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Heimili fasteignasala er með til sölu stóra og 
fullbúna fjögurra herbergja sérhæð með sérinn-
gangi og bílskúr að Hólmavaði 2-4. 

Íbúðin er á tveimur hæðum og bæði búin verönd og 
svölum. Á neðri hæðinni eru anddyri, stofa, eldhús, 
geymsla, þvottahús og gestasalerni en á efri hæðinni 
eru þrjú rúmgóð svefnherbergi, fjölskylduherbergi 
og baðherbergi.

Íbúðin er fullbúin með flísalögðu baðherbergi og 

þvottahúsi en parket er á öðrum rýmum. Innrétting-
arnar eru frá GKS trésmiðju og hurðir frá Agli Árna-
syni. Eldhúsið er búið AEG-eldhústækjum úr burst-
uðu stáli frá Ormsson en baðkar og blöndunartæki 
eru frá Tengi. 

Eigninni fylgir sérafnotaréttur af lóð sem er af-
markaður hluti af garði og bílastæði framan við 
bílskúr. Á lóð við hlið stigahúss eru sameiginlegar 
vagna- og hjólageymslur. Íbúðin er í hverfi sem verð-
ur sífellt vinsælla. Hún er laus til afhendingar.  

Íbúð sem heldur vel utan 
um alla fjölskylduna

Íbúðin í Hólmavaði er á tveimur hæðum og með sérinngangi.

VITASTÍGUR 101 RVK.
TIL LEIGU 90.m2 MJÖG GOTT SKRIFSTOFU HÚSNÆÐI 
Á 3JU HÆÐ. Húsnæði skiptist í baðh,kaffi stofu,fundarherb.
& stórt rými aðgangur að stórum svölum. 

Uppl í síma: 6997878.

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

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

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

FASTEIGNASALA / LEIGUMIÐLUN

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Ásakór 9 - Kóp - 3ja
 Opið hús í dag milli kl: 17 og 18.

Glæsileg rúmgóð 3ja herb. 118 fm íbúð á 
1.hæð í lyftuhúsi. Parket á gólfum. Eldhús 
opið inn í stofu. Baðherb. með baðkari og 
sturtuklefa. 2 góð svefnherb.  
Verð 26,9 millj.

Karen og Friðrik taka á móti áhuga-
sömum kaupendum. Bjalla nr.  102

Opið hús

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali
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569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is
Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

219 fm einbýli m. 37 
fm bílskúr
Mikil lofthæð
Eignin er ekki 
fullkláruð
Laus við samning

Björt og falleg sérhæð
Eignin er í góðu ástandi
Hús nýlega endurbætt
Skipti koma til greina á 
stærri eign

v. 0.0 m.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

 Grænahlíð Desjakór

v. 42,0 m.

 Ofanleiti

Sérlega björt 100 fm 
3ja herb
Allt sér
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu.
Sérbílastæði rétt við 
inngang

v. 24.5 m. 

Miðtún

134 fm hæð og ris
Mikið endurnýjað
Möguleiki á aukaíbúð
Sér inngangur Stór lóð
Hagstæð lán 

v. 33,0 m. 

Jórusel

Gott 242 fm einbýlishús
Fimm góð svefnherbergi
Tvær stofur og sjónvarpshol
Stendur innst í botnlanga
Óbyggt svæði við húsið 

v. 49,5 m. 

Akurgerði

Glæsilegt og mikið 
endurnýjað
195,6 fm parhús með 
sérst. bílskúr
Vandað og smekklegt.
Aukaíbúð í kjallara.

v. 41,5 m. v. 22,9 m.

Akurhvarf, Kóp.

Glæsileg 108 fm 3ja herb.
Eikarinnréttingar - vönduð 
í alla staði
frábært útsýni
Stæði í bílageymslu

Flétturimi

Mjög rúmgóð 4ja herbergja
Stærð 112,6 fm
Stæði í bílageymslu
Var upprunalega 5 herbergja
Stór timburverönd
Jarðhæð

v. 24,8 m.

Kristnibraut

Góð 93,7 fm íbúð
3ja herbergja á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag 

v. 20,5 m.

Lindasmári

Gullfalleg og vönduð 
neðri hæð
Stór pallur
3 svefnherbergi
Skipti á stærri í hverfinu

v. 29,9 m.

Hverafold

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Gott skipulag
Fallegt útsýni
Stutt í þjónustu

v. 20,5 m. 

 Blönduhlíð

Falleg tveggja herbergja
Stærð 58,4 fm
Kjallari með sérinngang
Frábær staðsetning
Fjórbýlishús

v. 15,2 m.

 Leirubakki

Góð 4ra herbergja 111 fm
Íbúð á efstu hæð
Snyrtilegt umhverfi og 
saml. garður
Fjölskylduvænt hverfi
Gott verð

v. 17,9 m.

Klukkurimi

4ra herbergja
Stór pallur
Vandaðar innréttingar
gólfefni og tæki
góð herbergi

v. 24,4 m.

