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Norðurál á Grundartanga er eitt stærsta iðnfyrirtæki á Íslandi. Hjá fyrir tækinu starfa 
um 600 manns með fjöl breytta menntun og bakgrunn. Norðurál vill stuðla að jöfnu 
hlutfalli karla og kvenna innan fyrirtækisins og jöfnum tækifærum til starfsþróunar.

Nánari upplýsingar veita Torfi Markússon (torfi@intellecta.is) og 
Ari Eyberg (ari@intellecta.is) í síma 511 1225. Umsóknarfrestur 
er til og með 21. október. Farið verður með allar umsóknir og 
fyrirspurnir sem trúnaðarmál. Sótt er um á www.intellecta.is og 
umsókn þarf að fylgja starfsferilskrá.

Norðurál leitar að 
sérfræðingum
Norðurál óskar eftir að ráða öfluga starfskrafta. Verkefnin eru 
fjöl mörg, áhugaverð og krefjandi í lifandi og góðu starfsumhverfi 
þar sem metnaður og fagmennska eru í fyrirrúmi. Við leggjum 
áherslu á jöfn tækifæri, góðan starfsanda og samstarf ásamt 
ríkri öryggis- og umhverfisvitund.

Sérfræðingur rafbúnaðar

Sérfræðingur iðnstýringar

Sérfræðingur vélbúnaðar

Helstu viðfangsefni og ábyrgð
• Vera leiðandi við uppbyggingu, viðhald og þróun lágspennukerfa
• Tækniþjónusta á sviði lágspennukerfa
• Stuðla að aukinni sjálfvirkni búnaðar
• Samskipti við framleiðsludeildir og framleiðendur búnaðar
• Þátttaka í skilgreiningu og hönnun vegna breytinga og nýfjárfestinga

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði/-tæknifræði
• Sterk öryggisvitund, frumkvæði og fagleg vinnubrögð
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar
• Reynsla af rekstri eða hönnun lágspennukerfa er kostur

Helstu viðfangsefni og ábyrgð
• Tæknilegur stuðningur og ráðgjöf vegna viðhalds og reksturs á vélbúnaði
• Hönnun og eftirfylgni með breytingum á vélbúnaði
• Þátttaka í verkefnum um aukna sjálfvirkni búnaðar
• Samskipti við framleiðsludeildir og framleiðendur búnaðar
• Þátttaka í skilgreiningu og hönnun vegna breytinga og nýfjárfestinga

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði vélaverkfræði/-tæknifræði
• Sterk öryggisvitund, frumkvæði og fagleg vinnubrögð
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar
• Reynsla af rekstri eða hönnun á vélbúnaði er kostur

Helstu viðfangsefni og ábyrgð
• Uppbygging, viðhald og þróun iðnstýringa, skjákerfa og gagnagrunnskerfa
• Stuðla að aukinni sjálfvirkni búnaðar og nýtingu upplýsinga frá iðnstýrikerfum
• Tækniþjónusta varðandi iðnstýringar, skjákerfi og gagnagrunnskerfi
• Samskipti við framleiðsludeildir og framleiðendur búnaðar
• Þátttaka í skilgreiningu og hönnun vegna breytinga og nýfjárfestinga

Menntunar- og hæfniskröfur
• Háskólamenntun á sviði rafmagnsverkfræði/-tæknifræði
• Sterk öryggisvitund, frumkvæði og fagleg vinnubrögð
• Jákvæðni og góðir samskiptahæfileikar
• Reynsla af rekstri eða hönnun iðnstýri- og skjámyndakerfa (SCADA) er kostur
• Þekking á búnaði frá Allen Bradley æskileg



FLYOVER ICELAND LEITAR AÐ REYNDUM SÖLUSTJÓRA
FlyOver Iceland leitar að öflugum sölustjóra í ört vaxandi fyrirtæki.  

Sölustjóri FlyOver Iceland er lykilaðili í samhentu stjórnendateymi fyrirtækisins  
og gegnir mikilvægu hlutverki í að leiða sölustefnu á innanlandsmarkaði í samstarfi 

við öflugt alþjóðlegt söluteymi. Viðkomandi vinnur í nánu samstarfi við  
framkvæmdastjóra og öðrum lykilstarfsmönnum fyrirtækisins. 

HLUTVERK OG HELSTU VERKEFNI:

• Móta sölustefnu fyrir FlyOver Iceland á Íslandi
• Vinna náið með alþjóðlegu stjórnendateymi FlyOver Iceland
• Vinna að söluáætlunum og framfylgja þeim
• Skipulagning og markmiðasetning
• Þjónustulund og eftirfylgni

UM FLYOVER ICELAND

FlyOver Iceland er í eigu Esja Attraction og Pursuit Collection og er 
eitt fjölsóttasta afþreyingarfyrirtæki landsins. Fyrirtækið sérhæfir 
sig í einstakri upplifun fyrir þá sem vilja fljúga yfir Ísland og njóta 
náttúrunnar á ógleymanlegan og raunverulegan hátt. 

HÆFNISKRÖFUR 

• A.m.k tveggja ára reynsla af stjórnun í
sambærilegu starfi

• Afar góð þekking á ferðþjónustu á Íslandi
• Góð íslensku- og enskukunnátta skilyrði
• Hæfni til að miðla upplýsingum
• Góð samskiptahæfni og geta til að vinna

í stjórnendateymi 
• Góð þekking á Microsoft forritum, Bókun

og öðrum bókunarkerfum
• Þekking á Sales force er kostur
• Þarf að geta hafið störf sem fyrst

Umsóknarfrestur er til og með 24. október 2019.  
Með hverri umsókn skal fylgja kynningarbréf og starfsferilskrá.
Umsóknir sendist á helgamaria@flyovericeland.is   
www.flyovericeland.is  
s: 5276700

Forstöðumaður mötuneytis

Í Rangárþingi eystra búa tæplega 2000 manns. 
Sveitarfélagið er mikið landbúnaðarhérað 
en jafnframt er ferðaþjónusta vaxandi 
atvinnugrein. Þar er að finna einstakar 
náttúruperlur og þekkta sögustaði eins og 
Þórsmörk, Tindfjöll, Eyjafjallajökull, Skógarfoss, 
Seljalandsfoss og Paradísarhelli. 

Sögusvið Brennu-Njáls sögu teygir sig 
um allt svæðið. Afþreying er af ýmsu tagi 
og hentar öllum aldurshópum s.s. söfn, 
sýningar, sundlaugar, hestaleigur, gönguleiðir, 
íþróttamiðstöð, golf, gallerí, veiði o.fl. 

Hvolsvöllur er þéttbýliskjarni sveitarfélagsins 
og þar er stjórnsýslan ásamt grunnskóla og 
leikskóla, heilsugæslu, apóteki, sundlaug, 
íþróttahúsi, verslun, banka, veitingastöðum 
o.fl. Helstu atvinnuvegir eru iðnaður, verslun  
og þjónusta.

Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna 
á heimasíðu þess www.hvolsvollur.is

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Thelma Kristín Kvaran (thelma@intellecta.is) í síma 511-1225.  
Umsóknarfrestur er til og með 28. október 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og 
kynningarbréf. 

Menntunar- og hæfniskröfur:Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

•	Daglegur	rekstur	mötuneytis
•	Skipulagning	vakta	og	matseðla
•	Aðkoma	að	áætlanagerð	fyrir	rekstur	og	
innkaup	og	fjárhagsleg	ábyrgð	á	rekstri	í	
samræmi	við	fárhagsáætlun

•	Skipulagning	og	ábyrgð	á	framleiðslu,	
afhendingu	og	framreiðslu

•	Aðkoma	að	samningagerð	við	birgja,	
verktaka	og	þjónustuaðila

•	Boðar	og	situr	fundi	með	yfirmanni	og	
forstöðumönnum	annarra	stofnana	

•	Býr	til	og	birtir	matseðla	fyrir	stofnanir	

Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Laust	er	til	umsóknar	starf	forstöðumanns	í	sameinuðu	mötuneyti	sveitarfélagsins.	Mötuneytið	
er	á	hjúkrunarheimilinu	Kirkjuhvoli	en	einnig	er	framreiðsluaðstaða	í	grunn-	og	leikskólanum.	
Forstöðumaður	ber	ábyrgð	á	og	sér	um	daglegan	rekstur	og	þjónustu	mötuneytis	hjúkrunarheimilis,	
leikskóla,	grunnskóla,	skjólstæðinga	félagsþjónustu	og	jafnvel	annarra	stofnana	sveitarfélagsins.	
Sveitarfélagið	vinnur	að	innleiðingu	heilsueflandi	samfélags	og	skal	matreiðsla	taka	mið	af	því.	

Leitað	er	að	öflugum	og	metnaðarfullum	einstaklingi	í	starfið.	Forstöðumaður	mötuneytis	ber	
ábyrgð	gagnvart	hjúkrunarforstjóra	Kirkjuhvols.	Starfshlutfall	er	100%.	Laun	eru	skv.	kjarasamningi	
Sambands	íslenskra	sveitarfélaga	og	viðkomandi	stéttarfélags.	Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	
störf	sem	fyrst.	Konur,	jafnt	sem	karlar	eru	hvött	til	að	sækja	um.

•	Iðnmenntun	sem		nýtist	í	starfinu	s.s.	
matreiðslupróf,	matsveinn,	framreiðsla,	
matartækni,	kjöt-	eða	bakaraiðn	eða	
starfsnám	tengt	matargerð

•	Þekking/reynsla	af	rekstri	mötuneytis	ásamt	
mannaforráðum	er	kostur

•	Þekking/reynsla	af	næringarfræði,	sérþörfum,	
gæðum	og	fjölbreytileika	matar	er	kostur	

•	Góð	almenn	tölvukunnátta
•	Góð	kunnátta	í	íslensku	og	ensku	
•	Góð	hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	Sjálfstæð	vinnubrögð,	frumkvæði	og	
skipulagshæfni	
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Umhverfis- og skipulagsstjóri

Capacent — leiðir til árangurs

Á Hornafirði búa um 2.400 
manns í blómlegri byggð þar 
sem fjölbreytt atvinnu- og 
menningarlíf fer saman. 
Starfsmannafjöldi er 260 og 
einkunnarorð sveitarfélagsins 
eru samvinna – metnaður 
– heiðarleiki. Umhverfi 
sveitarfélagsins er stórbrotið 
og tækifæri til útivistar 
fjölbreytt. 

Upplýsingar og umsókn 

capacent.com/s/14788 

Menntunar- og hæfniskröfur:
Viðkomandi þarf að uppfylla kröfur eins og þeim er lýst í 7. 
gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
Reynsla af sambærilegu starfi er kostur
Reynsla af áætlanagerð s.s. verk-, kostnaðar- og 
fjárhagsáætlanagerð 
Góð þekking á lögum og reglugerðum tengdum bygginga- 
og skipulagsmálum er æskileg
Æskilegt er að umsækjandi uppfylli skilyrði 8. og 25. gr. 
mannvirkjalaga 
Leiðtogahæfni og framúrskarandi hæfni í mannlegum 
samskiptum
Frumkvæði, sjálfstæði og góð skipulagshæfni

·

·
·

·

·

·

·

·
·
·
·
·
·

Umsóknarfrestur

26. október  

Helstu verkefni:
Áætlunargerð og stefnumótun
Daglegur rekstur umhverfis- og skipulagssviðs
Umsjón og eftirlit með skipulagsgerð og framkvæmdum
Yfirumsjón með vatns-, fráveitu- og sorpmálum
Yfirumsjón með umhverfismálum sveitarfélagsins
Upplýsingagjöf og samskipti við íbúa, kjörna fulltrúa og 
aðra hagsmunaaðila

Starf umhverfis- og skipulagsstjóra hjá sveitarfélaginu Hornafirði er nú laust til umsóknar. Um er að ræða krefjandi 
starf fyrir öflugan stjórnanda sem mun leiða og veita faglega forystu umhverfis- og skipulagsmálum sveitarfélagsins. 
Viðkomandi hefur yfirumsjón og eftirlit með faglegu starfi sviðsins og undirbýr og fylgir eftir þeim málum er varða 
umhverfis- og skipulagsnefnd sem starfsmaður nefndarinnar.

Umhverfis- og auðlindaráðuneytið auglýsir laust embætti forstjóra Umhverfisstofnunar
Leitað er eftir leiðtoga með kraft og metnað til að vinna að markmiðum stofnunarinnar og veita framúrskarandi 
þjónustu í þágu náttúru, almennings og atvinnulífs. Embættið felur í sér tækifæri til að vinna að framtíðar- 
stefnumótun á sviði umhverfismála. 

Umhverfis- og auðlindaráðherra skipar forstjóra Umhverfisstofnunar til fimm ára. Hann stýrir stofnuninni, mótar 
stefnu í störfum hennar og ber ábyrgð á fjárhagslegum rekstri hennar. Hjá stofnuninni starfa um 120 starfsmenn.

Hlutverk Umhverfisstofnunar er lögum samkvæmt að stuðla að velferð almennings með því að beita sér fyrir 
heilnæmu umhverfi, öruggum neysluvörum, náttúruvernd og sjálfbærri nýtingu náttúruauðlinda.

Helstu verkefni stofnunarinnar eru:
• Loftslagsmál og loftgæði.
• Verndun hafs og vatns.
• Málefni hringrásarhagkerfisins.
• Náttúruvernd og umsjón og rekstur friðlýstra svæða.
• Verndun og stjórnun veiða á villtum fuglum og dýrum.
• Eftirlit og leyfisveitingar, m.a. vegna mengandi starfsemi.
• Söfnun og miðlun upplýsinga um umhverfismál.

Menntunar- og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun á meistarastigi sem nýtist í starfi.
• Víðtæk stjórnunarreynsla og reynsla af vinnu 

við stefnumótun og áætlanagerð.
• Leiðtogahæfileikar.
• Hæfni til að leiða fólk til samvinnu og árangurs.
• Reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
• Gott vald á íslensku og góð kunnátta í ensku 

og einu Norðurlandamáli.

Umsókn skal fylgja ítarleg starfsferilskrá og stutt kynningarbréf um ástæðu umsóknar auk upplýsinga um árangur 
sem viðkomandi hefur náð í starfi og telur að nýtist í embættið. Þriggja manna valnefnd skipuð af umhverfis- og 
auðlindaráðherra metur hæfni og hæfi umsækjenda og skilar greinargerð til ráðherra. 

Umsóknarfrestur er til og með 28. október nk. 
Umsóknum skal skila rafrænt á netfangið uar@uar.is.
Nánari upplýsingar um starfið eru á Starfatorgi – starfatorg.is.

