
Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Heimili hjónanna Ragnheiðar E. Ragn-
arsdóttur og Yngva Arnar Stefánssonar 
ber bæði smekkvísi þeirra og framtaks-
semi vitni. Heimilið er uppi í risi við 
Bárugötu í Reykjavík. 

Bökunarilmur berst út á ganginn þegar komið 
er upp á þriðju hæðina á Bárugötu 5 enda hús-
freyjan með köku í ofninum. Hún er heima-
vinnandi um þessar mundir en viðskiptavinir 
Pétursbúðar á Ránargötunni kannast vel við 
konuna þar sem hún átti og stýrði þeirri versl-
un um sjö ára skeið. „Ég seldi búðina í maí í 
vor því eftir að við ættleiddum litlu dömuna 
langaði mig að vera lausari við,“ segir Ragn-
heiður brosandi. 

Sjá síðu 2

Bakað og 
bardúsað

SPRON Myntlán eru veitt til kaupa, framkvæmda eða endurfjármögnunar

á íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. Unnt er að taka fullt SPRON Myntlán
eða blandað lán þar sem helmingur lánsins er myntlán og hinn helmingurinn

í íslenskum krónum.

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,

í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400
eða á spron.is

Gæti lán í erlendri mynt
verið lausnin?
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Hjónin Yngvi og Ragnheiður endurgerðu íbúð sína á 
Bárugötunni.

Yngvi er framkvæmdastjóri Netvísis sem rekur upplýs-
ingamiðstöð fyrir ferðamenn í Aðalstræti 2. Ragnheiður er 
hins vegar svo lánsöm að vera heimavinnandi um þessar 
mundir, enda gullfallegt umhverfi sem hún þá vinnur í. 
Hjónin hafa í hyggju að skipta um íbúðarhúsnæði en á Báru-
götunni hafa þau búið frá 2001. Þau hafa tekið íbúðina 
hressilega gegn á þeim tíma, lagt nýjar vatnslagnir og frá-
rennsli, fært baðið þangað sem eldhúsið var og öfugt auk 
þess að stækka baðherbergið út á stigapallinn. 

Íbúðin er björt og rúmgóð af risíbúð að vera og eldhús-
ið er í miðjunni. „Eldhúsið er í raun hjarta íbúðarinnar. 

Ég hélt alltaf að það yrði of lítið en sá ótti reyndist ástæðu-
laus,” segir Ragnheiður og dásamar hversu þægileg 
vinnuaðstaðan sé. Enda er þar góð innrétting og öflugar 
græjur á borð við fimm hellna gaseldavél og tvöfaldan 
ofn. Svo er líka ylur í gólfinu. Ragnheiður lýsir áfram 
breytingunum sem gerðar hafa verið. „Þar sem spari-
skápurinn með glerinu er var áður hurð inn í svefnher-
bergið sem nú er leikherbergi dömunnar.“

 Í eldhúsinu er barborð úr gleri og þar snæðir fjöl-
skyldan morgunmatinn, að sögn Ragnheiðar. „Annars 
erum við borðstofufólk,“ bætir hún við glettnislega. Að 
lokum sýnir hún blaðamanni upp í stórt risherbergi sem 
eftir er að gera upp. Úr gluggum þess er vítt útsýni yfir 
vesturbæ Reykjavíkur.

Við erum borðstofufólk



Granítsmiðjan í Hafnarfirði 
hefur sérhæft sig í smíði úr 
graníti og öðrum steintegund-
um.

„Granít er gott efni á alla slitfleti 
heimilisins, og hentar vel í eldhús-
ið, á baðið, og á sólbekkina til 
dæmis. Það getur verið margra 
milljón ára gamalt og er svo sterkt 
að mikið þarf til að það rispist,“ 
segir Pétur Daníelsson, fram-
kvæmdastjóri Granítsmiðjunnar 
þegar hann er heimsóttur í stein-
ríki sitt. Hjá honum vinna margir 
við að skera stein, pússa og hand-
slípa. „Við sérsmíðum fyrir hvern 
og einn eftir hans þörfum og leggj-
um mikið upp úr vandvirkni, enda 
lifum við á orðsporinu,“ segir 
Pétur. 

Granít myndast djúpt í jörðu á 
milli jarðlaga, við mikinn hita og 
þegar það er slípað og pólerað 
verður yfirborð þess líkast gleri. 
„Þetta er nýr staðall í dag,“ segir 
Pétur. „Tók eiginlega við af plast-
húðuðu spónaplötunni. Það er 
hægt að skera á granítplötu og 
vera með heita potta á henni og 
eldföst mót því steinninn þolir allt 

upp í 740 gráðu hita. Þar af leið-
andi hentar hann í allt nema arna. 
Þeir þurfa að þola um eitt þúsund 
gráðu hita.“ 

Þó að fyrirtækið heiti Granít-
smiðjan þá fást þar margs konar 
steintegundir þannig að úr miklu 
er að velja. Pétur segir fyrirtækið 
vinna náið með arkitektum og eig-
endum heimilanna sem þeir smíða 
inn í. „Við gerum tilboð í verkin, 
mætum á staðinn og tökum 
nákvæm mál upp á millimetra,“ 
segir hann og bætir við að lokum. 
„Ef fólk hefur ákveðnar hugmynd-
ir þá bara reddum við því sem það 
biður um.“

Steinöldin enn og aftur

Vakin er athygli á því að Trésmiðjan Mosfell ehf., er flutt úr Mosfellsbæ. Skrifstofa 
fyrirtækisins er nú að Miðhrauni 14, 210 Garðabæ og trésmiðjan að Norðurgarði 8 í Sandgerði.

KERTO LÍMTRÉ er frá Finnlandi og hefur verið á markaði á Íslandi frá árinu 1981.

KERTO LÍMTRÉ er mikið notað sem burðarbitar, einnig í milligólf og þaksperrur 
þar sem venjulegar sperrur duga ekki.

KERTO LÍMTRÉ getur sparað verulega fjármuni í burðarvirki þar sem 
þaksperrur fara yfir 5 metra í lengd,  þá er notað KERTO LÍMTRÉ í stað 
hefðbundinna þaksperra og losnað við burðarbita og súlur.

KERTO LÍMTRÉ, eitt það besta í tré, til nýbygginga og viðhalds.

Iðnaðarhúsnæði í Hafnarfirði

KERTO LÍMTRÉ býður upp á ýmsa möguleika.

TM MOSFELL EHF   •    MIÐHRAUNI 14   •    SÍMI 566 6606   •    FAX 566 6619   •    MOSFELL@MOSFELL.IS

Æfingasvæði NK á Seltjarnarnesi

KERTO LÍMTRÉ 
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BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



Ólafur Hjálmarsson verkfræð-
ingur hefur mikinn áhuga á 
hljóðvist í skólum sem hann 
segir að sé víða ábótavant. 

Ólafur segir að hljóðvist í skólum 
sé mjög mikilvæg til þess að börn-
in geti einbeitt sér almennilega að 
náminu og rannsóknir hafi sýnt að 
þau börn sem læra í umhverfi þar 
sem er mikill hávaði dragist fljótt 
aftur úr hinum. „Í því samhengi 
skiptir engu máli hvort hávaðinn 
verður til inni í skólastofunni eða 
utan hennar, ef umhverfið er of 
hávært kemur það niður á líðan og 
námsárangri og eykur hegðunar-
vandamál,“ segir hann.