Engjasel

Gott 206 fm raðhús
fimm svefnherbergi
Gott verð
Eign sem kemur á óvart! 

v. 33,9 m.

Auðarstræti 

Efri sérhæð og ris
Sérinngangur
Góður bílskúr
Sérlega glæsileg mikið 
uppgerð hæð
Alls 165,3 fm.

v. 39,9 m.

Rekagrandi
**LÆKKAÐ VERÐ**
Mjög falleg 3ja herbergja
83 fm íbúð á 2.hæð
Stæði í bílageymslu
Rúmgóð herbergi
Tvennar svalir
Frábær staðsetning

v. 22,9 m.

Suðurbraut
**LÆKKAÐ VERÐ**
3ja herbergja 79,3 fm
Gott skipulag
Viðhaldslítið hús
Fallegt útsýni 

v. 18,8 m.

Hjaltabakki

Björt 4ra herb 110 fm 
íbúð
Íbúðin þarfnast stand-
setningar
Tækifæri fyrir laghenta.
Gott verð

v. 14,0 m.

Fitjasmári

Einstaklega falleg 6 herb. 
parhús
90 fm verönd
Frábær staður í Kópavogi.
Vönduð eign, skipti koma 
til greina.

v. 51,9 m.

Klukkurimi

Gott 170 fm tvílyft parhús
Vel staðsett í götu
Þrjú góð svefnherbergi
Bjart og skemmtilegt hús
Góð bílastæði

v. 39,9 m.

Kringlan

Fallegt 230 fm raðhús
Frábær staður
Aukaíbúð
Stæði í bílageymslu

v. 59,0 m.

Skipholt

Falleg 3ja herb. á jarðhæð
Allt sér.  Góðar stofur
Svefnherbergi + vinnu-
herbergi
Pallur út af stofu
Skipti á sérbýli á Selfossi 
koma til greina

v. 22,9 m.
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s



FASTEIGNIR.IS29. MARS 2010 5



FASTEIGNIR.IS

Nánari upplýsingar er að finna hjá eftirtöldum aðilum:

Sverrir Kristinsson 
löggiltur fasteignasali

Óskar R. Harðarson
Jason Guðmundsson
löggiltir fasteignasalar

Jón Guðmundsson
Guðmundur Th. Jónsson
löggiltir fasteignasalar

Helgi Bjarnason
fasteignasali og 
leigumiðlari

www.reginnehf.is

• 1. hæð 1250 m2 verslunarhúsnæði
• 2. hæð 1300 m2 geymsluhúsnæði með aðgengi baka til
• 3. hæð 540 m2 nýstandsett skrifstofuhæð 

Frábær staðsetning
og góð aðkoma 

PIPA
R\TBW

A
 • SÍA

 • 100829

Frábær staðsetning miðsvæðis 
og góð aðkoma.  Mögulegt að skipta 
í minni leiguhluta.  Laus strax.

Til leigu Suðurlandsbraut 14 – laus strax

588 9090 570 4500569 7000 534 1020

VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

VORTILBOÐ - GESTAHÚS 24 m²

Íslensk framleiðsla, fullbúið að utan, 
fokhelt að innan, einangrun í gólfi. 
Sjá nánar á heimasíðu: www.volundarhus.is 

Verð 2.900.000 kr 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1

0
-0

1

kr. 359.000,- án/fylgihluta
kr. 389.900,- m/fylgihlutum

Úrvals pallaefni og undirstöður á 
vortilboði. Sjá nánar á heimasíðu:

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

40 % afsláttur af 
heimsendingu á 
GESTAHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

kr. 329.000,- án/fylgihluta
kr. 339.000,- m/fylgihlutum



FASTEIGNIR.IS



FASTEIGNIR.IS8  29. MARS 2010

■ ■ ■

Um er að ræða 47,500 fm. jörð sem á er 233,2 fm. einbýlishús, 
440 fm. útihús 87,5 fm. fullkomið gróðurhús og 
loks 284 fm+20 fm fullbúið gistihús í góðum rekstri.
Gistihúsið er heilsárs gistihús byggt árið 1992 og staðsett einungis 
34 km. Vestan Akureyrar við Þjóðveg 1. Í gistihúsinu eru 8 vönduð 
nýuppgerð herbergi, nýtt fullkomið iðnaðareldhús, og góður matsalur. 
Möguleiki á að taka fasteign uppí hluta kaupverðs. Hagstæð áhvílandi lán.
Góðir tekjumöguleikar, gott tækifæri.
Frekari upplýsingar veittar á fasteignasölunni Byggð á Akureyri.

Til sölu gistiheimilið að 

Engimýri
í Öxnadal
ásamt góðu einbýlishúsi 
og útihúsum

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Dan V.S. Wiium 
hdl., og löggiltur fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

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

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Opnunartími mán-fös kl. 9-17

ÁRSKÓGAR – fyrir 60 ára og eldri. 
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 8. hæð í lyftuhúsi 
með glæsilegu útsýni. Íbúðin er  94,8 fm og 
henni fylgir mikil sameign. Húsið er byggt fyrir 
aldraða þ.e. 60 ára og eldri og er tengt félags- og 
þjónustumiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar.  
Húsvörður. Laus strax. Verð 31,0 millj. 