Upplýsingar um embættið veitir Sigríður Auður Arnardóttir, ráðuneytisstjóri 
í umhverfis- og auðlindaráðuneytinu (sigridur.arnardottir@uar.is).

Forstjóri Umhverfisstofnunar
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Hæfnikröfur
• Háskólamenntun í heilbrigðisgreinum, t.d. lyfjafræði

•	 Reynsla	af	sölu-	og	markaðsstarfi,	viðskiptastjórn	og	sölu	heilbrigðisvara	eða	lyfja

•	 Frumkvæði,	fagmennska	og	sjálfstæði	í	vinnubrögðum

•	 Jákvæðni,	framúrskarandi	færni	og	áhugi	á	mannlegum	samskiptum	og	tengslamyndun

•	 	Hæfileikar	til	og	ánægja	af	að	vinna	kappsamlega,	sjálfstætt	og	skipulega	að	skýrum	markmiðum

•	 Hæfileikar	til	og	áhugi	á	að	setja	sig	inn	í	flókið	fræðilegt	efni	

•	 Mjög	góð	færni	í	miðlun	upplýsinga	í	ræðu	og	riti

•	 Gott	vald	á	íslensku	og	ensku

Nánari	upplýsingar	um	starfið	veitir	Bessi	H.	Jóhannesson,	framkvæmdastjóri	Lyfjasviðs	Icepharma,	bessi@icepharma.is.

Viðskiptastjóri á Lyfjasviði (Key Account Manager) 

Helstu verkefni og ábyrgð
•	 	Kynningar	á	lyfjum	og	myndun	viðskiptatengsla	við	lækna	 

og annað heilbrigðisstarfsfólk 

•	 	Þátttaka	í	og	skipulagning	funda	og	ráðstefna	hérlendis 
og erlendis

•  Markaðsgreiningar og áætlanagerð

•	 	Samskipti	við	erlenda	birgja

•	 	Gerð	auglýsinga	og	markaðsefnis

Icepharma leitar að metnaðarfullum  
og drífandi einstaklingi

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með 
öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf 
og þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi. 

Sótt er um starfið á ráðningarvef Icepharma: www.icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna 
Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá ásamt kynningarbréfi. Umsóknarfrestur er til 20. október 2019.
Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

Viltu starfa með kröftugum hópi Eflingar við að bæta kjör hátt í 30.000 félagsmanna í stéttarfélaginu? Félags- og þróunarsvið 
Eflingar auglýsir eftir verkefnisstjóra fræðslumála og félagsfulltrúa. Störfin fela í sér spennandi tækifæri fyrir metnaðarfulla 
einstaklinga til að taka þátt uppbyggingu og þróun árangursríkra vinnubragða í stéttarbaráttu. Konur jafnt sem karlar af ólíkum 
uppruna eru hvött til að sækja um störfin. 

BRENNUR ÞÚ FYRIR  
BETRA SAMFÉLAGI?

VERKEFNISSTJÓRI FRÆÐSLUMÁLA

FÉLAGSFULLTRÚI

Helstu verkefni
• Þróun, skipulagning og umsjón almennra fræðslunámskeiða hjá 

Eflingu
• Umsjón með trúnaðarmannanámskeiðum
• Markaðssetning fræðslunámskeiða, kynningar og fræðsla
• Skipulagning reglulegra fræðsluviðburða
• Samstarf um önnur verkefni Félags- og þróunarsviðs og verkefni 

annarra sviða innan Eflingar

Helstu verkefni
• Uppbygging trúnaðarmannakerfis
• Vinnustaðafundir og valdefling félagsmanna
• Þátttaka í viðburðahaldi, útgáfu og upplýsingamiðlun til félagsmanna
• Samstarf um önnur verkefni Félags- og þróunarsviðs og verkefni 

annarra sviða innan Eflingar

Hæfniskröfur
• Menntun og/eða reynsla á sviði fræðslumála 
• Reynsla af upplýsingamiðlun og þróun kynningarefnis á íslensku  

og ensku ákjósanleg
• Þekking á sviði kjarabaráttu kostur
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Sveigjanleiki, metnaður og öguð vinnubrögð

Hæfniskröfur
• Menntun og reynsla sem nýtist í starfi 
• Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking á sviði kjarabaráttu kostur
• Frumkvæði, agi og metnaður til að ná árangri í starfi
• Góð færni í ensku, önnur tungumálakunnátta kostur

Nánari upplýsingar veitir Geirlaug Jóhannsdóttir,  
geirlaug@hagvangur.is

Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember 2019.

Umsóknum skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf.

Umsóknir óskast fylltar út á hagvangur.is



Landssamtök lífeyrissjóða óska eftir sérfræðingi til starfa
Leitað er að öflugum einstaklingi með góða hæfni til að annast greiningu á ýmsum hagstærðum og víðtæka þekkingu og getu 
til að starfa skipulega og sjálfstætt. Mikilvægt er að viðkomandi búi yfir góðum samskiptahæfileikum.

SÉRFRÆÐINGUR 

Starfssvið
• Annast greiningu, úrvinnslu og samantekt á ýmsum gagnlegum 

hagtölum fyrir lífeyrissjóði. 
• Veita faglega aðstoð við starfshópa sem starfa á vegum samtakanna.
• Sinna almennum skrifstofustörfum. 
• Önnur verkefni í samráði við framkvæmdastjóra.

Menntun og hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi, t.d. hagfræði-, viðskipta- eða 

verkfræðimenntun. 
• Framhaldsmenntun er æskileg.  
• Eiga mjög gott með að annast greiningarvinnu og úrvinnslu 

tölfræðigagna.
• Eiga auðvelt með framsetningu á skriflegum texta.
• Góðir skipulagshæfileikar og geta til að starfa sjálfstætt.
• Afburðagóð enskukunnátta, vald á öðrum tungumálum, einkum 

norðurlandamáli, er kostur.
• Góðir samskiptahæfileikar.

Upplýsingar veitir Katrín S. Óladóttir

Umsóknarfrestur er til og með 28. október nk. 

Upplýsingar óskast fylltar út á www.hagvangur.is

Umsókn skulu fylgja ítarlegar og greinargóðar upplýsingar um náms- og starfsferil 
þar sem tilgreind eru verkefni og ábyrgð úr fyrri störfum.

Interroll in Iceland is looking for a Workshop Manager for its branch office in Iceland.

WORKSHOP  
MANAGER

Main Responsibilities
• Resource planning
• Service and customers support 
• Administrational tasks such as purchasing, 

inventory and data management, handle 
production and repair orders, customer 
quotations and sales orders, claim handling and 
custom clearance

• Continuous improvement of workflows and 
processes 

• Cooperation with workshops around the world
• Customer visits – with focus on service/after 

sales

Job Qualifications
• Administrative and service-minded gene
• Mindset for continuous improvement
• Technical interest and inquisitive mind
• Fluent Icelandic and English skills (English is our 

group language)
• Willingness to travel for sales meetings and 

training
• SAP experience an advantage

For more information please contact:  
Geirlaug Jóhannsdóttir, geirlaug@hagvangur.is  
or Yrsa Guðrún Þorvaldsdóttir, yrsa@hagvangur.is

The Interroll Group is one of the world’s 

leading specialists within the field 

of internal logistics. Headquartered 

in Switzerland, the exchange-listed 

company employs around 2,300 people 

at 32 enterprises around the globe. 

Our organization fosters an 

entrepreneurial spirit and drives 

dynamic growth. People at Interroll 

embrace values like responsibility, 

accountability and a passion for those 

details that really count.

Find out more about working at Interroll 

on our webpage interroll.com

What do we offer you?
• Good career opportunities
• A chance to develop skills within 

sales and management
• Freedom (within responsibility) to 

shape and bring the workshop in 
Iceland to the next level

• Competitive salary package

Applications including CV and cover 
letter must be received by October 23rd 
2019 at hagvangur.is
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Verkefnastjóri samskipta heimila og skóla á skóla-  
og frístundasviði Reykjavíkurborgar

Skóla- og frístundasvið

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir  
borgarinnar endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar auglýsir starf verkefnastjóra samskipta heimila og skóla á grunnskólahluta fagskrifstofu.
Skóla- og frístundasvið veitir börnum og fjölskyldum í borginni heildstæða þjónustu og annast m.a. rekstur 36 grunnskóla, 62 leikskóla, 
5 frístundamiðstöðva, starfsemi Námsflokka Reykjavíkur og skólahljómsveita. Grunnskólahluti fagskrifstofu veitir forystu í fagmálum 
grunnskóla, þróun starfshátta og skólastarfs á grunni grunnskólalaga, aðalnámskrár grunnskóla og stefnu Reykjavíkurborgar.  
Skrifstofan er hluti af fagskrifstofu SFS, en þar eru einnig skrifstofur leikskóla- og frístundamála. 

Verkefnastjóri veitir ráðgjöf til foreldra og skóla vegna erfiðra mála sem koma upp og varða samskipti foreldra við skólann og á 
samstarf við Barnavernd Reykjavíkur, þjónustumiðstöðvar, farteymi, sérdeildir og sérskóla vegna sértækra mála, s.s. hegðunarvanda, 
ástundunarvanda og fíknivanda. Verkefnastjóri svarar fyrirspurnum um ýmis málefni er varða starfsemi grunnskóla, s.s. kennsluhætti, 
aðbúnað, aðalnámskrá og fleira er tengist skólastarfi. Næsti yfirmaður er skrifstofustjóri grunnskólahluta fagskrifstofu. 
Leitað er eftir einstaklingi sem hefur framúrskarandi samskiptahæfni, er lausnamiðaður og hefur skilning á ólíkum þörfum barna og 
fjölskyldna í flóknum aðstæðum. 

Umsókn fylgi yfirlit yfir nám og fyrri störf og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkur-
borgar og KÍ vegna Skólastjórafélags Íslands  eða viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 4. nóvember 2019. Starfið er laust nú þegar eða eftir samkomulagi.
Umsækjendur eru beðnir um að sækja um starfið á heimasíðu Reykjavíkurborgar, www.reykjavik.is/storf 
Nánari upplýsingar um starfið veitir Soffía Vagnsdóttir í síma 411-1111 og tölvupósti soffia.vagnsdottir@reykjavik.is

Helstu verkefni og ábyrgð
• Ráðgjöf til foreldra og skóla.
• Sáttamiðlun milli foreldra og skóla í erfiðum málum.
• Samstarf við grunnskóla borgarinnar, Barnavernd Reykjavíkur, 

þjónustumiðstöðvar, farteymi, sérdeildir, sérskóla og aðra aðila 
vegna sértækra mála.

• Þátttaka í starfshópum og teymum er varða málflokkinn á 
vegum sviðsins.

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennaramenntun  eða önnur uppeldismenntun sem nýtist  

í starfi.  
• Framúrskarandi hæfni í samskiptum.
• Hæfni og reynsla í sáttamiðlun.
• Yfirgripsmikil þekking á starfsemi grunnskóla og sértækri 

þjónustu við börn og unglinga. 
• Reynsla af vinnu með börnum og fjölskyldum í  

flóknum aðstæðum.
• Stjórnunarreynsla á sviði uppeldis og menntunar æskileg.
• Frumkvæði í starfi, skipulagshæfileikar og sjálfstæð vinnubrögð.

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
auglýsir laust til umsóknar starf safnstjóra 
Listasafns Einars Jónssonar. Um er að 
ræða fullt starf. 

Leitað er að háskólamenntuðum einstak-
lingi með reynslu af stjórnun og rekstri 
og staðgóða þekkingu og reynslu á sviði 
menningar og lista. 

Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðu-
neytisins, menntamalaraduneyti.is 

Umsóknarfrestur er til og með  
1. nóvember 2019 

Starf safnstjóra  
Listasafns Einars Jónssonar

EMBASSY CHAUFFEUR
Sendiráð Bandaríkjanna auglýsir stöðu bílstjóra lausa til 
umsóknar.
Umsóknarfrestur er til og með 20. október 2019.   
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu sendiráðsins: 
https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/
Umsóknir skulu sendar í gegnum Electronic Recruitment 
Application (ERA)

The U.S. Embassy in Reykjavik is seeking an individual 
for the position of Chauffeur. The closing date for this 
postion is October 20, 2019. Application instructions and 
further information can be found on the Embassy’s home 
page:https://is.usembassy.gov/embassy/jobs/ 
Applications must be submitted through Electronic  
Recruitment Application (ERA)

GILDI VISTOR ERU ÁREIÐANLEIKI, HREINSKIPTNI OG FRAMSÆKNI

Helstu verkefni
•  Sala og markaðssetning lyfja
•  Kynningar og fræðslufundir fyrir heilbrigðisstarfsfólk og aðra hagsmunaaðila
    í samræmi við markmið og áætlanir birgja og deildarinnar
•  Samstarf við erlenda birgja
•  Þátttaka í þjálfun og ráðstefnum erlendis

Hæfniskröfur
•  Háskólamenntun af heilbrigðissviði
•  Menntun á sviði viðskipta, hagfræði eða lýðheilsufræða æskileg  
•  Reynsla af sölu- og markaðsmálum æskileg
•  Góðir greiningar- og skipulagshæfileikar
•  Mjög góð enskukunnátta og kunnátta í Norðurlandamáli æskileg
•  Góð almenn tölvukunnátta
•  Framúrskarandi samskiptahæfileikar og ánægja af samstarfi við fólk

VIÐSKIPTASTJÓRI
Vistor leitar að öflugum liðsmanni í sterka heild til að sinna starfi 
viðskiptastjóra. Um krefjandi starf er að ræða fyrir einn af 
viðskiptavinum okkar. 

Umsóknarfrestur er til og með 20. október 2019. 
Tekið er við umsóknum í gegnum heimasíðu Vistor, www.vistor.is. 
Umsókn skal fylgja ítarleg ferilskrá og kynningarbréf þar sem fram koma ástæður þess að 
sótt er um starfið, auk rökstuðnings fyrir því hvers vegna umsækjandi telur sig hæfan til að 
gegna starfinu. 

Nánari upplýsingar veita Gunnur Helgadóttir, framkvæmdastjóri s. 535-7160, gh@vistor.is 
og Pétur Veigar Pétursson, starfsmannastjóri s. 897-1626, petur@veritas.is.

