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Ábyrgðarsvið:
• Bæta áreiðanleika og gæði framleiðslunnar með því að áætla 

og skipuleggja fyrirbyggjandi viðhald og reglulegar
ástandsskoðanir véla og tækja.

• Sjá um skráningu og greiningu á tæknigögnum sem gefa 
skýra mynd af stöðu viðhaldsmála og árangri.

• Sjá um samskipti og samhæfingu viðhaldsteymis og
framleiðsluteyma.

• Náið samstarf við notendur búnaðar, viðhaldsteymi, innkaup 
og birgðahald.

Hæfniskröfur:
• Iðnfræði eða iðnmenntun, t.a.m. vélfræði eða rafmagnsfræði. 

Önnur iðnmenntun kemur einnig til greina. Tæknifræðimenntun 
kostur en ekki skilyrði.

• Góð reynsla af viðhaldi véla og tækja.
• Góð tölvukunnátta skilyrði.
• Góð íslensku- og enskukunnátta nauðsynleg, bæði í rit- og talmáli.

Leitað er að metnaðarfullum einstaklingi sem er tilbúinn að sinna fjölbreyttum störfum í fyrirtæki þar sem skipulag er út frá verkferlum.
Starfið veitir einstaklingi, sem sýnir árangur í starfi, einstakt tækifæri innan ört vaxandi stórfyrirtækis í alþjóðlegu umhverfi.

Umsóknarfrestur er til og með 10. nóvember 2007. Ef þú hefur áhuga á að starfa hjá Alcoa Fjarðaráli hafðu þá samband 

við Sigurlaugu Þorsteinsdóttur hjá Capacent, í síma 540 1000 eða á netfangið sigurlaug.thorsteinsdottir@capacent.is 

eða skráðu umsókn þína á www.capacent.is og haft verður samband við þig.

Öflugur einstaklingur í viðhaldsteymi

Viðkomandi þarf að geta hafið störf 1. janúar 2008. Vinnustaður er á Reyðarfirði.

Verkefnastjóri í viðhaldsstýringu

ALP ehf sérleyfishafi AVIS / Budget leitar að

ALP ehf. umboðsaðili AVIS og BUDGET óskar eftir að 
ráða metnaðarfullan og drífandi einstakling í starf 
viðskiptastjóra. Fyrirliggjandi eru krefjandi verkefni. Í 
boði er spennandi starf fyrir réttan einstakling. Æskilegt 
er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Starfssvið
• Sala, ráðgjöf og þjónusta
• Þátttaka í sölu- og markaðsáætlunum
• Heimsóknir til viðskiptavina erlendis sem innanlands
• Kynningar á þjónustu og öflun verkefna
• Samskipti við auglýsingastofur
• Ritstjórn vefsíðna
• Samninga- og tilboðsgerð

Hæfniskröfur
• Einstakir söluhæfileikar
• Reynsla af sölu- og markaðsstörfum
• Háskólamenntun æskileg
• Áhugi á sölumennsku
• Góð tölvukunnátta skilyrði
• Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
• Hæfni til þess að vinna undir álagi

Umsókn berist til fyrir 5. nóvember 2007
Vilhjálmur Sigurðsson – villi@alp.is

VIÐSKIPTASTJÓRA
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Knarrarvogi 2  •  104 Reykjavík •  Sími: 591 4000



Umsjónarmaður samskipta- og stjórnkerfa
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– Mest lesið



www.marelfoodsystems.com

Þú færð að:

Í staðinn þarft þú að:

Í boði er:

Um er að ræða sex spennandi störf:



Vátryggingafélag Íslands 

Ármúla 3  108 Reykjavík

Sími 560 5000 vis.is

VÍS leitar að starfsmanni í 
skoðanir og mat á eignatjónum

Starfið felst í þjónustu við viðskiptavini VÍS sem snýr að tjónaskoðun og mati á eigna- og 

ábyrgðartjónum ásamt því að svara fyrir um bótaskyldu. Um er að ræða mikil samskipti við viðskiptavini 

og verktaka.

Leitað er eftir starfsmanni með iðnmenntun, tæknimenntun eða mikla reynslu sem nýtist í starfi.

Viðkomandi þarf að vera frábær í samskiptum, skipulagður með góða tölvukunnáttu og geta tileinkað 

sér að vinna samkvæmt gildum VÍS sem eru umhyggja, áreiðanleiki og frumkvæði.

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

Nánari upplýsingar um starfið veitir Jóhann Jóhannsson (johann@vis.is) í síma 560 5060.
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www.vis.is

Hjá VÍS starfa um 240 manns á þjónustuskrifstofum félagsins um 

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

starfsfólki með framúrskarandi þekkingu á vátryggingamálum. 

Félagið leggur áherslu á að skapa starfsfólki gott starfsumhverfi og 

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

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

áhugaverð og krefjandi verkefni.

Þar sem tryggingar
snúast um fólk

BÓKARI
ÓSKAST

Eirberg
Eirberg ehf. •  Stórhöfða 25 •  110 Reykjavík •  www.eirberg.is

Bókhaldsfulltrúi óskast til starfa til að sjá um bókhald
fyrirtækisins. Um er að ræða 60-80% hlutastarf.

Helstu verkefni
•  Umsjón bókhalds
•  Launavinnsla
•  Virðisaukaskattur

Hæfileikar
•  Reynsla af bókhaldi
•  Nákvæm vinnubrögð
•  Viðskiptamenntun

Nánari upplýsingar er að finna á www.eirberg.is

Umsóknarfrestur er til 6. nóvember og skal senda
umsóknir á netfangið ahj@eirberg.is



Starfssvið:

• Uppgjör og eftirlit vegna erlendra greiðslna
 í gegnum SWIFT.

• Utanumhald vegna greiðslna af innlendri og
erlendri lántöku hjá SPRON.

• Uppgjör fjármálagerninga (framvirkir samningar,
ávöxtunarsamningar o. fl.) sem Fjárstýring SPRON
framkvæmir hverju sinni.

• Uppbygging verkferla/vinnubragða í samvinnu
við aðra starfsmenn Fjárstýringu SPRON.

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Reynsla og góð þekking á SWIFT

• Starfsreynsla á sviði erlendra viðskipta

• Háskólamenntun á sviði viðskipta eða
sambærileg menntun

• Góð þekking á upplýsingakerfum

• Hæfni í mannlegum samskiptum

• Sjálfstæði og skipulagshæfileikar

• Frumkvæði og metnaður í mannlegum
samskiptum.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Ósvaldur Knudsen, framkvæmdastjóri Fjárstýringar
SPRON, og starfsmannaþjónusta SPRON í síma 550 1200.

Umsóknir óskast sendar til starfsmannaþjónustu SPRON, starfsmannathjonusta@spron.is,
fyrir 11. nóvember nk. Allar umsóknir verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál.

Erlend viðskipti í Fjárstýringu

SPRON byggir samkeppnishæfni sína á ábyrgu og hæfu 
starfsfólki sem nýtur sjálfstæðis í starfi, ávinnur sér traust
viðskiptavina og veitir þeim framúrskarandi lipra og 
skjóta þjónustu.

SPRON óskar eftir að ráða metnaðarfullan starfsmann í uppgjör og eftirlit vegna erlendra 
viðskipta í Fjárstýringu SPRON. Viðkomandi starfsmaður myndi taka virkan þátt í 
innleiðingarvinnu á SWIFT-lausnum og öðru sem tengist uppgjöri erlendra viðskipta.

Fjárstýring SPRON sinnir daglegri stýringu lausafjáráhættu, vaxtaáhættu og gjaldeyrisáhættu fyrir
samstæðu SPRON auk þess að fjármagna rekstur SPRON innanlands sem utan. Gott starfsumhverfi,
sem einkennist af góðum starfsanda, jákvæðu viðhorfi og gagnkvæmri virðingu starfsfólks í öllum
samskiptum, er keppikefli okkar.



Við erum að leita að starfsfólki

…sem býr yfir framúrskarandi þjónustulund, er 
jákvætt, sýnir frumkvæði, tekur ábyrgð á starfi sínu 

og leitar bestu lausna fyrir viðskiptavini!

Óskar eftir starfsmönnum í ræstingu í stöðvar okkar 
í Laugum, Seltjarnarnesi og Mosfellsbæ!

Um er að ræða fullt starf – vaktavinnu og óskað 
er eftir því að starfsmaður geti byrjað fljótlega.
Umsjón með ráðningu hefur Hólmfríður Ósk 

Guðbjörnsdóttir holly@worldclass.is 

We are looking for people in our 
cleaning-department in Laugar, Seltjarnarnes 

and Mosfellsbær.
The job offers only shift-work and it would be great 

if applicants could start working soon.
For further information please contact 

Hólmfríður Ósk Guðbjörnsdóttir holly@worldclass.is 

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.

VÉLAMENN / VÖRUBÍLSTJÓRAR
ÍSTAK óskar eftir að ráða vana vélamenn og vörubílstjóra.

Um er að ræða framkvæmdir í Reykjavík og nágrenni og er möguleiki 
á vaktavinnu.

Möguleiki er á húsnæði fyrir utanbæjarfólk.



FJ Á R F E ST I NGARBANK I

Umsjónarmaður viðskiptaviðmóts
sér um þróun á vef bankans og stýrir innleiðingu á viðskiptamannakerfi og skjalakerfi. 

Við leitum að bókasafns- og upplýsingafræðingi með mikla reynslu af tölvukerfum eða 

tölvunarfræðingi með mikla samskiptahæfni og áhuga á skipulagi og verkferlum. 

Viðkomandi einstaklingur þarf að hafa mikla þjónustulund en einnig góða 

forystuhæfileika.

Starfsmaður í móttöku 
sér um að viðskiptavinir fái hlýjar móttökur þegar þeir koma til okkar, greiðir leið

þeirra þannig að þeir fái úrlausn sinna erinda, undirbýr fundi, aðstoðar starfsmenn og 

sinnir símsvörun. Við leitum að einstaklingi með ríka þjónustulund og jákvætt viðhorf,

góða enskukunnáttu, góða tölvukunnáttu, samskiptahæfni og frumkvæði.

Sérfræðingur á lánasviði 
sér um fjárhagsgreiningu fyrirtækja og verkefna, undirbúning lánaumsókna, vinnslu 

og frágang lánaskjala ásamt eftirliti og utanumhaldi lánamála. Við leitum að 

viðskiptafræðingi með reynslu af útlánum í fjármálastofnun eða fjármálastjórnun 

fyrirtækja. Starfsreynsla í fjármálastjórnun verslunarreksturs eða þjónustufyrirtækis er 

kostur. Viðkomandi einstaklingur þarf að búa yfir frumkvæði, samskiptahæfni og 

mikilli þjónustulund. 

Starfsmaður á vörslu- og uppgjörssviði 
hefur umsjón með uppgjöri eigin viðskipta og einnig með sjóðum rekstrarfélaga VBS. 

Við leitum að viðskiptafræðingi, helst með reynslu af sambærilegum störfum. Þekking

á rekstri verðbréfasjóða er skilyrði, ásamt samskiptahæfni og þjónustulund.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 5. nóvember nk.

