggur upp á efri hæð. Þar er sjónvarpshol, baðherbergi með sturtuklefa og 3 rúmgóð herbergi 
með  parketi á  gólfi  hægt  að  breyta í 4  herbergi.  Búið  er  að  endurnýja  klæðningu  utan á  húsi  og 
glugga.Þetta er virkilega góð eign á góðum stað í gamla bæ Hafnarfjarðar. 

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

863 0402
asdis@remax.is

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@remax.is

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN
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Grundarstígur 5a
101 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 110,8

Fjöldi herbergja: 5-6
Byggingarár: 1923

Brunabótamat: 13.050.000

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

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 15:00-15:30

Grundartangi 16
270 Mosfellsbær

Verð: 22.700.000
Stærð: 76,3 fm.

Fjöldi herbergja: 3-4
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 13.700.000

Fallegt, lítið og vel skipulagt þriggja herbergja raðhús í góðu, grónu og barnvænu hverfi. Garður með palli
og  nýjum  grasþökum.  Tvö  rúmgóð  svefnherbergi  með  skápum  og  dúk  á  gólfi.  Þvottahús  (nú
leikherbergi)  og endurnýjað baðherbergi  með flísalagðri  sturtu og tengi  fyrir  þvottavél  og þurrkara.  Hvít
innrétting í eldhúsinu með góðum skápum. Plastparketi á gólfi í eldhúsi og stofu. Geymsluloft er yfir allri
íbúðinni. “Risasmátt” raðhús sem kemur skemmtilega á óvart.

Jóhanna Kristín
Sölufulltrúi

698 7695
jkt@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

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. 16:00-16:30

Straumsalir 7
203 Kópavogur

Verð: 35.900.000
Stærð: 148,5 fm.

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 20.550.000

Stór og glæsileg íbúð á efstu hæð með fallegu útsýni í litlu fjölbýli á fallegum stað í Salahverfinu. Í íbúðinni
eru 3 stór  svefnherbergi,  baðherbergi  og gestasnyrting,  þvottahús og stórt  opið rými  sem í  er  eldhús,
stofa og borðstofa. Glæsilegar gegnheilar eikarinnréttingar í eldhúsi og granít á borðplötum. Eikarparket
á gólfi.  Svalir  með fallegu útsýni.   Baðherbergi  með flísum á gólfi.  Þvottahús innaf.  Grunnskóli  í  næsta
húsi og Smáralindin í 5 mín. aksturfjarlægð. Flott íbúð á flottum stað!

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

Hringbraut 68
Reykjanesbær

Verð: 28.500.000
Stærð: 219.1 fm

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1966

Brunabótamat: 25.200.000

Sérhæð í tvíbýlishúsi og auka íbúð í kjallara miðsvæðis í Keflavík.   Hæðin skiptist í forstofu, hol, eldhús
með  borðkrók,  stofu,  þrjú  svefnherbergi  og  baðherbergi.   Parket á  gólfum,  en  flísar á  baði  og  hiti  í
baðgólfi.  Pallur út frá stofu sem snýr í suðvestur.  Kjallaraíbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, hol, tvö
svefnherbergi og samliggjandi stofu og eldhús.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

AUKAÍBÚÐ Í KJALLARA

Skeljatangi
270 Mosfellsbæ

Verð: 21,900,000
Stærð: 94,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 14.3

Efri sérhæð í fjórbýlishúsi með sér inngangi af svölum. Svefnherbergin eru 3. öll með skápum og dúk á
gólfi. Á baðherbergi er baðkar með sturtu, innrétting um vask og dúkur á veggjum og gólfi. Tengi er fyrir
þvottavél.  Eldhúsið  er  opið  fram í  stofuna,  þar  er  ágæt  innrétting  og  tæki  og  tengi  fyrir  uppþvottavél.
Stofan  er  björt  og  út  af  henni  góðar  suður-  svalir.  Lítil  geymsla  er  innan  íbúðarinnar  og  önnur  köld
geymsla úti við inngang. Á gólfum í forstofu, eldhúsi og stofu eru steinflísar.

Hrafnhildur
Sölufulltrúi

869 8150
hrafnhildur@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Efri sérhæð
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Verð: 25.000.000Akurvellir 1
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 16.00 - 16.30 

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

Aðeins 3 íbúðir eftir .. Flott útsýni..
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. 16.00 - 16.30 

Verð: 25.000.000
Stærð: 4

Bílskúr: JÁ
Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 17.00 - 17.30 

• 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 !
• Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu !

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. 17.00 - 17.30 

Verð: 23.900.000
Stærð: 127,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 18.250.000
Bílskúr: JÁ

Norðurgarður 17
230 Reykjanesbær

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

FASTEIGNIR

Opið hús í dag kl. 14.00 - 14.30

Bóas

Stefán Páll 
lögg. fasteignasali

699 6165

stefanp@remax.is

Sölufulltrúi

boas@remax.is

Verð: 56.900.000
Stærð: 203,2

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1953

Brunabótamat: 25.310.000
Bílskúr: JÁ

Vallargerði 10
200 Kópavogur

FASTEIGNIR

• 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

Opið hús í dag kl. 15.30 - 16.30 

TIL AÐ SJÁ MEIRA 
ÞÁ KEMUR ÞÚ Í 

HEIMSÓKN TIL MÍN 

Í DAG MILLI KL. 15.30 - 16.30 
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Verð: 24,9
Stærð: 95,5fm

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 17.720.000
Bílskúr: Já

Katrínarlind 2-4
Grafarholt

RE/MAX SENTER kynnir: Þrjár íbúðir á þessum frábæra stað í Grafarholti þar
sem  stutt  er  í  útivistarsvæði.  Íbúðirnar  eru  fullbúnar  með  gólfefnum  og
innréttingum.  Góðar  suður  svalir.  Sérinngangur  í  allar  íbúðirnar  af  svölum.
Stæði  í  bílageymslu  fylgir  öllum íbúðum.  Ráðgert  er  að  byggja  sundlaug og
íþróttahús   ásamt  annari  íþróttaaðstöðu   á  svæðinu.  Stutt  er  í  leik-  og
grunnskóla.  Stílhreinar og fallegar íbúðir á fjölskylduvænum stað.

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 kl 18-18.30

Öndverðanes 1 
Grímsnesi við Hvítá

Verð: 14.900.000
Stærð: 60,9

Byggingarár: 2006

RE/MAX  SENTER  kynnir:  Sumarhús í  landi  múrara í  Öndverðanesi  1.  Frábær  staðsetning  við  Hvítá  í
góðu  skjóli.  Bústaðurinn  stendur á  5600fm  leigulandi. Á  svæðinu  er 9  holu  gólfvöllur  sem  árið  2008
verður 18 holu.  Aðgangur að sundlaug. Í  dag er bústaðurinn fulleinangraður með frágenginni  rakavörn
(plastaður).  Efni í  milliveggjastoðir  fylgja.  Að  utan  afhendist  húsið  fullklárað.  Verönd  frágengin  en  án
handriðs og girðingar. Rafmagn fyrir vinnuljós. Eign sem vert er að skoða.

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Hringið og pantið skoðun

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Brekkutangi 16
Mosfellsbær

Verð: 41.900.000
Stærð: 254 fm

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 32.490.000
Bílskúr: Já

REMAX SENTER kynnir: Skemmtilegt 254 fm 3ja hæða raðhús í fallegu hverfi í Mosfellsbæ.  Eldhús með
upprunalegum innréttingum og dúk á gólfi.  Stofa er stór og rúmgóð með eikarparketi  á gólfi.  Efri  hæð
skiptist  í  4  svefnherbergi.  Flísalagt  baðherbergi  með  baðkari  og  sturtu.  Þvottahús  með  innréttingu.  Í
kjallara er íbúð með sérinngangi. Eldhús með hvítri innréttingu og dúk á gólfi. Baðherb. með sturtuklefa,
2 herbergi bæði dúkalögð með skápum.  Stofa með plastparketi.  Geymsla með tengi fyrir þvottavél.

Kristín Ásta
Sölufulltrúi

822 5755
kristinasta@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 17:00-17:30

Ásakór 1
203 Kópavogur

Verð: 26.900.000
Stærð: 125

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.535.000
Bílskúr: Bílskúr

Nýja 3 herbergja íbúð með bílskúr og frábæru útsýni yfir  borgina . Þetta er virkilega skemmtileg eign á
góðum  stað í  kópavogi.  Forstofan  er  með  góðum  skáp.  Baðherbergið  er  flísalagt í  hólf  og  gólf  með
fallegri innrétting og baðkari. Opið er inn í stofu frá eldhúsi. Virkilega falleg eikar innrétting frá INNX sem
nær alveg upp í  loft  með góðu skáparplássi  og góðri  eyju  með tækjum og glæsilegum háf.   Rúmgott
þvottaherbergi er í íbúðinni. Stórar norður svalir með frábæru útsýni. Afhending er við kaupsamning.