Vistor hf. er leiðandi fyrirtæki á sviði markaðssetningar á lyfjum, heilsuvörum og 
dýraheilbrigðisvörum á Íslandi. Fyrirtækið er samstarfsaðili fjölmargra alþjóðlegra 
lyfjafyrirtækja og veitir þeim þjónustu við skráningar, sölu- og markaðsmál, klínískar 
rannsóknir, auk þess að hafa milligöngu um innflutnings- og  dreifingarstarfsemi.

Grímsnes- og Grafningshreppur

Húsvörður við Félagsheimilið Borg, 
Kerhólsskóla og stjórnsýsluhús 
Grímsnes- og Grafningshrepps

Laust er til umsóknar starf húsvarðar við Félagsheimilið 
Borg, Kerhólsskóla og stjórnsýsluhús Grímsnes- og Graf-
ningshrepps. Um er að ræða fullt starf með sveigjanlegum 
vinnutíma. 

Starf húsvarðar felst meðal annars í:
• Útleigu og þrifum á Félagsheimili.
• Lokun húsanna seinni part dags.
• Umsjón/eftirliti með öryggiskerfum húsanna.
• Móttöku pantanna og skráningu á útleigu  

 Félagsheimilisins.
• Gæta að aðgengi húsanna með tilliti til snjóa og hálku.
• Minniháttar viðhaldi á mannvirkjum, umhverfi, áhöldum, 

tækjum og tæknibúnaði sem tilheyrir Félagsheimilinu.

Viðkomandi þarf að vera stundvís, reglusamur og hafa góða 
færni í almennum samskiptum. Gerð er krafa um að húsvörður 
hafi aðsetur á Borg og er húsnæði sem getur fylgt starfinu. 
Umsækjandi þarf að sýna fram á hreint sakavottorð. 
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og Félags opinberra starfsmanna á Suðurlandi, 
FOSS.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist til sveitarstjóra á netfangið  
gogg@gogg.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins eigi síðar en 
24. október n.k. Öllum umsóknum verður svarað.  
Jafnframt er óskað eftir að umsókn fylgi framtíðarsýn 
umsækjenda á notkun og útleigu hússins.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Harðardóttir, 
sveitarstjóri í síma 480-5500 eða á netfangið gogg@gogg.is 

 
Húsvörður við Félagsheimilið Borg, Kerhólsskóla 
og stjórnsýsluhús Grímsnes- og Grafningshrepps 

 
Laust er til umsóknar starf húsvarðar við Félagsheimilið Borg, Kerhólsskóla og stjórnsýsluhús 
Grímsnes- og Grafningshrepps. Um er að ræða fullt starf með sveigjanlegum vinnutíma.  
Starf húsvarðar felst meðal annars í: 
➢ Útleigu og þrifum á Félagsheimili. 
➢ Lokun húsanna seinni part dags. 
➢ Umsjón/eftirliti með öryggiskerfum húsanna. 
➢ Móttöku pantanna og skráningu á útleigu Félagsheimilisins. 
➢ Gæta að aðgengi húsanna með tilliti til snjóa og hálku. 
➢ Minniháttar viðhaldi á mannvirkjum, umhverfi, áhöldum, tækjum og tæknibúnaði sem 

tilheyrir Félagsheimilinu. 
Viðkomandi þarf að vera stundvís, reglusamur og hafa góða færni í almennum samskiptum. 
Gerð er krafa um að húsvörður hafi aðsetur á Borg og er húsnæði sem getur fylgt starfinu. 
Umsækjandi þarf að sýna fram á hreint sakavottorð.  
Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félags opinberra 
starfsmanna á Suðurlandi, FOSS. 
Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og umsagnaraðila berist til 
sveitarstjóra á netfangið gogg@gogg.is eða á skrifstofu sveitarfélagsins eigi síðar en 24. 
október n.k. Öllum umsóknum verður svarað. Jafnframt er óskað eftir að umsókn fylgi 
framtíðarsýn umsækjenda á notkun og útleigu hússins. 
Frekari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Harðardóttir, sveitarstjóri í síma 480-5500 eða 
á netfangið gogg@gogg.is  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Umsóknarfrestur er til og með 28. október 2019. 
Allar nánari upplýsingar veitir Valgerður K. Guðbjörnsdóttir í síma 659-9581 eða 
valgerdur.gudbjornsdottir@hrafnista.is. Umsækjendum er bent á að sækja um störfin í gegnum 
www.alfred.is eða Alfreð appið.

Hrafnista rekur átta öldrunarheimili á höfuðborgarsvæðinu og í Reykjanesbæ. Hjá Hrafnistu starfa 
rúmlega þrettán hundruð manns, ýmist í fullu starfi eða hlutastarfi. Stöðugildi eru um 800 talsins. 
Veitt er sólarhringsþjónusta alla daga ársins til aldraðra skjólstæðinga heimilanna.

Hrafnista   Laugarás    Hraunvangur    Boðaþing    Nesvellir    Hlévangur    Ísafold    Skógarbær    Sléttuvegur

Hrafnista óskar eftir öflugum og drífandi einstaklingum sem eru tilbúnir að takast á við 
fjölbreytt og gefandi störf á nýju hjúkrunarheimili við Sléttuveg.  Um er að ræða heimili með 
99 hjúkrunarrýmum þar sem 11 heimilismenn búa í hverri einingu. Hjúkrunarheimilið verður 
tekið í notkun þann 28. febrúar 2020.

Hjá Hrafnistu er lögð áhersla á fjölskylduvænt starfsumhverfi, sveigjanlegan vinnutíma og 
fjölbreytt félagslíf. Hér er á ferðinni spennandi tækifæri til að vera þátttakandi í 
uppbyggingu á nýju hjúkrunarheimili.

Eftirfarandi stöður eru lausar til umsóknar:
•  Deildarstjóri sjúkra- og iðjuþjálfunar
•  Deildarstjóri í ræstingu
•  Deildarstjóri í dagdvöl
•  Aðstoðardeildarstjóri sjúkra- og iðjuþjálfunar
•  Aðstoðarhjúkrunardeildarstjórar
•  Hjúkrunarfræðingar

Fjöldi starfa í �ölskylduvænu starfsumhverfi í boði

  
•  Sjúkraþjálfarar
•  Íþróttakennarar
•  Iðjuþjálfar
•  Sjúkraliðar
•  Félagsliðar
•  Aðhlynning



STARFSSKYLDUR Rannsóknir, kennsla og stjórnun:
►Byggja upp rannsóknir, afla rannsóknastyrkja og taka þátt  
í alþjóðlegu og innlendu rannsóknasamstarfi. 
►Kennsla á grunn- og framhaldsstigi og leiðbeining nemenda  
í rannsóknaverkefnum.
►Taka virkan þátt í störfum deildar eftir því sem þörf krefur. 

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:
►Doktorsgráða í landslagsarkitektúr, skipulagsfræði, arkitektúr,  
borgarhönnun eða skyldum greinum.
►Haldgóð starfsreynsla á viðkomandi fræðasviði.
►Reynsla af rannsóknum og birtingum rannsóknaniðurstaðna  
og skýr framtíðarsýn varðandi rannsóknir. 
►Reynsla af kennslu og vilji til fjölbreyttrar þekkingarmiðlunar.
►Reynsla af öflun rannsóknastyrkja.
►Samstarfshæfni og lipurð í samskiptum.

Rektor er heimilt að veita framgang í starf dósents eða  
prófessors strax við nýráðningu ef umsækjandi uppfyllir  
viðkomandi hæfnisviðmið. 

NÁNARI UPPLÝSINGAR 

www.lbhi.is/laus_storf og hjá Kristínu Pétursdóttur,  
brautarstjóra umhverfisskipulags kristinp@lbhi.is.

Umsóknarfrestur er til 20. október 2019. Umsóknir sendist  
til Landbúnaðarháskóla Íslands á netfangið starf@lbhi.is. 

Stafsstöðvar skólans eru að Hvanneyri í Borgarfirði, 
Keldnaholti í Reykjavík og Reykjum í Ölfusi. 

Í LANDSLAGSARKITEKTÚR, 
SKIPULAGSFRÆÐI EÐA SKYLDUM 
GREINUM VIÐ LANDBÚNAÐAR-
HÁSKÓLA ÍSLANDS

WWW.LBHI.IS

LEKTOR  

JÁRNIÐNAÐARMAÐUR 

Faxaflóahafnir sf óska eftir að ráða járniðnaðarmann til starfa. 

Starfið felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni við hafnirnar. 

Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í Bækistöð Faxaflóahafna
að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., 
á netfangið olafur@faxafloahafnir.is , eigi síðar en 
föstudaginn 10. maí n.k.

Nánari upplýsingar um starfið gefur
Jóhann P.  Guðnason yfirverkstjóri í síma 525 8951

Yfirvélstjóri 
Faxaflóahafna sf.
Faxaflóahafnir sf. óska eftir að ráða yfirvélstjóra 
dráttarbáta Faxaflóahafna sf. til starfa. 

Starfið felst m.a. í vélstjórn á dráttarbátum sem 
og yfirumsjón með viðhaldi og umgengni um borð 
í dráttarbátum Faxaflóahafna sf.

Unnið er í dagvinnu alla virka daga  
frá 07:00 til 17:00

Viðkomandi er verkstjóri annarra vélstjóra í þeim 
viðhalds-og umgengnisverkefnum dráttarbáta 
sem sinna þarf hverju sinni auk annarra tilfallandi 
verkefna tengt hafnarþjónustu. 

Hæfniskröfur eru vélstjórnarréttindi VF.1, reynsla 
af yfirvélstjórn skipa, öryggisnám Slysavarna-
skóla sjómanna, góð íslensku-, ensku-og 
tölvukunnátta.

Þar sem í gildi eru ákvæði laga um hafnavernd 
þá er óskað eftir að umsækjandi geti lagt fram 
sakavottorð.

Umsókn ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., 
á netfangið olafur@faxafloahafnir.is, eigi síðar en 
fimmtudaginn 31. október n.k.

Nánari upplýsingar um starfið gefur
GísliJ. Hallsson yfirhafnsögumaður 
gisli@faxafloahafnir.is

JÁRNIÐNAÐARMAÐUR 

Faxaflóahafnir sf óska eftir að ráða járniðnaðarmann til starfa. 

Starfið felst í vinnu við ýmis viðhaldsverkefni við hafnirnar. 

Starfsmaðurinn mun hafa starfsstöð í Bækistöð Faxaflóahafna
að Fiskislóð 12 í Reykjavík. 

Umsókn, ásamt ferilskrá sendist til Faxaflóahafna sf., 
á netfangið olafur@faxafloahafnir.is , eigi síðar en 
föstudaginn 10. maí n.k.

Nánari upplýsingar um starfið gefur
Jóhann P.  Guðnason yfirverkstjóri í síma 525 8951

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Ef þú ert með rétta starfið
– erum við með réttu
manneskjuna

V I L T  Þ Ú  V E R Ð A  
H L U T I  A F  G Ó Ð U  
F E R Ð A L A G I ?

Við óskum eftir kennsluráðgjafa til starfa á 
Rekstrarsviði. Helstu verkefni eru skipulagning á 
þjálfun fyrir flugvallarstarfsmenn og aðra hópa 
sem felur í sér þróun námsefnis, kennsluleið-
beininga og hæfniviðmiða. Kennsluráðgjafi 
starfar með þjálfunarteymi sviðsins sem ber 
ábyrgð á að öll þjálfun og kennsla sé framkvæmd 
á faglegan og markvissan hátt.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun eða önnur menntun sem      
 nýtist í starfi 

• Reynsla af skipulagningu þjálfunar og gerð     
 námsefnis

• Færni í samskiptum, jákvæðni og lausnamiðuð  
 nálgun

• Þekking á björgunar- og slökkvimálum er kostur

• Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og  
 ensku

Nánari upplýsingar veitir Lóa Björg Gestsdóttir, 
loa.gestsdottir@isavia.is.

Starfsstöð: Keflavík

Við óskum eftir öflugum einstaklingi í starf 
sérfræðings í öryggismálum. Starfið felur í sér 
orsakagreiningu atvika, úrbótavinnu og eftir-
fylgni ásamt úttektum á starfsemi tengdri öryggi 
flugafgreiðsluaðila. Í því felst mikil samvinna og 
samskipti við hagsmunaaðila sem og samstarf um 
öryggismál innan Isavia og virk þátttaka í mótun 
stefnu og öryggis- og gæðastarfi.

Hæfniskröfur
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi

• Menntun eða reynsla á sviði flugtengdrar      
 starfsemi er kostur

• Þekking og reynsla á öryggismálum og                               
 gæðastjórnunarkerfum

• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

• Mjög góð íslensku- og enskukunnátta

Nánari upplýsingar veitir Fjóla Guðjónsdóttir, 
fjola.gudjonsdottir@isavia.is.

Starfsstöð: Keflavík

K E N N S L U R Á Ð G J A F I      
S É R F R Æ Ð I N G U R  Í 
Ö R Y G G I S M Á L U M             

U M S Ó K N I R :
I S AV I A . I S/AT V I N N A

U M S Ó K N A R F R E S T U R :
2 7.  O K T Ó B E R

Hjá Isavia starfar öflugur hópur fólks sem allt hefur það að markmiði að vera hluti af góðu ferðalagi þeirra  
sem fara um flugvelli félagsins og íslenska flugstjórnarsvæðið. Isavia ber Jafnlaunamerkið með stolti enda  
 er það staðföst trú okkar að launaákvarðanir skuli ávallt byggja  á faglegum og málefnalegum rökum.
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STÖRF HJÁ
GARÐABÆ

GARÐATORGI 7  •  SÍMI 525 8500  •  GARDABAER.IS

Flataskóli
• Leikskólakennari eða 
 háskólamenntaður starfsmaður
• Stuðningsfulltrúi
 
Móaflöt – skammtímavistun fyrir 
fötluð börn og ungmenni
• Starfsfólk
 
Bókasafn Garðabæjar
• Sérfræðingur í 50% starf

Áhugasamir einstaklingar, án tillits til kyns, 
eru hvattir til að sækja um.

Nánari upplýsingar má finna á ráðningarvef 
Garðabæjar https://starf.gardabaer.is.

Spennandi störf á sviði  
skatteftirlits

rsk@rsk.is

442 1000
Þjónustuver opið:

Mán.-fim. 9:00-15:30
Fös. 9:00-14:00

Ríkisskattstjóri leitar að öflugum liðsauka í skatteftirlit á starfsstöð sína á Laugavegi 166.

Ríkisskattstjóri er í fararbroddi innleiðingar rafrænnar stjórnsýslu. Helstu verkefni embættisins 
eru álagning opinberra gjalda, skatteftirlit og að halda lögbundnar skrár, en að auki er 
embættinu falið að sinna ýmsum sérverkefnum til lengri eða skemmri tíma.