Nánari upplýsingar veita Kristín Guðmundsdóttir og Elísabet Sverrisdóttir 

hjá Hagvangi. Netföng: kristin@hagvangur.is og elisabet@hagvangur.is

Suðurlandsbraut 18
108 Reykjavík

Sími: 570 1200
Fax: 570 1209

www.vbs.is
vbs@vbs.is
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VBS fjárfestingarbanki er vaxandi fjármálafyrirtæki 

sem sinnir verðbréfamiðlun, eignastýringu, 

framkvæmdafjármögnun og fyrirtækjaráðgjöf, auk 

lánveitinga til margvíslegra verkefna. VBS er 

hlutafélag með yfir 100 hluthafa og eiga flestir 

starfsmenn hlut í bankanum. Lögð er áhersla á 

hollustu og heilbrigði starfsmanna og er aðstaða í 

nýjum húsakynnum okkar í samræmi við ítrustu 

kröfur um vinnuvernd. Starfsmenn bankans eru nú 

nálægt 40. Við erum kraftmikill og samhentur hópur 

með mikið frumkvæði, þekkingu á fjölbreyttu sviði 

og keppum sífellt að góðum árangri bankans og 

viðskiptavina hans.



Þjónustufulltrúi
   óskast
        á þjónustuborð Kringlunnar

Starfssvið
· Almenn afgreiðsla og upplýsingagjöf

· Sala á gjafakortum o.fl.

· Umsjón með Tax-free endurgreiðslum

· Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur
· Stúdentspróf æskilegt

· Almenn tölvukunnátta

· Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum

· Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

· Enskukunnátta

Vinnutími er frá 9.30–14.00 aðra vikuna og 14.00–19.00 
hina vikuna, auk annars hvers laugardags frá 9.30–18.00.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Viðar J. Björnsson tekur á móti umsóknum og veitir nánari 
upplýsingar í s. 568-9200 og á netfanginu vidar@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 5. nóvember.

SKÍÐASVÆÐI
HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS
óska eftir að ráða í eftirfarandi störf:

Rekstrarfulltrúa í 100% starf
Ábyrgðarsvið rekstrarfulltrúa eru m.a. eftirfarandi:
Ber ábyrgð á rekstri Kóngsins, nýjustu stólalyftunnar í Bláfjöllum.
Er ábyrgur fyrir ýmsum öryggismálum á skíðasvæðunum í Bláfjöllum.
Hefur yfirumsjón með viðhaldi húsakosta á svæðinu.

Starfið er mjög fjölbreytt og því er mikilvægt að viðkomandi sé handlaginn og fljótur
að tileinka sér nýja hluti.

Æskilegt að viðkomandi hafi þekkingu á rafvirkjun, smíði eða annarri iðn. 
Laun eru greidd samkvæmt Kjarasamningi Reykjavíkurborgar og Starfsmannafélags Reykjavíkur.

Starfsmönnum í hlutastörf
Einnig eru í boði ýmis störf sem hentað gætu vel með skóla eða sem aukavinna s.s.:
Miðasala, þrif, lyftuvarsla, húsvarsla og afgreiðsla í skíðaleigu.

Í boði er góður starfsandi í hreinu fjallalofti.
Gerð er krafa um að umsækjendur séu áreiðanlegir, heiðarlegir og duglegir.

Vinsamlegast sendið umsókn ásamt starfsferilsskrá á Magnús Árnason, framkvæmda-
stjóra Skíðasvæðanna.  Hitt húsið, Pósthússtræti 3-5  101 Reykjavík eða á netfangið 
magnus@skidasvaedi.is.

Umsóknarfrestur er til og með 11. nóvember 2007.
Ráðið verður í starfið sem allra fyrst.

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur I Bæjarhálsi 1
Sími 411 5000 I Bréfsími 411 5009 I www.itr.is I itr@itr.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Hilton Reykjavík Nordica er
hluti af stærstu hótelkeðju 
í heimi. Á hótelinu eru 252 
glæsileg herbergi, fjölbreytt 
veitinga- og ráðstefnu-
aðstaða ásamt einum besta 
veitingastað landsins, VOX 
Restaurant.

   Óskum eftir starfsfólki í veitingadeild
• Morgunverðarþjónar. 66% starf í vaktavinnu, 15 daga í mánuði, vinnutími

frá 7-14. Einungis vant fólk kemur til greina. Gerð er krafa um góða ensku-
og íslenskukunnáttu.

• Þjónanemar. Þriggja ára nám undir handleiðslu meistara á einu af bestu
veitingahúsum Norðurlanda, VOX. Gerð er krafa um snyrtimennsku og
stundvísi og áhugi á faginu er mikilvægur. Engin reynsla er nauðsynleg.

• Kokkanemar. Fjögurra ára nám undir handleiðslu meistara á einu af bestu
veitingahúsum Norðurlanda, VOX. Gerð er krafa um snyrtimennsku og
stundvísi og áhugi á faginu er mikilvægur. Engin reynsla er nauðsynleg.

• Þjónustufólk í fullt starf og hlutastarf. Um er að ræða kvöld- og helgar-
vinnu sem hentar vel með skóla eða annarri vinnu. Reynsla er æskileg.

• Barþjónar. Hlutastarf á kvöldin og um helgar og fullt starf á 12 tíma vöktum,
15 daga í mánuði á lobby bar.

• Aðstoðarfólk í eldhús. Um er að ræða létt eldhússtörf á 12 tíma vöktum,
15 daga í mánuði.

• Matreiðslumenn í VOX Bistro. Unnið er á 12 tíma vöktum, 15 daga í
mánuði. Enskukunnátta er skilyrði. 

Eldmóður ...

        ... prýðir liðsheildina á
Hilton Reykjavík Nordica

Áhugasamir eru beðnir

um að senda umsóknir

til veitingastjóra á 

oo@icehotels.is





VILTU BESTA STARF Í HEIMI?

Íþrótta- og tómstundasvið Reykjavíkur • Bæjarhálsi 1

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

Við leitum að skipulögðu, röggsömu, hugmyndaríku, skapandi
og skemmtilegu fólki sem er áhugasamt um að vinna með 
fötluðum börnum á almennum frístundaheimilum ÍTR og
frístundaheimili við Öskjuhlíðarskóla.

Frístundaheimili ÍTR óska eftir frístundaráðgjöfum/
leiðbeinendum í stuðning við fötluð börn

Íþrótta- og tóm

Sími 411 5000 •

Umsækjendur þurfa að geta

hafið störf sem fyrst. 
Hægt er að sækja um á heimasíðu ÍTR, www.itr.is,

eða hafa samband við starfsmannaþjónustu ÍTR

í síma 411 5000.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Reykjavíkurborgar
við Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Nánari upplýsingar
má fá á frístundamiðstöðvum í hverfum borgarinnar:
Tónabæ vegna Öskjuhlíðarskóla s. 411  5400
Gufunesbæ í Grafarvogi og Kjalarnesi s. 520 2300
Árseli í Árbæ og Grafarholti s. 567 1740
Miðbergi í Breiðholti s. 411 5750
Tónabæ í Austurbæ s. 411 5400
Miðborg og Hlíðar s. 411 5560
Frostaskjóli í Vesturbæ s. 411 5700



KÓPAVOGSBÆR
„Ljóðstafur Jóns úr Vör”

Ljóðasamkeppni
Lista og menningarráð Kópavogs efnir til árlegrar ljóðasamkeppni

undir heitinu „Ljóðstafur Jóns úr Vör”.

Veitt verða vegleg verðlaun og mun verðlaunaskáldið fá til varðveislu í eitt ár göngustaf sem á
verður festur skjöldur með nafni þess.

3ja manna dómnefnd mun velja úr ljóðum sem berast.

Öllum skáldum er velkomið að senda ljóð í keppnina. Þau mega ekki hafa birst áður. Ljóðum
skal skilað með dulnefni og skal nafn, heimili og sími skáldsins fylgja með í lokuðu umslagi
auðkennt með sama dulnefni. Aðeins má senda eitt ljóð í hverju umslagi og þess vænst að
ljóðunum sé skilað á pappírsstærðinni A-4 eða A-5.

Skilafrestur er til 9. desember 2007 og utanáskriftin er:

„Ljóðstafur Jóns úr Vör”
Tómstunda- og menningarsvið Kópavogs
b.t. Sigurbjargar H. Hauksdóttur,
Fannborg 2, 200 Kópavogur

Afhending verðlaunanna fer fram á afmælisdegi 
Jóns úr Vör mánudaginn 21. janúar 2008.

Þátttöku ljóð má sækja á ofangreint heimilisfang fyrir 1. febrúar; 
eftir það verður þeim eytt.

rafvirkja, vélfræðingi,
vélstjóra, vélvirkja.

Nánari upplýsingar gefur Guðlaugur Pálsson  í síma 893-9421.

Hægt er að senda inn starfsumsóknir á póstfang gulli@frostmark.is.
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- vi› rá›um

Vörustjóri

Húsasmi›jan óskar eftir a› rá›a öflugan vörustjóra
í timbri og ö›rum byggingarvörum.
Helstu verkefni

Innkaupastjórnun og vöruflróun
Birg›ast‡ring og ver›útreikningar
Samskipti og samningager› vi› 
erlenda birgja
Áætlanager›

Hæfniskröfur
Vi›skiptafræ›imenntun á svi›i 
vörustjórnunar og/e›a verk- e›a
tæknifræ›imenntun
A›ili me› mikla reynslu af innkaupum
og vörustjórnun kemur einnig til greina
Færni í mannlegum samskiptum
Mjög gó› enskukunnátta
Önnur tungumálakunnátta er kostur

Vi›komandi starfsma›ur flarf a› vera skipulag›ur, geta unni› sjálfstætt og me›
fleirum. fiá flarf starfsma›urinn a› hafa frumkvæ›i sem n‡tist vi› mótun starfsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 5. nóvember nk.

Uppl‡singar veitir Björn H. Reynisson hjá Hagvangi. Netfang: bjorn@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›stólum yfir 100
flúsund vörutegundir.

Hjá Húsasmi›junni starfa a› jafna›i
um 1000 manns á öllum aldri.

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

www.husa.is



- vi› rá›um

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

Vörustjórnun

Marorka óskar eftir verk- e›a tölvunarfræ›ingi til starfa vi›
vörustjórnun. Vörustjórnun fellur undir Rannsóknar- og vöruflróunarsvi›
fyrirtækisins flar sem fyrir starfar öflugur hópur sérfræ›inga.Marorka er hátæknifyrirtæki sem flróar,

framlei›ir og marka›ssetur orku-
stjórnunarkerfi fyrir skip. Stefna
fyrirtækisins er a› vera í fararbroddi á
alfljó›amarka›i í orkurannsóknum og
orkustjórnun, n‡sköpun og rá›gjöf á
sínu svi›i.

www.marorka.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is
fyrir 7. nóvember nk.