Svava
Sölufulltrúi

898 3023
svava@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag milli 15:30-16:00

Álfaborgir 9
112 Rvk

Verð: 16,8
Stærð: 67

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1997

Brunabótamat: 10,2
Bílskúr: Nei

Komið inn í flísalagða forstofu með skáp og fatahengi.Geymsla innaf með dúk og hillum. Komið inn í hol
með parketi.Til hægri er baðherbergi, flísalagt gólf, 2 veggir flísalagðir, vaskur og baðkar. Hjónaherbergi
er með rúmgóðum skápum.Stofa og eldhús er opið rými.Eldhús er með L-laga innréttingu,efri og neðri
skápar,flísalagt  á  milli.Frá  stofu  er  útgengt  út  á  suðursvalir  með  útsýni.Í  sameign  er  hjólageymsla  og
sérgeymsla. Íbúðin er nýlega máluð og með nýlegu parketi.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús í dag kl 17 - 17.30
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Verð: 48.000.000
Stærð: 295fm

Fjöldi herbergja: 6-7
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 32.400.000
Bílskúr: já

Austurgerði 7
108 Reykjavík

Einbýlishús við Austurgerði.  Húsið er 295,5 m² og stendur á 951 m² gróinni
lóð með háum trjám, timburverönd. Lýsing eignar: Húsið hefur verið er byggt
í  nokkrum  áföngum  og  þarfnast  endurskipulagningar  og  endurnýjunar,  en
gefur mjög mikla möguleika.  Húsið skiptist þannig: Á aðalhæð er lítil forstofa
með  djúpum skáp,  herbergi  á  vinstri  hönd,  skápur,  hol,  2  stofur,  garðskáli,
rúmgott  eldhús  með  hvítri  innréttingu,  2  önnur  svefnherbergi  bæði  með
skápum  og  annað  með  svölum.  Efri  hæð  er  innréttuð  sem  sér  íbúð,
svefnherbergi,  baðherbergi,  opið  eldhús  og  stofa  ásamt  geymslu.  Í  kjallara
eru  herbergi,  nokkrar  geymslur,  stórt  þvottahús  og  bílskúr.  Kjallari  með
sérinngangi  og  hægt  að  hafa  sem  séríbúð.  Eign  með  frábærum  garði  og
miklum möguleikum.

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 í dag

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

Heiðarból 49
230 Keflavík

Verð: 34,8 m
Stærð: 205,8 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1981

Brunabótamat: 30,6 m
Bílskúr: 49 fm

Mjög  fallegt,  vel  skipulagt  og  bjart 5  herbergja  einbýlishús á  einni  hæð  með  mikilli  lofthæð í  Keflavík.
Innbyggður  bílskúr  með  geymslulofti  og  fallegur  sólpallur.   Hús  og  þak  var  málað  síðastliðið  sumar.
Hitalögn í  steyptu  bílaplani  við  húsið.   Stór,  fallegur  og  afgirtur  garður  og í  honum  er  fallegt,  lítið,
sérsmíðað  barnahús.   Mjög  góð  staðsetning  við  hlið  Heiðarskóla  og  örstutt  frá  verslunum  og  annarri
þjónustu.  Þetta er fallegt,  barnavænt fjölskylduhús á góðum stað.

Tryggvi Þór
Sölufulltrúi

820 0589
tryggvi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Bókið skoðun í síma 820-0589

Baldursgata 9
101 Reykjavík

Verð: 29.900.000
Stærð: 91

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1926

Brunabótamat: 12.050.000

Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð í  Þingholtunum á efstu hæð með sér inngangi.  Eitt  svefnherbergi  -
tvær stofur - eldhús - baðherbergi. Þvottahús og geymsla í sameign. Forstofa með náttúruflísum á gólfi.
Eldhús  með  fallegri  innréttingu  og  náttúrusteini  á  gólfi.  Baðherbergi  með  nuddbaðkari,  upphengdu
salerni  og  granít  flísum  á  gólfi  og  veggjum.  Borðstofa  og  stofa  með  olíuborinni  gegnheilli  rauðeik.
Svefnherbergi með skápum og rauðeik á gólfi.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:00 - 15:30

Barðavogur 34
104 Reykjavík

Verð: Tilboð
Stærð: 209.6

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1951

Brunabótamat: 26.990.000
Bílskúr: 39.1 fm.

Mikið  endurnýjað  einbýlishús  með  aukaíbúð  í  kjallara.   Miðhæð:  tvær  stórar  stofur  -  svefnherbergi  -
baðherbergi - eldhús. Ris: Þrjú rúmgóð svefnherbergi - svalir og baðherbergi.  Kjallari: 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi. Stór geymsla og þvottahús.  Bílskúr.  EIGININ ER LAUS STRAX !

Hilmar
Sölufulltrúi

820 6677
hilmar@remax.is

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Einbýlishús með aukaíbúð.

Blikahólar 4
111 Reykjavík

Verð: 24.900.000
Stærð: 104 

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1974

Brunabótamat: 16.080.000
Bílskúr: 28 fm.

Falleg  og  mikið  endurnýjuð  4ra  herbergja  útsýnisíbúð  á  5.hæð í  lyftublokk.  Eldhús  með  nýlegri  (2006)
innréttingu  frá  HTH.  Baðherbergi  nýlegt(2006)  með  tengi  f.  þvottavél  og  þurrkara.  Rúmgott
hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Parket og flísar á gólfum. Bílskúr með heitu/köldu vatni. Geymsla í
sameign.

Hilmar
Sölufulltrúi

820 6677
hilmar@remax.is

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 16:00 - 16:30

Vallarás 1
110  Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 88.4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 13.150.000

Góð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 5. hæða lyftuhúsi. Komið inn í  stóra forstofu með geymsluherbergi.
Eldhús  með  borðkrók.  Stofa  /  borðstofa  björt  og  rúmgóð.  Baðherbergi  með  flísum  og  baðkari.
Hjónaherbergi  með  skápum.  Ágætt  barnaherbergi.  Flísar  á  gólfum  nema  í  svefnherbergjum  sem  er
parket. Blokk nýlega máluð. Þvottahús og geymsla í sameign.

Lóa
Sölufulltrúi

698 8733
loa@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15:30 - 16:00
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Verð: 33.000.000
Stærð: 121,9 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2005

Brunabótamat: 20.750.000

Baugakór 26
203 Kópavogur

REMAX  Mjódd  kynnir  nýja  og  glæsilega  eign í  Kópavogi.  Um  er  að  ræða
mjög vandaða íbúð alls 121,9 fm með vönduðum innréttingum og gólfefnum.
Mjög  rúmgott  aðalsvefnh.  með  fallegum  hornglugga  og  eikarinnréttingum.
Tvö  rúmgóð  og  falleg   svefnherbergi  með  eikarskápum,  annað  með
hornglugga.  Bjart  baðherbergi  með  hornnuddbaðkari,  upphengdu  wc  og
eikarinnréttingum. Eldhús með eikarinnréttingum og AEG tækjum í burstuðu
stáli.  Eldhús  er  opið  inn í  stóra  og  bjarta  stofu. Á  gólfi  er  náttúrusteinn  og
olíuborið  plankaparket  sem  er  verið  að  leggja  á.  Frá  stofu  er  útgengt  út  á
stórar  svalir.  Sameign  er  snyrtileg  og  er  garður  tyrfður.  -  VÖNDUÐ  EIGN
SEM VERT ER AÐ SKOÐA ! Heimir Bergmann

Sölufulltrúi
822 3600

heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

Opið hús Í DAG MILLI 15:30 OG 16:00

MJÓDD

Verð: 41.500.000
Stærð: 178 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1964

Brunabótamat: 24.600.000
Bílskúr: já

Safamýri 83
105 Reykjavík

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

822 3600
heimir@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN NÚNA

EIGN Á EFTIRSÓKNARVERÐUM STAÐ

REMAX  Mjódd  kynnir  mjög  skemmtilega,  vel  skipulagða  178  fm  sérhæð  í þríbýli  með
30  fm  bílskúr á  eftirsóttum  stað í  Austurbæ  Reykjavíkur.  Þegar komið  er  inn í  íbúðina,
er  inng. í  svefnherbergi  með  hlyn  parketi á  gólfi  og gestasnyrtingu.  Eldhús  með  dúk á
gólfi  og  er  rúmt,  með  góðum borðkrók. Innrétting og tæki ágæt.  Frá eldhúsið er gengið
inn í borðstofu og stóra stofu sem eru samliggjandi og með hlynarparket á gólfi.  Stórir
gluggar eru í stofu og  borðstofu  og  því  stofan  mjög  björt.  Útgengt  er  út á
suður/vestur  svalir sem  eru  mjög  stórar.    Frá  stofu  er  gengið  inn á  gang  sem
liggur  að svefnherbergjum  og  aðalbaðherbergi.  Minna  svefnherbergið  er  með 
eikarparketi á gólfi en hjónaherbergi með dúk. Skápar eru í hjónaherbergi. Á baðher-
bergi  er  nuddbaðkar  og  flísalagt á  gólfi  og  veggjum.

Drekavellir 22 
221 Hafnarfirði 

Verð: 24.900.000
Stærð: 105,4 fm 

Fjöldi herbergja: 4 
Byggingarár: 2005 

Brunabótamat: 18.000.000 

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

MJÓDD

HRINGDU NÚNA OG BÓKAÐU SKOÐUN

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali

jonas@remax.is
699 5613

Heimir Bergmann
Sölufulltrúi

heimir@remax.is
822 3600

Álfholt 16
Hafnafjörður

Verð: 28.800.000
Stærð: 136,4

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 19.450.000

REMAX / BORG KYNNIR   OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 18. FEBRÚAR KL : 15.30 - 16.00  Til sölu falleg
131,5 fm jarðhæð ásamt 4,9 fm geymslu samtals 136,4 fm. í Álfholtinu Hafnafirði. 3 svefnherbergi og 2
stofur. Útgengt út í fallegan garð. Sjón er sögu ríkari.

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 : 15.30 - 16.00

Rósarimi 2
Gravarvogi

Verð: 19.500.000
Stærð: 98,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 12.950.000
Bílskúr: já

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 15.30 – 16.00
Falleg og rúmgóð 3. herbergja 70,7 fm íbúð á 2. hæð ásamt 22,8 fm bílskúr og 4.9 fm geymslu samtals 
98,4 fm í Rósarima Grafarvogi. Komið er inn í hol með fataskáp og fatahengi. Eldhúsið er með hvítri 
inréttingu og flísum á milli borðs og efri skápa. Gengt er úr eldhúsi út á svalir. Stofan er björt og rúmgóð. 
Baðherbergi með sturtu og þvottavéla aðstöðu. Hjónaherbergi rúmgott með fataskápum upp í loft. 
Rúmgott barnaherbergi einnig með fataskápum upp í loft. Gólfdúkur er á allri íbúðinni. Bílskúr er staðsettur 
undir íbúðarhúsi næst útihurð húss. Hjóla og vagnageymsla er í kjallara.