Hljóðvist er ófullnægjandi í 
alltof mörgum skólum á Íslandi að 
sögn Ólafs. „Við erum að glíma við 
uppsafnaðan vanda sem að hluta 
til byggist á ófullnægjandi hús-
næði og að hluta til á breyttum 
kennsluháttum. Margar skóla-
byggingar eru hreinlega ekki 
byggðar rétt og ekki einu sinni að 
uppfylla ekki einu sinni reglugerð 
sem þó ætti að vera strangari og 

opið kennsluumhverfi gerir enn 
meiri kröfur til góðrar hljóðhönn-
unar en gamla stofuskiptingin. 
Ingunnarskóli í Grafarvogi er gott 
dæmi um svokallaðan opinn skóla 
og ég var  á sínum tíma fenginn til 
þess að vera með hljóðráðgjöf við 
hönnun skólans. Það er eitt 
ánægjulegasta verkefni sem ég 
hef tekið að mér.“

Ólafur telur að endurskoða 
þurfi ákvæði byggingarreglugerð-
ar sem fyrst og segir það deginum 
ljósara að hún nái ekki nógu langt. 
„Umhverfisráðuneytið segir að ný 
reglugerð sé ekki væntanleg fyrr 
en í fyrsta lagi eftir tvö til þrjú ár 
og það er náttúrlega alltof langur 
tími í lífi barna sem þurfa að búa 
við of mikinn hávaða í skólanum 
daglega.“

Ólafur segir að þó að endur-
bætur séu nauðsynlegar í mörgum 
skólum megi þær ekki vera ómark-
vissar. „Ég legg mikla áherslu á að 
raunverulegt ástand sé mælt og 
borið saman við æskileg markmið 
og eftir endurbætur sé síðan mælt 
hvort tilskilinn árangur hefur 
náðst.“

Hávaði hefur áhrif  

Íslendingar og útlendingar fá allar upplýsingar á ensku um allt það sem heimsborgin Reykjavík státar af á hverjum 

tíma.; menningarviðburðir, tónleikar, skemmtistaðir, veitingastaðir, söfn, gallerí, tíska, verslanir og næturlíf.

Líka fyrir þig; lífið, fréttirnar og fjörið á ensku



2. og 3. herbergja íbúðir
Vandaðar íbúðir fyrir heldri borgara. Íbúðirnar eru hannaðar að
þörfum eldri borgara og hreyfihamlaðra með góðu aðgengi í huga.

Sveitarfélagið leggur til stórglæsilega þjónustumiðstöð fyrir
félagsstarf aldraða á 2. hæð hússins.

Íbúðirnar verða afhentar kaupendum í nóvember 2006.

Fasteignafélag Austurlands ehf. · Melgerði 7 · 730 Reyðarfjörður · Sími: 567-3400 · GSM: 896-8934

TIL SÖLU
Það er gott að 
búa á austurlandi

567 3400

2 herb. verð frá
KR. 12.250.000*

3 herb. verð frá
KR. 16.200.000*

NÚ ER HVER AÐ
VERÐA SÍÐASTUR,

ÖRFÁAR ÍBÚÐIR EFTIR!

Nánari upplýsingar á netinu: www.nmedia.is/ffa

Reyðarfjörður - Melgerði 13

*Verðlisti er bundin byggingarvísitölu mars mánaðar 2006, (325,3)

580 7905

Íslensk þjónusta á Spáni

Flugvallarakstur í boði

Fasteignir til sölu og leigu
Verð frá 8.500.000 kr. – Allt að 90% lán – www.gloriacasa.is

COSTA BLANCA STRÖNDIN: YFIR 300 SÓLARDAGAR Á ÁRI!

Verðdæmi er með fyrirvara um gengisbreytingar

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

www.gloriacasa.is – S: 517 5280

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali

sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður

GSM 898 6860

Samtengd söluskrá
Fjórar fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00

www.fmg.is

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

HJARÐARHAGI - 4RA HERB. M/BÍLSKÚR
Mjög falleg 103,6 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð ásamt 24 fm bílskúr
á besta stað í Vesturbænum. Eldhús flísalagt og með borðkrók.
Baðherb. nýlega tekið í gegn, flísalagt í hólf og gólf, innrétting og
baðkar. Stofa rúmgóð og björt. 3 svefnherb. og úr hjónaherb. er gengið
út á suður svalir. Parket í stofu, holi og öllum svefnherb. Auka herb. í
risi. Sérgeymsla í sameign. Laus við kaupsamning. V. 25,5 millj.

VÖLVUFELL - ENDARAÐHÚS
Fallegt 134,4 fm endaraðhús ásamt 23,5 fm bílskúr. Húsið stendur
innst í botnlanga á rólegum stað í Fellahverfi. Flísalagt anddyri
m/skápum. Stofa/borðstofa, sjónvarpshol, 3 svefnherb. (hægt að
breyta í 4), eldhús m/ nýlegri innréttingu og tækjum, rúmg. þvotta-
herb./geymsla og baðherb.. Fallegur garður m/sólpalli og garðhúsi.
Parket, flísar og dúkur. Bílskúr m/rafdrifnum opnara. V. 29,7 millj.

LAUFENGI - 3JA HERB.
Björt, rúmgóð og vel skipulögð 83,4 fm, 3ja herb. íbúð með gluggum í
þrjár áttir á 3. hæð í Grafarvoginum. Eldhús með hvítri/beyki innrétt-
ingu og borðkrók. Gluggar í tvær áttir í eldhúsinu. Stofan er rúmgóð
og björt, suður-svalir með útsýni. Baðherb. með glugga, sturtu og
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. 2 svefnherb. með fataskápum.
Geymsla innan íbúðar. Dúkur á gólfum. V. 18,2 millj.

STYKKISHÓLMUR - EFRI SÉRHÆÐ
Laufásvegur 10 er steinhús sem stendur hátt, miðsvæðis í Stykkis-
hólmi. Um er að ræða efri hæð hússins (gengið upp 2 tröppur) sem
er sérhæð. Hæðin skiptist í fostofu og forstofuherb., gang, samliggj-
andi stofur, svefnherb., eldhús, bað og litla geymslu. Rúmgóður bíl-
skúr með rafdrifinni hurð fylgir hæðinni. Þakjárn er nýlegt. Ný
miðstöð (hitaveita, sérhiti). Bað verður nýstandsett. V. 11,9 millj.

BERJARIMI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 89,9 fm íbúð með sér inngang á 2. hæð, ásamt stæði
í bílageymslu. 2 svefnherb., björt stofa og borðstofa, suður svalir.
Eldhús með fallegri innréttingu og eyju með 4ra hellu gaseldavél og stál
háf. Borðkrókur. Þvottaherb. innan íbúðar. Flísalagt baðherb. með
baðkari með sturtuaðstöðu og innréttingu. Fallegt parket og flísar á
gólfum. Hátt til lofts. Sér geymsla inn af bílastæði. V. 21,6 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
Við Lágholt er til sölu 5 - 6 herbergja, 152,6 fm einbýlishús á einni
hæð ásamt 29,9 fm bílskúr. Húsið var byggt árið 1970. Frágengin lóð.
Áður var stúdíoíbúð með sér inngangi í húsinu og er hægt með litlum
tilkostnaði að setja hana upp aftur. Stór stofa. Góð gólfefni. Þetta er
eign sem gefur mikla möguleika. V. 19,8 millj.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 86 fm íbúð á jarðhæð með sérinngang. Anddyri
flísalagt, rúmgóðir skápar. Eldhús með fallegri innréttingu, flísalagt er
á milli skápa. Stofan er nýtt sem setu og borðstofa. Úr stofunni er
gengið út á sér lóð. 2 svefnherb. með skápum. Baðherb. flísalagt og
með innréttingu og baðkari. Þvottaherb. innan íbúðar. Fallegt parket
og flísar á gólfum. Innfelldar Mahogny hurðir. V. 20,3 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
238,1 fm. einbýlishús á 2 hæðum við Laufásveg, (hæð og rishæð)
ásamt 48,4 fm. bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, forstofuherb., 2 hol, 2
baðherb., 3 svefnherb., eldhús, stofu, borðstofu, þvottaherb. og
geymslu. Möguleiki að útbúa fleiri herb.. Svalir út af holi á efri hæð.
Útsýni. Gólfefni: teppi, parket, dúkur og flísar. Nýlegt járn á þaki,
frárennsli endurnýjað. Stórt vel teiknað hús. V. 23 millj.

SUMARBÚSTAÐUR - HÚSAFELL
27,9 fm sumarbústaður með verönd og heitum potti á rólegum stað við
Ásenda í Húsafelli. Rafmagnskynding. Nýbúið er að bera á pallinn og
húsið. Stofa og eldhús í einu rými, 1 svefnherb., svefnloft og baðherb..
Geymsla og sturtuklefi. Húsgögn og tæki fylgja. 1000 fm leigulóð. Heill-
andi umhverfi, m.a. sundlaug, leiksvæði, golfvöllur, verslun, veit-
ingahús, veiðisvæði, hestaleiga og ótal gönguleiðir. V. 6,9 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
149,8 fm, 2ja hæða einbýlishús við Ægisgötu, í einu fallegasta sjávar-
plássi landsins. Húsið er byggt árið 1968 og seinna var byggt ofan á
húsið myndarlegt ris úr timbri. 31,5 fm bílskúr. 4 svefnherb., 2 stofur
og 2 baðherb. Lóðin er að mestu frágengin með holtagrjóti og
plankahleðslum. Stórt bílastæði með malarlögn. Ægisgata er lítil
lokuð gata við sjóinn og stendur stendur ofan götu. V. 16 millj.