SEIÐAKVÍSL, REYKJAVÍK. 
Vandað og vel viðhaldið steinsteypt einbýlishús á 
einni hæð ásamt innbyggðum bílskúr.  Stærð alls 
211,4 fm.  Gott skipulag. Parket og fl ísar á gólfum. 
Öll rými rúmgóð og björt. Fallegur garður. 

VÍÐIHVAMMUR, KÓPAVOGI.  
Einbýlishús á tveimur hæðum ásamt sér íbúð á 
jarðhæð og innbyggðum bílskúr.  Stærð alls 223,6 
fm.  Aðkoma að efri hæð. Fallegt útsýni og góður 
garður. Sérlega gott skipulag og falleg hönnun. 
Afhending fl jótlega. Verð 50,0 millj.

NORÐURÁS, REYKJAVÍK. 
Mjög rúmgóð og vel skipulögð 4ra herbergja á 
1. hæð ásamt innbyggðum bílskúr á jarðhæð. 
Íbúðin skiptist í forstofu, þvottahús, herbergi, hol, 
hjónaherbergi, barnaherbergi, eldhús, stofu og 
baðherbergi. Stigi úr holinu niður á jarðhæðina 
þar sem er rúmgóð stofa, geymsla og bílskúr. 
Stærð íbúðar er 132,7 fm og bílskúr 27,3 fm, 
samtals alls 160, fm. Verð 34,9 millj. 

SÓLTÚN M/BÍLAGEYMSLU. 
Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á  6. 
hæð, efstu í lyftuhúsi ásamt merktu stæði í 
sameiginlegri bílageymslu. Stærð íbúðar er 106,0 
fm + bílageymsla. Vandaðar innréttingar. Hús og 
sameign í mjög góðu ástandi. Verð 35, 0 millj.   

HÖRÐALAND – laus strax. 
2ja herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. Bað-
herbergi með sturtuklefa. Eikarparket. Sérgarður í 
suður. Verð 13,9 millj. 

ÁSHOLT M/BÍLAGEYMSLU. 
Falleg og vel staðsett 57,8 fm 2ja herbergja íbúð 
á 2. hæð ásamt 26,8 fm stæði í bílageymslu. 
Toppeign á frábærum stað. Húsvörður. Lokaður 
garður. Íbúðin getur verið laus fl jótlega. Verð 
19,8 millj.

SUMARBÚSTAÐUR Í LANDI HALLKELS-
HÓLA, GRÍMSNESI.  
Góður sumarbústaður, eignarland 1,5 ha. Heilsárshús á 
jaðarlóð. Húsið er byggt árið 1991, S.G. hús frá Selfossi. Upp-
hafl eg stærð er 55 fm en eftir stækkun og mikla endurnýjun 
frá 2008 er húsið 64,5 fm. Verð 17,9 millj. 

VANTAR – VANTAR.

Sumarbústað við vatn eða 
stutt frá vatni, 
helst með einhverri veiði.
Verðhugmynd 8 - 14 millj. 

Allar frekari uppl. 
veitir Ólafur í s: 896-4090.  

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

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

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

FASTEIGNASALA / LEIGUMIÐLUN

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Rjúpnasalir 12 - 3ja - Kóp
Opið hús í dag milli kl.17 - 19.

Glæsileg 3 herb. íbúð á 9.hæð í vönduðu lyftuhúsi m. stæði í bílahúsi. Baðherb.  fl ísar í hólf og gólf. 2. 
Svefnherb. Rúmgóð stofa. Glæsil. eldhús. Flísar á gólfum. Yfi rbyggðar svalir. Laus strax. Verð 24,9 millj.

Edda tekur á móti áhugasömum kaupendum milli k.l. 17 -19 í dag. Bjalla merkt 1003.

Flatahraun - Hf - Atvh.

Flatahraun 21, Hf. 178,8 fm á jarðhæð. Tilvalin eign fyrir heildsölu, léttan iðnað, verslun o.fl . Innkeyrs-
ludyr, mjög góð staðsetning og gott auglýsingagildi.  Sérlega hagstætt verð 19 millj. 

Opið hús

Bolholt 4 • Sími: 588 5530
berg@berg.is • www.berg.is
Fax: 588 5540

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Ásbraut 19
Opið hús  4.h.v. 
3ja-4.ra herb. 86 fm. íbúð á 
efstu hæð í góðu fjölbýli við 
Ásbraut í Kópavogi.25 fm. 
bílskúr fylgir. Samtals 111 fm.  
Íbúðin er laus strax. V. 21,6.   
8245

Daníel tekur á móti áhuga-
sömum milli kl. 17-18 í dag. 

 B E R G  f a s t e i g n a s a l a  s t o f n u ð  19 8 9

OPIÐ HÚS

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…