Vinnustaðurinn er fjölmennur og dreifist starfsemin á níu starfsstöðvar um landið. Meginstefna 
ríkisskattstjóra í mannauðsmálum byggir á gagnkvæmu trausti, tillitssemi og virðingu. 

•    Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði 
lögfræði, viðskiptafræði, hagfræði eða 
verkfræði.

•    Góð greiningarhæfni og reynsla af notkun 
gervigreindar er kostur.

•    Þekking á reikningsskilum og skattfram-
kvæmd er nauðsyn.

•   Lipurð í mannlegum samskiptum.
•    Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli. 

Önnur tungumálakunnátta er kostur.
•   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
•   Geta til að vinna undir álagi.
•   Góð almenn tölvukunnátta.
•   Frumkvæði, jákvæðni og metnaður.

Skatteftirlit - greining
Helsta verkefnið er greining gagna vegna skatteftirlits. Í því felst undirbúningur, skoðun, sannreyning 
gagna og úrvinnsla þeirra í þeim tilgangi að greina möguleg skattundanskot og vantalda skattstofna 
til notkunar í frekara skatteftirliti. 

Hæfnikröfur

•    Viðeigandi háskólamenntun.
•    Fjölbreytt menntun og reynsla, t.d.  í iðn- 

og þjónustugreinum er kostur.
•    Haldgóð þekking og reynsla af bókhaldi 

og reikningsskilum.
•    Almenn þekking á skattframkvæmd.
•   Góð greiningarhæfni er æskileg.

•   Lipurð í mannlegum samskiptum.
•    Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli. 

Önnur tungumálakunnátta er kostur.
•   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
•   Geta til að vinna undir álagi.
•   Góð almenn tölvukunnátta.
•   Frumkvæði, jákvæðni og metnaður.

Samtímaeftirlit á eftirlitssviði
Starfið felst m.a. í skatteftirliti þar sem rekstraraðilar eru heimsóttir á starfsstöð og farið yfir staðgreiðsluskil, 
virðisaukaskattsskil og tekjuskráningu.  Jafnframt felst í starfinu leiðbeininga- og forvarnarhlutverk. 
Samtímaeftirlit ríkisskattstjóra sinnir eftirliti á landsvísu en er stýrt frá Reykjavík. 

Hæfnikröfur

•    Viðeigandi háskólamenntun, t.d. á sviði 
lögfræði, viðskiptafræði, hagfræði eða 
verkfræði.

•    Þekking á reikningsskilum, 
málsmeðferðarreglum og almennri 
skattframkvæmd er æskileg.

•   Lipurð í mannlegum samskiptum.

•    Gott vald á íslensku í töluðu og rituðu máli. 
Önnur tungumálakunnátta er kostur.

•   Skipulögð og sjálfstæð vinnubrögð.
•   Geta til að vinna undir álagi.
•   Góð almenn tölvukunnátta.
•   Frumkvæði, jákvæðni og metnaður.

Skatteftirlit
Helsta verkefnið er yfirferð gagna og upplýsinga varðandi skattskil lögaðila og einstaklinga, þar sem 
til skoðunar eru möguleg skattundanskot og vantaldir skattstofnar, ásamt því að endurákvarða 
opinber gjöld þegar við á.

Hæfnikröfur

Umsóknir skulu fylltar út á vefsíðu embættisins eða á Starfatorgi. Ferilskrá sem inniheldur ítarlegar 
upplýsingar m.a. um menntun og fyrri störf umsagnaraðila og annað er máli skiptir þarf að fylgja 
með svo umsókn teljist fullnægjandi. Umsækjendum um störf hjá ríkisskattstjóra kann að vera gert 
að leysa verkefni í ráðningarferlinu sem kæmu, auk annarra þátta, heildstætt inn í mat á hæfni 
þeirra til viðkomandi starfa. Eldri umsóknir óskast endurnýjaðar.

Nánari upplýsingar veitir Stefán Skjaldarson, sviðsstjóri eftirlitssviðs, í síma 442-1000 eða 
með tölvupósti: stefan.skjaldarson@rsk.is.

Starfshlutfall er 100%. Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármálaráðherra og viðkomandi 
stéttarfélags.  Umsóknarfrestur er til og með 28. október nk.  
Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun hefur verið tekin um ráðningar.

Smiðir og verkamenn óskast
Einar P. & Kó óskar eftir reyndum smiðum og verkamönnum í 

framtíðarstarf. Mjög góð verkefnastaða og fjölbreytt verkefni. 

Leitum einnig að bílstjóra á sendibíl.  Meirapróf ekki skilyrði.

Umsóknir og frekari upplýsingar  
sendist á netfangið helgi@epogko.is

Við leitum að sjúkraþjálfara

Menntunar- og hæfniskröfur
Sjúkraþjálfararéttindi
Frumkvæði
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Góð samskiptahæfni
Áhugi á þjálfun barna og
ungmenna
Íslenskukunnátta

Starf og ábyrgð
Einstaklingsþjálfun
Hópþjálfun
Samráð við fjölskyldur og
skóla
Útvegun hjálpartækja
Og ýmislegt annað

 

Unnið er eftir hugmyndafræði um fjölskyldumiðaða þjónustu
þar sem samstarf og samráð við fjölskyldur barnanna er í
brennidepli.

Frekari upplýsingar veitir Áslaug Guðmundsdóttir
yfirsjúkraþjálfari í síma 535-0900. Hægt er að fylla út
starfsumsókn á www.slf.is eða senda á asa@slf.is.

Æfingastöðin er rekin af Styrktarfélagi lamaðra og fatlaðra. Þar
vinna sjúkraþjálfarar og iðjuþjálfar í teymum að hæfingu og
endurhæfingu barna og ungmenna með frávik í hreyfingum og
þroska. Allar nánari upplýsingar á www.slf.is

Laun eru greidd samkvæmt kjarasamningum BHM. Greitt er
fyrir starfsmenn í starfsmenntunar- og starfsþróunarsjóð
BHM og þeir hvattir til sí- og endurmenntunar.

VIRÐING - SAMVINNA - LÍFSGÆÐI

Við leitum að metnaðarfullum
sjúkraþjálfara sem getur hafið
störf 1. des eða eftir
samkomulagi.
 



Starfatorg.is
Laus störf hjá ríkinu og upplýsingar um málefni ríkisstarfsmanna

Starf Stofnun Staður Nr. á vef
Safnastj. Listasafns Einars Jónss. Mennta- og menningarmálaráðuneytið Reykjavík 201910/1741
Forstjóri Umhverfisstofnunar Umhverfis- og auðlindaráðuneytið Reykjavík 201910/1740
Sérfræðingur á launasviði Fjársýsla ríkisins Reykjavík 201910/1739
Fjármálasérfræðingur Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201910/1738
Sálfræðingur  Lögreglustjórinn á höfuðborgarsv. Höfuðborgarsv. 201910/1737
Sálfræðingur Heilbrigðisstofnun Norðurlands Akureyri 201910/1736
Skattaeftirlit  Ríkisskattstjóri Reykjavík 201910/1735
Samtímaeftirlit á eftirlitssviði Ríkisskattstjóri Reykjavík 201910/1734
Skattaeftirlit - greining Ríkisskattstjóri Reykjavík 201910/1733
Rannsóknarlögreglumenn Lögreglustjórinn á Norðurlandi eystra Akureyri 201910/1732
Yfirlæknir geðheilsuteymi  Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins Höfuðborgarsv. 201910/1731
Sérfræðingur í heimilislækningum Heilsugæslan Seltj.nesi og Vesturbæ Seltjarnarnes 201910/1730
Fagstjóri lækninga Heilsugæslan Mosfellsumdæmi Mosfellsbær 201910/1729
Verkefnisstjóri Háskóli Íslands Reykjavík 201910/1728
Efnavörður í stoðþjónustu Háskóli Íslands Reykjavík 201910/1727
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, göngudeild lyflækninga Reykjavík 201910/1726
Starfsmaður Landspítali, svefndeild Reykjavík 201910/1725
Hjúkrunarfræðingur Landspítali, göngudeild taugasjúkd. Reykjavík 201910/1724
Verkefnastjóri sérfæðis/afleysing Landspítali Reykjavík 201910/1723
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, blóð/krabbameinslækn. Reykjavík 201910/1722
Heilbrigðisritari/skrifstofumaður Landspítali, smitsjúkdómadeild Reykjavík 201910/1721
Sjúkraliði/næturvaktir Landspítali, bráðaöldrunarækningad. Reykjavík 201910/1720
Starfsmaður í bókhald Samgöngu- og sveitastj.ráðuneytið Reykjavík 201910/1719
Verkefnastjóri greininga Framkvæmdasýsla ríkisins Reykjavík 201910/1718
Gagnafulltrúi Landhelgisgæsla Íslands Keflavík 201910/1717

Sölu- og markaðsfulltrúi
Sölu- og markaðsfulltrúi sinnir fjölbreyttum verkefnum, m.a. gerð markaðsefnis, stafrænni 
markaðssetningu og kynningum á vörum Florealis fyrir helstu viðskiptavini.

Starfssvið
 - Gerð og framkvæmd markaðsáætlunar í samvinnu 

við markaðsstjóra
 - Gerð markaðs- og kynningarefnis, utanumhald 

birtingaáætlana og samskipti við samstarfsaðila
 - Uppbygging markaðsaðgerða, umsjón með 

samfélagsmiðlum og vefsíðum
 - Samskipti við viðskiptavini og kynningar á vörum 

fyrirtækisins fyrir markhópum
 - Viðburðastjórnun

Hæfniskröfur
 - Menntun sem nýtist í starfi, menntun í 

heilbrigðisvísindum er kostur
 - Reynsla af sölu- og markaðsstarfi
 - Reynsla af stafrænni markaðssetningu er kostur
 - Skilvirkni og sjálfstæði í vinnubrögðum
 - Mjög góð íslenskukunnátta og góð tölvukunnátta
 - Jákvætt viðhorf, frumkvæði og framúrskarandi 

samskiptahæfni

www.florealis.is

Spennandi starf hjá vaxandi fyrirtæki!
Florealis vex og við viljum bæta við okkur öflugum einstaklingi 
til að vinna að spennandi verkefnum á sölu- og markaðssviði 
Florealis á Íslandi.

Florealis er íslenskt lyfjafyrirtæki, sérhæft í viðurkenndum jurtalyfjum og lækningavörum við algengum vægum sjúkdómum. Florealis 
er með  starfsemi á Íslandi og í Svíþjóð og stefnir að því að verða leiðandi á norrænum lyfjamarkaði. Markmið fyrirtækisins er að bæta 
heilsu og vellíðan fólks með því að bjóða jurtalyf og lækningavörur af bestu mögulegu gæðum.

Umsóknarfrestur er til 14.október 2019. Hægt er að sækja um í gegnum alfred.is. Frekari upplýsingar  
gefur framkvæmdastjóri sölu- og markaðssviðs, Ólöf Þórhallsdóttir (olof@florealis.com) 

Nýtt fólk  

Tilkynningar um nýtt fólk Atvinnublað Fréttablaðsins 
kemur út á laugardögum í viku hverri. Umsjónarmaður 
blaðsins er Hrannar Helgason. Blaðið birtir valdar 
greinar um ráðningu nýrra starfsmanna. Sendið til-
kynningar ásamt mynd af viðkomandi á netfangið: 
nyttfolk@frettabladid.is

Guðjón Karl til arango

Nýr aðstoðarforstjóri 
Landsvirkjunar

Kristín Hrefna 
framkvæmdastjóri Flow

Guðjón Karl Þórisson hefur verið 
ráðinn til arango og mun 
sinna sölumálum, viðskipta-

stýringu og ráðgjöf í Microsoft við-
skiptalausnum ásamt því að ganga 
í hluthafahóp félagsins. Guðjón 
Karl hefur tuttugu ára víðtæka 
reynslu innan hugbúnaðargeirans á 
Íslandi. Hann starfaði sem sölumað-
ur viðskiptalausna hjá Landsteinum 
Streng frá árinu 2000 til ársins 2007. Þá starfaði hann sem 
sölu- og markaðsstjóri hjá Applicon (dótturfélagi Nýherja 
og nú Origo) á árunum 2007 til 2013. Guðjón Karl starfaði 
hjá Microsoft Íslandi frá árinu 2013 sem sölustjóri Dyna-
mics viðskiptalausna og viðskiptastjóri stærri fyrirtækja. 
Guðjón Karl lauk diploma-prófi í Business Administrat-
ion frá Háskólanum á Bifröst árið 2000 og B.Sc. í alþjóða 
markaðsfræði við Tækniskóla Íslands árið 2005.

Kristín Linda Árnadóttir hefur 
verið ráðin aðstoðarforstjóri 
Landsvirkjunar, og tekur 

hún við starfinu af Rögnu Árna-
dóttur sem ráðin var í sumar sem 
skrifstofustjóri Alþingis. Kristín 
Linda hefur verið forstjóri Umhverfis-
stofnunar frá árinu 2008. Þar áður gegndi 
hún starfi sviðsstjóra lögfræði- og stjórn-
sýslusviðs stofnunarinnar og var staðgengill forstjóra. 
Á árunum 1998 til 2007 starfaði hún sem lögfræðingur í 
umhverfisráðuneytinu á skrifstofu laga og upplýsinga-
mála. Hún lauk embættisprófi í lögfræði frá Háskóla 
Íslands árið 1998, meistaranámi í alþjóðlegum umhverfis-
fræðum (LUMES) frá Háskólanum í Lundi í Svíþjóð árið 
2002 og LL.M. meistaragráðu í Evrópurétti við lagadeild 
Háskólans í Lundi árið 2003. Hún hefur lagt stund á 
stjórnunarnám við Saïd Business School í Oxford-háskóla.

Kristín Hrefna Halldórsdóttir 
hefur verið ráðin fram-
kvæmdastjóri Flow sem 

framleiðir hugleiðsluhugbúnað 
fyrir sýndarveruleika og snjall-
síma. Kristín Hrefna var ráðin 
til fyrirtækisins í ágúst og hefur 
hingað til leitt viðskiptaþróun fyrir-
tækisins. Kristín Hrefna vann í 5 ár í 
viðskiptaþróunarteymi Meniga, var sér-
fræðingur í viðskiptagreiningu hjá Valitor og áður fram-
kvæmdastjóri borgarstjórnarflokks Sjálfstæðisflokksins. 
Hún er með MBA frá Háskóla Íslands og BA í stjórnmála-
fræði frá sama skóla. Fjölmörg íslensk fyrirtæki hafa nú 
þegar gerst áskrifendur að fyrirtækjaþjónustu Flow sem 
býður aðgang að nútíma hugleiðsluaðferðum í gegnum 
hátækni sýndarveruleikans og hugleiðsluvinnustofur.