Tindaflöt 5
300 Akranesi

Verð: 15.900.000
Stærð: 78,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2002

Brunabótamat: 13.450.000

Sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Opið hús Í dag kl: 17.30 - 18.00
2 ja til 3 ja herbergja íbúð á jarðhæð í nýlegu 8 íbúða húsi á Akranesi.  Nánari lýsing: 
Gengið er inn í rúmgott flísalagt hol með fataskápum og fatahengi og þaðan inn í 
parketlagt aðalrými. Eldhús parketlagt með dökkri viðarlitaðri innréttingu og miklu 
skápaplássi. Sólgóð suðurverönd með aðgengi út í garð. Sjón er sögu ríkari.
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Blómakompaníið
Austurveri

Frábært  tækifæri  fyrir  þá  sem  vilja  láta  drauminn  rætast.  Til  sölu  er  blómabúðin  Blómakopaníið  sem
staðsett  er  í  miðjum  kjarnanum  í  Austurveri  við  Háaleitisbraut.  Staðetning  búðarinnar  er  mjög  góð  í
kjarnanum, mjög nálægt inngangi. Búðin er í góðum rekstri. Leiga á mánuði fyrir húsnæðið er 65.000 á
mánuði.  Í  dag er  einn starfskraftur  í  fullu  starfi  og svo fólk  í  hlutastörfum.  Verslað er  við  góða íslenska
birgja.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Frábært tækifæri!

Daggarvellir 9
221 Hafnarfjörður

Verð: 29,9
Stærð: 122,7

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 21,2

Björt og falleg íbúð á efri hæð í fjórbýli á Völlunum. Flísalögð forstofa með skápum. Inn af forstofunni er
góð  geymsla.  Þrjú  góð  herbergi  í  íbúðinni,  öll  með  skápum.  Sjónvarpshol  er  í  miðri  íbúðinni.
Baðherbergið  er  flísalagt,  sturta  og  baðkar.  Opið  og  bjart  eldhús  með innréttingu  frá  HTH.  Opið  er  úr
eldhúsinu inn í borðstofu og stofu. Þvottahús er í íbúðinni. Gegnheil olíuborin eik á gólfum. Góð lofthæð
er í íbúðinni. Halogen lýsing. Falleg eign á góðum stað.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 17:30-18:00

Hjallavegur 6
104 Reykjavík

Verð: 14,9
Stærð: 62,4

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1958
Brunabótamat: 8,5

Tveggja  herbergja  íbúð  á  fyrstu  hæð á  góðum stað.  Forstofa  með  parketi  á  gólfi.  Forstofan  er  í  senn
miðrými  íbúðarinnar,  skápar.  Hlaðinn  veggur  í  enda  forstofunnar.  Herbergi  með  dúk  á  gólfi.  Stofa
parketlögð. Eldhús með eldri innréttingu, rúmgott og ber vel að hafa borð í eldhúsinu. Gott skápapláss.
Baðherbergi  flísalagt  og  með  sturtu.  Áhvílandi  10  milljóna  króna  erlent  lán  frá  Frjálsa
fjárfestingarbankanum með vaxtagjalddögum í þrjú ár. Laus við kaupsamning.

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 19:00-19:30

Hlíðarvegur 62
200 Kópavogur

Verð: 28,9
Stærð: 103,3

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1998

Brunabótamat: 15,9

Björt og falleg neðri sérhæð á besta stað í Kópavogi. Flísalögð forstofa með skápum. Inn af forstofu er
geymsla.  Eldhús  með  dökkri  innréttingu,  rúmgott.  Stofan  er  björt  og  úr  henni  er  útgengt  á  tvo  vegu,
annars  vegar  út  á  pall  og  hins  vegar  út  í  garð.  Hjónaherbergið  er  rúmgott  sem  og  barnaherbergið.
Baðherbergið er flísalagt, baðkar. Inn af baðherberginu er þvottahús. Gott skipulag er í íbúðinni. Sjá fleiri
myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 17:30-18:00

Rauðarárstígur 34
105 Reykjavík

Verð: 15,5
Stærð: 57,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 7,8

Falleg  og vel  skipulögð 3ja  herbergja  íbúð.  Komið er  inn  í  forstofu  sem er  í  senn miðrými  íbúðarinnar.
Eldhús  með  hvítri  eldri  innréttingu.  Baðherbergið  er  með  sturtu.  Stofan  er  stór  og  björt  og  ber
auðveldlega borðstofuborð  líka.  Tvö herbergi  eru  í  íbúðinni.  Hjónaherbergið  er  rúmgott.  Geymsla  fylgir
eigninni í risi og sameiginlegt þvottahús er í kjallara. Gott skipulag, gott verð og frábær fyrstu kaup! Sjá
fleiri myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 19:00-19:30

Sólheimar 18
104 Reykjavík

Verð: 41,9
Stærð: 178,6

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 24,1
Bílskúr: Já

Falleg hæð á góðum stað í Sólheimunum. Íbúðin er 152,4 fm og bílskúrinn 26,2 fm. Flísalögð forstofa.
Úr  henni  er  komið  inn  í  sjónvarpshol.  Í  holinu  er  forstofuskápar  og  gestasalerni.  Eldhúsið  er  með eldri
innréttingu  og  inn  af  því  er  þvottahús.  Stofan  er  rúmgóð  og  björt.  Stúkkað  hefur  verið  af  með  léttum
vegg  herbergi  inn  af  stofunni.  Þrjú  herbergi  eru  á  herbergisgangi.  Rúmgott  hjónaherbergi  og  tvö  góð
barnaherbergi. Baðherbergi flísalagt, baðkar og sturta. Sjá myndir á www.remax.is/senter

Einar Karl
Sölufulltrúi

895 8525
kalli@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudaginn kl 20:00-20:30

Kleifarsel 3
Reykjavík

Verð: 44,9
Stærð: 203,6

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1982

Brunabótamat: 25,5
Bílskúr: Já

Afar  fallegt  tengihús á  tveimur  hæðum ásamt bílskúr.  Neðri  hæð:  Flísalögð forstofa,  gesta  wc.  Eldhús
með borðstofu, nýleg hvít og Tekk innrétting, búr, flísar. Þvotthús með ljósri innréttingu, útgengi í garð.
Rúmgóð stofa  með  kínverskum nátturustein  á  gólfi,  útgengi  á  stóran  pall,  mikil  veðursæld.   Efri  hæð:
Þrjú svefnherbergi með skápum Alrými sem nýtt er sem sjónvarpshol, útgengi á svalir. Baðherbergi með
baði sturtu og baði.  Bílskúr innréttaður sem herbergi og geymsla Eign sem geru verulega á óvart.

Sigríður
Sölufulltrúi

663 3219
sigga@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús mánudag 19-19:30
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Jötnaborgir 12
112 Reykjavík

Verð: 29,9
Stærð: 144

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 20,3
Bílskúr: Já

Mjög  falleg  og  góð  íbúð  ásamt  bílskúr  á  frábærum  útsýnisstað  í  Grafarvogi.  Anddyri  með  flísum,
fataskápur. Stofa/borðstofa með parketi á gólfi, útsýni til vesturs, svalir til suðurs. Eldhús með parketi á
gólfi, innrétting úr mahony. Tvö svefnherbergi með miklu útsýni. Hjónaherbergi með góðum fataskápum.
Innihurðar og skápar úr mahony. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Á jarðhæð er bílskúr með geymslu
innaf. Eignin er öll mjög snyrtileg.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 15:45-16:15

Kambasel 35
109 Reykjavík

Verð: 44,9
Stærð: 219

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 27,7
Bílskúr: Já

Gott, mikið endurnýjað og snyrtilegt 3ja hæða raðhús ásamt bílskúr. 1.hæð: Flísar á gangi. Hjónaherb.
með góðum fataskápum, útg.  á nýlegan sólpall.  3 herb. Baðherb. flísalagt,  falleg innrétting, sturtuklefi,
hiti  í  gólfi.  Þvottahús á hæðinni. 2.hæð: Mjög rúmgóð stofa og borðstofa með flísum á gólfi,  hiti  í  gólfi,
svalir. Eldhús rúmgott og bjart, borðkrókur. Vinnuherbergi og gestabaðherb. 3.hæð: Opið rými sem nýtt
er sem sjónvarpsstofa, geymslupláss. Innkeyrsla steypt og hiti í plani. Þak yfirfarið og málað.

Garðar Hólm
Sölufulltrúi

899 8811
gardar@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús í dag frá 14:30-15:00

Álfhólsvegur 37
Kópavogur

Verð: 46.900.000
Stærð: 180,9

Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1955

Brunabótamat: 23.200.000
Bílskúr: nei

Remax Lind kynnir fallegt einbýlishús með góðu útsýni á grónum stað í Kópavogi.  Húsið er alls 180,9
fm.  og  fyrir  liggja  samþykktir  fyrir  ca.80  fm  bílskúr.   Húsið  er  á  þremur  hæðum  með  sérinngangi  á
aðalhæð og í kjallara þannig að möguleiki er fyrir hendi að vera með séríbúð í kjallara til útleigu.   Það er
á fjölskylduvænum stað þar sem stutt er í alla verslun og þjónustu.  Húsið sjálft er í fínu standi, búið er að
skipta um alla glugga í húsinu.  Við húsið í suðurátt er fallegur sólpallur með skjólgirðingu.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi

695 9500
hj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl: 15:00-15:30

Þorláksgeisli 5
113 Reykjavík

Verð: 26.900.000
Stærð: 109,5

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 21.545.000
Bílskúr: Bílskýli

Falleg  3ja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi.   Íbúðin:  Sérinngangur,  forstofa  með  góðum  skáp.Flísar  á
gólfi.  Eldhús er á hægri hönd, eikar innrétting frá HTH, tæki frá AEG, fallegur háfur. Borðkrókur. Inn af
eldhúsi er þvottahús sem er flísalagt og geymsla. Stofa er rúmgóð og útgengt er pall  frá henni. Fallegt
parket á gólfum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf og er skilað með sturtu.  Laus við kaupsamning.