LAUGAVEGUR - 3JA HERB.
Mikið endurnýjuð, björt og falleg 3ja herb., 76,5 fm íbúð á 3. hæð við
Laugaveg. Íbúðin nýtur þess að vera í nánu sambandi við miðbæinn án
þess að vera í hringiðu næturlífsins. Hún er öll flísalögð og er lofthæð
óvenju mikil. Stofa með skemmtilegum útskotsglugga yfir Lauga-
veginn. Eldhús og bað með nýlegum innréttingum. Gluggar Lauga-
vegsmegin, nýlega endurnýjaðir með þreföldu gleri. V. 18,9 millj.
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BLIKAHÖFÐI - 4RA HERB.
Mjög falleg 100,2 fm, 4ra herb. íbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli í
Mosfellsbæ. 3 rúmgóð svefnherb., öll með skápum og öll parketlögð.
Baðherb. flísalagt í hólf og gólf, innrétting og baðkari með sturtuað-
stöðu. Þvottarými inn af baði. Parketlögð, rúmgóð og björt stofa,
stórar suð-vestur svalir með fallegu útsýni. Eldhús flísalagt og með
stórum borðkrók. Sér geymsla. Stutt í skóla og leikskóla. V. 22,9 millj.
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Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 15. nóvember

umsóknarfrestur er
til og með 14. nóv.

Breiðavík 7 Íbúð: 302
112 Reykjavík

2 herb. 61,3 fm2

Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 1.062.648 -kr
Lágmarksverð: 885.407 -kr
Búsetugjald: 53.422 -kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.
Lán með tekjumarki veita rétt til

húsaleigubóta.

Til að geta sótt um íbúð með
tekjumarksláni verður viðkomandi

að vera undir eigna- og
tekjumörkum. Eignamörk eru 2,7

milljónir. Tekjumörk eru 2,5
milljónir á ári fyrir einstakling en
um 3,5 fyrir hjón/sambúð. Leyfi-

legar tekjur til viðbótar vegna
hvers barns eru um 400 þúsund.

Kristnibraut 63 Íbúð: 205
113 Reykjavík

3 herb. 88,2 fm2

Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
28. mars 2007

Hámarksverð: 2.074.140 -kr
Lágmarksverð: 1.768.707 -kr
Búsetugjald: 80.850 -kr

Laugavegur 135 Íbúð: 302
105 Reykjavík

2 herb. 51 fm2

Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 1.353.419 -kr
Lágmarksverð: 1.132.764 -kr
Búsetugjald: 56.766 -kr

Engjahlíð 3a Íbúð: 202
221 Hafnarfjörður

3 herb. 76 fm2

Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
janúar 2007

Hámarksverð: 1.355.411 -kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 50.177 -kr

Eiðismýri 24 Íbúð: 301
170 Seltjarnarnes

4 herb. 96,0 fm2

Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
1. febrúar 2007

Hámarksverð: 2.268.118 -kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 71.367 -kr

Fr
um

Búseti hsf.

Fr
um

Sandavað 9-11, Norðlingaholti
Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir, fullbúnar með gólfefnum

Glæsilegar 2ja og 3ja herb. íbúðir í nýju og glæsilegu þriggja hæða fjöl-

býlishúsi við Sandavað. Íbúðirnar eru mjög vandaðar og bjartar með

gluggum niður í gólf að hluta til og afhendast fullbúnar og með gólfefnum

nú þegar. Sérinngangur í hverja íbúð af svölum og sér stæði í bíla-

geymslu. Svalir til suðurs á 2. hæð og stórar svalir á efstu hæð, einnig til

suðurs. Sérgarður með hverri íbúð. Sameign er fullfrágengin með stein-

teppum á gólfum. Sprinklerkerfi í bílakjallara og sér geymsla innaf hverju

stæði. Stutt í skóla og þjónustu.

Dæmi um greiðslukjör- 3ja herb. íbúð:

Útborgun kr. 1.325.000,-

Hámarkslán frá Íbúðalánasjóði kr. 17.000.000,-

Lán frá Sparisjóði kr. 3.975.000,-

Lán frá seljanda kr. 4.200.000,-

Heildarverð íbúðar kr. 26.500.000.-

Greiðslubyrði er um 137 þús. pr.mán.*

*miðað við 4,7% fasta vexti frá Íbúðalánasjóði, 6,9% frá seljanda og 6,6% frá Sparisjóði

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali. 



Nýjar íbúðir til sölu

Íslenskir aðalverktakar hf. Höfðabakka 9, 110 Reykjavík, sími 530 4200

Rúmgóðar íbúðir á frábærum stað 
í Grafarvogi
Nýjar íbúðir í lágreistum og fallegum fjölbýlishúsum við Gull-
engi 2–6. Engjahverfið er gróið og heillandi hverfi á frábærum 
stað í Grafarvoginum. Stutt er í alla þjónustu, í næsta nágrenni
eru leik-, grunn- og framhaldsskóli og þjónustumiðstöðin 
Spöngin aðeins steinsnar frá.

Húsin eru sérlega vönduð og viðhaldslétt, hönnuð af Tekton 
arkitektum. Útveggir eru með steiningaráferð og viðarklæddir 
að hluta og lóð frágengin með snjóbræðslu í hluta hellulagðra 
göngustíga. Aðeins níu íbúðir eru í hverju húsi, sex íbúðir eru 
fimm herbergja (130–140 fm), tvær fjögurra herbergja (120 fm) 
og ein þriggja herbergja (100 fm). Landslagsarkitektastofan 
Landslag sá um hönnun lóðar og leiksvæðis.

Íbúðirnar eru bjartar og rúmgóðar og er þeim skilað fullbúnum 
án gólfefna en með flísalögðum þvottahúsgólfum og bað-
herbergjum. Innréttingar eru vandaðar og hægt er að velja milli 
þriggja viðartegunda í innréttingum og hurðum. Heimilistæki 
eru frá AEG eða sambærileg, með burstaðri stáláferð. Salerni 
eru vegghengd og sturtubaðker fylgir flestum íbúðum.

Íbúðirnar eru 3ja, 4ra og 5 herbergja, 102–140 fm.

Verð frá 24,7 millj.

GULLENGI – REYKJAVÍK
3ja, 4ra og 5 herbergja
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Glæsihús í miðbæ Reykjavíkur
Lindargata 27 er glæsilega hannað viðhaldslítið átta hæða 
lyftuhús. Íbúðum er skilað fullbúnum með parketi á gólfum 
og með flísalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Sér 
þvottahús er í hverri íbúð og rúmgóðar geymslur í kjallara fyrir 
hverja íbúð. Innréttingar eru spónlagðar. Kaupendur geta valið 
um þrjár viðartegundir. Í eldhúsi verður keramikhelluborð með 
fjórum hellum, blástursofn og gufugleypir. Heimilistæki eru af 
AEG-gerð með burstaðri stáláferð eða sambærilegt. Dyrasími 
er tengdur myndavél í aðalanddyri. Sjónvarpsloftnets- og síma-
tenglar eru frágengnir í stofu, borðkrók og svefnherbergjum. Í 
íbúðunum er tengikassi fyrir stjörnutengingar síma, loftnets, 
tölvu og ljósleiðara. Sameign og lóð eru fullfrágengin. Snjó-
bræðsla er við aðalanddyri, aðkomurampa og í bílastæðum. 
Göngustígar og hluti bílastæða er hellulagður. Leiksvæði er
með gúmmíhellum og leiktæki. 

Frábær staðsetning og stutt í alla þjónustu. Nútímaleg hönnun 
og allur frágangur er sérlega vandaður. 

Íbúðirnar eru 2ja og 3ja herbergja, 80–195 fm.

Verð frá 30,1 millj.

Glæsilega hannaðar íbúðir
Ásakór er fallegt þriggja hæða fjölbýlishús með lyftu og 6 íbúðum á hæð. Sérinngangur er í hverja íbúð og fylgir eitt bílastæði
hverri íbúð. Svalagangar 2. og 3. hæðar eru með glerskermum. 

Íbúðum er skilað fullbúnum án gólfefna en með flísalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Innréttingar eru vandaðar frá 
HTH. Þvottaherbergi er í öllum íbúðum.

Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja, 98–110 fm.