Vegna aukinna umsvifa hefur 
Svanhvít Ósk Jónsdóttir verið 
ráðin sem bókhaldsfulltrúi 

hjá fjármálasviði Eignaumsjónar. 
Svanhvít Ósk starfaði hjá Sjóvá áður 
en hún kom til starfa hjá Eignaum-
sjón. Þar sinnti hún m.a. áhættu-
stýringu, gæðamálum og bókhaldi. Hún 
er með próf frá Tryggingaskóla SFF, sem er í 
samstarfi við Háskólann í Reykjavík. Hún er einnig með próf 
sem viðurkenndur bókari og útskrifaðist sem rekstrarfull-
trúi frá skrifstofubraut Menntaskólans Í Kópavogi.

Nýr bókhaldsfulltrúi 
Eignaumsjónar
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Finnur þú starf við þitt hæfi 
hjá Kópavogsbæ?

kopavogur.is
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Kynntu þér fjölbreytt og spennandi störf hjá Kópavogsbæ á vefsíðu okkar, kopavogur.is. 
Hlökkum til að starfa með þér.

Yfirvélstjóra 
vantar á Patrek BA 64 

sem rær með beitningavél frá Patreksfirði. 
Vélarstærð 578kW og skráð lengd 24,38 m. 

Þarf að geta hafið störf ekki seinna en 1. nóvember nk.

Upplýsingar gefur skipstjóri í símum 893-2142 og 898-3959
 

Vantar þig starfsfólk?

hagvangur.is
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Laus staða hjá Fjársýslu ríkisins 

Hugsar þú í 
lausnum?

Dreymir þig um  

samstarf 
& teymisvinnu?

Eru 

samskipti 

sérsvið þitt?

Er 
nákvæmni 
þér í blóð borin?

Gæti verið að 
upplýsingagjöf 
sé millinafnið 
þitt?

Ertu um borð í 
tæknihraðlestinni?

Fylgir 
þolinmæðin
þér í hvert 
fótmál?

Langar þig að 
koma

 í liðið okkar?

Sérfræðingur á launasviði

Um starfið
Hlutverk launasviðs er að sjá um launagreiðslur til starfsmanna ríkisins sem 
gerðar eru í mannauðshluta ORRA, sem er fjárhags- og mannauðskerfi ríkisins. 
Starfið felst í þjónustu við ráðuneyti og ríkisstofnanir við afgreiðslu launa og að 
aðstoða þær við notkun á mannauðshluta ORRA. Um framtíðarstarf er að ræða í 
fjölbreyttu og krefjandi umhverfi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Launaafgreiðsla, skráning upplýsinga í mannauðshluta ORRA.  
Leiðbeiningar, upplýsingagjöf og aðstoð við aðrar launadeildir, kennsla á kerfi 
sem notuð eru, túlkun kjarasamninga, leiðréttingar og endurskoðun.

Hæfnikröfur
Stúdentspróf eða sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Þekking á launaafgreiðslu
Þekking á  mannauðskerfi Orra er kostur
Góð almenn tölvuþekking
Góð íslenskukunnátta
Rík þjónustulund og samskiptahæfni
Frumkvæði, metnaður til að ná árangri og tileinka sér nýjungar
Sjálfstæði í vinnubrögðum

Nánari upplýsingar veitir:  
Lára Hansdóttir forstöðumaður launasviðs - sími 545-7500
 
Starfshlutfall er 100% 
Umsóknarfrestur er til og með 28.10.2019 
Sótt er rafrænt um störfin á www.starfatorg.is 
Laun skv. gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og 
Félag starfsmanna stjórnarráðsins/Félag háskólamenntaðra starfsmanna 
stjórnarráðsins hafa gert.

Leynist 

ráðgjafi 

innra með þér?

Stingur þú þér 

á bólakaf í 
launaafgreiðslu?

Fjársýslan er þjónustu- og þekkingarstofnun á sviði opinberra fjármála. 

Stofnunin veitir fjármálatengda þjónustu til ríkissjóðs og ríkisaðila og annast 

umsýslu fjármuna. Þá hefur hún yfirumsjón með bókhaldi og uppgjörum 

ríkissjóðs og tryggir tímanlegar og áreiðanlegar upplýsingar um fjármál ríkisins.

www.       .is

Staða sjúkra- eða heilsunuddara er laus til umsóknar. Starfshlutfall er samkomulag. Auk hefðbundins 
sjúkranudds/heilsunudds felur starfið m.a. í sér þátttöku í þverfaglegu teymisstarfi. 

Möguleiki er á húsnæði á staðnum. Einnig er starfsmannarúta til og frá Olís við Rauðavatn í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita Sigurður B. Jónsson yfirsjúkranuddari, sigurdurb@heilsustofnun.is og  
Aldís Eyjólfsdóttir starfsmannastjóri aldis@heilsustofnun.is, s.483 0300.

Staða sjúkraþjálfara er laus til umsóknar. Starfshlutfall 80-100%. Starfið er fjölbreytt, auk 
hefðbundinnar sjúkraþjálfunar felur það í sér kennslu í hóptímum, fræðslu, útigöngur og þátttöku  
í þverfaglegu teymisstarfi.

Möguleiki er á húsnæði á staðnum. Einnig er starfsmannarúta til og frá Olís við Rauðavatn í Reykjavík.

Nánari upplýsingar veita Anna Margrét Guðmundsdóttir yfirsjúkraþjálfari, annamargret@heilsustofnun.is, 
og Aldís Eyjólfsdóttir starfsmannastjóri, aldis@heilsustofnun.is, s.483 0300.

Umsóknarfrestur er til 1. nóvember 2019. 
Umsóknir með ferilskrá sendist til starfsmannastjóra Heilsustofnunar 
Grænumörk 10, 810 Hveragerði eða aldis@heilsustofnun.is

w w w.heilsustofnun. is Berum ábyrgð á eigin heilsu

SJÚKRA- EÐA 
HEILSUNUDDARI

SJÚKRAÞJÁLFARI

 Við ráðum

WWW.RADUM.IS | 519 6770 | RADUM@RADUM.IS

Stjórnendaleit

Reynsla og gott tengslanet sérfræðinga 
Ráðum skilar árangri þegar finna þarf æðstu 
stjórnendur eða fólk í stjórnir fyrirtækja.

Ráðningar millistjórnenda og sérfræðinga

Góður gagnagrunnur, gott tengslanet og ára
löng reynsla á ráðningarmarkaði eykur líkurnar 
á því að finna hæfasta einstaklinginn í starfið.
  
Almennar ráðningar á markaði

Öflun umsækjenda í almenn störf er ein helsta 
áskorun fyrir tækja í dag. Þekking á markaðnum 
er því mikilvæg og þar skiptir reynslan miklu 
máli. Með leit í gagna grunni eða aug lýsingu í 
viðeigandi miðlum aðstoðar Ráðum fyrirtæki 
við að finna hæfasta ein staklinginn í starfið.
 
Sveigjanleg nálgun

Sérstaða Ráðum liggur í sveigjanlegri nálgun 
á ráðningar verkefnið. Fyrir utan að sjá um allt 
ráðningar ferlið komum við til móts við þarfir 
fyrir  tækja með því að sjá um hluta þess ef þörf 
krefur, t.d. bakgrunns kannanir, hæfnis mat eða 
starfs tengdar æfingar.
 
Matstæki

Ráðum notast við nýjustu aðferðir við að meta 
hæfni og persónuleikaþætti sem geta skipt 
sköpum í ráðningum. Ráðum er í sam starfi við 
banda ríska mannauðs lausna fyrirtækið CEB sem 
er í farar broddi í persónu  leika prófum og öðrum 
mats tækjum sem eru sér stak lega hönnuð til að 
greina sérstöðu og hæfileika ein staklinga áður 
en ráðning fer fram. 

Þannig er hægt að finna hæfasta einstaklinginn 
með talsverðri ná kvæmni. Persónu leika matið 
OPQ32 og DSI (Dependa bility & Safety Index) 
skimunar   prófið hafa t.d. verið stöðluð og 
staðfærð að íslenskum markaði.
 
Ráðgjöf við starfslok

Viðskilnaður fyrirtækis við starfsmann skiptir 
höfuð máli þegar fyrirtækið á frum kvæðið að 
starfs lokum. Ráðum býður upp á við tal við 
ráð gjafa sem felur m.a. í sér upplýsingar um 
atvinnu markaðinn, ráðgjöf varðandi starfs
ferilskrá og kynningarbréf og hagnýt atriði 
varðandi starfs leit og atvinnu viðtöl.

Ráðum býður upp á ráðgjöf 
og ráðningar þjónustu sniðna 
að þörfum viðskiptavinarins.



Dögun leitar að nýjum liðsmanni með góða tækniþekkingu og reynslu.  
Félagið starfrækir mjög tæknivædda vinnslu sem krefst þekkingar og 
útsjónarsemi við rekstur og umsjón.

Um er að ræða fjölbreytt starf á sviði tækni, iðnstýringa, vélstjórnunar og viðhalds.   

Upplýsingar gefur Óskar í síma 892-1586 eða Hilmar í síma 898-8370.  
Vinsamlegast sendið umsókn á oskar@dogun.is

Dögun sérhæfir sig í veiðum og vinnslu á rækju og starfrækir mjög fullkomna 
rækjuvinnslu á Sauðárkróki. Félagið hefur nýlokið við miklar endurbætur á 
framleiðslubúnaði með frekari  tæknivæðingu, sjálfvirkni og möguleikum á 
aukinni vinnslu.  Dögun gerir út rækjutogarann Dag SK 17.

Vélstjórn, tæknilausnir og viðhald

Helstu verkefni:
• Rekstur vélbúnaðar, tækja- og   
 iðnstýrikerfa.
• Umsjón með viðhaldi og
 viðhaldsverkefnum.
• Frekari þróun og innleiðing á
 tæknilausnum.
• Samskipti við birgja og þjónustu-  
 aðila, innlenda sem erlenda.
• Allskonar reddingar og inngrip  
 þegar þörf er á! 

Hæfniskröfur:
• Menntun á sviði vélvirkjunar,
 vélstjórnar, rafvirkjunar eða sam-  
 bærilegu.
• Góð tölvukunnátta. Þekking og
 reynsla af iðnstýringum og slíkum
 lausnum.
• Góð enskukunnátta.
• Jákvæðni og hæfni í mannlegum
 samskiptum. 
• Þjónustulund, jákvæðni og áhugi 
 á framleiðslu eru æskilegir eigin-
 leikar.
• Sjálfstæð vinnubrögð og 
 frumkvæði í starfi.

Dögun hefur starfað samfleytt í 35 ár á traustum grunni. 
Stefna félagsins er að auka framleiðslu og sölu á næstu 
árum og vera áfram leiðandi á sínu sviði.  

||
Mennta- og menningarmálaráðuneytið 
auglýsir laust til umsóknar starf safnstjóra 
Listasafns Einars Jónssonar. Um er að 
ræða fullt starf. 

Leitað er að háskólamenntuðum einstak-
lingi með reynslu af stjórnun og rekstri 
og staðgóða þekkingu og reynslu á sviði 
menningar og lista. 

Nánari upplýsingar er að finna á vef ráðu-
neytisins, menntamalaraduneyti.is 

Umsóknarfrestur er til og með  
1. nóvember 2019 

Starf safnstjóra  
Listasafns Einars Jónssonar

Ánægðir viðskiptavinir  
eru okkar besta auglýsing

Sérfræðingar í 
ráðningum

lind@fastradningar.is
mjoll@fastradningar.is

FAST
Ráðningar

www.fastradningar.is

Launafulltrúar, 
gjaldkerar, 
þjónustufulltrúar

hagvangur.is
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Styrkir til félagasamtaka vegna 
verkefna á sviði heilbrigðismála  

Heilbrigðisráðuneytið auglýsir styrki til félagasamtaka vegna verkefna á 
sviði heilbrigðismála lausa til umsóknar.

Auglýst er eftir umsóknum um styrki af safnliðum fjárlaga frá íslenskum 
félagasamtökum vegna verkefna á sviði heilbrigðismála. Heilbrigðisráðherra 
mun leggja áherslu á að styrkja verkefni sem lúta að heilsueflingu aldraðra 
og kvennaheilsu.

Ekki eru veittir styrkir til verkefna sem hljóta styrki á fjárlögum eða falla 
undir sjóði ráðuneytisins eða samninga sem gerðir hafa verið við ráðuneytið.

Einungis er tekið við rafrænum umsóknum. Nánari upplýsingar og 
leiðbeiningar um umsóknir á rafrænum eyðublöðum er að finna á 
umsóknarvef Stjórnarráðsins (http://minarsidur.stjr.is) 

Úthlutun fer fram einu sinni á ári og eru veittir styrkir til verkefna sem miða 
að því að veita einstaklingum eða hópum stuðning, fræðslu og ráðgjöf. 
Styrkir eru ekki veittir til lengri tíma en eins árs í senn.

Umsóknarfrestur er til kl. 16.00 mánudaginn 11. nóvember 2019.
Úthlutað verður eigi síðar en 1. febrúar 2020.

Umsókn sem berst eftir að umsóknarfresti lýkur verður ekki tekin til 
umfjöllunar.

Heilbrigðisráðuneytinu 11. október 2019.

Undirfyrirsögn

Meginmál

Fyrirsögn, to ex everis 
áhersla ullabor ibusc

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 
umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir árið 2019.  
Úthlutað verður  kr. 1.500.000 í styrki þetta árið.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að 
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi.  
Verkefnið skal tengjast Suðurlandi og þjóna ótvíræðum 
atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða 
hluta Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 11. nóvember næstkomandi og 
skulu umsóknir vera sendar á netföngin  
eyjolfur@fraedslunet.is eða sigurdur@hfsu.is.

Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna  á  
www.fraedslunet.is og www.hfsu.is. 