Björn Skorri
Sölufulltrúi

860 0299
bjorn@remax.is

Björgvin
Sölufulltrúi

8200 747
bjorgvin@remax.is

STJARNAN

Opið hús í dag kl: 15-15:30
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Verð: 14.800.000
Stærð: 90,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Laut 16 
Grindavík

RE/MAX HEIMILI  OG JARÐIR  KYNNA:  12  íbúða  fjölbýlishús í  byggingu.  90
prósent  lánamöguleiki.  Byggingaraðili  lánar  10  prósent  til  viðbótar  við  80
prósent  frá  íbúðalánasjóði.  Húsið  er  steyp  með  einingum  frá
einingarverksmiðjunni  Borg.  Íbúðirnar  skilast  fullbúnar  án  gólfefna.
Innréttingar,  fataskápa  og  hurðir  geta  kaupendur  valið,  eik,  maghony  eða
lakkað  hvítt.  Húsið  verður  steinað  að  utan.  Lóð  verður  tyrfð  og  bílaplan
malbikað. Húsið er vel staðsett nálægt skóla og leikskóla. Þetta eru virkilega
gott tækifæri enda skemmtilegar íbúðir, gott verð og mjög góð  staðsetning.
Aðeins  nokkrar  íbúðir  eftir.  Íbúðirnar  verða  tilbúnar  til  afhendingar  2007.
Byggingaraðili:  Landmenn  ehf.  Allar  nánari  upplýsingar  veitir  Drífa  Björk
Kristjánsdóttir sölufulltrúi RE/MAX s. 869 1078.

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

90 PRÓSENT LÁNAMÖGULEIKI !

Eyjarvegur 14
Geysir

Verð: 28.800.000
Stærð: 95,2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 19.700.000

Glæsilegt  heilsárshús  við  Geysi í  Haukadal,  steypt  plata  með  hita í  gólfum  og  lokuðu  hitakerfi/spirall.
Húsið  er  96fm  auk  svefnlofts  og  standa á  ca.7000  fm  EIGNARLÓÐ.  Glæsileg  húsgögn  og  vönduð
eldhústæki fylgja. Svalir  með fallegu útsýni  yfir  golfvöllinn og upp að Geysi,  verönd, hellulögð bílastæði
og aðkoma frágengin á smekklegan hátt.  Mikil  afþreying og gott  útivistarsvæði.  Aðeins  rúmlega 1.klst
akstur  frá  höfuðborgarsvæðinu.  Sundlaugar,  golfvöllur,  hestaleiga,  veitingarstaðir  og  fl.  rétt  innan

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

Öll skipti skoðuð!

Kerhólar
800 Selfoss

Verð: 31.900.000
Stærð: 196

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Bílskúr: 36,5

Eignin  telur:  Þvottarhús,  andyri,  stofu,  borðstofu, 2  herbergi,  stórt  hjónaherbergi  með fatarherbergi  og
salerni  innaf,  gangur,  baðherbergi,  geymsla  og  bílskúr.  Útveggir  eru  staðsteyptir  og  einangrast  að
utanverðu  með  100mm  plasteinangrun  sem  múrað  er á  með  múrkerfi  og  steinstalla í  ljósum  lit.
Viðarklæðningar eru JATOPA og klæðist liggjandi á þar til gerða grind. Húsið skilast fullbúið að utan með
tyrfðri lóð með háum trjám. Bílaplan verður stimmpilsteypt.  Mjög flott og öðruvísi hús!

Drífa Björk
Sölufulltrúi

869 1078
drifa@remax.is

Hálfdán
Kristjánsson

lögg. fasteignasali

HEIMILI&JARÐIR

EKKI MISSA AF ÞESSU ! !

Miklabraut 78
Reykjavík

Verð: 20.900.000
Stærð: 71,3

Fjöldi herbergja: 2ja til 3j
Byggingarár: 1948

Brunabótamat: 9.670.000
Bílskúr: nei

Miklabraut 78 er lítið fjölbýlishús við Miklubraut. Í stigagangi eru 4 íbúðir, herbergi til útleigu/geymslur í risi
og  sameiginleg  aðstaða,  þvottahús  og  geymslur  í  kjallara.  Húsið  hefur  hlotið  ágætt  viðhald  og  er  t.d.
búið  að  skipta  um  þak  og  þakglugga.  Húsið  lítur  vel  út.  Stigagangur  og  sameign  er  í  ágætu
ásigkomulagi og er greinilega vel um gengið. Íbúðin sjálf er mikið endurnýjuð. Af stigagangi er komið inn
á gang. Frá honum til hægri er baðherbergi fyrir enda, flísalagt með sturtu. Í hinum endanum er eldhús.

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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Akurhús 1
250 Garður

Verð: 9.900.000
Stærð: 82,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1912

Brunabótamat: 10.765.000

RE/MAX  LIND  kynnir  82,7  fm   95  ára  gamalt  hús  með  sál  á  tveimur  hæðum,og  stór  lóð  sem er  1,6
hektarar  og  gefur  marga  og  góða  möguleika  og  öruggt  að  ekki  verður  byggt  nálægt  manni.  Nánari
lýsing: Að innan er húsið rúmlega fokhelt enn að utan er búið að skipta um bárujárn og nýjir gluggar og
gler.  Útsýni  á  3  vegu  út  á  sjó  og  göngu  færi  út  að  Garðskagavita  þar  sem  mikil  uppbygging  er  í
ferðamanna þjónustu,d,t komið kaffihús,byggðasafn og fl. Augu sjá betur enn auga.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Breiðhóll 20-22 
og Lækjarmót Sandg.

Verð: 17.900.000
Stærð: 170,7 fm

Fjöldi herbergja: 4-5
Byggingarár: 2007

Bílskúr: Já

Er með til sölu tvö glæsileg 170 fm parhús sem eru í byggingu. Húsin skillast fullbúin að utan en rúmlega
fokheld  að  innan,  steyptar  stéttar  (með  snjóbræðslu)  og  tyrft  lóð.  Hægt  er  að  fá  húsin  á  öðru
byggingarstigi  þ.e.a.s  tilbúið  undir  tréverk  eða  fullbúið.  Húsin  eru  timburhús  á  staðsteyptum sökkli  og
klædd  með  báruáli.  Einnig  er  verktakinn  með  samskonar  eign  að  Lækjarmótum  og  getur  kaupandi
fengið afhent strax tilbúið undir tréverk eða fullbúið og afhent fljótlega og labbað með sængina inn.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Komið og skoðið. sími 892 2325

Klapparstígur 3
245 Sandgerði

Verð: 23.900.000
Stærð: 183,4 fm

Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1972

Brunabótamat: 23.350.000
Bílskúr: Já

RE/MAX LIND kynnir rúmlega 183 fm 6 herbergja einbýlishús. Stutt lýsing á eigninni er það að komið er
inn í anddyri sem er flísalagt með góðum skápum. 5 svefnherbergi eru í húsinu og er forstofuherbergið
með  plastparketi  og  tvö  með  dúka  á  og  tvö  með  eikarparketi  á.Bæði  baðhergergin  eru  með  flísum á
gólfum. Eldhúsið er með flísum á gólfum og góð innrétting. Stofa og borðstofa er með teppum á gólfum.
Komið og skoðið því sjón er sögu ríkari og ræðið málin við sölufulltrúann.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.14:00 - 14:30

Kothúsavegur 12
250 Garður

Verð: 18.900.000
Stærð: 160,7 fm

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1897

Brunabótamat: 16.150.000

RE/MAX LIND kynnir 110 ára gamalt einbýlishús sem er rúmir 160 fm. Búið er að taka húsið snyrtilega
og  vel  í  gegn  og  er  samt  margt  af  hinu  upprunalega  látið  halda  sér.  Útsýnið  frá  húsinu  er  allt
Snæfellsnesið,jökullinn  og  fjallahringurinn  stór-Reykjavíkur  svæðið  og  Reykjanesbær.  Þetta  er  frábær
eigna fyrir listafólk sem vill komast í sjávarkyrrðina og vera með þetta frábæra útsýni. Leyfi fylgir eigninni
fyrir því að byggja bílskúr á lóðinni. Komið og skoðið því sjón er sögu ríkari.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.16:30 - 17:00

Silfurtún 8
250 Garður

Verð: 16.200.000
Stærð: 98,1 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 17.000.000

RE/MAX LIND kynnir  flotta 98,1 fm 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð í  nýlegu fjórbýli  með sér inngangi.
Komið er inn í anddyri sem er flísalögð og úr forstofunni er gengið inn í þvottahús sem líka er notað sem
vinnuherbergi  og hægt að gera það að svefnherbergi  og eru flísar á gólfi.  Forstofa er með sér er með
glæsilegum sér smíðuðum skápum með glerlistaverki í. Stofa er með eikarparketi. Svefnherbergi er með
eikarparketi og stórum og góðum skápum. Baðherbergi er með sturtu. Eldhús glæsilegt. Sjáumst

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.16:00 - 16:30

Urðarbraut 4
250 Garður

Verð: 23.900.000
Stærð: 187,7 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 25.260.000

RE/MAX LIND kynnir vel viðhaldið einbýlishús sem er 187,7 fm 5 herbergja.Anddyri sem er með flísum á
gólfi og með góðum fataskáp. Forstofa inni úr anddyri er komið í forstofu og eða alrými sem að skiptist í
sjónvarpsstofu sem hægt er að gera enn eitt herbergið og stofu og borðstofu sem er með plastparketi á.
Eldhúsið er með plastparketi  á gólfi  og er góð og nýleginnrétting,uppþvottavélog ísskápur fylgja.Inn að
eldhúsi er búr Svefnherbergisgangur er með plastparketi.