Uppl‡singar veita Elísabet S. Arndal
og Inga S. Arnardóttir.
Netföng: elisabetsa@hagvangur.is
og inga@hagvangur.is

Starfssvi›
Vörustjórnun
Áætlanager›
firóun og stö›lun á vörum
Umsjón me› rannsóknarverkefnum
Umsjón me› sölu- og kynningarefni

Hæfniskröfur
Menntun á svi›i verk- e›a tölvunarfræ›i
Greiningar- og skipulagshæfileikar
Sjálfstæ› vinnubrög›
Gott vald á íslenskri og enskri tungu
fiekking á forritun og SQL fyrirspurnarmálinu
æskileg
fiekking á skipageiranum er kostur

- vi› rá›um
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TÁLKNAFJAR‹ARHREPPUR

A‹STO‹ARMA‹UR SVEITARSTJÓRA
Tálknafjar›arhreppur augl‡sir starf a›sto›armanns sveitarstjóra
laust til umsóknar. Um fjölbreytt starf er a› ræ›a sem reynir á
nákvæmni og gó›a samskiptahæfileika.

Starfssvi›
Bókhald og afstemmingar
Skil á uppgjöri til endursko›anda
Innheimta
Móttaka og svörun fyrirspurna
Önnur fjölbreytt verkefni

Hæfniskröfur
Háskólamenntun sem n‡tist í starfi t.d. 
vi›skiptamenntun e›a gó› reynsla af 
sambærilegum störfum
Gó› tölvukunnátta
Samskipta- og skipulagshæfileikar
Frumkvæ›i og sjálfstæ›i í starfi
Reynsla og flekking á stjórns‡slu 
sveitarfélaga er æskileg

Tálknafjör›ur er um 300 manna
bygg›arlag á sunnanver›um
Vestfjör›um flar sem blómlegt
mannlíf, framúrskarandi fljónusta og
mikil náttúrufegur› eru einkennandi.
Í bænum er öll íflróttaa›sta›a til
fyrirmyndar, 25 m útisundlaug,
íflróttahús og tækjasalur. Grí›arleg
náttúrufegur› er á sunnanver›um
Vestfjör›um og er hi› stórfenglega
Látrabjarg rétt vi› túnfót Tálknafjar›ar.
Ve›urblí›ur eru miklar me› mildum
vetrum og heitum sumrum.

Sjá nánar á www.talknafjordur.is

Umsóknir óskast fylltar út á
www.hagvangur.is fyrir
12. nóvember nk.

Uppl‡singar um störfin veita
Inga S. Arnardóttir og
Elísabet Sverrisdóttir.
Netföng: inga@hagvangur.is
og elisabet@hagvangur.is

GRUNNSKÓLAKENNARAR
Kennarar óskast til starfa í Grunnskóla Tálknafjar›ar.
Um er a› ræ›a almenna bekkjar- og umsjónarkennslu.

Auglýsingasími

– Mest lesið



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Í LEIKSKÓLUM KÓPAVOGS:

Leikskólakennarar!

Kynnið ykkur nýjar samþykktir 

Kópavogsbæjar í tengslum við bókanir í 

kjarasamningum Félags leikskólakennara

og Launanefndar sveitarfélaga

Arnarsmári:  564 5380
• Leikskólakennarar
Álfatún:  564 6266
• Leikskólastjóri – afleysing
• Leikskólakennarar
Baugur, NÝR LEIKSKÓLI:  570 4350
• Leikskólakennarar
Dalur:  554 5740
• Leikskólakennari
Efstihjalli:  554 6150
• Leikskólakennarar
Fífusalir:  570 4200
• Deildarstjóri
• Leikskólakennarar
Furugrund:  554 1124
• Sérkennari/leikskólakennari
Grænatún:  554 6580
• Leikskólakennari
• Starfsmaður vegna stuðnings 80-100%
Kópahvoll:  554 0120
• Leikskólakennari 100%
Marbakki:  564 1112
• Leikskólakennari
Núpur:  554 7020
• Leikskólakennarar
Rjúpnahæð: 570 4240
• Leikskólakennarar
• Ræsting 50%
Smárahvammur: 564 4300
• Starfsmaður á deild
Urðarhóll – Heilsuleikskóli:  554 7789
• Leikskólakennarar
• Starfsmaður í sérkennslu/þroskaþjálfi

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

Auglýsingasími

– Mest lesið



Leikskólinn Ösp
Iðufelli 16 óskar eftir að ráða deildarstjóra, þroskaþjálfa,

 leikskólakennara og starfsfólk með aðra menntun og reynslu. 
Einnig er laus staða aðstoðarmanns í eldhúsi.

Afgreiðslumaður
Kynnisferðir ehf. óska eftir að ráða 
starfsmann til ferðaafgreiðslu í BSÍ.
Góð íslenskukunnátta er skilyrði, auk 
eins annars tungumáls (ensku).

Aðrar kröfur:
     Góð tölvukunnátta
     Falleg framkoma og þjónustulund
     Þekking á landi og þjóð

Um er að ræða vaktavinnu. 

Umsóknir sendist til Kynnisferða ehf., 
Vesturvör 34, 200 Kópavogi, eða til 
sigridur@re.is. Öllum umsóknum er 
svarað og farið er með þær allar sem 
trúnaðarmál.



Ert þú í
   atvinnuleit?

Skrifstofustörf
Lagerstörf
Verslunarstörf
Bókhaldsstörf
Ræstingarstörf
Sérfræðistörf
Útkeyrslustörf
Sölustörf
Stjórnunarstörf
Störf við kerfisstjórn
Störf við forritun
Framleiðslustörf
Iðnstörf
Þjónustustörf

Fjöldi starfa í boði.

Kannaðu málið á

RÁÐNINGARÞJÓNUSTA

Þjónustufulltrúi
   óskast
        á þjónustuborð Kringlunnar

Starfssvið
· Almenn afgreiðsla og upplýsingagjöf

· Sala á gjafakortum o.fl.

· Umsjón með Tax-free endurgreiðslum

· Ýmis önnur verkefni

Hæfniskröfur
· Stúdentspróf æskilegt

· Almenn tölvukunnátta

· Sjálfstæði og skipulag í vinnubrögðum

· Færni í mannlegum samskiptum og rík þjónustulund

· Enskukunnátta

Vinnutími er frá 9.30–14.00 aðra vikuna og 14.00–19.00 
hina vikuna, auk annars hvers laugardags frá 9.30–18.00.

Starfsmaður þarf að geta hafið störf sem fyrst.

Viðar J. Björnsson tekur á móti umsóknum og veitir nánari 
upplýsingar í s. 568-9200 og á netfanginu vidar@kringlan.is.

Umsóknarfrestur er til og með mánudagsins 5. nóvember.





Á leikskólanum Leik-
garði er unnið metnaðar-
fullt starf með börnum 
frá sex mánaða upp í 
tveggja ára. Síðustu daga 
hefur starfið þó markast 
af manneklu eins og víð-
ar á höfuðborgarsvæðinu.

Leikgarður er þriggja deilda 
leikskóli fyrir börn foreldra 
sem nema við Háskóla Ís-
lands. Félagsstofnun 
stúdenta tók við rekstri Leik-
garðs í septemberbyrjun 
árið 2006. Vegna manneklu 
og veikinda hafa stjórnend-
ur leikskólans neyðst til að 
loka deildum og er þetta 
þekkt vandamál víða. 

„Ég held að vandamálið sé 
fyrst og fremst launatengt. 
Við erum ekki samkeppnis-
hæf og auk þess er erfitt 
að fá leikskólakennara. Það 
er lítið atvinnuleysi og leik-
skólakennarar eru ráðnir 
strax á fyrsta ári. Ég fékk til 
dæmis þrjú tilboð á fyrstu 
önninni minni og það var 
eins með alla hina,“ segir 
Íris Arnardóttir, leikskóla-
stjóri Leikgarðs, sem telur 
að það væri til bóta að auka 
plássin við leikskólaskor til 
að mæta þessari þörf.

„Launin hjá leiðbeinend-
um eru of lág og það er of 
lítið frelsi til að umbuna 
fólki. Að öllu jöfnu er fólk að 
standa sig gríðarlega vel og 
fæstir gera sér grein fyrir 
álaginu sem fylgir starfinu 
nema þeir hafi verið í sömu 
sporum. Ef ein manneskja 
er frá þá eru hinir að taka 
á sig aukavinnu,“ útskýr-
ir Íris og telur auk þess að 
ákveðinn vandi sé fólginn í 
skipulagi.

„Samkvæmt skipulagi eru 
fjögur börn undir tveggja 
ára á mann. Í samfélaginu 
hefur verið töluverð um-
ræða um þörfina á að opna 
ungbarnaleikskóla og er ég 
ekki viss um að þeir sem 
setja upp skipuritið átti sig 
á því að það er mjög erf-
itt fyrir eina manneskju að 
hugsa um fjögur ungabörn 
þar sem þau þurfa mikla 
umönnun og einstaklings-
miðaða,“ segir Íris. Hún 
bætir við að mun hentugra 
væri að hafa þrjú börn á 
mann og að prósentuhlutfall 

afleysingar þyrfti að vera 
helmingi meira til að auka 
sveigjanleika í leikskóla-
starfinu. Prósentan er nú 
fengin með útreikningum 
í tengslum við fermetra-
fjölda, stöðugildi starfs-
manna og fjölda barna. 

„Um leið og fjöldi barna er 
orðinn of mikill samanborið 
við fjölda starfsmanna þá er 
það ólöglegt og við neyðumst 
til að loka deildum,“ segir 
Íris og bætir við að reynslan 
hafi sýnt að óraunhæft 
sé að ganga út frá því að 
allir starfsmenn séu alltaf, 
þannig er einfaldlega leik-
skólalífið. „Til gamans má 
geta þess að í útreikning-
um er talað um þrjá fer-
metra á barn en svín í stíu 
hafa sex fermetra!“ segir 
Íris glettin.

Íris segist þó hafa verið 
afar heppin með starfsfólk: 
„Mér finnst áhugi vera fyrir 
starfinu sem þykir almennt 
heillandi. En þegar starfs-
menn vantar þá verður 
starfið erfiðara þar sem þú 
dreifir ekki athyglinni svo 
glatt hjá ómálga börnum,“ 
útskýrir Íris sem vantar nú 
einn starfsmann en segir 
að fyrir mánuði síðan hafi 
verið fullmannað. 

Um þessar mundir standa 
foreldrar fyrir undirskriftar-
listum sem senda á til 
formanns Leikskólaráðs 
Reykjavíkurborgar. Þar 
vekja foreldrar athygli á 
því ástandi sem skapast 
vegna manneklu og fara 
fram á að í leikskólastarfi 
sé þjálfað fólk og að virðing 
sé aukin fyrir starfinu með 
bættum launum. Íris segist 
hafa fundið fyrir miklum 
stuðningi frá foreldrum.