Framhaldsaðalfundur GRAFÍU 
verður haldinn á Stórhöfða 31, 

þriðjudaginn 15. október kl. 17.00 
(gengið inn Grafarvogsmegin)

DAGSKRÁ:
1. Lagabreytingar

2. Önnur mál

Lagabreytingar liggja frammi á skrifstofu GRAFÍU, 
Stórhöfða 31, frá og með 3. október 2019

Aðalfundi GRAFÍU sem haldinn var 11. apríl 2019 
var frestað vegna samþykktar aðildar félagsins 
að Rafiðnarsambandi Íslands. Lagabreytingar 
sem eru til umfjöllunar og afgreiðslu tengjast 

að mestu aðild félagsins að RSÍ.

Reykjavík, 08. október 2019
Stjórn Grafíu

FRAMHALDS-
AÐALFUNDUR 2019

Ráðgjafar okkar búa  
yfir víðtækri þekkingu  
á atvinnulífinu og  
veita trausta og 
persónulega ráðgjöf.

capacent.is

Við finnum rétta
einstaklinginn
í starfið

RÁÐNINGARRÁÐGJÖF RANNSÓKNIR

Intellecta ehf.          Síðumúla 5          108 Reykjavík          511 1225          intellecta.is

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum 
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan 
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini 
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.
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Sigurður Samúelsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Þórarinn Thorarensen 
Lögg.fast. og eigandi 

Þórey Ólafsdóttir  
Lögg. fast. og eigandi 

Andri Sigurðsson 
Lögg. fast. og eigandi 

Sveinn Eyland  
Lögg. fast og eigandi 

Nadia Katrín Banine 
Löggiltur fast. 

Ingibjörg A. Jónsdóttir 
Löggiltur fast. 

Eggert Maríuson  
Löggiltur fast.  

Helga Snorradóttir 
Skrifstofa/skjalavinnsla 

Siggi Fannar 
Löggiltur fast.

Anna Teitsdóttir
Löggiltur fast.

Guðrún D. Lúðvíksdóttir 
Löggiltur fast. 

Ásdís Rósa Ásgeirsdóttir 
Löggiltur fast.  

Ása Þöll Ragnarsdóttir
Skjalavinnsla/móttaka

... leiðir þig heim!
www.landmark.is

Hlíðasmára 2   201 Kópavogi   Sími 512 4900

GERPLUSTRÆTI – 270 MOS

BÓKIÐ SKOÐUN
- Ný endaíbúð á 3ju hæð, suður-svalir, útsýni
- Íbúð er björt 4ra herb. og 128.4 fm 
- Þrjú rúmgóð herb., stofa/eldhús opið rými
- Lyfta er í húseign og stæði í bílg.með íbúð
- Afhent fullbúin með gólfefnum, innr.frá AXIS
- ÍBÚÐ ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING
V. 54,9 millj. 

Sveinn s. 6900.820

   

DALSEL 12 – 109 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 13. OKT KL.16.30 – 17.00
- Björt og snyrtileg 95,5 fm 3ja herb íbúð á annarri hæð.
- Svalalokun á svölum, þvottahús innan íbúðar.
- Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 36,5 millj. 

Eggert s.690-1472

HLÍÐARHJALLI 76 – 200 KÓP

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 13. OKT KL. 15:00 – 15:30
- Falleg og björt 3ja herbergja, 94 fm íbúð á efstu hæð.
- Íbúðinni fylgir 25,9 fm bílskúr.  Samtals um 120 fm.
- Glæsilegt útsýni til suðvesturs.  
- Íbúðin er endaíbúð.
V. 45,9 millj.  

Sigurður s. 896-2312

SÓLTÚN 28 – 105 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 13. OKT KL. 17:00 – 17:30
-  Falleg 3ja herbergja, 91,4 fm íbuð á 7. Hæð í lyftuhúsi.
- Íbúðinni fylgir 24,1 fm stæði í bílageymslu. 
- Samtals 115,5 fm.
- Viðhaldslétt hús, miðsvæðis í Reykjavík.
V. 53,9 millj.  

Sigurður s. 896-2312

LYNGMÓAR 14 – 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 13. OKT  KL.14.30 – 15.00
- Björt og snyrtileg 112,3 fm 3ja herb íbúð annarri hæð.
- Svalalokun á svölum, útsýni úr stofu á Snæfellsjökul.
- Íbúðinni fylgir 16,2 fm bílskúr.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 44,8 millj. 

Eggert s.690-1472

ÁLAKVÍSL 43 – 110 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 13. OKT KL. 16:00 – 16:30
- Mikið endurnýjuð 4ra herbergja, 115 fm íbúð á jarðhæð
- Íbúð er með sérinngangi í þríbýli – verönd við húsið.
- Sérmerkt bílastæði fylgir.  Innst í botnlanga.  
- Stutt í skóla.
V. 54,9 millj.  

Sigurður s. 896-2312

ENGJASEL 86 (BJALLA 4HV), 109 RVK

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 15. OKT KL 17:00-17:30
- 109.8 fm 4ra herb útsýnisíbúð á efstu hæð, efsta hæð og ris.
- Nýtanlegir fermetrar eru töluvert fleiri.
- Gagngerar endurbætur utanhúss sem stendur.
- Stofa og borðstofa í opnu rými, eldhús með borðkrók.
- Þrjú  svefnherbergi og baðherbergi með tengi fyrir þvottavél.
- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í alla þjónustu.
- Eigninni fylgir stæði í sameiginlegum bílskúr.
Verð 41,6 millj.   Þórey, s. 663-2300

LISTABRAUT 7 – 103 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 13. 0KT KL.13.30 – 14.00
- Björt og falleg 102,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð og svalalokun.
- Húsið hefur hlotið mikið viðhald undanfarið.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 48,9 millj. 

Eggert s.690-1472

STAKKHAMRAR 18 – 112 RVK.

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 16 OKT 17:30 – 18:00
- Fallegt og vel viðhaldið einbýli með tvöföldum bílskúr 
- Fjögur svefnherbergi, þrjár stofur og tvö baðherbergi 
- Sólpallur er við húsið með heitum potti 
- Hiti í plani og fallegur garður í mikilli rækt 
- Endurnýjað eldhús með vönduðum tækjum, fallegt útsýni  
- Stór bílskúr með góðum glugga  
V. 94 millj.

Andri 690 3111 

SOGAVEGUR 73-75 – 108 RVK

NÝBYGGING
- Ný 68 fm, 2ja herbergja „penthouse“ íbúð með um 60 fm þaksvölum.
- Íbúðin er í byggingu og verður afhent vorið 2020. Frábært verð !
- Stæði í bílageymslu fylgir.  
- Fallegt nýtt hús í grónu hverfi.
V. 51,9 millj.  

Sigurður s. 896-2312

LYNGÁS 1C, 210 GBÆ

OPIÐ HÚS SUNNUDAGINN 13. OKT KL 16:00-16:30
- Sérinngangur, afgirtur timburpallur og stæði í bílageymslu.
- 117 fm FIMM herbergja ENDAíbúð – FJÖGUR SVEFNHERBERGI.
- Stofa, borðstofa og eldhús / rúmgott baðherbergi.
- Vandaðar innréttingar og fallegt plankaparket.
- Fallegur garður með leiktækjum á sameignarlóð.
- Frábær staðsetning í barnvænu hverfi, stutt í alla þjónustu.
- Eignin getur verið laus fljótlega.
Verð 62,9 millj.   Þórarinn, s. 770-0309

BREIÐAVÍK 23 – 112 RVK

OPIÐ HÚS SUNNUDAG 13. OKT KL.15.30 – 16.00
- Björt og falleg 153,1 fm 4ra herb íbúð.
- Íbúðin er á annarri hæð rúmgott eldhús.
- Bílskúr fylgir eigninni.
- Stutt í alla þjónustu.
V. 56,9 millj. 

Eggert s.690-1472

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

NÝTTNÝTT

NÝTT

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

OPIÐ HÚS 

BÓKIÐ SKOÐUN

NÝBYGGING

NÝTT



Geir Sigurðsson
s: 655-9000
Lögg. fast.

Aðalsteinn Steinþórsson
s: 896-5865
Lögg. fast.

Benedikt Ólafsson
s: 661-7788
Lögg. fast.

Hjallaland 15, Rvk.  - Raðhús 

Skaftahlíð 5, Rvk. 

Sölumenn sýna
Vel skipulagt pallaskipt raðhús á tveimur hæðum, ásamt 
bílskúr. Birt stærð er 214 fm þ.a. er bílskúr 19,5 fm. Húsið 
skiptist í forstofu, stofu með suðursvölum, eldhús með 
borðkrók, tvö baðherbergi, fjögur herbergi, (hægt að hafa 
fimm herbergi) og þvottaherbergi. Bílskúr er í bílskúrsröð 
neðan við húsið. Góð suðurlóð. Frábær staðsetning í grónu 
og skjólsælu hverfi.  
Verð 79,9 m.   Geir sími 655-9000

Opið hús þriðjudaginn 15. október kl. 17.00 – 17.30. 
Ath. Laus við kaupsamning.                                                                                                                                     
Falleg og rúmgóð þriggja herbergja 109,2 fm íbúð. Íbúðin 
er vel staðsett á jarðhæð með sérinngangi. Óvenju stór og 
björt íbúð með stórum herbergjum. Aukin lofthæð. Íbúðin 
hefur verið mikið endurnýjuð. Frábær staðsetning. 
Verð 44,9 m. 
Aðalsteinn sími 896-5865  

Sölumenn sýna
Falleg 76,3 fm. 2ja herb. íbúð á 3 hæð með ágætis 
útsýni á eftirsóttum stað á Álftanesi. Um er að ræða 
snyrtilega eign og velskipulagða. Stór forstofa með 
góðum fataskápum. Stofa / borðstofa ásamt eldhúsi er 
bjart og rúmgott rými með svölum sem snúa til vesturs. 
Stórt svefnherbergi með góðum fataskápum. Þvottahús 
er innan íbúðar. Frábær fyrstukaup. 
Verð 36,5 m.  Benedikt sími 661-7788

Glæsileg úsýnisíbúð – Mánatún 13, Rvk. 

Gnoðavogur 66, 104 Rvk. - hæð með bílskúr.

Sölumenn sýna
Stórglæsileg 308,1 fm útsýnisíbúð á 
8. hæð í nýju og vönduðu lyftuhúsi 
ásamt fjórum bílastæðum í bíla-
geymslu. Þrjá stofur, Glæsilegt eldhús 
með eyju í innréttingu. Fjórar svalir 
þ.a. þrjár með glerlokunum. Fjögur 
stór herbergi. Tvö baðherbergi og 
þvottaherbergi. Eignin er einstaklega 
vönduð og glæsileg með loftræstingu 
og fallegum innréttingum. Innfelldar 
lýsingar. Gegnheilt parket og ítalskar 
flísar á gólfum. Mynddyrasímar. 
Snyrtileg og vönduð sameign með 
tveimur lyftum.
Stórfenglegt útsýni allt frá Blá-
fjöllum, yfir miðbæinn, til sjávar og 
yfir Esjuna. Einungis 5 - 15 mínútna 
gangur í miðborgina. 
Verð 230 m.  
Geir sími 655-9000

Opið hús þriðjudaginn 15. október kl. 17.00 – 17.30
Björt og snyrtileg fimm herbergja 164,9 fm hæð á annari 
hæð (2.hæð) þar af góður 25,4 fm bílskúr. Tvennar svalir 
með útsýni. Snyrtileg íbúð sem skiptist forstofurými, stofu 
/ borðstofu, eldhús með borðkrók, svefnherbergisgang, 
baðherbergi, fjögur herbergi, gestasnyrting og þvottahús. 
Vel staðsett og björt íbúð með útsýni. Eign sem vert er að 
skoða.
Verð 63,7 m.   Benedikt sími 655-9000  

Básbryggja 7 Rvk.  – með bílskúr

Sölumenn sýna.
Falleg 119,5 fm fjögurra til fimm herbergja íbúð á 2.hæð, 
ásamt innbyggðum 21,0 fm bílskúr. Íbúðin er parketlögð 
og skiptist m.a. í stofu, sjónvarpsstofu, eldhús, þvottaher-
bergi, baðherbergi og þrjú svefnherbergi. Stórar svalir. 
Rúmgóð og snyrtileg eign. Hús nýlega yfirfarið og lagfært 
að utan. 
Verð 52,9 m.   
Geir sími 655-9000

Viðarás 79, Rvk. -Endaraðhús 

Birkiholt 2, Garðabær. 

Opið hús mánudaginn 14. október kl. 17.30 – 18.00. 
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 5 herb. 168,1 fm. 
endaraðhús á einni hæð í litlum botnlanga á þessum 
vinsæla stað. Komið er inn í forstofu, innan forstofu 
er forstofuherbergi ásamt gestasnyrtingu. Stofa / 
borðstofa er eitt stórt bjart rými með fallegum arni. 
Eldhúsið er bjart og fallegt með góðum borðkrók. 
Verð 77,4 m.
Benedikt sími 661-7788   

Sölumenn sýn
a

Sölumenn sýna
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Búseturéttir til sölu

Þeir sem hafa áhuga á að skoða ofanverðar eignir og/eða gera tilboð í bú-
seturéttinn, vinsamlegast hafið samband við skrifstofu Búmanna í síma 552 

5644 eða í gegnum netfangið bumenn@bumenn.is.
Tilboðsfrestur fyrir ofanverðar eignir rennur út miðvikudaginn 6. júní n.k. 

kl. 12.00 Tilboðseyðublað er hægt að nálgast á heimasíðu Búmanna; 
www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur á Grænlandsleið 47, neðri hæð. Eignin er 3 her-
bergja ásamt bílskúr. Íbúðin er 94,2 fm að stærð og bílskúrinn 23,5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.18.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.173.370.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur á efri hæð í Grænlandsleið 49 í Reykjavík. Eignin 
er þriggja herbergja ásamt bílskúr.
Íbúðin er 94.2 fm. að stærð ásasmt 23.5 fm. bílskúr, samtals 117.5 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 18.500.000, – og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1. Febrúar s.l. er kr. 184.042, –
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi íbúðar er afborgun skuldabréfa, 
fasteigna – og brunatrygging, fasteigna – og holræsagjöld, viðhaldss-
jóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður.