Örfáar íbúðir eru óseldar. Til afhendingar strax.

Verð frá 22,9 millj. með sér stæði í bílageymslu

LINDARGATA – REYKJAVÍK 
2ja–3ja herbergja

SÓLTÚN – REYKJAVÍK 2ja–3ja herbergja

ÁSAKÓR 2–4 – KÓPAVOGI  3ja–4ra herbergja

Opið hús mánudag 

og þriðjudag

kl. 16 –18 

Ásakór 2–4 íbúð 102

Húsið vinstra megin er númer 8–12 og húsið hægra megin 14–18

www.iav.is



Í Norðurtúni á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru til 
sölu glæsilega hönnuð einbýlishús. Húsin eru klædd álklæðn-
ingu og að hluta með harðvið. Gluggar eru álklæddir timbur-
gluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.

Húsunum er skilað fullbúnum að utan með grófjafnaðri lóð. 
Að innan er þeim skilað milli þess að vera fokheld og tilbúin 
til innréttinga eða fullbúin án gólfefna.

Verð frá 23,4 millj.

Í Norðurtúni á Egilsstöðum og Breiðamel á Reyðarfirði eru til 
sölu glæsilega hönnuð raðhús. Húsin eru klædd álklæðningu 
og að hluta með harðvið. Gluggar eru álklæddir timbur-
gluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds.

Húsunum er skilað fullbúnum að utan með grófjafnaðri lóð. 
Að innan er þeim skilað milli þess að vera fokheld og tilbúin 
til innréttinga eða fullbúin án gólfefna.

Húsin eru 96–140 fm.

Verð frá 17,2 millj.

EGILSSTAÐIR – REYÐARFJÖRÐUR
Einbýlishús 4ra–5 herbergja

EGILSSTAÐIR – REYÐARFJÖRÐUR 
Raðhús 3ja–4ra herbergja

Stórglæsileg fjölbýlishús
ÍAV reisa stórglæsileg fjölbýlishús við Sóltún 8–18. Húsin eru frábærlega staðsett í grónu 
íbúðahverfi, skammt frá allri þjónustu í miðbænum og Kringlunni. Þá er helsta tómstunda- og 
útivistarsvæði Reykvíkinga, Laugardalurinn, í göngufæri við húsin. Húsin eru nútímalega hönn-
uð af Hróbjarti Hróbjartssyni og Karli Magnúsi Karlssyni hjá VA arkitektum. Allur frágangur er 
sérlega vandaður. 

Húsin eru á 4 til 7 hæðum. Tvær íbúðir eru á hæð í hverjum stigagangi og innangengt er úr 
sameiginlegu bílageymsluhúsi beint í stigagang og lyftu. Húsin eru einangruð að utan og klædd 
með álklæðningu og gluggar eru álklæddir trégluggar. Húsin þarfnast því lágmarksviðhalds. 
Sameign verður fullfrágengin með flísum í anddyri og teppum á stigagöngum. Útihurð í stiga-
gangi er úr áli og með rafmagnsopnun.

Íbúðirnar eru bjartar, með stórum gluggum sem sums staðar ná niður í gólf. Lofthæð er meiri en 
almennt gerist. Flestar íbúðanna hafa tvennar svalir. 

Við hönnun íbúðanna var sérstök áhersla lögð á þægindi fyrir íbúa. Hljóðeinangrun er eins og
best verður á kosið með tvöföldu gólfi og vönduðum innveggjum. Gólfhiti er í íbúðunum. Mynd-
dyrasími tengdur anddyri er í öllum íbúðum.

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, nema á baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem 
verða flísalögð. Innréttingar eru mjög vandaðar. Hægt er að velja milli þriggja viðartegunda í 
innréttingum og innihurðum.

Sjónvarps- og símatenglar eru í stofu, borðkrók og herbergjum. Í öllum íbúðum er tengikassi 
fyrir stjörnutengingu síma, loftnets, tölvu og ljósleiðara.

Íbúðirnar eru 2ja og 3ja herbergja, 83–143 fm.

Verð frá 25,1 millj. með sérstæði í bílageymslu

Nýr og heilsusamlegur lífsstíll 
Þjónustuhús við Lækjarbrún í Hveragerði veitir þér tækifæri 
til að njóta lífsins í faðmi einstakrar náttúru og hafa jafn-
framt aðgang að margvíslegri þjónustu Heilsustofnunar 
Náttúrulækningafélags Íslands. Kaupendur gerast sjálfkrafa 
aðilar að samningi við HNLFÍ sem veitir aðgang að viðamikilli 
þjónustu Heilsustofnunarinnar gegn greiðslu mánaðarlegs 
grunngjalds. Rómuð náttúrufegurð, friðsæld og nálægð við 
hvers kyns þjónustu og heilsurækt eru nokkrir af þeim kostum 
til að njóta lífsins sem bjóðast í Hveragerði. Fallegar göngu-
leiðir allt í kring, golfvöllur, hesthús og margvísleg afþreying á 
svæðinu.

Íbúðunum er skilað fullbúnum með parketi á gólfum og
flísalögðum baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Íbúðirnar eru 
2ja og 3ja herbergja, 86–111 fm.

Verð frá 22,2 millj.

ÞJÓNUSTUHÚS – HVERAGERÐI
2ja–3ja herbergja

ÞRASTARHÖFÐI 5 og 7 – MOSFELLSBÆ 3ja–4ra, 5 herbergja

ÍAV er að ljúka byggingu glæsilegra fjölbýlishúsa við Þrastarhöfða sem er fallegt og vel staðsett hverfi vestast í Mosfellsbæ. Húsin
eru tveggja og þriggja hæða. Öll hönnun miðast við að viðhald verði í lágmarki og þarfir fjölskyldufólks í fyrirrúmi. Sérinngangur er 
af svalagangi eða beint af jarðhæð í hverja íbúð. 

Íbúðirnar eru afhentar fullbúnar án gólfefna, að undanskildum baðherbergjum og þvottahúsgólfum sem eru flísalögð. Sér þvottahús
er í öllum íbúðum. Innréttingar eru vandaðar frá Brúnaás. Heimilistæki eru AEG með burstaðri stáláferð.

Örfáar íbúðir eru óseldar. Til afhendingar strax.

Verð frá 21,4 millj.

Opið hús mánudag 

og þriðjudag

kl. 16–18

Þrastarhöfði 5 íbúð 101 

Þrastarhöfði 7 íbúð 102
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Trönuhraun - 226 m2 innkeyrslubil

Á jarðhæð ágætlega staðsett miðsvæðis í Hafnarfirði, 226,7 m2,
blandað þjónustu- og lagerrými. Innkeyrsluhurð. Góður
gluggafrontur.

Á Höfðanum - 300 m2

Á 2. hæð með glæsilegu útsýni um 300 m2 hæð. Um 100 m2 eru
þegar innréttaðir, en rest verður innréttuð að ósk leigutaka.
Hagstætt leiguverð.

Lyngás - 150 m2

Gott innkeyrslurými með einni innkeyrsluhurð til leigu. Lofthæð allt
að 5 mtr. Skrifstofa, salerni, kaffihorn. Hentar vel undir hverskyns
starfsemi. LAUST.

Hvaleyrarbraut - herbergja útleiga

Rúmgóð 9 herb., þar af  þrjú  með eldhúsinnréttingu og möguleika
að setja innréttingu í tvö til viðbótar. Allt standsett fyrir einu og
hálfu öðru ári síðan.

Óseyrarbraut - 765 m2

Mjög gott samt. 765 fm innkeyrslupláss með 3 innkeyrsluhurðum.
Lofthæð um 3 m. og meira. Lóð er öll malbikuð og öll aðkoma góð.
Mögul. að skipta í 2-3 sjálfstæðar einingar. Sanngjörn leiga. LAUST.

Glæsilegt skrifst.húsn. í hjarta Hafnarfj.

Glæsilega innréttað skrifstofuhúsnæði um 242 m2 á 5. hæð í
lyftuhúsi í þessu glæsilega húsi í miðbæ Hafnarfjarðar. Einstaklega
vandað og skemmtilegt húsnæði með óviðjafnanlegu útsýni.
Tölvulagnir í hverju herb. Allt að 9 skrifstofuherbergi. LAUST.

FASTEIGNIR &
FYRIRTÆKI
Fyrirtækjasala Íslands

FYRIRTÆKI

Glæsilegt heilsustudió í flottu húsnæði,
þekkt fyrirtæki með mikla þjónustu og góðan
aðbúnað. Frábært tækifæri. Tilsögn getur fylgt.