„Foreldrar gera sér 
almennt grein fyrir að þetta 
er ekki okkar vilji og að við 
viljum halda uppi skipulögðu 
og metnaðarfullu starfi. 
Þeir átta sig alveg á hvar 
hundurinn liggur grafinn,“ 
segir Íris sem telur að auka 
þurfi skilning gagnvart leik-
skólastarfinu í skipulagi og 
að útbúa þurfi sveigjanlegri 
viðmið til að halda uppi 
stöðugu leikskólastarfi og 
halda góðu fólki. Hún ítrekar 
þó að Félagsstofnun stúd-
enta sé með mjög góða fjöl-
skyldustefnu en vandinn sé 
frekar hjá Leikskólaráði.

Mannekla og 
metnaður

TÆKNILEGUR
SÉRFRÆÐINGUR

Borgartúni 21 • 105 Reykjavík • Sími 510 1100 • Bréfasími 510 1101
postur@neytendastofa.is • www.neytendastofa.is

Neytendastofa óskar eftir að ráða metnaðarfullan tækni-
menntaðan mann til starfa á Öryggissviði stofnunarinnar.
Um er að ræða faglega krefjandi starf þar sem reynir á
tæknilega ráðgjöf um reglur er varða rafmagnsöryggismál,
framkvæmd eftirlits með rafverktökum og neysluveitum,
fræðslu og kynningu á reglum er gilda um öryggi fagfólks
og neytenda. Um er að ræða margvísleg áhugaverð verk-
efni er varða löggjöf á sviði rafmagnsöryggis og eftirlit með
framkvæmd þeirra.

Helstu verkefni:

• Tæknileg ráðgjöf og fræðsla um reglur er varða öryggis-
stjórnun rafverktaka og neysluveitna, túlkun og fram-
kvæmd reglna er gilda um rafmagnsöryggismál

• Skipulagning og framkvæmd lögbundins eftirlits með
rafverktökum og öryggi neysluveitna, þ.m.t. veitingu
starfsréttinda og samskipti við skoðunarstofur

• Þátttaka í rannsóknum á brunum af völdum rafmagns

• Þátttaka í mótun og viðhaldi á gæðastjórnunar- og
öryggiskerfum í samræmi við reglur á rafmagns-
öryggissviði og annarra almennra krafna í starfsumhverfi
Neytendastofu.

• Þátttaka í samstarfi í þróun eftirlits, svo og laga og
reglna sem gilda um öryggisstjórnun rafverktaka,
öryggi neysluveitna og önnur öryggismál á starfssviði
Öryggissviðs o.fl.

Menntun:

• Rafmagnsverkfræði, rafmagnstæknifræði eða
rafmagnsiðnfræði (sterkstraumssvið)

• Reynsla af störfum sem lúta að hönnun og/eða
uppsetningu lágspennuvirkja æskileg

Almenn þekking og hæfniskröfur:

• Góð almenn þekking á tölvum og skrifstofuhugbúnaði

• Góð íslensku- og enskukunnátta og færni í einu
Norðurlandamáli

• Almenn þekking á íslensku stjórnkerfi og regluumhverfi

• Skipulags- og samskiptahæfni

• Frumkvæði

Nauðsynlegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Um launakjör fer samkvæmt kjarasamningum opinberra
starfsmanna. Vakin er athygli á 20. gr. laga nr. 96/2000,
um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla.

Umsóknir óskast sendar Neytendastofu, Borgartúni 21,
105 Reykjavík, eða rafrænt á póstfang stofnunarinnar,
postur@neytendastofa.is, eigi síðar en 12. nóvember 2007.
Umsóknir geta gilt í sex mánuði. Öllum umsóknum verður
svarað þegar ákvörðun um ráðningu hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Tryggvi Axelsson for-
stjóri og Jóhann Ólafsson, sviðsstjóri Öryggissviðs, í
síma 510 1100. Netföng: tryggvi@neytendastofa.is og
johann@neytendastofa.is.

Öryggissvið Neytendastofu hefur umsjón með rafmagns-
öryggismálum á Íslandi, skoðunum á neysluveitum, öryggis-
stjórnunarkerfum rafveitna og rafverktaka. Öryggissvið
annast markaðseftirlit með rafföngum, almennum vörum
og annast skipulagningu þess í samstarfi við önnur stjórnvöld.

Auglýsingasími

– Mest lesið



KÓPAVOGSBÆR

LAUS STÖRF
Listasafn Kópavogs – Gerðarsafn
• Ræsting

Félagsþjónusta Kópavogs:
• Félagsráðgjafi v/barnaverndarvinnu
• Félagsráðgjafi - félagsleg ráðgjöf
• Félagsliði í kvöldþjónustu
• Liðveitandi/persónulegur ráðgjafi og tilsjón
• Aðstoð við heimilisstörf
• Stuðningsfjölskyldur
• Starfsmaður óskast við þjónustuíbúðakjarna
Roðasalir - sambýli og dagþjálfun
• Sjúkraliði
• Starfsmaður til aðhlynningar
• Matráður
Íþróttamiðstöðin Versalir:
• Baðvarsla kvenna

GRUNNSKÓLAR KÓPAVOGS:
Digranesskóli:
• Stuðningsfulltrúi 50 – 75%
Hjallaskóli:
• Kennari í leikrænni tjáningu
• Umsjónarkennari á miðstig
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í albönsku
• Stuðningsfulltrúi 60%
Hörðuvallaskóli:
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stundakennari í íþróttum 6 st. á viku
Kársnesskóli:
• Forfallakennari
• Starfsmaður í Dægradvöl 50%
• Stuðningsfulltrúi í Dægradvöl 50% e.hád.
Salaskóli:
• Starfsfólk í Dægradvöl, hlutastarf
Smáraskóli:
• Stuðningsfulltrúar
• Starfsmaður í Dægradvöl
Snælandsskóli:
• Kórstjóri í allt að 50% starf
• Þroskaþjálfi/stuðningsfulltrúi
• Sérkennari 100% starf
Vatnsendaskóli:
• Skólaliði 100%
• Starfsmaður í Dægradvöl 30-50% e. hád.
• Matráður kennara 60%

Nánari upplýsingar á:
www.kopavogur.is

og www.job.is

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

Húsasmi›jan óskar eftir a› rá›a öflugan vörustjóra
í timbri og ö›rum byggingarvörum.
Helstu verkefni

Innkaupastjórnun og vöruflróun
Birg›ast‡ring og ver›útreikningar
Samskipti og samningager› vi› 
erlenda birgja
Áætlanager›

Hæfniskröfur
Vi›skiptafræ›imenntun á svi›i 
vörustjórnunar og/e›a verk- e›a
tæknifræ›imenntun
A›ili me› mikla reynslu af innkaupum
og vörustjórnun kemur einnig til greina
Færni í mannlegum samskiptum
Mjög gó› enskukunnátta
Önnur tungumálakunnátta er kostur

Vi›komandi starfsma›ur flarf a› vera skipulag›ur, geta unni› sjálfstætt og me›
fleirum. fiá flarf starfsma›urinn a› hafa frumkvæ›i sem n‡tist vi› mótun starfsins.

Umsóknir óskast fylltar út á www.hagvangur.is fyrir 5. nóvember nk.

Uppl‡singar veitir Björn H. Reynisson hjá Hagvangi. Netfang: bjorn@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›stólum yfir 100
flúsund vörutegundir.

Hjá Húsasmi›junni starfa a› jafna›i
um 1000 manns á öllum aldri.

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

www.husa.is



Lyfjatæknar starfa aðallega við afgreiðslu í apótek-
um eða lyfjaverslunum. Þeir starfa einnig í lyfjabúr-
um sjúkrahúsa, heildsölu, lyfjaverksmiðjum og opin-
berum stofnunum. Lyfjatæknar eru lyfjafræðingum til 
aðstoðar og vinna ýmis verk undir þeirra leiðsögn, svo 
sem við blöndun lyfja og afgreiðslu lyfja samkvæmt 
lyfseðli. Starfsheiti lyfjatækna er lögverndað af heil-
brigðis- og tryggingamálaráðuneytinu.

Lyfjatækninámsbraut er í Fjölbrautaskólanum við Ár-
múla. Námið tekur að meðaltali fjögur og hálft ár og er 
um 162 einingar. Því má skipta niður í almennt nám sem 
tekur um eitt og hálft ár (3 annir) og þriggja ára sér-
nám (6 annir). Þar af er 14 vikna starfsþjálfun í lyfja-
verslun. Fyrstu þrjár annirnar eru kallaðar aðfarar-
nám og því verður að ljúka að mestu leyti áður en nem-
andi getur hafið nám í séráföngum lyfjatæknabrautar. 
Að loknu námi og starfsþjálfun útskrifast nemendur og 
fá sérstaka löggildingu frá heilbrigðisráðherra. Þeir 
mega þá kalla sig lyfjatækna. 

Í aðfararnáminu eru kenndar almennar greinar á borð 
við íslensku, tjáningu, ensku, dönsku, sálarfræði, efna-
fræði, líffærafræði, lífeðlisfræði og stærðfræði. Að 
aðfararnámi loknu taka sérgreinar við; svo sem af-
greiðslutækni, almenn lyfjafræði, hjúkrunarvörur og 
sjúkragögn, lyfhrifafræði, lyfjahvarfafræði, lyfjagerð 
og sjúkdómafræði. 

Sérgreinar er einungis hægt að læra á lyfjatækni-
braut Fjölbrautaskólans við Ármúla. 

Umsækjendur þurfa að hafa lokið grunnskólaprófi. 
Þeir sem hafa lokið stúdentsprófi af náttúrufræðibraut 
geta farið beint í nám í sérgreinum lyfjatæknibrautar. 
Mögulegt er að bæta við lyfjatækninámið og ljúka 
stúdentsprófi á starfsmenntabraut. 

Lögverndað 
starfsheiti

Auglýsingasími

– Mest lesið

Vegna ört vaxandi verkefna óskar Landform að ráða til starfa
landfræðing, tæknifræðing, landslagsarkitekt og tækniteiknara
sem unnið geta í Autocad eða hliðstæðum forritum. Um er að
ræða framtíðar störf. Áhugaverð verkefni í vinnslu hjá fyrirtækinu
og góð laun fyrir hæfa aðila. Sjá nánar á heimasíðu Landform,
www.landform.is Skrifleg umsókn sendist Landform Austurvegi
6, 800 Selfoss fyrir 9. nóvember 2007. Hafa má samband við
Odd Hermannsson, allar umsóknir verða merktar trúnaðarmál.
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KEYPT
& SELT

ÞJÓNUSTA

HEILSA

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

HEIMILIÐ

TÓMSTUNDIR
& FERÐIR

Stór sending af Dynapac völturum komin til landsins.
Komið, sjáið og sannfærist. Fyrstir koma, fyrstir fá.

Kraftvélar – umboð fyrir vandláta.

Verktakar athugið!
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Kraftvélar ehf. ///  Dalvegi 6-8 ///  201 Kópavogi  
Sími 535 3500 ///  Fax 535 3501 ///  www.kraftvelar.is
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SUMARHÚSALÓÐIR
Á BESTA STAÐ Í
GRÍMSNESI 
EIGNALÓÐIR, KJARRIVAXIÐ 
LAND, FAGURT ÚTSÝNI YFIR 
SOGIÐ OG FJALLAHRINGINN.