Eyþór Jónsson
Sölufulltrúi

892 2325
eythorj@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús í dag kl.15:30 - 16:00
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Gyðufell 10
111 Reykjavík

Verð: 15.700.000
Stærð: 219,3m2

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.100.000
Bílskúr: Nei

Góð og vel skipulögð íbúð við Gyðufell. Rúmgóð stofa og yfirbyggðar svalir. Tvö rúmgóð svefnhverbergi
eru í  íbúðinni, með stórum og góðum skápum. Eldhús er rúmgott með nýlegri innréttingu. Íbúðin er öll
dúklögð.  Góð geymsla  fylgir  eigninni.  Öll  sameign er  mjög snyrtileg,  enda var  hún öll  tekin  í  gegn fyrir
tveimur arum síðan. Frekari upplýsingar veitir Pétur Hilmarsson s: 897-8776 - petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 16:00 - 16:30

Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður

Verð: 14.400.000
Stærð: 60,0m2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.510.000
Bílskúr: Nei

Vel skipulögð tveggja herbergja íbúð í  gamla bænum í Hafnarfirði.  Eignin skiptist í  lítið baðherbergi,  vel
skipulagt eldhús með nýlegum innréttingum, ágætt svefnherbergi  og rúmgóða stofu. Gler er tvöfalt  og
skipt hefur verið um allan gluggaumbúnað . Danfoss kerfi  er í  íbúðinni en skipt hefur verið um ofna og
lagnir.   Í  kjallara  er  ágæt  geymsla  og  þar  fyrir  framan  þvottahús.  Frekari  upplýsingar  veitir  Pétur
Hilmarsson s: 897-8776 - petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-19:00

Skerseyrarvegur 1a
Hafnarfjörður

Verð: 14.900.000
Stærð: 65,1m2

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1942

Brunabótamat: 8.530.000
Bílskúr: Nei

Snotur  íbúð  í  gamla  bænum í  Hafnarfirði.  Mjög  þægileg  aðkoma er  að  eigninni  og  bílastæði  á  lóð  við
húsið. Komið er inn í sameiginlega forstofu og þaðan gengið beint inn í umrædda eign. Eignin skiptist í
rúmgott  sverfnherbergi,  nýuppgert  baðherbergi  og litla  stofu  og vel  skipulagt  eldhús.  Innangengt  er  úr
íbúðinni  niður  í  kjallara,  þar  sem  í  dag  er  stórt  þvottahús  og  geymsla,  eða  herbergisaðstaða.  Frekari
upplýsingar veitir Pétur Hilmarsson s: 897-8776 - petur@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Hringið og bókið skoðun

Skógarás 9
110 Reykjavík

Verð: 19.900.000
Stærð: 83,9m2

Fjöldi herbergja: 2-3
Byggingarár: 1985

Brunabótamat: 12.400.000
Bílskúr: Nei

Til  sölu er 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð með góðum suður-sólpalli.  Komið er inn í  flísalagða forstofu
þaðan sem opið er inn í stofuna. Á vinstri hönd er eldhús með borðkrók og ZANUSSI eldavél með ofni.
Inn af eldhúsi er svo rúmgott þvottaherbergi og geymsla. Við hlið eldhúss er rúmgott hjónaherbergi og
þar við hliðina baðherbergi.  Allar frekari  upplýsingar veita Pétur hjá RE/MAX MJÓDD í  síma: 897-8776
eða petur@remax.is og Sigurður í síma: 898-6106 eða sg@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

898-6106
sg@remax.is

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 17:00-17:30

Sólheimar 8
104 Reykjavík

Verð: 44.900.000
Stærð: 219,3m2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 30.910.000
Bílskúr: Já

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

Pétur
Sölufulltrúi

8978776
petur@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Hringið og bókið skoðun

Sæbakki 6
Bíldudalur

Verð: 7.700.000
Stærð: 109

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1975

Brunabótamat: 1.600.000
Bílskúr: nei

Mjög gott mikið endurnýjað einbýlishús/sumarbústaður á mjög góðum stað í Bíldudal.  Hentar mjög vel
sem  sumarhús  eða  heilsársíbúðarhús.Gengið  er  inn  í  forstofu  og  eru  herbergin  á  hægri  hönd.
Barnaherbergin  eru  með  plast  parketi.  Hjónaherbergið  er  með  dúk  á  gólfi.  Baðherbergið  er  nýlega
flísalagt í hólf og gólf. Rúmgott flísalagt þvottahús með sturtu. Eldhúsið er með upprunalegri innréttingu
en búið er að skipta um borðplötu og setja flísar á milli skápa. Góður garður er í kringum húsið.

Dagmar
Sölufulltrúi

864 9209
dagmar@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

SUMARHÚS EÐA EINBÝLISHÚS 

Lækjarberg 31
Hafnarfjörður

Verð: 39,900,000
Stærð: 184,3 fm

Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 25,850.000
Bílskúr: já

Eyþór S.
Sölufulltrúi

822 8888
eythors@remax.is

Þórarinn
Jónsson hdl.

lögg. fasteignasali

LIND

Opið hús Sunnudag kl: 13.00- 13.30
Snyrtileg hæð með góðum bílskúr í Setberghverfi. Stór  forstofa  með flísum á gólfi, innangengt í  bílskúr. 
Eldhús er  með flísum á  gólfi, góður  borðkrókur. Flott  ljós  eldhúsinnrétting  úr  eik. Gott  þvottahús. 
Stór  björt  stofa  og borðstofa  og  þaðan er  gengið  út á  stórar  suðvestur  svalir. Stofa  og  borðstofa  eru
með parketi á  gólfi. Baðherbergi  er  rúmgott  með flísum á gólfi. Hjónaherbergi  er  rúmgott  með stórum
skáp.  Barnaherbergi eru þrjú og skápar í tveimur. Parket er á öllum herbergum.





BIRGÐAHALD
Ístak hf. óskar eftir starfsmanni í birgðahald.

Starfssvið
  •   Innkaup
  •   Samskipti við birgja
  •   Ábyrgð á afgreiðslu pantana
  •   Umsjón með birgðahaldi
  •   Tölvuskráning birgða

Hæfniskröfur
  •   Tölvukunnátta
  •   Þekking og reynsla úr byggingariðnaði á birgjum og vörum
  •   Æskilegt að viðkomandi sé rekstrarfræðingur eða hafi sambærilega
      menntun og reynslu

Upplýsingar um störfin og umsóknareyðublöð eru á skrifstofu ÍSTAKS,

Engjateigi 7, 105 Reykjavík og í síma 530 2700 milli 8:15 og 17:00.

Einnig er hægt er að senda inn umsókn á heimasíðu okkar www.istak.is.

ÍSTAK er leiðandi fyrirtæki á íslenskum 

verktakamarkaði. Hjá fyrirtækinu starfa 

um 650 manns, víðsvegar um landið 

sem og erlendis.

ÍSTAK er alhliða verktakafyrirtæki sem 

var stofnað árið 1970 og hefur annast 

ýmis verkefni, svo sem virkjanir, stór-

iðjuver, hafnargerð, vega- og brúagerð 

auk flugvalla. Ennfremur húsbyggingar 

fyrir opinberar stofnanir, sveitarfélög,

fyrirtæki og einstaklinga.

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 100%

• Laugarv/baðvarsla karla 100%

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:

• Skólaliði 50%

• Umsjónarkennari í 1. bekk

Hjallaskóli:
• Matráður 60%

• Starfsm. í Dægradvöl 50%

Kársnesskóli:
• Gangavörður/ræstir 100% v/forfalla

Lindaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

Salaskóli:
• Táknmálskennari í hlutastarf

• Námsráðgjafi 100% til vors

• Starfsmaður í Dægradvöl 50%

• Stærðfr. og raungreinakennari

Smáraskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl

Vatnsendaskóli:
• Starfsm. í Dægradvöl 50-60%

LEIKSKÓLAR KÓPAVOGS:
Arnarsmári:  564 5380

• Leikskólakennari

Álfatún:  564 6266
• Matreiðslufólk

Dalur:  554 5740
• Deildarstjóri 50% e. hádegi

• Leikskólakennari

• Ræstingar

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



__________ Útboð ___________

Faxaflóahafnir sf, Orkuveita Reykjavíkur og Síminn hf
óska eftir tilboðum í verkið: 

KLETTASVÆÐI 

Við Skarfabakka

Gatnagerð – veitur – yfirborðsfrágangur

Helstu verkþættir eru:

1. Korngarðar - Gatnagerð, regnvatnslögn og lýsing. 
Götu breytt og hún lengd á um 150 m kafla að
Skarfabakka.

2. Skarfabakkalóðir - Fráveitulagnir og heimæðar frá 
Klettagörðum. Lengd fráveitulagnaskurðs er um 100 m.

3. Sundatorg - Undirstaða fyrir listaverk (steypa 12 m3)og
yfirborðsfrágangur á miðju hringtorgs (grasþökur, 900 
m2)

4. Ný aðstaða Viðeyjarferju við Skarfavör. Byggja skal
landstöpul (30 m3 steypa) fyrir flotbryggju, flytja
bryggjuhús (stærð 5,5*5,5 m) frá Korngörðum og koma
því fyrir við Skarfavör ásamt að tengja heimæðar við 
húsið, lýsing á svæðinu, yfirborðsfrágangur (gras, malbik
og hellur, 980 m2) og gangstígur (350 m2)

Vakin er athygli á því að verktaki leggur til allt efni vegna 
fráveitu, annaðhvort steypt eða plast. 

Verkinu skal lokið í nokkrum áföngum, en lokaskiladagur
verksins er 15. júlí 2007.