Til sölu er búseturéttur að Víkurbraut 32, íb.102 á Höfn. Eignin er í par-
húsi og er 2 herbergja, 71,4 fm að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.700.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.132.282.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð á 3 hæð í fjölbýlishúsi. Íbúðin 
er 72,7 fm og fylgir henni stæði í bílakjallara og er lyfta í húsinu.
Ásett verð búseturéttarins er kr.8.500.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.177.604,-
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Stekkjargata 35 - Parhús

Grænlandsleið 47 - Neðri hæð

Grænlandsleið 49 - Efri hæð

Víkurbraut 32 - Parhús

Ferjuvað 7 - Fjölbýli

Til sölu er búseturéttur að Stekkjargötu 35 í Njarðvík. Eignin er parhús, 
3 herbergja ásamt bílskúr og sólskála. Íbúðin er 104,6 fm að stærð og 
bílskúrinn 30,1 fm. Samtals 134,7 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr.7.000.000,- og mánaðarlegt búsetug-
jald miðað við 1.maí, er kr.209.754.
Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skuldabréfa, fasteig-
na- og holræsagjöld, rekstur húsfélags, tryggingar, viðhaldssjóður og 
þjónustugjald.

Blásalir 24, íbúð 702 
Til sölu er búseturéttur að Blásölum 24, íbúð 702. Eignin er 
á 7 hæð í fjölbýlishúsi, falleg íbúð með miklu útsýni. Íbúðin 
er 91.6 fm að stærð með stæði í bílageymslu.

Ásett verð búseturéttarins er kr. 9.500.000,- og 
mánaðarlegt búsetugjald miðað við 1.október, er 
kr.186.710.

Innifalið í mánaðarlegu búsetugjaldi er afborgun skulda
bréfa, fasteigna og holræsagjöld, rekstur húsfélags, trygg
ingar, viðhaldssjóður, þjónustugjald, bílageymslugjald og 
aukagjald.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða eignina og/eða gera 
tilboð í búseturéttinn, vinsamlegast hafið samband 

við skrifstofu Búmanna í síma 552-5644 eða í gegnum 
netfangið bumenn@bumenn.is

Suðurlandsbraut 20 • 108 Reykjavík • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109 
huseign@huseign.is • www.huseign.is 

Baldvin Ómar Magnússon - Löggiltur fasteignasali

Suðurlandsbraut 20 • 108 Reykjavík • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109 
huseign@huseign.is • www.huseign.is 

Baldvin Ómar Magnússon - Löggiltur fasteignasali

Erum að leita að 300-600 fm húsnæði til leigu  
í 101 Reykjavík sem notað verður fyrir  

ferðatengt sýningarhald. 

Langtíma leiga.

Áhugasamir hafi samband við  
Baldvin Ómar lögg. fast. í s: 898-1177

Atvinnuhúsnæði 
óskast til leigu

ÁLFHEIMAR 7, 104 REYKJAVÍK
GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

EFRI HÆÐ + STÚDIÓÍBÚÐ Í KJALLARA OG ÖNNUR STÚDÍÓÍBÚÐ 
INNRÉTTUÐ Í BÍLSKÚR. Eignin er skráð samtals 194,5 fm. Endurnýjað eldhús, 
baðherbergi og fl. Frábær staðsetning í grónu hverfi. Möguleiki á góðum 
leigutekjum.   Verð 73,9 m. 
Opið hús sunnudaginn 13. október milli kl. 13:00 og 13:30
Nánari uppl. Þórarinn M. Friðgeirsson lg. fs. s. 899 1882, thorarinn@
eignamidlun.is

OPIÐ HÚS

GERPLUSTRÆTI 17-23, 270 MOSFELLSBÆR

GRENSÁSVEGUR 11 SÍMI 588 9090

Nýjar og glæsilegar 2ja til 5 herbergja fullbúnar íbúðir. Stæði í bílgeymslu 
fylgir öllum íbúðum.  Verð frá 39,9 m. 
Opið hús sunnudaginn 13. október milli kl. 13:00 og 14:00
Nánari uppl. Daði Hafþórsson lg.fs. s.824 9096, Hilmar Þór Hafsteinsson 
lg.fs. s. 824 9098, hilmar@eignamidlun. is

OPIÐ HÚS

Kaupvangi 2, 700 Egilsstöðum Sími 580 7905

TÆKIFÆRI Í FERÐAÞJÓNUSTU Á AUSTURLANDI

Sigurður Magnússon
Löggiltur  fasteignasali

TIL LEIGU fyrir rekstur ferðaþjónustu er Laugarfellsskáli við Laugarfell á 
Fljótsdalsheiði. Ferðaþjónusta hefur verið starfrækt með góðum árangri í 
skálanum undanfarin ár. Leigutími er frá og með 01.01.2020. 
Áhugasamir skulu skila inn skriflegri umsókn með tilboði í leiguverð og 
leigutíma ásamt áætlun um rekstur skálans til INNI fasteignasölu fyrir 
kl.14:00, þann 1.nóvember 2019.
Staðsetning skálans er sérlega góð með tilliti til ferðaþjónustu og  
aðgengi að skálanum er mjög gott.
Nánari upplýsingar gefur Sigurður Magnússon fasteignasali hjá INNI 
fasteignasölu s.580 7905 eða sigurdur@inni.is    www.inni.is



• Bílastæði í upphituðum bílakjallara
 fylgir flestum íbúðum.
• Fullkláraðar íbúðir með gólfefnum,
 ísskáp og uppþvottavél.
• Mjög gott skipulag.

2 - 4 herbergja
íbúðir.
Verð frá 36,9 millj. kr.
 

• Yfir 100 verslanir í göngufæri.
• Hleðslustöðvar fyrir rafbíla.
• Leiksvæði og opnir garðar.
• Skólar og leikskólar í göngufjarlægð.
• Upphitaðar gangstéttir.

• Mynddyrasíma og hita stýrt 
 með snjallsíma.
• Húsin eru klædd að utan og með 
 áltré gluggum.
• Deilibílar í hverfinu.

Kristján  
Þórir Hauksson
Lögg. fasteignasali

696 1122
  kristjan@fastlind.is

Stefán  
Jarl Martin
Lögg. leigumiðlari

892 9966
  stefan@fastlind.is

Diðrik
Stefánsson 
Lögg. fasteignasali

647 8052
  diddi@fastlind.is

Hannes 
Steindórsson 
Lögg. fasteignasali

699 5008
  hannes@fastlind.is

Sunnusmári 18
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 107: Er 84,6 fm, þriggja 
herbergja íbúð á 1.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir eigninni. 

STÆRÐ: 84.6 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

48.900.000 

Sunnusmári 20
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 103: Er 80,7 fm,  þrig-
gja herbergja íbúð á 1.hæð. 
Sérmerkt stæði í bílakjallara 
fylgir eigninni.

STÆRÐ: 80,7 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 3

Heyrumst

Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

44.900.000 

Sunnusmári 20
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 036: Er 107,5 fm er tveggja 
herbergja íbúð á jarðhæð. 

STÆRÐ: 107,5 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

Heyrumst

Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

53.900.000 

Sunnusmári 18
201 KÓPAVOGUR

Íbúð 208: Er 86,2 fm er 4
herbergja íbúð á 2.hæð. 
Sérmerkt bílastæði í bílakjallara 
fylgir íbúðinni.

STÆRÐ: 86,2 fm
FJÖLDI HERBERGJA: 4

Heyrumst

Kristján   696 1122
Löggiltur fasteignasali

49.900.000 

Sunnudaginn 13. okt  OPIÐ HÚS frá kl.14:00-14:30

Huldubraut 26
200 KÓPAVOGUR

Sérlega vönduð efri sérhæð á sjávarlóð 
við Fossvoginn. Gólfsíðir gluggar eru 
til norðurs til að hámarka stórbrotið 
útsýnið. Innréttingar, tæki og gólfefni er 
vandað og aukin lofthæð er í stofu og 
eldhúsi. Gólfhiti er í allri íbúðinni og  
henni fylgir innbyggður bílskúr með hita 
og rafmagni. Gólfefni í alrými eru  
gegnheil eik og ítalskar flísar.  
Frábærlega staðsett eign í rólegri botn-
langagötu með stórkostlegt útsýni.

STÆRÐ: 155,4 fm SÉRHÆÐ       HERB: 5

89.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

Arkarholt 19
270 MOSFELLSBÆR

Einbýlishús á einni hæð á einstökum stað við Arkarholt 

19 í Mosfellsbæ. Húsið stendur á 1088 fm endalóð neðst 

í botnalanga. Útgengi er á fjórum stöðum út í vel gróin, 

skjólgóðan og sólríkan garð með góðri útiaðstöðu.

STÆRÐ: 293,2 fm EINBÝLI       HERB: 5

117.900.000
Heyrumst
Halldór   618 9999
Löggiltur fasteignasali

Sóleyjarimi 1
112 REYKJAVÍK

Falleg þriggja herbergja endaíbúð á 2. hæð (jarðhæð ef 

gengið er inn að framanverðu) í fjölbýlishúsi fyrir 50 ára 

og eldri. Íbúðin er með upphituðum lokuðum svölum og 

sér stæði í bílageymslu. Stutt í alla helstu þjónustu.

STÆRÐ: 102,8 fm FJÖLBÝLI      HERB: 3

48.900.000
Heyrumst
Venni   699 7372
Löggiltur fasteignasali

OPIÐ HÚS    13. okt 16:00 – 16:30 OPIÐ HÚS    14. okt 17:30 – 18:00

OPIÐ HÚS    14. okt 17:30 – 18:00
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Fr
um

Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra 
Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sigvarðsson
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Jónsdóttir 
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Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sigurðsson hrl.
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ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

ÁRBORGIR SELFOSSI S: 482-4800 kynna;

Sogavegur 142 e.h. - Reykjavík
OPIÐ HÚS mánudaginn 2. desember frá kl. 17:00 -18:00 

Vönduð efri sérhæð ásamt bílskúr í nýlegu húsi á góðum stað í austurborginni. 
Eignin er alls 147,5 m2 að stærð og er bílskúr 24,5 m2 þar af. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. Laus til afh. við kaupsamning. Skipti möguleg á minni eign.

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

OPIÐ HÚS
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Sigurjónsson hrl. og
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Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb., 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj. 

Reynivellir - Selfossi  
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund - Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágengin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtilegt sumarhús á góðum stað með 
fallegu útsýni. Nýlegar innréttingar og 
gólfefni, sólpallur með heitum potti. Möguleiki 
á skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur - Grímsnesi 
Vel við haldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5 millj.

Dvergasteinar - Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.
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Anna Dóra 
Jónsdóttir 
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Þorsteinn 
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir 
Sigurjónsson hrl. og
lögg. fasteignasali

Óskar 
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir

ritari

Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.
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Sumarbústaðir

Bryggjuvegur – Geysir.
Glæsilegur sumarbústaður á 7.600 m2 lóð við
náttúruperluna Geysi og nýjan gólfvöll. Húsið
er fullbúið að utan sem innan, umhverfið er
frágengið og snyrtilegt. Verð 21,9 millj.

Bryggjuvegur - Geysir.
Nýtt reisulegt heilsárshús tæplega tilbúið til
innréttinga á einstökum stað við náttúruperl-
una Geysi. Gott innra skipulag. Húsið stendur
við glæsilegan Gólfvöll Verð 15,9 millj.

Miðengi - Grímsnesi.
Einstaklega íburðarmikill og vandað sumar-
hús á tveimur hæðum í fallegu umhverfi
skammt frá kerinu. Stór stofa, 4 svefnh, vand-
aðar innréttingar og gólfefni, stór verönd.Eign
í sérflokki. Verð 44,7 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Suðurhólar - Reykjavík.
Góð og talsvert endurnýjuð íbúð í rólegu um-
hverfi. Nýleg gólfefni og innihurðar, yfir-
byggðar svalir. Verð 18,7millj, laus strax.

Helluvað - Reykjavík.
Vel staðsett og vönduð 120 m2 endaíbúð á
3ju hæð auk stæðis í bílageymslu í góðu fjöl-
býlishúsi. Vandaðar innréttinga og gólfefni.
Flott eign. Verð 32,4 millj.

Atvinnuhúsnæði

Nethylur - Reykjavík.
Sérlega vel staðsett Atvinnuhúsnæði með
mikla möguleika við Nethyl Ártúnshöfða.
Nánari upplýsingar á Skrifstofu.

Suðurland

Árbakki - Selfossi.
Sérlega vel staðsett og fullb. einbýlishús í fal-
legu umhverfi rétt við Ölfusá. Stór stofa og
eldhús, vandaðar innréttinga og gólfefni.
Skoða skipti á ódýrari eign. Skipti á ódýrari
eign. Verð 43 millj.

Akurgerði - Flúðir.
Spennandi 224 m2 eign á stórri og fallegri lóð.
Gott einbýlishús og nýlega innréttaður bíl-
skúr sem tvær fullbúnar íbúðir. Góðar leigu-
tekjur. Verð 30,9 millj.

Nes – Hella.
Frábærlega staðsett og mikið endurnýjað ein-
býlishús í jaðri Helluþorps á bökkum Ytri -
Rangár, frábært umhverfi og útsýni. Verð 14,9
millj.

Grenigrund - Selfossi.
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús í
grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. Eignin tel-
ur Stofa, eldh, sjónvarpshol, borðst, 3 góð
svefnh, baðh, og bílskúr m, góðu millilofti.
Verð 49,8 millj.

Hraunbær – Hveragerði.
Vel staðsett 145 m2 raðhús í nýju hverfi í
Hveragerði. Húsið skilast fullbúið að utan og
einangruð að innan. Hægt er að fá eignina
lengra komna. verð frá 18,4 millj.

Öldubakki - Hvolsvelli.
Nýlegt 151 m2 parhús í rólegu umhverfi á
Hvolsvelli. Eignin telur, Stofu, eldhús, 3 svern-
herb., hol, bað, þvottahús og bílskúr. Verð
24,9 millj. Góð áhv lán. Skipti á ódýrari í
Breiðholti.

Dalsbrún – Hveragerði.
Í byggingu 160 m2 vel skipulagt parhús. Eign-
in telur ; Stofu, eldhús, 3 svefnh, sjónvarpshol,
bað, þvottahús og bílsk. Skilast tilbúið undir
málningu. Góð kaup. Verð 24,3 millj.

Langamýri – Selfossi.
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á
tveimur hæðum í steyptu raðhúsi. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Góð áhvílandi lán
geta fylgt. Verð 23,5 millj.Laus strax.

Fossheiði - Selfossi.
Rúmgóð 3ja herb. íbúð á efri hæð í góðu litlu
fjölbýlishúsi. S-svalir 2 svefnherb, sjónvarps-
hol. Húsið var málað að utan síðasta sumar.
Skipti á eign t,d Hafnaf. Verð 17,8 millj.

Skipti á ódýrari eign.Skipti á ódýrari eign.