HITAVEITA-
RAFMAGN-
KALT VATN-
INTERNET-
NÁTTÚRUFEGURÐ-

AÐEINS 45 MÍN. FRÁ REYKJAVÍK

Búgarður ehf. - Sími: 898 0801
www.101grimsnes.is
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Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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international
Spánn,

Kýpur, Grikkland og Tyrkland

Vilt þú eignast 
sumarhús erlendis?
Viltu fara í skoðunarferð?
Við bjóðum skoðunarferð til Spánar á 15.500.-!

Vorum að fá glænýja bæklinga 2007/2008

Hafðu samband 
og fáðu bæklinga senda heim!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð á Spáni frá 97.000 c
Verð í Tyrklandi frá 42.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir
30 ára reynsla

3000 c gjafabréf fylgir öllum eignum keyptum á Spáni



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

Karl Gunnarsson löggiltur fasteignasali

BERGSTAÐASTRÆTI – ÞAKHÆÐ

Fr
um

FRÁBÆRT ÚTSÝNI NÁLÆGT MIÐBÆ. BJÖRT OG RÚMGÓÐ 5 HERBERGJA ÞAK-
HÆÐ Í LITLU OG VEL VIÐ HÖLDNU FJÖLBÝLI Í ÞINGHOLTUM.
Íbúðin skiptist í; bjart hol með fatahengi, 2 samliggjandi stofur með gifslistum og rennihurð á
milli, gott samkvæmiseldhús með uppgerðri eldri innréttingu, 3 svefnherbergi með skápum
og baðherbergi með innréttingu og kari. Á gólfum eru flísar og dúkar. Hurðir eru vandaðar og
gerefti um alla glugga. Stofur eru með gluggum á þrjá vegu og útgengi úr þeim er á 36 fm
þaksvalir að vestanverðu með möguleika á sólskála-yfirbyggingu að hluta. Útsýni af svölum
og  úr stofum, og reyndar úr öllum vistarverum, er frábært. Nýtt tvöfalt gler er í flestum glugg-
um og rafmagn var endurnýjað fyrir 11 árum. Geymsluloft er yfir nær allri íbúðinni. Í kjallara er
sameiginlegt þvottahús, einnig 12 fm vinnuherbergi með sögulegri innréttingu, stórum glugga
að húsagarðinum og fullri lofthæð. Þar innaf er um 18 fm geymsla og við hliðina lítil geymsla
undir stiga. Sameign er snyrtileg (nýtt rafmagn og nýmáluð), þak endurnýjað fyrir 3 árum og
stigagangur dúklagður. Þinglýstur eignaskiptasamningur liggur fyrir. Einstök útsýnisíbúð rétt
við Miðbæinn. Verð 53,9 millj.
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Mjög fallegt og sjarmerandi einbýli á einni hæð með stórum bílskúr á þessum
eftirsótta stað. Fjögur svefnherbergi, Nýlegt glæsilegt eldhús með sérsmíðaðri
eikarinnréttingu, granít á borði og gólfum. Tvö baðherbergi. Falleg stór sólstofa
með flísum og rennihurð út á sólpall sem er með heitum potti. Verð 56 millj.

Rakel og Gylfi taka vel á móti gestum. Teikningar á staðnum.

Sogavegur 122 – Einbýli – 54 fm bílskúr
OPIÐ HÚS á milli kl. 15:00 og 17:00

Kári Fanndal Guðbrandsson,

Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í

ÁRATUGI

Til sölu og sýnis gullfallegt parhús við Við-
arás. Húsið er tvílyft með innb. bílskúr,
samtals 188,2 fm. Á efri hæð eru 2 saml. stofur, gott eldhús með
mjög góðri innrétt., snyrting, gangur og ytri forstofa. Bílsk. á efri hæð
og innangengt í hann. Á neðri hæð 3 svefnh., baðh., sjónv.hol og
þv.herb./geymsla. Úr stofu er gengið út á svalir og af neðri hæð er
gengið út í garð. Mikið útsýni. Vönduð falleg eign.
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VIÐARÁS 31
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 14 - 15
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Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

HÖRÐUKÓR - 203 KÓPAVOGUR

www.hordukor.is

HLÍÐARHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

FJÁRFESTAR NÚ ER TÆKIFÆRIÐ!

ÞARFTU AÐ SELJA ?

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

NÝ ÞJÓNUSTA FYRIR SELJENDUR

WWW.EIGNALEIT.IS  

Nesbyggð
Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765 

www.nesbyggd.is

Fr
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Glæsilegar
íbúðir
á góðu 
verði!
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Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali
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OPIÐ HÚS Í DAG SUNNUDAG FRÁ KL 16.00 - 16.30
Falleg fimm herb. 127,6 fm hæð með sérinngangi í tvíbýli við Lang-
holtsveg. Eignin hefur verið töluvert endurnýjuð að innan og er virki-
lega falleg og vel skipulögð. Þrjú til fjögur svefnherbergi. Stór lóð með
möguleika á bílskúr (samkv. teikn.). Sér innkeyrsla fyrir þessa íbúð. 

Nánari upplýsingar gefur Sigurður í síma 616 8880

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Opið hús í dag sunnudag frá kl.  16:00-16:30

Langholtsvegur 100 - Reykjavík

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
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Haðarstígur 18
Parhús í Þingholtunum

Opið hús í dag frá kl. 16-17

Mikið endurnýjað 140 fm parhús í Þingholtunum. Á aðalhæð eru
forstofa, gesta snyrting, eldhús með ljósri viðarinnréttingu, björt
stofa með útgengi á lóð. Uppi eru sjónvarpshol, tvö herbergi og
nýlega endurnýjað baðherbergi og í kjallara eru eitt herbergi og
baðherbergi auk þvottahúss/geymslu. Eign sem hefur nánast öll
verið endurnýjuð að innan sem utan síðustu 10 árin. Fallegur
bakgarður með timburverönd, skjólveggjum og lýsingu. Verð
46,5 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, sunnudag, frá kl. 16-17.

Verið velkomin

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Fr
um

Vinsæll veitingarekstur
í næsta nágrenni Reykjavíkur

Til sölu veitingarekstur, vel tækjum búinn. Mikil
föst viðskipti. Frábær staðsetning. Meðeigandi
kæmi vel til greina og vinna á staðnum. Góð af-
koma og er vaxandi.

Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar
að Síðumúla 35 og í síma 517 3500.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali
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Nýendurnýjað verslunar- og veitingahúsnæði á þremur
hæðum ásamt byggingarrétt og bílastæðum á baklóð.
Jarðhæðin er skráð sem verslunarhúsnæði, en 2. og 3.
hæð eru skráðar sem íbúðarhúsnæði. Í dag er
húsnæðið nýtt sem verslun á 1. og 2. hæð, og á 3.
hæð er kaffihús. Húsnæðið hefur verið mikið
endurnýjað m.a gler og gluggar, hiti settur í gólf, allar
innréttingar og snyrtingar og fl. Skipt var um front á
húsinu og settir stórir gluggar sem ná niður í gólf á allar
þrjár hæðirnar sem snúa út að Laugavegi.
Verð 84 millj. 7025.

LAUGAVEGUR - VERSLUNAR OG ÍBÚÐARH.

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Fr
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2.039,6 fm atvinnuhúsnæði
sem skiptist í 1.006,8 fm
kjallara og hæð sem er
u.þ.b. 1.032,8 fm. Kjallar-
inn er með innkeyrsluhurð í
norðurhluta hússins. Hæðin
skiptist í þrjú bil með inn-
keyrsluhurðum og skrifstofuhúsnæði í hluta rýmana.
(auðvelt að sameina rýmin) Húsið stendur á áberandi
stað við Vesturlandsveginn og hentar sérlega vel fyrir t.d.
iðnaðar- eða verslunarfyrirtæki. Mjög hagstætt verð.
Nánari upplýsingar veitir Geir Sigurðsson fasteignasali í
síma 588-9090.

BORGARNES - HAGSTÆTT VERÐ

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

Glæsilegt 113 fm tvílyft
einbýlishús með falleg-
um bakgarði auk 32 fm
bílskúrs. Marmaralögð
stofa og borðstofa
með útgangi í sólstofu,
vandað eldhús, 4 herbergi og baðherbergi og
gesta w.c., bæði flísalögð í gólf og veggi.
Vestursvalir út af efri hæð. Glæsilegur garður
með mikilli hellulögn og skjólveggjum.
Góð eign sem mikið er búið að endurnýja.
Verð 57  millj.

Eignin verður til sýnis í dag, frá kl. 14-17. 
Verið velkomin.

Flókagata 66
Mikið endurnýjuð 4ra herb. útsýnisíbúð

Opið hús í dag frá kl. 14-16

Glæsileg og mikið endur-
nýjuð 4ra herb. útsýnis-
íbúð í risi með tvennum
svölum á þessum eftirsótta stað. Samliggjandi
rúmgóðar stofur með útsýni að Perlunni og til
sjávar, opið alrými, uppgerðar hvítar innrétting-
ar í eldhúsi, 2 herbergi og flísalagt baðherbergi.
Þvottaherb. innan íbúðar. Suðursvalir út af
stofum og til vesturs út af eldhúsi. Geymsluris,
manngengt að hluta yfir allri íbúðinni.
Verð 30,0 millj.

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

Melgerði 16
Glæsilegt einbýlishús

Opið hús í dag frá kl. 14-17
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Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali

ÆSUFELL 6 ÍBÚÐ 0106
OPIÐ HÚS MILLI 16:30 - 17:30

Til leigu - Hörðukór
3ja herb. 97 fermetra íbúð á 5. hæð 

í lyftuhúsi með yfirbyggðum 
flísalögðum svölum.

Tvö mjög rúmgóð svefnherbergi með góðum fata-
skápum og plastparketi á gólfum. Hol og stofa eru
einnig með plastparketi. Rúmgott og bjart eldhús
með góðri innréttingu. Útgengt er úr stofu á yfir-
byggðar svalir. Baðherbergi er flísalagt og með
góðri innréttingu. Þvottahús og geymsla eru í
íbúð.  Einhver húsgögn geta fylgt. Íbúðinni fylgir
sér geymsla í kjallara. Hjóla og vagnageymsla eru
í sameign.  Húsvörður annast allt daglegt viðhald.
Mynddyrasími ásamt stæði í bílskýli í bílakjallara.