Hársnyrtistofa í góðu hverfi. 5 vinnustöðvar
og 2 vaskstólar. Í góðu húsnæði og vel búin
tækjum. Til afhendingar starx ef óskað er. Gott
verð.

Kjúklingastaður, í alfaraleið. Þekktur staður
með vaxandi umsetningu. Tekur ca 50 manns
í sæti. Vel búin tækjum. Leitið upplýsinga.

Bónstöð, ein af þeim bestu. Þekkt stöð með
sterka stöðu og mikil föst sambönd. Hefur
verið starfandi yfir 20 ár. Rúmgott húsnæði og
hagstæð leiga. Mjög góð staðsetning.

Afþreying í ferðaþjónustu. Hið eina sinnar
tegundar á landinu. Hefur starfað í rúm 8 ár.
Mjög vel þekkt í ferðaþjónustugeiranum. Mikið
kynningarefni tiltækt.

Grill-veitingastaður, vel staðsettur í
glæsilegu húsnæði. Selur einnig mikið
heimilismat. Tekur um 50 manns í sæti. Gott
fyrirtæki með vaxandi starfssemi. Tilvalið
fjölskyldufyrirtæki.

Glæsileg hársnyrtistofa á frábærum stað,
með 4 vinnustöðvar og 2 vaskstóla. Fallegar
innréttingar og góður búnaður. Frábær
aðkoma og næg bílastæði. Mjög þekkt stofa.

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Óskar Mikaelsson,
ráðgjafi, atvinnuhúsnæði

og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson, hrl.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • Fax 517 3536 • www.atvinnuhusnaedi.is • www.fyrirtaekjasala.is

Suðurlandsbraut 50
Bláu húsin v/Faxafen

Sími 513 4300

husid@husid.is

Ingvaldur Ingvaldsson - framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali
Hrafnhildur Helgadóttir - sölumaður
Kristinn Erlendsson - sölumaður
Steinunn Á. Frímannsdóttir - sölumaður
Guðný Guðmundsdóttir - sölumaður
Ólafur H. Haraldsson - sölumaður
Gunnar Magnússon - sölumaður
Ólafur Sævarsson - sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson - sölumaður
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Austurgerði - Rvík Einbýli
333 fm einbýli sem er
sérhæð og tvær auka
íbúðir ásamt stúdíó-
herbergi og innbyggð-
um bílskúr. Húsið er
mikið endurnýjað að
innan. Glæsilegt eld-

hús með sérsmíðaðri innréttingu og Granít á borðum.
Bjartar stofur. 40 fm íbúð með sérinngangi og önnur
80 fm íbúð einnig með sér inngangi. Góðar leigutekj-
ur.Einnig er stúdíóherbergi með sér inngangi. Húsið
er nýlega málað að utan og búið er að skipta um mik-
ið af gleri. Fallegur garður.

Neðstaberg - Rvk Einbýli
Mjög gott 191,4 fm
einbýlishús með inn-
byggðum 26,9 fm bíl-
skúr á fallegum útsýn-
isstað í lokaðri botl-
angagötu. Borðstofa
og stofa með parketi á

gólfi og flísum við fallegan arin, útgangur á svalir með
glæsilegu útsýni til fjalla. Rúmgott eldhús með eikar-
innréttingu og parketi á gólfi. Góður garður með úti-
húsi á lóð. Hiti er undir hellum við húsið. EIGN SEM
VERT ER AÐ SKOÐA VERÐ 45,9 millj.

Marargata - Vogum Einbýli
Mjög gott og vel
skipulagt 221 fm ein-
býli að meðtöldum
tvöföldum bílskúr á
góðum stað í Vogum
Vatnsleysuströnd.
Eignin er ekki full-
kláruð.  Eftir að setja

t.d. gólfefni að hluta til og pússa að utan sem og á
eftir að fullklára lóð. Eignin skiptist í 4 svefnh., stofu
sem og borðstofu, sjónvarpsherb. tvö salerni, eldhús
og þvotthús.  Óskað er eftir tilboði í þessa eign. !!!

Fellasmári - Kóp Rað- og parhús
Einstaklega vandað og
snyrtilegt 147.2 fm
raðhús á einni hæð
með innb. 24,1 fm bíl-
skúr með glæsilegum
garði og flottu útsýni
og sérlega fallegri

botnlangagötu í Smárahverfi. 2 herb. og stofur. Flest
loft eru tekin upp með innf. halogen lýsingu í stofum,
fjórir þakgluggar eru á húsinu sem gefa mikla og fal-
lega birtu inn í húsið. Vandað gegnheilt og olíuborið
rauðeikarparket á gólfum. Góð aðkoma, engar tröpp-
ur eða pallar. Glæsileg eign fyrir vandláta. Verð 47 m.

Birkiteigur - Mos. Stærri íbúðir
Erum með í sölu sér-
lega vel skipulagða og
fjölskylduvæna 5 her-
bergja 207,7 fm efri
sérhæð í steinsteyptu
og fallegu tvíbýli með
innbyggðum 46,8 fm
bílskúr á 958,8 fm lóð
í nýrri og fallegri götu
þar sem stutt er í

skóla, leikskóla og alla verslun og þjónustu. 
V 39,6 millj.

Bakkastígur-Eskifjörður Einbýli
Lítið einbýlishús sem
er að mestu endurnýj-
að á 1294fm gróður-
sælli eignalóð, mið-
svæðis á Eskifirði.
Húsið er 82fm að
stærð, timburhús
byggt upphaflega árið

1914. Endurnýjað að utan 1997 og að innan 2005.
Gólf, gólfefni, milliloft, veggir og eldhústæki eru nýleg
. Nýtt rafmagn lagt í húsið ásamt rafmagnstöflu.
Möguleiki t.d. á gesthúsi og eða góðum sólpalli á
rúmgóðri lóðinni. Verð 10,5 millj.

Andrésbrunnur - Rvík 4ra herb.
Mjög falleg og björt
119,5 fm 4ra herbergja
íbúð á fyrstu hæð
ásamt stæði í bílskýli.
Björt og rúmgóð borð-
stofa og stofa með

parketi á gólfi og útgang á hellulagða verönd. Eldhús
með viðar innréttingu og vönduðum tækjum, parket á
gólfi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, öll með parketi á
gólfi og skápum. Baðherbergi með flísum á gólfi og
veggjum, sturtuklefi og baðkar. Þvottahús innan íbúð-
ar. Verð 28 millj.

Miklabraut - Rvk 3ja herb.
Rúmgóð 3ja herbergja
107,1 fm kjallaraíbúð.
Anddyri með korkflís-
um á gólfi og hengi.
Rúmgott eldhús með
korkflísum á gólfi, eldri
innrétting, flísar á milli
skápa og borðkrókur.

Hjónaherbergi með parketi á gólfi, rúmgott með skáp.
Baðherbergi með lökkuðum korkflísum á gólfi, sturta
og gluggi. Stofa með parketi á gólfi, rúmgóð og björt.
Svefnh. með parketi á gólfi. Öll rými íbúðar nema
baðherbergi og geymsla snúa frá götu. Verð 19,5 m.

Hraunbær - Rvk 3ja herb.
Góð 3ja herbergja
97,8 fm íbúð á 2 hæð
og þar af 8,3 fm her-
bergi í kjallara og sér
geymsla í kjallara. Til-
valið að leigja út her-
bergið til að mæta af-
borgun af láni. Anddyri
og bað með flísum á

gólfi. Eldhús flotað og lakkað gólf. Stofa, borðstofa,
hol og bæði herbergin (annað með skáp) með park-
eti. Stofan er rúmgóð með útgengi á suður svalir.
Verð 19,8 millj.

Kristnibraut - Rvk 3ja herb.
Falleg 84 fm 3ja her-
bergja íbúð í nýlegu og
snyrtilegu fjölbýli á
góðum stað í Grafar-
holtinu. Íbúðin skiptist
í forstofu. gang, tvö
góð herbergi, baðher-
bergi, stofu, borð-
stofu, eldhús, þvotta-

hús og svalir. Gólfefni íbúðar eru parket og flísar. Sér
geymsla í sameign. Lyftuhús með sér inngangi af
svölum. Góð íbúð sem er vel þess virði að skoða.
Verð 19,9 millj.