Skipti á eign t.d.Skipti á eign t.d. HafnafirðiHafnafirði

Skipti á ódýrari í Breiðholti.Skipti á ódýrari í Breiðholti.

lögg. fasteignasali
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Austurmörk 25 í Hveragerði  
- Spennandi fjárfestingarkostur

Til sölu iðnaðar og athafnalóð, alls 11.600 m2 að stærð, á mjög góðum 
stað í Hveragerði. Á lóðinni voru húseignir sem áður hýstu starfsemi 
Eden, alls um 2800 m2. Réttur til uppgjörs vátryggingabóta vegna þeirra 
mannvirkja fylgja með í kaupunum.
Nánari upplýsingar veitir Þorsteinn Magnússon lgf í síma 894 2045.

Þórir Ólafsson
Lögg. fast. 

S. 865 9774

Þorsteinn Magnússon 
Lögg. fast. 

S. 894 2045

Austurvegi 6 
Sími 482 4800

www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon lögg. fasteignasali

Íbúðirnar eru á 2. og 3. Hæð í snyrtilegu 
lyftuhúsi.

Mjög stórar þaksvalir (70-90m2) fylgja 
öllum íbúðum á þriðju hæð. 

Íbúðirnar eru allar fullbúnar og  
afhendast við kaupsamning. 

Snytilegar innréttingar og vandaður 
frágangur.

Stærð íbúða eru frá 52,2m  
til 90,2m2

Verð frá 24.200.000 – 37.900.00,-

12 Nýjar íbúðir til sölu við Eyraveg 38, 800 Selfossi

Nánari upplýsingar  
á skrifstofu Árborga.
arborgir@arborgir.is

Sími 482-4800

Þorsteinn 894 2045
Þórir 865 9774

Opið hús laugardaginn 12. okt.
milli 13:00-14:30 og á mánudaginn  

14 okt. frá kl 17:00-18:00

OPIÐ HÚS

– Með þér alla leið 569 7000 · Lágmúla 4 · miklaborg.is

Nýjar og glæsilegar  
1-5 herbergja íbúðir  
við Hafnarbraut 13-15  
í lyftublokk á Kársnesi. 

• Stærðir frá 45 -175 fm.  
Fallegt sjávarútsýni frá mörgum íbúðum. 

• Íbúðirnar afhendast fullbúnar og með 
gólfefnum á votrýmum. 

• Bílastæði í bílakjallara fylgir flestum 
íbúðum. 

• Kársnesið er vaxandi svæði með  
fjölskyldu vænu og fallegu umhverfi  
við sjávarsíðuna. 

Nánari upplýsingar veita:

Ólafur Finnbogason 
lögg. fasteignasali 
Sími: 822 2307
olafur@miklaborg.is

Svan G. Guðlaugsson 
lögg. fasteignasali 
Sími:697 9300 
svan@miklaborg.is

Jórunn Skúladóttir 
lögg. fasteignasali 
Sími: 845 8958
jorunn@miklaborg.is

Verð frá : 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
laugardaginn 12. október kl. 15:00 - 16:00 

og

Hafnarbraut 13-15
200 Kópavogi

sunnudaginn 13. október kl. 15:00 - 16:00

Opið á laugardögum frá kl. 10 -14



Kristján Baldursson 
hdl., löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali, 

löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Trausti fasteignasala kynnir glæsilegt og virðulegt 321,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með fjórum inngöngum ásamt frístandandi bílskúr á einstaklega góðum og eftirsóttum 
stað við Laugardalinn í Reykjavík. Skjólgóður og gróinn garður. Aukaíbúð var útbúin á 
neðri hæð hússins með sérinngangi. Fimm svefnherbergi eru í húsinu, tvö eldhús og lagt 
fyrir 4 salernum.

Verð: 145 millj.

Laugarásvegur 43
104 Reykjavík

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Sölustjóri.Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

SÖLUSÝNING MIÐVIKUDAGINN 16. OKT. KL. 12:00 - 12:30

Langar þig að búa í Fossvogi?
Við kynnum glæsilegar íbúðir við Lautarveg, 
skammt frá Ræktunarstöð Reykjavíkur í Fossvogi

Staðsetningin er einstök, 
á skjólsælum stað þar sem 
stutt er í alla þjónustu.

• Sér hæðir
• Stærð 115 fm og 136 fm.
• Sér inngangur
• Tvö baðherbergi í hverri íbúð
• Aukin lofthæð
• Þakgluggar á efri hæð
• Gólfhiti - ofnakerfi
• Viðhaldsfríir gluggar með öndun
• Vönduð álklæðning

Lautarvegur 38-44 

OPIÐ HÚS 
sunnudaginn 13.  okt. 

frá kl. 13.00-13.30

Ein fullbúin og 
innréttuð 

sýningaríbúð

Gylfi Jens Gylfason 
hdl./attorney at law
Löggiltur fasteignasali
Símanúmer 822-5124
gylfi@trausti.is

Guðbjörg Sveinsbjörnsdóttir
Sölustjóri
Löggiltur fasteignasali.
Símanúmer 899-5949
gudbjorg@trausti.is

Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

 Vegmúla 4 | 108 Reykjavík | s.546-5050 
trausti.is | trausti@trausti.is

VIÐ ERUM TRAUSTI
Garðar  
Kjartansson
Sölufulltrúi 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 853-9779

Gylfi Jens Gylfason 
hdl., lögg. fasteignasali
S: 822-5124 

Matthías Eyjólfsson
Hefur lokið námi til 
lögg fasteignasala.
S: 899-7770 

Kristín María 
Stefánsdóttir 
Lögfræðingur. 
Í námi til lögg.fast-
eignasala
S: 837-1177
 

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
S: 693-1837

Kristján Baldursson 
hdl., lögg. fasteignasali, 
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Garðar Hólm 
Löggiltur fasteignasali
S: 899-8811 

Guðbjörg G.  
Sveinbjörnsdóttir
Fr.kv.stj.Viðskiptafr.,  
lögg. fasteignasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Styrmir Þór  
Sævarsson
Löggiltur fasteignasali.
S: 846-6568

Garðar  
B. Sigurjónsson
Sölustjóri.  
Löggiltur fasteigna- og
skipasali.
S.  898-0255

Guðbjörg Helga 
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
MSc nám í nýsköpun
S: 897-7712

Gunnar  
Þórisson
Löggiltur fasteignasali. 
Viðskiptafræðingur.
S: 692-6226 

Jóna Benný  
Kristjánsdóttir 
Lögmaður. 
Löggiltur fasteignasali.
S: 869-8650

Einar Örn  
Guðmundsson
Viðskiptafræðingur 
Sölufulltrúi. 
Í námi til löggildingar 
fasteignasala
S: 823-4969

Sólveig  
Regína Biard
Löggiltur fasteignasali 
Skjalavinnsla.
S: 869-4879



Húsanes kynnir:

ÁSBRAUT 1 og 1a
Íbúðir fyrir vandláta

Einungis er um að ræða tvö þriggja íbúða hús, íbúðirnar eru 
fullbúnar og tilbúnar til afhendingar.

•   Húsin eru klædd að utan með sléttu áli og harðvið. Gluggar eru viðhaldsléttir ál/tré 

•   Aukin lofthæð 2,8m og enn meiri í penthouse íbúðum.

•   Allar innihurðir eru í yfirhæð.

•   Aukin einangrun á milli íbúða

•   2 svalir fylgja öllum íbúðum, og stórar hellulagðar þaksvalir með hitalögn í penthouse íbúðum.

•   Baðherbergi flísalögð og gólf í votrýmum. Alrými er parketlagt með 12mm hágæða eikarparketi.

•   Innfelld ledlýsing er í íbúðum

•   Sérsmíðaðar innréttingar frá Ormsson/HTH

•   Vönduð heimilistæki frá AEG, ísskápur og uppþvottavél fylgja öllum íbúðum.

•   Sólpallar á jarðhæð eru úr lerki.

•   Lóð er vel afgirt með hljóðeinangrandi vegg að Kársnesbraut. Aksturs og gönguleiðir eru malbikaðar  

     og/eða hellulagðar með hitalögn. Önnur svæði eru tyrfð, tré og steinker prýða lóðina. Öll aðkoma og   

     húsin sjálf eru vel upplýst.

Húsin eru staðsett innst í botnlanga í friðsælu, rótgrónu og rólegu hverfi í hjarta Kópavogs, einungis 5 
mínútna gangur er í eftirfarandi þjónustu:

Aðalhönnuður er THG arkitektar.
Fleiri myndir má finna á husanes.is.

Ásbraut 1 er staðsett í hjarta Kópavogs í rólegum og 
friðsælum botnlanga. 

Staðsetning og sérstaða sem á sér ekki hliðstæðu.

•   Heilsugæslu 

•   Sundlaug

•   Bæjarskrifstofur

•   Verslanir og kaffihús

•   Kirkju 

•   Snæfellsjökuls

•   Esju

Útsýni er frábært úr öllum íbúðum, sést til:

Nánari upplýsingar veita:

•   Safnaðarheimili

•   Tónlistar og menningarhús 

•   Miðbæ Kópavogs í Hamraborg.

•   Frábærum gönguleiðum í og við Fossvoginn.

•   Merktur hjólreiðastígur beint frá Ásabraut

•   Fossvogsdals

•   Og sundin blá.

sigrun@tingholt.is
Þingholt
773-7617

hronn@fstorg.is
Fasteignasalan Torg

692-3344

nadia@landmark.is
Landmark
692-5002

gulli@remax.is
Remax

661-6056

Sölusýning laugardag og 
sunnudag kl. 13.00-17.00
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Einungis er um að ræða tvö þriggja íbúða hús, íbúðirnar eru 
fullbúnar og tilbúnar til afhendingar.
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•   Sólpallar á jarðhæð eru úr lerki.

•   Lóð er vel afgirt með hljóðeinangrandi vegg að Kársnesbraut. Aksturs og gönguleiðir eru malbikaðar  

     og/eða hellulagðar með hitalögn. Önnur svæði eru tyrfð, tré og steinker prýða lóðina. Öll aðkoma og   

     húsin sjálf eru vel upplýst.

Húsin eru staðsett innst í botnlanga í friðsælu, rótgrónu og rólegu hverfi í hjarta Kópavogs, einungis 5 
mínútna gangur er í eftirfarandi þjónustu:

Aðalhönnuður er THG arkitektar.
Fleiri myndir má finna á husanes.is.

Ásbraut 1 er staðsett í hjarta Kópavogs í rólegum og 
friðsælum botnlanga. 

Staðsetning og sérstaða sem á sér ekki hliðstæðu.

•   Heilsugæslu 

•   Sundlaug

•   Bæjarskrifstofur

•   Verslanir og kaffihús

•   Kirkju 

•   Snæfellsjökuls

•   Esju

Útsýni er frábært úr öllum íbúðum, sést til:

Nánari upplýsingar veita:

•   Safnaðarheimili

•   Tónlistar og menningarhús 

•   Miðbæ Kópavogs í Hamraborg.

•   Frábærum gönguleiðum í og við Fossvoginn.

•   Merktur hjólreiðastígur beint frá Ásabraut
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692-5002
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Sölusýning laugardag og 
sunnudag kl. 13.00-17.00



FRÁ KR. 990 FM
TIL LEIGU

KISTUMELAR    |     REYKJAVÍK

165 - 280 fm bil með allt að 9 m lofthæð, stórar inn-
keyrsluhurðir, góð malbikuð lóð og greið aðkoma.

Sími 661 7000
ESJA
FASTEIGNIRfacebook.com/esjufasteignir



Nú er lokaáfangi þessa nýja og eftirsótta íbúðasvæðis 

kominn í sölu. Kynning verður í sýningarsal Efstaleitis 

laugardag og sunnudag 12. og 13. október kl. 13–14. 

Þar getur þú skoðað teikningar og innréttingar, kynnst 

hverfinu og rætt við fasteignasala sem taka vel á móti þér.

Nánari upplýsingar um íbúðirnar á efstaleitid.is

Komdu og skoðaðu
Efstaleitið
Kynning laugardag og sunnudag kl. 13–14 Sýningarsalur

Efstaleiti 27

Þórarinn M. Friðgeirsson
Löggiltur fasteignasali
899 1882
thorarinn@eignamidlun.is

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
Löggiltur fasteignasali
864 5464
gudlaugur@eignamidlun.is

Hafdís Rafnsdóttir
Löggiltur fasteignasali
820 2222
hafdis@fstorg.is

Sigurður Gunnlaugsson
Löggiltur fasteignasali
898 6106
sigurdur@fstorg.is

Í Efstaleitinu rís nútímalegt íbúða- 

hverfi á einum besta stað í borginni. 

Efstaleitið er sannkallað miðborgar- 

hverfi, í göngufæri við helstu 

verslunar- og þjónustukjarna 

borgarinnar og falleg útivistarsvæði.

Íbúðirnar eru glæsilega 

innréttaðar. 

Rut Káradóttir innanhússarkitekt sá 

um efnis- og litaval á innréttingum 

og flísum.



ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
Framkvæmdastjóri
löggiltur fasteignasali
GSM 820 2399

STEFÁN HRAFN
STEFÁNSSON
Sölustjóri. Hdl.
Löggiltur fasteignasali
GSM 895 2049

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
MBA Rekstrarhagfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 663 2508

ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

SARA MARÍA
KARLSDÓTTIR
Fjármálastjóri
GSM 697 5524

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 690 4966

KJARTAN ÍSAK
GUÐMUNDSSON
B.Sc. Viðskiptafræðingur
Nemi til lögg. fast.
GSM 663 4392

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

MATTHIDUR
690 4966
matthildur@stakfell.is

NÁNARI UPPLÝSINGAR:

STAKFELL KYNNIR: Til afhendingar strax, tuttugu og 
átta, tveggja herbergja,  50 – 60  fm. íbúðir í tveggja 
hæða húsi sem skiptast í alrými með stofu og eldhúsi, 
svefnherbergi og baðherbergi. Íbúðirnar skilast með 
svölum eða sérafnotareit út frá stofu. Þvottahús og sér 
geymsla í sameign. Verð: 18.9M

LINDARBRAUT 635, 262 REYKJANESBÆR

OPIÐ HÚS LAUGARDAGINN 12. OKTÓBER MILLI KL. 15:00 - 16:00

DOBRY ZAKUP
LINDARBRAUT 635 REYKJANESBÆR

OTWARTY DOM W SOBOTĘ 12.PAŹDZIERNIKA OD 15:00 DO 16:00
DWUPOKOJOWE MIESZKANIA OD 50-60 METRÓW KWADRATOWYCH. CENA 18.900.000 ISK.

ERLA
692 0149
erla@stakfell.is