Leiga pr. mánuð er 125.000 með hússjóði.
Rafmagn og hiti er ekki innifalið.   Einn mánuð-
ur fyrirfram ásamt bankaábyrgð. Áhugasamir

hafi samband við Auði í gsm 693-2965

Auglýsingasími

– Mest lesið



Sigurður Hjaltested
löggiltur fasteignasali
sigurdur@klettur.is

Einar Viðarsson
sölumaður

einar@klettur.is

Svavar Geir Svavarsson
löggiltur fasteignasali
svavar@klettur.is

Valþór Ólason
sölumaður

valthor@klettur.is

Svavar H. Svavarsson
sölumaður

svavarhrafn@klettur.is

    Valborg Sigrún Jónsdóttir
löggiltur fasteignasali
valborg@klettur.is

Örn Helgason,
sölumaður atvinnuhúsa

orn@klettur.is

Guðmundur Kristjánsson
sölustjóri

gudmundur@klettur.is

www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is / sími 534 5400 www.klettur.is

Hörðukór 3 er einstaklega vel staðsett fjölbýlishús, lyftuhús á 13 hæðum, ásamt kjallara og
bílageymsluhúsi. Tvær lyftur eru í húsinu, fjórar íbúðir eru á hverri hæð. Öllum íbúðum er skilað
með fallegum innréttingum, flísalagt er á baði og þvottahúsi, önnur gólfefni fylgja ekki, AEG ískápur
og uppþvottavél fylgja í eldhúsi, stórglæsilegt útsýni, stutt í alla þjónustu í næsta nágrenni, stutt í
fallegar gönguleiðir, barnvænt hverfi.

Glæsilegar sýningaríbúðir í húsinu með húsgögnum frá EGG, vinsamlegast hafið samband við
sölumenn Kletts og við komum á staðinn og sýnum þér. Allar frekari upplýsingar um þessa
eign er hægt að fá á www.klettur.is eða www.hordukor.is eða hjá sölumönnum í síma 534-5400

Verðdæmi:
þriggja herbergja 93,7 fm íbúð á jarðhæð verð 23,900,000

fjögurra herbergja 116,2 fm íbúð á 1. Hæð verð 28,990,000

fjögurra herbergja 116,6 fm íbúð á 11. Hæð verð 35,290,000 með stæði í bílageymslu

fjögurra herbergja 127,1 fm íbúð á 9. Hæð verð 37,790,000 með stæði í bílageymslu

Skoðið nýja vefinn okkar www.nybyggt.is allar upplýsingar um þessa eign og aðrar
nýbyggingar sem eru í sölu hjá okkur er að finna þar.

OPIÐ HÚS MILLI 15:00 – 17:00
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Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Fr
um

www.remax.is • Allar REMAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

ATVINNA – SÖLUFULLTRÚI
Viltu vinna sjálfstætt á skemmtilegum vinnustað?

Leitum að metnaðarfullum sölufulltrúum til starfa hjá RE/MAX Bæ.
Erum staðsett á einum besta stað í höfuðborginni, Malarhöfða 2

Upplýsingar veitir Sylvía í símum 512 3400 og
820 8081 eða sylvia@remax.is



31.900.000 Laus við kaupsamning
Falleg 109 fm. 4ra herb endaíbúð á 5. hæð í 
álkl. viðhaldsl. lyftuh, auk geymslu og stæðis í 
bílageymsl, samtals 128,1 fm. Staðsetnig er í 
hjarta Kópavogs, skólar, verslanir og þjónusta í göngufæri.
Hagstæð yfirtakanleg lán. Íbúðin er laus við kaupsamning.
Kristjana tekur á móti gestum milli 15:00-16:00 bjalla 501.
Frekari upplýsingar Helgi Birkir 530-1817.
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Núpalind 8 - 201 Kóp

Opið hús í dag kl. 15:00-16:00

Sérlega fallegt
139,1 fm par-
hús ásamt 31,4
fm fullbúnum
bílskúr, samtals
170,5 fm á frá-

bærum stað í jaðri byggðar. Fjögur svefn-
herb. Vandaðar innréttingar. Hátt til lofts.

Hiti í gólfum.
Verð 32,9 millj.

Harpa og
Gestur taka á
móti gestum,
sími 866 9359

Nýleg og falleg
92,2 fm 4ra her-
bergja íbúð á 2.
hæð á góðum
stað. Þrjú rúm-
góð svefnherb.
Sérinngangur inn af svölum. Suðvestur-
svalir. Eikarinnréttingar og parket. Stutt í
leikskóla, skóla og
aðra þjónustu.
Verð 24,2 millj.

Björk tekur á
móti gestum
sími 860 6005

OPIN HÚS Í DAG KL. 16-18OPIN HÚS Í DAG KL. 16-18
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Fjarðargötu 17 - Hafnarfirði
Sími 520 2600 - Fax 520 2601

Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali

DDAAGGGGAARRVVEELLLLIIRR 66BB,, 00220022 HHAAFFNNAARRFFIIRRÐÐII LLYYNNGGDDAALLUURR 22 VVOOGGUUMM

OPIN HÚS Í DAG
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Guðrún Árnadóttir lögg. fasteignasali

– sími 530 1500 – heimasíða www.husakaup.is –

Hraunbrún 14 milli klukkan 14:00 og 14:45
Hafnarfjörður

227 fermetrar

7 herbergi þar af 5
svefnh.

vel með farið

frábær staðsetning

gróin lóð

verð 46,9 milljónir

Albert sölumaður, sími 617 1818, verður á staðnum.

Garðaflöt 1 milli klukkan 15:00 og 15:45
Flatirnar

185 fermetrar

5 herbergi

mikið uppgert hús

miðsvæðis

falleg lóð með tim-
burverönd

verð 54,9 milljónir

Björgvin sölumaður, sími 617 1811, verður á staðnum

Funalind 7 milli klukkan 14:00 og 14:45
Lindarhverfið

105 fermetra

4ra herbergja

björt og rúmgóð

efsta hæð í lyftuhúsi

frágangur til 
fyrirmyndar

verð 29,9 milljónir

Björgvin sölumaður, sími 617 1811, verður á staðnum

Berjarimi 28 milli klukkan 15:00 og 15:45
Grafarvogur

85 fermetrar

3ja herbergja

sér inngangur

efsta hæð og í enda

stæði í bílageymslu

verð 23,9 milljónir

Björgvin sölumaður, sími 617 1811, verður á staðnum

Rauðás 12 milli klukkan 16:00 og 16:30
Selás

104 fermetrar

3ja herbergja

laus strax

vel með farin

rúmgóð íbúð

verð 23,9 milljónir

Albert sölumaður, sími 617 1818, verður á staðnum.

Erlendur Davíðsson, löggiltur fasteignasali.

EIGNASTÝRING S: 534 4040
Síðumúli 27, 108 R • www.remax.is • eignastyring@remax.is
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Keilufell 43 - 111 Reykjavík
Opið hús í dag milli kl. 14 og 15
Fimm herbergja einbýlishús 175,6 fm auk bílskúrs (skráð bílskýli) á hornlóð á
rólegum stað. Neðri hæð: Forstofa með skáp. Gestasnyrting með sturtu.
Hol/miðrými, geymsla undir stiga. Svefnherbergi. Þvottahús með hillum og út-
gengi út í garð. Stofa og borðstofa. Eldhús með viðarinnréttingu. Timburstigi
milli hæða. Efri hæð: Hol/miðrými með skáp.Tvö svefnherb. Baðherb. með
baðkari. Hjónaherbergi með skáp. Rúmgott svefnherb., útgengi á svalir.
Geymsluris. Húsið var byggt 1973 og hefur mikið verið endurnýjað. Fallegur
garður kringum húsið.
Brunabótamat 20.650.000. Verð 40.9 millj.
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– Mest lesið



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

Opið hús í dag frá kl. 16:00 til 17:00
Drekavellir 26- Íbúð 103.
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Til sýnis í dag sérlega falleg og vel skipulögð íbúð á jarðhæð í ný-
legu, viðhaldsléttu fjölbýli. Parket og flísar á gólfum. Ljós eikarinn-
rétting í eldhúsi. Tvö rúmgóð svefnherbergi m/fataskápum. Um 30
fm afgirt verönd út frá stofu. Sér stæði í bílageymslu. Stutt í skóla og
leikskóla. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.
Verð 23,5 millj.

Iðunn s sími 691 4332 sýnir íbúðina í dag frá kl.16 til 17.

Opið hús í dag frá kl. 13:00 til 17:00
Rauðamýri 15 - Mosfellsbæ

Til sýnis í dag fallegt 163,3 fm rað-
hús á einni hæð m/innbyggðum bíl-
skúr. Húsið er tilbúið til afhendingar

og verður afhent fullbúið að utan með frágenginni lóð og tilbúið til
innréttinga að innan – fullmálað. Á efri palli er bílskúr, geymsla,
þvottahús, forstofa, eldhús og borðstofa. Á neðri palli er stofa, sjón-
varpshol, tvö stór svefnherbergi og baðherbergi. Gólfhiti er í öllu
húsinu. Öllum frágangi utanhúss er lokið. Búið að helluleggja, tyrfa
og setja upp sólpall. Verð 38,9.

Nánari upplýsingar gefur Guðmundur í síma 846 4804 og
Ingólfur í síma 864 5995

Opið hús í dag frá kl. 14:00 til 15:00
Hraunteigur 23 - Íbúð 101

Til sýnis í dag glæsileg og mikið
endurnýjuð 107fm. 3-4ra herb mið-

hæð í virðulegu og fallegu húsi á eftirsóttum stað. Íbúðin var öll tek-
in í gegn fyrir ca. 2 árum. Nýtt mahony parket á gólfum sem og nýj-
ar hurðar og skápar. Nýlegt gler í allri íbúðinni. Garður í fullri rækt
með miklum gróðri, trjám, runnum og grasflötum. Húsið er steinað
að utan og aðkoman virðuleg. Frábær staðsetning í göngufæri við
Laugardaglinn. Möguleiki er að yfirtaka hagstæð lán að upphæð c.a
20,5 millj. Verð 32,9 millj.

Daði Rúnar sími 698 5044 sölumaður Höfða
sýnir íbúðina í dag á milli kl. 14 og 15.

Opið hús í dag frá kl. 16:00 til 17:00
Hlíðarbraut 2 Hafnarfirði

Til sýnis í dag sérlega fallegt og mikið endurnýjað 110,7 fm einbýli á
2 hæðum, auk rúm-
lega 20 fm ósam-
þykkts kjallara. Hús-
ið hefur verið endur-
nýjað að miklu leyti
á síðustu 6 árum,
m.a. lagnir, gler og
gluggar. Húsið er
skráð sem tvær
íbúðir. Fyrsta hæð
skiptist í forstofu, 2 stofur, eldhús
og salerni. Önnur hæð skiptist í 2
svefnh., baðh., tölvuhorn og
geymsluloft. Í kjalla er svefnher-
bergi, baðherbergi, þvottahúsi og
geymsla. Nýleg verönd m/heitum
potti. Verð 39,9 millj.

Daði Rúnar sími 698 5044
sölumaður Höfða

sýnir húsið í dag á milli kl. 16 og 17. Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Vorum að fá í einkasölu 140 fm neðri sérhæð í fjórbýli á
þessum eftirsótta stað. Tvö stór herbergi og tvær stórar
og bjartar stofur. Góðar innréttingar. Parket og flísar á
gólfum. Samkvæmt srá FMR er 30 fm bílskúr á lóðinni en
hann er óbyggður. Eign sem hefur fengið gott viðhald.
Verð 37,5 millj.