Eyvindará við Egilstaði Jörð
Til sölu jörðin Eyvind-
ará á Fljótsdalshéraði,
rétt norðan við Egils-
staði. Jörðin er 587
ha. og er án húsa-
kosts. Efri hlutinn jarð-
arinnar gæti hentað

vel til sumarhúsabyggðar og jafnvel skógræktar og er
hluti svæðisins bundinn samningi við Héraðsskóga,
svo má minnast á mögulega virkjanamöguleika í Mið-
húsaánni. Neðri hlutinn sýnist geta hentað mjög vel til
íbúðarbyggðar og þá helst þá hluti sem er næst Eg-
ilsstöðum. Malarnám hefur verið á eyrunum við ánna.

Keilufell - Rvík Einbýli
Fallegt 156,4 fm timb-
urhús á tveimur hæð-
um ásamt 28,8 fm bíl-
skúr, samtals 185,2
fm, innarlega í botn-
langa. Húsið skiptist í;
neðrihæð: forstofa,
stór stofa, herbergi,

eldhús, baðherbergi, geymsla og þvottahús. Efrihæð:
þrjú ágæt svefnherbergi og rúmgott fallegt baðher-
bergi. Góður sólpallur, hellulagt bílaplan, ágætt út-
sýni. Verð 36,9 millj.

Heil shugar  um þinn hag
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Ingólfur
Gissurarson

lögg. fast.sali
896 5222

Bárður
Tryggvason

sölustjóri
896 5221

Þórarinn
Friðgeirsson
lögg. fast.sali
899 1882

Ellert
Róbertsson
sölumaður

893 4477

Magnús
Gunnarsson
sölustj. atvinnuh.

822 8242

Margrét
Sigurgeirsdóttir

ritari

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

Viggó
Jörgensson
lögg. fast-
eignasali.

Sigurður Jök-
ull Ólafsson
Ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson

sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Guðrún
Pétursdóttir
skjalagerð
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Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G.Gissurarson lögg fs.

Kórahverfi - Kópavogur - tvær 4ra herb.
og fjórar 3ja herbergja íbúðir eftir.

Í einkasölu glæsil. íbúðir í 12.íb.
lyftuhúsi ásamt st. í bílskýli. 3ja
herb.íb. eru 110 fm og 4ra herb.
frá 140 fm. Suðursvalir. Afh.
fullb. án gólfefna m. vönd.
innrétt. og flísal. baðherb.
Sérinng. af svölum. Eignir á
mjög góðu verði. Búið að taka
lán frá íls 10 millj. á hluta íb.
Uppl. á Valhöll eða á:
www.nmedia.is/baugakor 4600

Nýjar glæsiíbúðir í Fannahvarfi.
Í einkasölu nýjar glæsil. séríb. í
2ja h. húsi með sérinng. í allar
íbúðir. Stærðir íb. er frá 111,5
fm 3ja herb. íb. og uppí 136,7
fm 4ra herb. íb. Íb. verða afh.
fullb. án gólfefna með vönd.
innrétt. frá AXIS að hluta til að
vali kaupenda. Hús, lóð og
bílast. fullb. V. 3ja 26,9-27,4 m.
V. 4ra herb. 31,4 - 32,9 millj. 
Sjá www.nybyggingar.is 7035

Kleifakór - glæsilegt einbýli Á
frábærum útsýnisstað 315 fm einbýl-
ishús með innbyggðum bílskúr.
Húsið verður afhent fullbúið að utan
og fokhelt að innan. Frábært
skipulag. Verð 57 m. 7170

Hamrakór - rað/tengihús afh.
fullb. Glæsileg 254 fm frábærl.
velskipul. raðh./tengihús á mjög
góðum útsýnisstað. Húsin afh. fullb.
án gólfefna m. vönd. sérsm. íslenskum
innrétt. og flísal. aðalbaðherb. Gólfhiti í
húsinu. Mjög gott skipul. Lóð og bíla-
stæði afh. fullb. Suðv.garður og stórar
svalir.Sjá nán upplýs. á:
www.nybyggingar.is 6862

Sérhæðir við Andarhvarf í
Kópavogi. Sérhæðir á fínum
útsýnisst. við Andarhvarf í Kópav.
Um er að ræða 134,3 fm sérh.
ásamt bílsk. sem eru 25,1 fm og
26,9 fm. Íb. afh. fullfrág. án gólf-
efna. Fráb. skipulag með tveimur
baðherb, sérlóð með íb. neðri
hæðar og svalir með íb. efri
hæðar. V. 35,9 m. 3722

Goðakór - Tilb. til innréttinga
eða fullb. m. frág. lóð - Möguleg
skipti á ód. eða góð lánakjör.
Glæsileg raðhús/einb. á frábærum
útsýnisstað. Samt. 228 fm að stærð
með innb. bílsk. Húsin afh. tilb. til
innrétt. m grófj. lóð á 48-49 millj. eða
fullb. án gólfefna m. vönduðum
innrétt. og flísal. baðherb. Lóð og
bílastæði fullfrág. Vönduð hús á
einstaklega góðum stað. V. milli hús
56,0 m og endahús 57,0 millj. Uppl. á
skrifstofu Valhallar eða á
www.nybyggingar.is 7105

Raðhús á einni hæð með
bílskur. Ný glæsileg raðhús á einni
hæð með bílskúr samt. ca 170 fm.
Afhendast fullbúin án gólfefna með
vönd. innréttingum en án gólfefna.
Mjög góð staðsetning. V. 39,8 millj.
4290

Brekkuás - Garðabæ Nýtt glæsi-
legt 303 fm einbýli á frábærum
útsýnisstað. Húsið er rúml. fokhelt að
innan. Frágengið að utan og steinað
og til afh. strax. V. 65,0 m. 6971

Rauðavað 4ra herb. til afh. strax
- Möguleg allt að 90 % lánakjör.
Í einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra
herb. íb. á 2. h. Afh. fljótlega fullb.án
gólfefna. Sérinng. af svölum. Stæði í
fullb. glæsil. bílskýli fylgir eigninni. V.
26,9 millj. Verðið gerist varla betra en
þetta ! V. 26,9 m. 3747

Selvað - nýtt lyftuhús
m.bílskýli - Skipti mögul. á ód.
eign eða mjög góð lánakjör.
Glæsil. nýjar íb. í nýl. lyftuhúsi á
mjög góðum stað í Norðlingah.
ásamt stæði í bílskýli. Íb. verða afh.
fullb. án gólfefna og flísal. á
baðherb. Flott hús. V. frá 25,4 m.
Selj. lánar hluta kaupverðs ef
kaup. þarf á því að halda! 4120

Atvinnuljósmyndari tekur myndir af öllum okkar eignum!
Sjá: www.nybyggingar.is eða hafið samband við sölumenn okkar.

NÝBYGGINGAR
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali
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Til sölu/leigu við sjávarsíðuna, glæsilegt nýtt 1012 fm. atvinnuhúsnæði. Húsnæðið
skiptist þannig: Salur ca 500 fm. Lofthæð allt að 8 m, nokkrar góðar innkeyrsludyr.
Verkstæði/lager ca 250 fm. með 3 m lofthæð. Efri hæð: skrifstofur, starfsmannaað-
staða, glæsilegt útsýni, ca. 250 fm. Rúmgóð athafnalóð, hellulögð, góð aðkoma. Vönd-
uð eign. Húsnæðið er til afhendingar mjög fljótlega.

Allar nánari upplýsingar gefa Hilmar og Helgi Jón
á skrifstofu Hraunhamars.

VESTURVÖR - ATVINNUHÚSNÆÐI

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast.sali – Kristín Pétursdóttir, lögg. fast.sali
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Sérlega glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús á einum
besta stað í miðbæ Hafnarfjarðar. Húsið stendur á 623,9 fm
lóð við Lækinn. Húsið er nánast allt endurnýjað.
Samþykktar teikningar af bílskúr og stækkun við húsið
liggja fyrir. Sérlega gott skipulag er á húsinu. Sérhönnuð
lýsing og sérsmíðaðar innréttingar Fallegir loftlistar og
glæsilegir hvítlakkaðir gluggar setja sterkan svip á húsið.
Hellulögð innkeyrsla og stórar verandir með skjól-
veggjum eru í garði. Verð 54,9 millj. 

Lækjargata - einbýli - Hfj.