Útboðsgögnin verða seld hjá Verkfræðistofunni Hnit h.f., 
Háaleitisbraut 58-60, 108 Reykjavík frá og með
miðvikudeginum 21. febrúar n.k. á 5.000 kr pr. eintak. 

Tilboð verða opnuð á sama stað fimmtudaginn 8. mars 
2007 klukkan 14:00.

Faxaflóahafnir sf
Associated
Icelandic
Ports

Faxaflóahafnir sf, Orkuveita Reykjavíkur hf
og HB-Grandi hf óska eftir tilboðum í verkið:

Norðurslóð
Gatnagerð og lagnir

Verkið felst í því að leggja nýja götu ásamt fráveitulögnum
og götulýsingu á fyllingu norðan frystihúss HB-Granda í
Örfirisey. Ennfremur frágangur á uppsátri fyrir báta, gerð
sjósetningarrennu og göngustíga á sama svæði. Þá skal
verktaki stækka bílastæðaplan fyrir norðan fiskvinnsluhús
HB-Granda.
Verklok eru 1. júlí 2007.

Helstu magntölur eru:
Gröftur 2.200 m²
Púkk og mulningur 2.200 m³
Malbik 6.500 m³
Steypt plön 580 m²
Frárennslislagnir 370 m
Ídráttarrör 540 m

Vakin er athygli á að verktaki leggur til allt efni vegna
fráveitu.

Útboðsgögn verða seld á skrifstofu VGK-Hönnunar að
Grensásvegi 1, 108 Reykjavík frá og með þriðjudeginum
20. febrúar n.k. á 5.000 kr hvert eintak.
Tilboð verða opnuð á sama stað fimmtudaginn 8. mars
2007 n.k. kl. 11.00.

Útboð

Reykjavík
Grundartangi
Akranes
Borgarnes
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ALÞJÓÐLEGIR FRIÐARSTYRKIR   
RÓTARÝHREYFINGARINNAR

2008-2010

Rótarýsjóðurinn, ROTARY FOUNDATION, sem 
rekinn er af ngunni, mun veita allt að 
70 styrki til tveggja ára meistaranáms skólaárin 2008-
2010. Styrkirnir verða veittir til náms og rannsókna sem 

ingu friðar í heiminum og 
  

auk þess að hafa lokið fyrstu háskólagráðu.

Í þessu skyni hefur Rótarýsjóðurinn komið á samvinnu 
við sjö virta háskóla:

Universidad del Salvador, Argentínu
University of Queensland, Ástralíu
Duke University & University of North Carolina, USA
University of California-Berkeley, USA
University of Bradford, Englandi
Sciences Po, Frakklandi
International Christian University, Japan

Styrkirnir, sem eiga að standa undir tveggja ára náms-
kostnaði, eru alþjóðlegir samkeppnisstyrkir. Rótarý-

ngin á Íslandi má senda eina umsókn. Val íslenska 
umsækjandans fer fram eftir ítarleg viðtöl og könnun á 
námsferli og störfum. Makar, afkomendur og makar af-
komenda lifandi Rótarýfélaga geta ekki sótt um styrkinn. 
Fimm Íslendingar hafa fengið friðarstyrki frá því þeir 
voru fyrst veittir árið 2002.

Nánari upplýsingar um námið, háskólana og umsóknar-
nna á heimasíðu Rotary International: 

rotary.org/ foundation/educational (Rotary Centers for 
International Studies). Einnig má nálgast upplýsingar á 
skrifstofu Rótarýumdæmisins. Sími 568-2233. 

Þeir sem hafa hug á að sækja um styrk eru beðnir um 
að senda ítarlegt æviágrip og lýsingu á markmiði með
framhaldsnámi fyrir 30. mars til Skrifstofu Rótarýum-
dæmisins, Suðurlandsbraut 54, 108 Reykjavík, merkt 
“Friðarstyrkur”.

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.00.-16.00. 
Sérlega fallegt, einlyft einbýli m/innb. bílskúr samtals 196,9 fm í Setbergslandinu. Komið er inn í rúmgóða forstofu, flísar, skáp-
ur, innaf forstofu er ágætt herbergi. Innang. frá forstofu í rúmgóðan bílskúr m/geymslulofti. Þvottaherb. við bílskúr. Frá forstofu
er gengið inn í hol, glæsilegt baðherb, baðkar og nudd/sturtuklefi, vönduð innrétting, gluggi, nýlegar flísar. Rúmg. sjónvarpshol.
Björt rúmgóð stofa og borðstofa. Rúmgott eldhús m/borðkrók, vönduð eikarinnr, flísar á milli skápa. Stórt svefnherb. og annað
gott svefnherb. m/skáp. Frá sjónvarpsskála  er gengið út á verönd í suður m/skjólgirðingu. Staðsetning er mjög góð í botnlanga
og bakgarður stendur við hól (Þórsberg). Hátt til lofts í stofum, eldhúsi og sjónvarpsskála, Húsið er byggt úr steypu og timbri.
Hellulagt bílaplan. V. 45,6 millj.

Jón og Helga bjóða ykkur velkomin.

LJÓSABERG 24 - HF EINBÝLI

KELDUHVAMMUR 10 - HF EINBÝLI/TVÍBÝLI

Fr
um

OPIN HÚS Í DAG

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.00.-16.00. 
Í einkasölu vandað 262 fm einbýli á góðum stað í Hafnarfirði, m. samþykktri 2ja herbergja sér íbúð og innb.
bílskúr. Efri hæð: Forstofa með flísum. Rúmgott svefnherb. ásamt 3 góðum herb. Baðherb. með baðkari, flí-
salagt í hólf og gólf, eldri innrétting, (ný innrétting óuppsett). Verönd m. heitum potti. Rúmg. stofa/borð-
stofa með arni, halogenlýsing í stofu. Gott eldhús með vandaðri hvítri Alno innréttingu, granitborðplata,
gaseldavél, góður borðkrókur. Á efri hæð er plankaparket á gólfum frá Agli Árnasyni. Neðri hæð: ágætis
stigi til neðri hæðar. Gott herb. með parket á gólfi, gangur með ágætis vinnuaðst. Rúmg. þvottahús flísa-
lagt. Innangengt í góðan bílskúr með hurðaopnara. Íbúð neðri hæð: Góður inng. Opið rými, stofa og eld-
hús. Rúmg. svefnherb. Baðherb. með sturtu. Í dag er opið á milli íbúða. Sélega vandað einbýli/tvíbýli, með
möguleikum á góðum leigutekjum. Góð staðsetning og  fallegt útsýni. V. 59 millj. 

Þórhallur og Ingileif bjóða ykkur velkomin.

Fr
um

Fjarðargötu 17, Hafnarfirði l Sími 520 2600 l Fax 520 2601 l Netfang as@as.is l Heimasíða www.as.is

Þekking – metnaður – þjónusta – áreiðanleiki

Yfir 500 eignir á skrá á landinu öllu

Yfir 200 eignir á skrá á höfuðborgarsvæðinu

Yfir 300 eignir á skrá á landsbyggðinni

Fjöldi fallegra nýbygginga

Flottur byggingarstíll 

Viðurkenndir og vandvirkir byggingaverktakar

Sjáðu: www.as.is



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

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

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

Fr
um

OPIN HÚS

Í DAG

Í dag býðst þér og þinni fjöl-
skyldu að skoða þetta fallega,
fullbúna 230 fm einbýlishús á

einni hæð. Tvöfaldur innbyggður bílskúr. Glæsileg baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Falleg-
ar innréttingar. Fullbúin lóð með hellulagðri innkeyrslu, heitur pottur.
Verð 73 millj. Allir velkomnir.

Opið hús í dag á milli kl. 13:00-14:00
Móvað 39 Reykjavík.

Af sérstökum ástæðum er nú til
sölu eða leigu Hárgreiðslustofan
Garbó á Hótel Loftleiðum. Vand-

aðar innréttingar og tæki. Þrír klippistólar. Hagstæð húsaleiga og góð viðskiptavild. Frábært
tækifæri. VERÐ AÐEINS KR. 2,5 MILLJÓNIR
Allar nánari upplýsingar veitir Ásmundur Skeggjason hjá Höfða S: 565 8000 eða á asmundur@hofdi.is

Hárgreiðslustofa
til sölu eða leigu

Ég er falleg 2-3ja herbergja 65
fm neðri hæð í gömlu virðulegu
húsi á frábærum stað í Firðinum,

hér er stutt í alla þjónustu. Falleg innrétting í eldhúsi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Sér
þvottahús með útgangi í garð. Verð 14,9 millj.

Hólmfríður tekur vel á móti ykkur. Gsm 867 3647.

Opið hús í dag á milli k. 14:00 og 16:00
Skerseyrarvegur 1 A - neðri sérhæð Hfj.

Sýnum í dag þetta vinalega ein-
býlishús á einni hæð, ásamt
áföstum bílskúr, alls 132,5 fm.

Skiptist m.a. í tvö svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. Eign sem býður upp á ýmsa möguleika.
Verð kr. 33,9 millj.

Allir velkomnir að skoða húsið í dag k. 14-16. Sölumaður Höfða á staðnum.

Opið hús í dag kl. 14:00-16:00
Efstasund 22 einbýli á einni hæð.

Sýnum 3-4ra herb. íbúðirnar.
Stórkostl. útsýni yfir Elliðavatnið,
Heiðmörkina og Bláfjöllin. Íbúð-

irnar eru afh. í júní/júlí fullb. án gólfefna.  Flísal. baðh. Hiti í öllum gólfum. Íbúðirnar eru um 105-
178fm. Sérstæði í bílageymslu fylgir flestum íbúðum. Verð frá 24,5 millj.

Sölumenn Höfða verða á staðnum.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Klettakór 1 Kópavogi.