Margrét og Einar sýna eignina í dag
sunnudag frá kl. 14 - 15

FASTEIGNASALAN 570 4800
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Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800
Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

LAUGARTEIGUR 3
NEÐRI SÉRHÆÐ

Sýnum í dag glæsilega 122 fm 4ra herbergja íbúð á
8.hæð (efstu) ásamt stæði í bílageymslu á frábærum
stað í Salahverfinu. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu.
Þvottahús innan íbúðar. Stórar stofur með útg. út á suður
svalir með frábæru útsýni til suðurs, austurs og vesturs.
Nánari upplýsingar á GIMLI. Verð 33,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag sunnudag frá kl. l4 - 15

GLÓSALIR 7 
ÍBÚÐ 0801

OPIN HÚS Í EFTIRTÖLDUM
EIGNUM Í DAG SUNNUDAG

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali
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Einstakt tækifæri
Snyrtistofa og Heilsustudíó

Til sölu af sérstökum ástæðum, gott fyrirtæki
með snyrtistofu og heilsustúdió í skemmtilegu
húsnæði með örugga leigu. Einstakt tækifæri.
Frábært verð eða 5,8 millj.

Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar
að Síðumúla 35 og síma 517 3500.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali
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Einstakt tækifæri
Þekkt hárstofa til sölu með góða aðstöðu og
búnað. Er í góðu húsnæði. Tilvalið fyrir tvo
aðila. Mjög gott verð.

Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar
að Síðumúla 35 og síma 517 3500.

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 168 fm 5 herb.
íbúð á tveimur hæðum
(1. hæð og kj.) ásamt
sér stæði í lokaðri bíla-
geymslu miðsvæðis í
Reykjavík. Íbúðin skiptist m.a. í forstofu/hol, rúm-
gott eldhús með nýlegi innréttingu og vönduðum
tækjum, bjarta stofu, sjónvarpshol, 4 herbergi
auk herbergis í kjallara og flísalagt baðherbergi.
Tvennar svalir, út af stofu og sjónvarpsholi. Sér
geymsla í kjallara. Stutt í alla þjónustu. Verð
43,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, frá kl. 14-16. 
Íbúð merkt 0101. 
Verið velkomin.

Sörlaskjól 94
Glæsileg neðri sérhæð með útsýni til sjávar

Opið hús í dag frá kl. 15-16

Glæsileg 109 fm neðri
sérhæð í góðu stein-
steyptu þríbýlishúsi
ásamt 25 fm bílskúr á
þessum eftirsótta stað í
vesturbæ Reykjavíkur. Hæðin er mikið endurnýj-
uð á vandaðan og smekklegan hátt m.a. gólfefni,
innréttingar og innihurðir og skiptist m.a. í tvær
rúmgóðar stofur, tvö herbergi og vandað eldhús.
Svalir til suðvesturs. Fallegt útsýni til sjávar.
Laus til afh. við kaupsamning. Verð 49,0 millj.

Eignin verður til sýnis í dag, frá kl. 15-16
Verið velkomin.

Neðstaleiti 3
Falleg 5 herb. íbúð á tveimur hæðum

Opið hús í dag frá kl. 14-16
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Opið hús í dag frá kl.16:00 til 17:00 

Ánaland 2, 108 Reykjavík

Fallegt 263,4 fm 2ja hæða par-
hús/einbýli með innb. bílskúr á besta
stað vestan megin í Fossvoginum. Neðri hæð: Bílskúr, forstofa, stofa, borðst., sól-
st., eldhús, herb. og baðherb. Efri hæð: Þrjú herbergi, sjónvarpshol, baðherbergi,
þvottahús og geymsluloft. Parket og flísar á gólfum. Arinn og verönd. Góð að-
koma. Skjólgóður garður í góðri rækt. Hiti í plani og stéttum. Verð 79,9 millj.

Gústaf í síma 895 7205 og Guðrún
í síma 895 3990 taka á móti öllum áhugasömum.
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Ég bý á besta stað

Söluskrifstofa í Hofakri 1
Komdu við á söluskrifstofu okkar, Hofakri 1 í Garðabæ og kynntu þér kosti 
Arnarneshæðar. Nánari upplýsingar í síma 617 1800, Jón Gretar.

Glæsileg sýningaríbúð að Hofakri 1, fullbúin 
húsgögnum frá EGG.

Nýjar íbúðir

Sýning á glæsilegri innréttaðri íbúð 
í dag frá kl. 14-16

Sími 530 1500 | Suðurlandsbraut 52 | Guðrún Árnadóttir löggiltur fasteignasali | www.arnarnes.is

RAUÐARÁRSTÍGUR 31

hýðiehf.

EINSTÖK STAÐSETNING

SÉR INNGANGUR Í HVERJA ÍBÚÐ

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR, NÚTÍMALEG HÖNNUN

VANDAÐAR INNRÉTTINGAR

MYND-DYRASÍMI OG LYFTA

GÓLFHITI OG AUKIN HLJÓÐEINANGRUN

INNFELLD LÝSING, AUKIN LOFTHÆÐ

SÉR BÍLASTÆÐI FYLGJA HVERRI ÍBÚÐ

www.hydi.is

Söluaðili Hýði ehf.

Petra Dís Magnúsdóttir
Sölufulltrúi
  898 9347
petra@vidskiptahusid.is

Jón Sigfús Sigurjónsson
Hdl. & Lögg. fasteignasali
  893 3009
jon@vidskiptahusid.is

Í næsta nágrenni

     Skólar og leikskólar

     miðbærinn

     Kjarvalsstaðir

     Sundhöll reykjavíkur

     verslanir og þjónusta



Fr
um

Halla Unnur Helgadóttir lögg. fast. 824 5051
Viggó Sigursteinsson lögg. fast. 824 5066

Ingvar Ragnarsson lögg. fast. 822 7300

FASTEIGNASALA
STÓRHÖFÐA 27
Sími 594 5000

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 15-16
HRAUNBÆR 144 - íbúð 301- 110 RVK.
Sérlega falleg 124,1 fm 5 herb. endaíbúð á 3. hæð/efstu.
Allt sér innan íbúðar! Fallegt eldhús með borðkrók.
Rúmg. stofa og borðstofa. Sv.herb.gangur með 4 svefn-
h. og baðh. Parket á gólfum og nýl. flísar á holi og eld-
húsi. Þv.hús og geymsla innan íbúðar. Góðar grillsvalir í
suðvestur! Húsið í góðu standi að utan. VERÐ: 25,9 mill.

Nánari upplýsingar gefur Ásdís
hjá Akkurat sími 898 3474

GNOÐARVOGUR - 104 RVK.
Mjög falleg og góð 111,7 fm hæð (efstu hæð) í litlu
góðu fjórbýli á þessum rólega stað. Nýlega uppgert bað-
herbergi, glæsileg sólstofa. Möguleiki á 4 svefnherbergj-
um. VERÐ 31,5 millj.

Nánari upplýsingar gefur Ingvar Ragnarsson
lögg.fast sími 822 7300

Bókaðu skoðun!

Bókaðu skoðun!

ÞRASTARHÖFÐI - 270 MOSF.
2 Raðhús! Glæsilegt endaraðhús í „funkis“ stíl
með innbyggðum bílskúr. Á jarðhæðinni eru stórir glugg-
ar ú maghony og einnig útihurðir inni er gert ráð fyrir
stofu, eldhúsi,einu herbergi og snyrtingu auk bílskúrsins
tveir inngangar eru á hæðina. Á efri hæðinni er gert ráð
fyrir sjónvarpsherbergi, hjónaherbergi, barnaherbergi og
geymslu auk geymslu, þvottahúss og baðherbergis.
VERÐ 45,6 - 46,7 millj.

Nánari upplýsingar gefur Bjarni
hjá Akkurat sími 896 3875

BURKNAVELLIR -
221 HAFNARFJÖRÐUR

Falleg 3ja herbergja 87,6 fm íbúð á 4.hæð (efstu) í lyftu-
húsi með miklu útsýni. Sérmerkt stæði í lokaðri bíla-
geymslu fylgir íbúðinni. Vandaðar innréttingar og gólf-
efni.
VERÐ 24.3 millj.

Nánari upplýsingar gefur Þóra Þrastardóttir
lögg.fast. sími 822 2225

Bókaðu skoðun!

LYNGHAGI - 107 RVK.
FRÁBÆR STAÐSETNING!

Sérlega falleg 84,6m2 3ja herb. jarðhæð/kjallaraíbúð
með sérinngang  Forstofa með flísum. Hol m/tölvuað-
stöðu. Björt stofa og borðstofa. Rúmgott svefnh.m/ fata-
skáp. Barnah.með fataherbergi/geymslu innaf. Gott eld-
hús með borðkrók. Snyrtilegt baðherb. með sturtu. Sam-
eiginlegt þvottahús og sérgeymsla VERÐ 24.9 millj.

Nánari upplýsingar gefur Ásdís
hjá Akkurat sími 898 3474

Bókaðu skoðun!
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Opið hús í dag kl. 15-16

Leifur Aðalsteinsson Löggildur fasteignasali.

Austurbrún 23, 104 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 14:30 – 15:30

Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð
78,8 fm 3ja herb. risíbúð í fallegu húsi.
Eignin skiptist í rúmgóða stofu og borð-
stofu með parketi á gólfi. Eldhús með
endurnýjaðri innrétt. og tækjum. Eldhús
er opið við borðstofu að hluta. Glæsilegt endurnýjað baðh. með baðkari
með sturtuaðstöðu, flott innrétting, t.f. þv.vél, flísar á gólfi og veggjum að
hluta. 2 góð herb. með parketi á gólfi og lítið fataherb. V-29,2 millj. (5129)

Sölumaður verður á staðnum.
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Veghús 5, 112 Reykjavík.
OPIÐ HÚS Í DAG M ILLI KL. 16-17

Mjög falleg íbúð á jarðhæð með sér-
garði og verönd. Glæsileg 3ja herb. íbúð
á jarðhæð með sérgarði sem er alveg
afgrirtur með skjólvegg, timburverönd
að hluta. Forstofa með skápum, flísar á
gólfi. Þvottahús og geymsla með hillum. Eldhús með hvítum innréttingum,
flísar á gólfi, gengt þaðan út í garðinn. Stofa og borðstofa eru parketlagðar.
Baðherbergi með baðkari m/sturtuaðst., gluggi, flísar á gólfi. Tvö svefnher-
bergi, dúkur á gólfum. Sam.hjóla og vagnageymsla. V.- 22,5 millj. (5103)

Sölumaður verður á staðnum.

Lómsalir 14, 201 Kópavogur.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL. 16-17

Mjög falleg 92,5fm 3 herb. íbúð á 3 hæð
með fallegu útsýni, stæði í bílageymslu.
Eignin skiptist í: Forstofu með skápum,
hol, fallegt eldhús, parketlagða stofu og
borðstofu með útgangi út á suður svalir
með glæsilegu útsýni, 2 herb. með parketi á gólfi, baðh.með baðkari og
steyptri sturtu, og geymslu í kj. Parket og flísar á gólfi. V-27.3 millj. (5137)

Sölumaður verður á staðnum.