Suðurlandsbraut 20
Sími 533 6050

Bæjarhrauni 22
Sími 565 8000

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Blásalir í Kópavogi
Til endurúthlutunar er 3ja herbergja íbúð um 92 fm að 
stærð. Íbúðin er í 10 hæða fjölbýlishúsi og getur verið til 
afhendingar fljótlega.

Grænlandsleið í Grafarholti
Til endurúthlutunar  er 3ja herbergja íbúð sem eru rúm-
lega 90 fm að stærð.  Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýlishúsi. 
Sér inngangur er inn á hvora hæð fyrir sig.   Stæði í bíla-
geymslu fylgir íbúðinni.

Prestastígur í Grafarholti
Til endurúthlutunar er 3ja herbergja íbúð rúmlega 95 fm. 
Íbúðin er í fimm hæða fjölbýlishúsi og fylgir stæði í bíla-
kjallara undir húsinu. Íbúðin getur verið til afhendingar 
fljótlega.

Ýmsir staðir 
Eigum einnig íbúðir á 
Kirkjubæjarklaustri og í Sandgerði.

Umsóknarfrestur er til 13. nóvember n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins 
að Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli kl. 9-15.
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Fallegt nýtt parhús í suðurbyggðinni á Selfossi. Íbúðin er 135 m2 og bílskúrinn 27,1 m2. Eignin
skiptist í; Forstofu, 3 herbergi þar af eitt forstofuherbergi, baðherbergi, þvottahús, eldhús og
stofu. Húsið er fullbúið að utan og búið er að þökuleggja lóð. Að innan skilast eignin tilbúin til
málunar. Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga. Verð 25.400.000

Hrafnhólar - Selfossi Miðengi - Selfossi

Heimahagi - Selfossi Reykholt Biskupstungum - Raðhúsaíbúð á verði sumarhúss

Til sölu sumarhúsalóð í mjög vinsælu hverfi i í Grímsnesinu. Lóðin er rúmlega  7.800 m2 að stærð
og er í landi Vaðness. Rafmagn, heitt og kalt vatn er komið að lóðarmörkum. Lóðin er vel gróin
og með góðu útsýni. Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga. Verð 3.900.000

Sumarhúsalóð - Vaðnes

Ný og glæsileg tveggja herbergja, 70m2 íbúð á efstu hæð í mjög snyrtilegu fjölbýlishúsi á Selfossi.
Vandaðar innréttingar úr spónlagðri eik eru í allri íbúðinni. Í baðherb. er hornbaðkar með nuddi og
útvarpi og sturta með nuddi, ljósi og viftu. Í baðh. er einnig vönduð innrétting. Parket og flísar eru á
gólfum. Lýsing er hönnuð í Rafkaup og er mjög skemmtileg. Mjög smekkleg íbúð. Verð 15.700.000

Fossvegur - Selfossi

Mikið endurnýjað einbýli á góðum stað. 186,5 m2 timburhús, þar af 49,6 m2 bílskúr, í grónu hver-
fi. Eignin skiptist í; forstofu, 4 herbergi, baðherbergi, þvottahús með sérinngangi, geymslu eldhús
og stofu. Nýleg innrétting er í eldhúsi, gólfefni eru parket á öllum rýmum nema votrýmum þar eru
flísar. Baðherbergi hefur nýlega verið tekið í gegn. Bílskúr er tvöfaldur og búið er að einangra veggi
en eftir er að einagra loft. Mjög góður pallur er við húsið. Góð eign á fínum stað. Verð 25.900.000

Vorum að fá í sölu mjög snyrtilega 89m2 íbúð í raðhúsi í Reykholti í Biskupstungum. Húsið skilast
fullbúið utan og fokhelt innan. Að utan er húsið klætt með bárujárni og viðarklæðningu og er það
með einhalla þaki. Stutt er í skóla og sundlaug. Eignin telur samkvæmt teikningu; forstofu, geym-
slu, baðh., 2 herb., þvottahús, gang, stofu og eldhús. Falleg hús á frábæru verði. Verð 8.250.000

Birgir Ásgeir

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hdl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Mjög gott steinsteypt einbýli í grónu hverfi. Húsið er 149,4 m2 ásamt 39 m2 bílskúr. Eignin skiptist í;
forstofu með nýl. skápum, forstofuh., gang, 2 barnah., hjónah. m. hurð út á pall og fatah., baðh.,
borðst., sjónvarpshol, stofu, rúmg. eldhús og innaf eldhúsi er gott unglingah. Gólfefni eru góð, par-
ket á öllum gólfum nema votrýmum eru flísar. Arinn í stofu. Baðh. bæði baðkar og sturta, innrétt. og
sauna. Góð innrétt. Garðurinn er gróinn m. verönd, skjólv. og heitum potti. Verð 30.400.000

EIGNAVAL 585 9999
www.eignaval.is

félag fasteignasala

Sigurður Óskarsson
lögg. fasteignasali

Vigfús Hilmarsson
sölumaður, s. 698-1991

Edgardo Solar
sölumaður, s. 865-2214

Sigurður Kristinsson
sölumaður, s. 844-678

SUÐURLANDABRAUT 16 • 108 REYKAJAVÍK • SÍMI 585 9999 • FAX 585 9998

LÆKJARFIT
GBÆ - 2JA HERB.

Góð 74,5 fm íb. m. sérinng., 2 bílast. og
sólpall. V: 15,8 mkr.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
EINBÝLI

Glæsilegt 134,8 fm 6 herb. hús m. garð
á 2. hæðum í 101 Rvk. V: 40 mkr.

ÞVERHOLT MOSF.
4RA HERB.

Góð 114,4 fm íbúð m. glæsilegt útsýni
og suðursvölum. V: 20,9 mkr.

VÆTTABORGIR
RAÐHÚS (4,15%)

Glæsilegt 161 fm 5 herberja raðhús m.
bílskúr í Grafarvogi. V: 37,5 m
LAUS STRAX!

STÓRAGERÐI
3JA HERB.

Góð 102 fm íbúð á jarðhæð í þríbýli.
V: 23,9 mkr. LAUS STRAX!

HAMRABORG
2JA HERB.

Mjög góð 51,5 fm íbúð í lyftublokk í
Kópavogi. V: 15,9 mkr. LAUS STRAX!

HLAÐBREKKA
EINBÝLISHÚS

169 fm einbýli með góðum garði og bíl-
skúr í þessu vinsæla hverfi í Kópavogi.
V. 39,9 millj.

REKSTUR
TIL SÖLU

REKSTUR FISKHEILDSÖLU
MEÐ GÓÐA VELTU.

Nafn, viðskiptavild,
viðskiptamannaskrá,

símanúmer, tæki
og sendiferðabíll fylgja.

KELDUHVAMMUR
HFJ - 3JA HERB.

Falleg 86,7 fm risíbúð á góðum stað í
Hafnarfirði. V: 20,5 mkr. LAUS STRAX!

HJALTABAKKI
4RA HERB.

Glæsileg 105 fm íbúð í Bökkunum í
Rvík. Nýtt parket og eldhús. V: 17,9 mkr.

HÁRGREIÐSLUSTOFA
TIL SÖLU

REKSTUR, HÚSNÆÐI
OG TÆKI

Vorum að fá til sölu rekstur
og húsnæði á hárgreiðslustofu

á besta stað í Reykjavík.

Uppl. á skrifstofu Eignavals.

HRAFNHÓLAR
3JA HERB.

Falleg 81 fm útsýnisíbúð á 5. hæð í
lyftublokk. V: 16,4 mkr.

GULLTEIGUR
3JA HERB.

Rúmgóð og björt 95 fm íbúð á neðstu
hæð í þríbýli.

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

Góð 95,3 fm einbýlishús auk 50 fm
óskráðs rými í kjallara. 100% lán.
V: 7,6 mkr. LAUS STRAX!

NJÁLSGATA
3JA HERB.

Góð 74,4 fm íbúð á annarri hæð í 105
RVK. V: 17,5 mkr. LAUS STRAX!

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

Þrjú 244 fm raðhús eða "keðjuhús" í
Hfj. m. útsýni yfir Hraunið.
V: frá 30,4 mkr.

MARÍUBAUGUR
4RA HERB.

Falleg og björt 120 fm íbúð á einum
besta stað í Grafarholti´. V: 28,9 mkr.

SKIPHOLT
3JA-4RA HERB.

Falleg 122,7 fm 2ja hæða penthouse-
íbúð í lyftublokk. V: 35,8 mkr.