Glæsilegar efri og neðri sérhæðir í
Norðingaholtinu. Bílskúr og stórar
svalir fylgja efri sérhæðinni. Sér-

garður fylgir neðri hæð. Að innan skilast íbúðirnar tilbúnar til innréttinga. Að utan skilast húsin
steinuð og máluð. Allar hurðar og opnanleg fög eru úr áli. Reykrör fylgja hverri íbúð. Hiti í stéttum
og bílaplani. Verð efri sérhæð 35,4 millj. Verð neðri sérhæð 27,4millj.

Opið hús í dag á milli kl. 13:00-15:00
Lækjarvað 17-23

8 síðustu íbúðirnar í þessu
glæsilega lyftuhúsi. Húsið er
klætt að utan og því nær við-

haldsfrítt. Íbúðirnar eru 125 fm auk sérstæðis í lokaði bílageymslu. Tvennar svalir. Íbúðirnar til
afh. fljótl., full. m. glæsil. innrétt. og flísal. baðh. Sérþv.hús. Verð er frá 26,6 til 26,9 millj.

Ásmundur Skeggjason sölumaður á Höfða tekur fagnandi á móti ykkur.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Drekavellir 26 Hafnarfjörður.

Í dag sýnum við 6 síðustu
þriggja herbergja íbúðirnar í
þessu glæsilega húsi. Íbúðirnar
eru til afhendingar strax fullbún-
ar án gólfefna. Glæsilegar inn-

réttingar frá InnX. Flísalögð baðherbergi. Íbúðirnar eru um 98 fm. Sér stæði í bílageymslu fylgir
5 íbúðum. Verð frá 24,9 til 25,9 millj.

Sölumenn Höfða verða á staðnum.

Opið hús í dag á milli kl. 15:00 og 17:00
Perlukór 1 Kópavogi.

Opin hús – opin hús – opin hús



LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

HEIÐARGERÐI 84 – 108 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14-16

Fr
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Karl Gunnarsson, lögg. fasteignasali

Vel staðsett 153 fm ein-
býlishús á tveimur

hæðum ásamt 34 fm bílskúr, samtals 187 fm. Húsið skipt-
ist í forstofu, hol, eldhús með upprunalegum innréttingun,
borðkrók, stóra og rúmgóða stofu, borðstofu, baðherbergi,
hjónaherbergi, 3 barnaherbergi, wc, þvottahús og geymsl-
ur. Húsið er í ágætu ástandi að utan og nýlega yfirfarið.
Verð 45,5 millj.

Sölumenn Lundar verða á staðnum, sími 691 8616.

Um er að ræða 266 fm. kjallara, hæð og ris í góðu húsi á frábærum
stað. Þar af er 154,5 fm. hæð og ris, 71,7 fm. kjallari ásamt 39,8 fm.
bílskúr eða samtals: 266 fm. Tvö fastanúmer og veðbandayfirlit
(auðvelt að fjármagna). Tilvalin eign fyrir tvær samhentar fjölskyldur
eða stórfjölskylduna. Selt saman eða í sitt hvoru lagi. Allt húsið
verð 60,1 m. Hæðin og risið verð 42,2 m. Kjallarinn verð 17,9 m. 

Sólveig og Jón taka vel á móti 
væntanlegum kaupendum í dag frá kl 13-16.
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Skipasund 72 - 104 RVK 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 13-16

Við erum í 

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali • Ragnheiður Þorkelsdóttirdóttir hdl., lögg.
fast.sali. • Andri Sigurðsson sölustjóri • Ólafur Finnbogason sölumaður

Opið hús sunnudaginn
18. feb. kl. 16 – 16:30
Glæsileg 100,7 fm 3ja herb.
á fyrstu hæð í litlu fjölbýlis-
húsi á þessum vinsæla
stað í Kópavogi. Anddyri
með góðum fataskáp sem
nær upp í loft. Svefnher-

bergi eru tvö og í hjónaherbergi eru góðir skápar sem ná upp
í loft. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Sérsmíðuð inn-
rétting, upphengt wc, baðkar og sturtuklefi. Þvottahús er
inni í íbúð. Stofan er falleg og björt, útgengt á ca 25 fm suð-
vestur verönd. Eldhús með fallegri innréttingu, flísar á gólfi,
flísar á milli skápa, AEG tæki, halógen eldavél og halógen
lýsing. Flísar eru á gólfum. Sérgeymsla með hillum og glugga
á sömu hæð og íbúð. Verð 24.000.000 kr.

Kolbeinn gsm. 694 9100 tekur á móti gestum.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali
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Fensalir 8 - 201 Kóp
Opið hús sunnud. 18. feb. kl. 16:00 – 16:30

OPIÐ HÚS
STÓRAHJALLA 19 - KÓP.

Bjart og vel umgengið 228,1 fm endaraðhús með fjórum herbergjum
á tveimur hæðum, innbyggðum bílskúr, útsýni til Esjunnar og góðum
suðurgarði. Verð 41,9 m.

Sveinn og Aðalheiður taka á móti gestum í dag,
sunnudag, milli kl. 13 og 15.
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Brynjólfur Jónsson, lögg. fasteignasali

2ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju
3 hæða lyftuhúsi ásamt stæði í
bílskýli. Sérinngangur og íbúð-
unum verður skilað fullbúnum án
gólfefna nema á baðherbergi.
Vandaðar innréttingar frá Húsa-
smiðjunni. Vönduð AEG eldhús-
tæki frá Bræðrunum Ormsson úr

burstuðu stáli. Baðherbergi flísalagt gólf og veggir, upphengt
wc, vönduð blöndunartæki frá Agli Árnasyni. Suðursval-
ir/suðurverönd og frábært útsýni er úr öllum íbúðunum. Lóð-
in fullfrágengin og aðkeyrsla í bílgeymslu með snjóbræðslu.
Húsið sem er teiknað af Kristni Ragnarsyni arkitekt er frá-
bærlega staðsett. Stutt er í gönguleiðir og útivistarperlur.

Suðurlandsbraut 50
(Bláu húsin við Faxafen)

Sími: 513-4300
Vilhjálmur Bjarnason - Lögg. fast.sali
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Kambavað 1-3 - 113 Rvk
Opið hús sunnud. 18. feb. kl. 14 -15

Upplýsingar veita
Kolbeinn gsm. 694-9100 • Hrafnhildur gsm. 894-3800

Ólafur Haukur gsm. 693-4868

OPIÐ HÚS Í DAG
sunnudag 18.02.2007

KL. 15:00 - 16:00

Fr
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Góð 83 fm. 3ja herbergja í endabúð á 4.hæð í vel-
viðhöldnu fjöleignahúsi með glæsilegu útsýni.
Verð 21,9 millj.

Katrín og Quincy á bjöllu.

HAGAMELUR 45,
REYKJAVÍK

Erlendur Davíðsson,
lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlari

www.eignastyring.is
FASTE IGNAMIÐLUN

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

* Glæsilegar 4ra, 5 og 6 herb. íbúðir með sér inngangi, 140fm.-158 fm. Sér-
eignarlóð fylgir jarðhæð

* Afhendast fullbúnar án gólfefna (flísar á andyri, gestasnyrtingu og forstofu) í
apríl/mai 2007

* Vandaðar innréttingar frá Design á Íslandi. Tæki frá Electrolux og flísar frá
Vídd. (valmöguleikar á innréttingum og flísum)

*  Frábær staðsetning, skóli og leikskóli í göngufæri.
*  Traustir verktakar, Múrfag ehf.

ENGJAVELLIR 1 - HF.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14.30.- 16.00.

Fr
u

m

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Höfum fengið í einkasölu rótgróna
efnalaug/þvottahús ásamt fasteigninni
Hraunbrún 40  þ.e. ca 250 fm einb/tvíb
sem skiptist þannig, jarðhæð og bílskúr
(hluti af efnalaug) þar sem efnalaug er til
húsa, efri hæð og ris. Aðalhæð:
sérinngangur, stofa, borðstofa, eldhús,
svefnherb., sjónvarpshol, o.fl. ris, 4
svefnherb. o.fl. góð staðsetning miklir
möguleikar, góð húseign. Húseign og
fyrirtæki selt saman. Rótgróið fyrirtæki.

Upplýsingar gefur Helgi Jón á
skrifstofu Hraunhamars s. 893-2233

HRAUNBRÚN - HF. - EINBÝLI/EFNALAUG

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



25.700.000
Einstaklega falleg 95,6 fm. 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð með sérinngang í litlu fjölbýli. Íbúðin er með afar
glæsilegum eikarinnréttingum og Mustang flísum á
gólfi. Lóð er fallega frágenginn með leiktækjum.
Kristinn og Tinna taka á móti gestum.
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Rjúpnasalir 2, 2. hæð - 201 Kóp

Opið hús í dag kl. 14:00 - 15:00 

Hafnarfirði, Fjarðargötu 17
Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

HJALLABRAUT 43, 0301 - HAFNARFIRÐI
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Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Falleg talsvert endurnýjuð 108,5 fm íbúð á 3. hæð. 3
sv.herb. Stórar suðursvalir. Glæsilegt útsýni. Hús ný-
lega viðgert og málað. Verð 21,5 millj.

Opið hús kl. 14-16
Björgvin og Sísí

taka á móti gestum sími 894 8480

BREIÐVANGUR 24, 0402 - HAFNARFIRÐI

Góð talsvert endurnýjuð 145,3 fm ENDAÍBÚÐ m/bíl-
skúr á góðum stað. 5 sv.herb. Stutt í skóla og þjón-
ustu. MÖGULEIKI Á 90% LÁNI. Verð 24,9 millj.

Opið hús kl. 13-15
Olla

tekur á móti gestum sími 863 2851

OPIN HÚS Í DAG

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

FAX 533 4041

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

Ármúli 21, Reykjavík • kjoreign@kjoreign.is • www.kjoreign.is
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Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

KAMBASEL 53,
ÍBÚÐ 0101.
Rúmgóð og falleg 2ja
herb. íbúð á jarðhæð í
litlu fjölbýli. Sér garður í
suður. Góðar innrétting-
ar. Hús í góðu ástandi.
Sér þvottahús. Laus fljót-
lega.
Verð: 15,9 millj.