Stórholt

Glæsileg efri hæð og ris, ásamt
bílskúr á þessum frábæra stað.
Eignin skiptist í: Forstofu, eldhús,
stofu, borðstofu/herbergi, baðh. og
herb. Í risi er eitt stórt rými sem
nýtt er sem herbergi. Bílsk. er með rafmagni, hita, vatni og sj.hurðaropnara.
Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð. Parket og flísar á gólfi. V-29,3 millj. (5133)

Þorláksgeisli, Grafarholt

Mjög rúmgóð 127fm 5 herb.endaí-
búð á efstu hæð í nýju lyftu húsi
með stæði í lokaðri bílageymslu.
Eignin skiptist í: Forstofu, stofu,
borðstofu, 3 herbergi, baðherbergi,
eldhús, þvottahús og geymsla. Í
kjallara er sérgeymsla og sérbílastæði. Stórar flísalagðar svalir. Mjög rúm-
góð og vel skipulögð. Endaíbúð. V-30,5 millj. (5095)

Opið hús milli kl. 15 og 16 í dag.
Kópalind 1 m/bílskúr - Kóp.
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Mjög falleg og björt 116,2 fm íbúð á 2. hæð auk 24,9
fm bílskúrs á þessum vinsæla stað í Lindahverfi
Kópavogs. Íbúðin er öll parketlögð með fallegum
samstæðum innréttingum, bjartri stofu með útgengi út
á suður svalir með fallegu útsýni og þvottahúsi innan
íbúðar. Baðherbergi er flísalagt með baðkari, sturt-
uklefa og innréttingu. Bílskúr er með farst. hurðaopn-
ara, rafmagni, heitu og köldu vatni. Verð 36,3 millj.

Tómas og Helena taka vel á móti gestum
milli kl. 15 og 16 í dag. Bjalla merkt #201.

Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Írabakki 24 - Tvennar svalir

Nýtt á sölu. Falleg og vel skipulögð 78,6 fm íbúð á
1. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Eldhús með nýlegum
innréttingum og eyju, sem er opið við bjarta stofu
með útgangi út á vestur svalir. Tvö svefnherbergi og
er annað með útgangi út á stórar austur svalir. Eign-
inni fylgir ca 16 fm geymsla með glugga sem er nýtt
sem herbergi í dag með aðgangi að wc og sturtu.
Verð 18,9 millj.

Sigrún tekur vel á móti gestum milli kl. 15 og 16.
Bjalla merkt Sigrún og Hörður.

Teikningar á staðnum.

Opið hús í dag milli kl. 15 og 16
Bjartahlíð 3 efri hæð - Mos.

Nýkomin á sölu rúmgóð og björt 93,8 fm 4ra herb.
íbúð á efri hæð með sér inngangi. Flísalögð forstofa,
3 svefnherb., parket á stofu, borðstofu og eldhúsi
sem eru í opnu rými, baðherb. m/flísum, baðkeri og
innr., geymsla/þvottahús innan íbúðar. Stórt háaloft,
sér útigeymsla með rafmagnir. Húsið er klætt að ut-
an og lítur vel út. Skemmtilegur og vinsæll staður í
Mosfellsbæ. Verð 25,9 millj.

Sigríður tekur vel á móti gestum
milli kl. 15 og 16. Teikningar á staðnum.

Auglýsingasími

– Mest lesið
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OPIÐ HÚS

Skrauthólar 3 - 116 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 15:00 - 16:00

Erum með í einkasölu fallegt einbýli á 1,6 ha.
eignarlóð við rætur Esjunnar. Eignin skiptist í 3
svefnh., 2 stofur auk borðstofu, 2 baðherb.,
vinnuherb., eldhús og geymslu. Flestar innrétt-
ingar og gólfefni eru ný. Útsýnið er stórkost-
legt. Tilvalið fyrir hestafólk. Verð 53,9 millj.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi
í síma 891 8803

OPIÐ HÚS

Heiðargerði 28 - 190 Vogar
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00
Erum með í einkasölu fallegt einbýli í Vogum á
Vatnsleysuströnd. Eignin skiptist í 2 svefnher-
bergi, stofu auk borðstofu, eldhús, baðherb.,
þvottahús, geymslu, sólstofu og bílskúr inn-
réttaðan sem vinnustofu. Garðurinn er í algjör-
um sérflokki. Verð 31,8 millj. * Lækkað verð 

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi
í síma 891 8803

OPIÐ HÚS

Sjafnargata 11 - 101 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14:45 - 15:15
Fallegt 275 fm einbýlishús á horni Sjafnar-
götu og Mímisvegar. Eignin skiptist í 3 hæð-
ir og frístandandi bílskúr sem er 24,4 fm að
stærð. Alls eru 10 herbergi í húsinu þar af eru
3 í kjallara með lofthæð ca 180 cm. Eldhús
og 2 baðherbergi. Þetta er góð eign á eftir-
sóttum stað með mikla möguleika.

Upplýsingar veitir Petra sölufulltrúi
í síma 898 9347

OPIÐ HÚS

Súðarvogur 26 - 104 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 14:00 - 14:30 
Mjög gott 240 fm atvinnuhúsnæði á 2 hæð-
um, hvor hæð 120 fm. Neðri hæðin skiptist í
sal með innkeyrsludyrum og flísalagt baðh.
Efri hæðin skiptist í sal, geymslu og flísalagt
baðh. Hægt að búa í húsn. Glæsilegt útsýni.

Upplýsingar veitir Petra sölufulltrúi
í síma 898 9347

Heiðargerði - 190 Vogar
Vorum að fá í einkasölu fallegt 130,9 fm ein-
býlishús með bílskúr og 900 fm eignarlóð í
Vogum á Vatnsleysuströnd. Eignin skiptist í
4 svefnherbergi, stofu og borðstofu, eldhús,
geymslu og þvottahús. Húsið var byggt
1961 og er í mjög skemmtilegum stíl. Ýmis-
legt sem þarf að lagfæra. Verð 26,9 millj.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi í síma 891 8803

Pálmholt - Þingeyjarsveit
Jörðin Pálmholt í Reykjadal er afar vel í
sveit sett, stutt í alla þjónustu. Mikil
náttúrufegurð. Skógrækt, veiðihlunnindi
og hitaveita. 

Upplýsingar veitir Jóhanna sölufulltrúi
í sími 868 4112

Pilar de la Horadada, Riomar – Spánn
Erum með í einkasölu vand-
að raðhús á tveimur hæð-
um með þaksvölum og inn-
byggðum bílskúr. Ný fullbú-
in eign með öllum hús-
gögnum og raftækjum.
Húsinu fylgir aðild að góð-
um sundlaugargarði ofl.
Viðskiptahúsið er með

kynnisferðir til Costa Blanca sniðnar að þörfum hvers og eins.

Upplýsingar veita sölumenn í síma 566 8800

Fiskislóð - 101 Reykjavík
Til leigu er 300 fm skrifstofu-
húsn. við Fiskislóð. Um er að
ræða gott atvinnuhús á 2.
hæð með góðum síma- og
tölvulögnum. Næg bílastæði.
Verð 450 þús. á mánuði.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi
í síma 891 8803

Hótel Fjörður - 730 Reyðarfjörður
20 herb. hótel sem er 755,7
fm að stærð. Búið er að
samþykkja teikn. fyrir
stækkun á upp í 32 herb.
Mjög vel hefur gengið með
rekstur hótelsins. Álver
Alcoa hefur haft jákvæð
áhrif á nýtingu herbergja.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi
í síma 891 8803

Hótel Valaskjálf - 700 Egilsstaðir
39 herb. hótel, 1.253 fm að
stærð ásamt Félagsheimilinu
Valaskjálf sem er 1.160 fm.
Nýl. endurbætur hafa verið
gerðar á hótelbyggingunni
að utan og innan. Verið er að
hanna sportbar á efri hæð fé-
lagsheimilisins sem getur
nýst sem fundarsalur o.fl.

Upplýsingar veitir Jón Svan sölufulltrúi
í síma 891 8803

Orihuela Costa, Novogolf - Spánn
Erum með í einkasölu nýja
og glæsilega 3 herbergja
íbúð í Novogolf. íbúðin
skiptist í 2 svefnherbergi
hvort með sér baðher-
bergi, eldhús, stofu og
þaksvölum með útsýni í
allar áttir. Íbúðin afhendist
fullbúin öllum húsgögnum

og raftækjum. Viðskiptahúsið er með kynnisferðir til Costa
Blanca sniðnar að þörfum hvers og eins.

Upplýsingar veita sölumenn í síma 566 8800

Alicante, Arenales Playa – Spánn
Erum með í einkasölu nýja
íbúð með 2 svefnherbergj-
um, stofu, eldhús, baðher-
bergi, þvottahús og svalir.
Íbúðin er 10 mínútur frá
flugvellinum í Alicante.
Sameiginlegur sundlaugar-
garður, tennisvöllur og leik-

völlur fylgir íbúðinni. Eignin afhendist fullbúin öllum húsgögn-
um og raftækjum og er á tilboði. Viðskiptahúsið er með kynn-
isferðir til Costa Blanca sniðnar að þörfum hvers og eins.

Upplýsingar veita sölumenn í síma 566 8800

— EIGNIR ERLENDIS —

Tjarnarvellir - 220 Hafnarfjörður

Glæsilegt nýtt verslunar- og skrifstofuhúsnhæði í byggingu við Tjarnarvelli. Á jarð-
hæð er mjög gott verslunarrými, rúmir 2.100 fm, og síðan eru 3 skrifstofuhæðir
rúmir 600 fm hver. Húsið er vel staðsett og næg bílastæði eru við húsið.

Upplýsingar veita sölufulltrúar okkar,
Haraldur í síma 690 3665 eða Þórhallur í síma 899 6520

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL.13:00 - 14:00

Álaþing 14 - 203 Kópavogur
Erum með í einkasölu
tveggja hæða parhús.
Möguleiki er á séríbúð á
neðri hæð. Húsið sem er
rúmlega fokhelt er á mjög
eftirsóttum stað í Kóp.
Fasteignin er 255,2 fm þar
af er 55,2 fm innbyggður
bílskúr. Stórbrotið útsýni
til suðurs yfir Elliðaárvatn.
Verð 65 millj.

Upplýsingar veitir
Jón Svan sölufulltrúi

í síma 891 8803
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Skipalón 4 - 8  –  Hafnarfirði
Glæsilegar íbúðir fyrir 50 ára og eldri

Um er að ræða 40 íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra

herbergja og fylgir þeim öllum stæði í upp-

hitaðri bílageymslu. Húsið er sérlega vel

staðsett með óhindrað útsýni yfir Hafn-

arfjörð, hafnarsvæðið, að Esjunni og víðar.

Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna en þó

verða baðherbergi og þvottahús flísalögð.

Lóð verður fullfrágengin samkvæmt lóð-

arteikningu.
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Byggingaraðili:

Sími 520 7500
www.hraunhamar.is

Söluaðilar:

Sími 520 2600
www.as.is

Löggiltir fasteignasalar  Magnús Emilsson og  Kári Halldórsson