Ólafur Haukur tekur á móti
áhugasömum í dag milli kl. 14 og 18.

OPIÐ HÚS í dag sunnudag kl. 14-18

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is
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Sérhæft þjónustufyrirtæki tengt
vega- og gatnaframkvæmdum.

• Góðir samningar til næstu ára við
stærstu viðskiptavini.

• Sterk staða á markaði.

• Góður og sérhæfður vélakostur.

KynningKynning
fyrir fjárfestafyrir fjárfesta

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Hörður Hauksson
Fyrirtæki

Gsm: 896 5486
hh@vidskiptahusid.is

Nánari upplýsingar veita
Hörður Hauksson og Jóhann Ólafsson

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

Heiðargerði 120
Opið hús í dag frá kl. 14-15

Mjög fallegt 166 fm einbýlis-
hús, tvær hæðir og kjallari
auk 32 fm sérstæðs bílskúrs
á þessum eftirsótta stað. Á
aðalhæð eru forstofa/hol,
gesta snyrting, eldhús með
góðri borðaðstöðu,  borð- og
setustofa auk sjónvarpsstofu
með kamínu. Uppi eru 3 her-
bergi og marmaraklætt baðherbergi og í kjallara eru 1 herb.,
þvottaherb. og geymsla. Parket og marmari á gólfum. Gler og
gluggar endurnýjaðir að stórum hluta. Suðursvalir út af hjónaher-
bergi. Ræktuð lóð með timburverönd og skjólveggjum. 
Verð 51,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-15.
Verið velkomin.
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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

EINBÝLISHÚSALÓÐ
SELTJARNARNESI

Til sölu 414 fm byggingarlóð undir einbýlishús
á mjög góðum stað á Seltjarnarnesi. 

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.

Nýtt og glæsilegt 222 fm einbýlishús á tveimur
hæðum við Suðurmýri. Eignin skilast fullfrágengin
að utan og tilbúin til innréttinga að innan. Eignin
skiptist m.a. í stofu, borðstofu, eldhús, 4 herbergi
og baðherbergi. Stórar svalir og 33 fm bílageymsla.
Lóð frágengin. Afhending er skv. samkomulagi.

Nánari uppl. á skrifstofu.
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Suðurmýri - Seltjarnarnesi.
Glæsilegt einbýlishús

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

MM jög vel skipulögð og
björt 142 fm neðri sér-

hæð í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í Hlíðunum auk
16,0 fm þvottaherbergis og geymslu. Hæðin skiptist m.a. í
stórt hol, stórar samliggjandi stofur með fallegum renni-
hurðum, 3 herbergi, stórt eldhús með góðum borðkrók og
flísalagt baðherbergi. Nýtt eikarparket á öllum gólfum
nema á baðherbergi. Útgengi á suðursvalir úr stofu og úr
hjónaherbergi.  Um er að ræða eftirsótta eign á eftir-
sóttum stað. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 45,0 millj.
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Skaftahlíð - 105 Reykjavík
Neðri sérhæð í þríbýlishúsi

550 5600
Hringdu ef blaðið berst ekki

- mest lesið



BJALLAVAÐ 13 - 17 – NORÐLINGAHOLT
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 13 0G 15

• Vorum að fá glæsilegar 2ja, 3ja og
4ra herbergja íbúðir í einkasölu.
Allar íbúðirnar eru fullbúnar, án
gólfefna og til afhendingar strax.

• Efsta hæðin er inndregin og með
stórum svölum og glæsilegu út-
sýni til Bjáfjalla, Esjunnar, Rauða-
vatns og víðar.

• Í næsta nágrenni er ósnortin friðuð
náttúra með fallegum gönguleið-
um.

• Sýningaríbúð er parket- og flís-
alögð og með húsgögnum sjá
nánar á heimasíðu Eignamiðlunar,
eignamidlun.is

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Byggingarmeistari:
Guðleifur Sigurðsson
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Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Laugavegur – götuhæð – til leigu

Erum með til leigu mjög gott verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði á götuhæð í þessu húsi. Plássið er
u.þ.b. 250 fm og er með stórum verslunargluggum
og göngudyrum að framanverðu. Að innan er pláss-
ið að mestu einn salur með léttum innréttingum,
niðurtekin loft með lýsingu og tveimur afstúkuðum
þjónusturýmum með glerhurðum. Innaf salnum er
kaffistofa, snyrtingar og geymslupláss. Bakútgang-
ur út á baklóð þar sem er möguleiki á einkabíla-
stæði. Í plássinu hefur verið starfrækt bankaútibú
(við hlið Tryggingarstofnunar Ríksisins).
Plássið er laust strax og getur hentað undir
ýmiskonar atvinnu- og þjónustusarfsemi, svo
sem verslun, skrifstofur, teiknistofur o.fl. 

Allar nánari upplýsingar
veitir Júlíus í s: 823-2600.



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

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 – Sími 533 6050 – Fax 533 – 6055 Bæjarhrauni 22 – Sími 565 8000 – Fax 565 8013
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Húsin eru tilbúin til afhendingar fljótlega, fullbúin að utan og fokheld að innan eða lengra komin. 
Lóð verður fullfrágengin með  hellulögðu bílaplani og glæsilegri verönd í garði.

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

Nánari upplýsingar er að finna í skilalýsingu og hjá sölumönnum.

OPIN HÚS 
Í DAG

kl. 13-15

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

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

Rauðamýri 4-10 Mosfellsbæ
Raðhús á tveimur hæðum

Rauðamýri 5-17 Mosfellsbæ
Raðhús á einni hæð

Rauðamýri 1-3 Mosfellsbæ

Opið hús í dag milli kl. 13 og 15

24 íbúðir í lyftuhúsi

9 íbúðir í stigahúsi
Íbúðir í húsi nr. 3 
tilbúnar til afhendingar feb/jún 2007

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

stæði í bílakjallara. 
• Stórkostlegt útsýni yfir

Sundin, Esjuna o.fl. 

Allar nánari upplýsingar á
www.hraunhamar.is

Fr
um

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

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

9 seldar

8 seldar



Í DAG SUNNUDAG KL. 14:00 - 15:00
Akurhvarf 1 - 203 Kóp

TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR STRAX

31.400.000 ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Eigum eftir 3 glæsilegar 126,4 - 127,3 fm
4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Akur-
hvarf í Kópavogi. Íbúðirnar eru fullfrá-
gengnar með gólfefnum, vönduðum inn-
réttingum og flísalögðu baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bíla-
geymslu fylgir. Glæsilegt útsýni!

Sölumaður Draumahúsa á staðnum.

AAll ll tt aaðð 9900%% lláánn!!
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— SÖLUSÝNING —

OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL. 14 OG 15

Í einkasölu glæsilegt 300 fm. tvílyft einbýlishús á
frábærum og rólegum stað í Vesturbæ Hfj. Tvær
samþykktar íbúðir eru í húsinu, báðar með sér-
inngangi, efri hæðin er 230 fm. og neðri íbúðin er
70 fm. íbúðirnar eru endurnýjaðar að innan nánast
frá grunni. Mjög glæsilegt hús og góður bílskúr.
Verð 58,8 millj.
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Fjarðargötu 19

KLETTAGATA
2 SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR

Í einkas. mjög falleg og björt horníbuð í litlu fjölbýli
með sérinngangi og góðum sérpalli, á þessum
vinsæla stað í Mosahlíðinni. Góðar innréttingar og
gólfefni. Búið að breyta íbúðinni í rúmgóða 3ja herb.
íbúð en lítið mál að breyta henni aftur í 4ra.
Esther á bjöllu. Óskað er eftir tilboðum í eignina

SÓLEYJARHLÍÐ 1
4RA HERBERGJA

MEÐ SÉRINNGANGI

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 107 fm 5 herb. íbúð á 2. hæð, Íbúð merkt 0201, með
sérinngangi af svölum auk 17 fm geymslu og bílastæði í kjallara.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, rúmgott eldhús með hvítri innréttingu,
bjarta stofu með útgengi á vestursvalir, 4 rúmgóð herbergi og
endurnýjað baðherbergi með þvottaaðstöðu. Parket og flísar á
gólfum. Laus til afhendingar strax. Verð 27,9 millj.

Íbúðin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 14-16
Íbúð merkt 0201. Verið velkomin.

Fr
um

Skeljagrandi 6
Góð 5 herb. íbúð með sérinngangi

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Falleg 86 fm íbúð á 2.hæð, risi, þ.m.t. 8,8 fm geymsla í kjallara.
Íbúðin skiptist í forstofu, bjartar samliggjandi stofur, 2 herbergi,
eldhús með ljósum innréttingum og baðherbergi. Þvottaaðstaða í
íbúð og þvottaherb./ geymsla í kjallara. Auðvelt er að breyta annarri
stofunni í herbergi. Gott geymslupláss undir súð. Góð
staðsetning. Göngufæri í Háskólann !! Áhv. 14,0 millj.  Verð
22,9 millj.

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

Brávallagata 24
Falleg 4ra herb. íbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

OPIN HÚS Í DAG

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

GG læsilegt 289 fm einbýli á
tveimur hæðum með

innb. bílskúr. Eignin skiptist m.a. í samliggjandi stofur með
arni, stórt eldhús með ljósum viðarinnréttingum, 5-6 her-
bergi auk fataherbergis, 2 flísalögð baðherbergi, gesta w.c.
auk um 20 fm nýl. skála sem byggður var við húsið. Rúm-
góðar suðursvalir út af stofum. Falleg ræktuð og skjólgóð
lóð með nýlegri verönd og nýlega hellulagðri innkeyrslu
með hita í. Einnig hiti í tröppum upp að húsi. Verðtilboð.

Fr
u

m

Háaleitisbraut
Glæsilegt einbýlishús