Fr
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Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali
Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Víkurbraut 46 
240 Grindavík

Sími 426 7711 

Hafnargötu 20 
230 Keflavík

Sími 421 1700 
www.es.is

Selsvellir 19, Grindavík
Gott einbýlishús 160 ferm ásamt bílskúr. Baðið er nýtekið í gegn. Þak er endurnýjað
ásamt þakkanti. Búið að skipta um flesta ofna. Skipt verður um glugga í öllu húsinu.
Nýjar hurðir á bílskúr sem er einangraður með hita. Verð: 25.900.000,-

Ásvellir 8b, Grindavík
Parhús 2 svefnherb. Nýtt plastparket á stofum og herbergjum. Gott áhvílandi lán með
4,15 vöxtum. Vinsæl eign. Verð: 15.400.000,-

Arnarhraun 21, Grindavík
Fallegt einbýlishús ásamt bílskúr klætt með múrsteini 165,8 ferm. 3 svefnherb. Bílskúr
flísalagður. Hellulögð innkeyrsla. Sólpallur. Verð: 30.000.000,-

Blómsturvellir 9, Grindavík
Mjög gott 150 ferm. einbýlishús ásamt 62,6 ferm. bílskúr. Húsið er staðsett í botn-
langa. Falleg innrétting í eldhúsi, granít á gólfi, parket á stofum. Svalir út úr stofu. Nýr
sólpallur. Verð: 33.900.000,-

Selsvellir 21, Grindavík
Mjög vel viðhaldið 147,2 ferm. einbýlishús ásamt 49 ferm. bílskúr. Nýlegt parket á gólf-
um í stofu og gangi. Góð sólstofa með hita í gólfi. Nýlegt járn á þaki. Búið að endurnýja
neysluvatnslagnir og allt gler í húsinu. Verð: 28.800.000,-

Suðurhóp 8 og 10
Parhús í byggingu úr timbri klætt með standandi vatnsklæðningu. Skilast tilbúin undir
tréverk. Slípuð gólfplata með hita í gólfi. Búið að steypa vegg fyrir pall að aftan. Stutt í
íþróttahús og sundlaug. Nýr skóli er fyrirhugaður rétt hjá. Verð: 19.900.000,-

Glæsivellir 8, Grindavík 
Stórglæsilegt og vandað 215,1 ferm. einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 35,5 ferm.
bílskúr. Mikill íburður í húsinu og allur frágangur fyrsta flokks. Innkeyrsla hellulögð með
snjóbræðslukerfi. Stór sólpallur með heitum potti. TILBOÐ

Höskuldarvellir 23
Gott 115,9 ferm. raðhús ásamt bílskúr. 2 svefnherbergi. Búið að endurnýja gler að
framanverðu. Verð: 17.800.000,-

Glæsivellir 20B, Grindavík
Mjög gott og vel staðsett parhús 109,6 ferm. ásamt bílskúr 25 ferm. 3 svefnherbergi.
Grunnur að sólstofu er kominn. Gott geymsluloft í bílskúr. Verð: 22.900.000,-

Fr
um

VINDURINN 
VIRKJAÐUR
Vindmyllur hafa lengi verið notaðar til 
þess að framleiða orku.

Talið er að vindmyllur hafi fyrst verið 
byggðar fyrir um það bil þrettán hundruð 
árum en vitað er að vindmyllur voru notaðar 
í Persíu á sjöundu öld. Á þrettándu öld er 
talið að vindmyllur hafi verið teknar í notk-
un í Kína og Evrópubúar innleiddu tæknina 
einnig á svipuðum tíma. 

Í kjölfar iðnbyltingarinnar voru vind-
myllur að mestu leystar af hólmi með öðrum 
og flóknari vélum og virkjunum en þó eru 
alltaf einhverjar slíkar í notkun. Margar 
vindmyllur eru þó einungis notaðar vegna 
sögulegs gildis síns, en þær verða að vera í 
stöðugri notkun til þess að þær skemmist 
ekki.

Lundarbrekka 12
200 Kópavogur

Verð: 23.900.000
Stærð: 102 fm

Fjöldi herbergja: 4 - 5
Byggingarár: 1970

Brunabótamat: 14.800.000

Björt og falleg 4ra til 5 herbergja endaíbúð. Eignin sem um ræðir er 102 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli.
Útsýni  yfir  Fossvoginn,  Esjuna og Akrafjall.  Húsið  var  málað og viðgert  fyrir  um 3 árum.  Nánari  lýsing:
Komið er inn í hol með parket á gólfi og skápum. Flísalagt eldhús með nýlegri innréttingu, þvottahús og
búr innaf eldhúsi. Stofa með parket á gólfi og glugga á tvo vegu og útgengi út á svalir. Baðherbergi með
glugga, sturtubaðkari, flísum á gólfi og veggjum. Þrjú góð  svefnherbergi.

sigmundur
Sölufulltrúi

898 0066
simmi@remax.is

Björn Bjarnason
Sölufulltrúi

899 7869
bjossi@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

Hringdu  og pantaðu skoðun.



Álfkonuhvarf - 203 Kóp

29.900.000 LAUS STRAX 
4ra herb íbúð laus við undirritun kaups.
Íbúðin er 129 fm endaíbúð á 2. hæð í
nýlegu lyftuhúsi. Sérinng. af svölum og
stæði bílag. Sigurður s. 530 1809

Breiðavík - 112 Rvk

23.900.000 LAUS STRAX 
Falleg fjögurra herb. 93,5 fm íbúð á
jarðhæð með sérinng. ásamt 5,7 fm
geymslu einnig á jarðh., samt. 99,2 fm
í fallegu fjölbýli. Helgi Már s. 530 1808

Hjarðarhagi - 107 Rvk

25.500.000 LAUS STRAX 
Falleg 4ra herb. 103,6 fm íbúð á 2. hæð
í góðu fjölbýli með aukah. í risi og 24
fm bílskúr.  Húsið að utan í góðu
ástandi að utan. Þórarinn s. 530 1811

Jöklafold - 112 Rvk

13.900.000 LAUS STRAX 
58,6 fm 2ja herb. íbúð á 2. hæð með
stórum svölum og aukah. sem nýst
getur sem geymsla eða svefnrými.
MIKIÐ ÁHVÍLANDI. Eddi s. 530 1806.

Rjúpnasalir - 201 Kóp

22.900.000 LAUS STRAX 
Falleg 3ja herbergja, 95 fm íbúð á 5.
hæð í fallegu, nýlegu lyftuhúsi í Sala-
hverfinu í Kópavogi - glæsilegt útsýni í
vestur. Sigurður s. 530 1809

Svölutjörn - 260 Rbæ

29.900.000 LAUS STRAX 
151,7 fm 5 herbergja einbýlishús með
26 fm innbyggðum bílskúr, á góðum
stað í Reykjanesbæ. 
Bóas s. 699 6165

Drekavellir - 221 Hfj

28.5 - 37.5 millj. LAUS STRAX
Stórglæsilegar 121,3 - 189,3 fm íbúðir í
nýju 4ra íbúða húsi á Völlunum.
Sérinng. í allar íbúðir og 34 fm bílskúr
með efri hæðum. Bóas s. 699 6165

Eskihlíð - 105 Rvk

22.800.000 LAUS STRAX 
95,7 fm, + ca 10 fm geymsla, 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð með
suðaustusvölum í Eskihlíðinni. 3
rúmgóð svefnh. Eddi s. 530 1806

Naustabryggja - 110 Rvk

25.600.000 LAUS STRAX 
106 fm 1 rúmgóð stofa og 2 herbergi.
Stæði í bílag. Sérverönd. Nær
viðhaldsfrítt hús. Tilvalin fyrir fólk sem
vill minnka við sig. Sigurður s. 530 1809

Tunguvegur - 108 Rvk

32.900.000 LAUS STRAX 
174,4 fm 6 herb. sérhæð með góðu
útsýni á fráb. stað. Íbúðin er á 2. hæð
með sérinngangi af 1. hæð. Stórar
svalir í suðaustur. Eddi s. 530 1806

Þúfubarð - 220 Hfj

20.800.000 LAUS STRAX 
108,5 fm 5 herb. endaíbúð á 2. hæð
með suðursvölum á vinsælum stað.
Sameiginl. leiksv. Húsið og sameign
snyrtileg. GÓÐ EIGN. Eddi s. 530 1806

Eyrarholt - 220 Hfj

14.500.000   LAUS STRAX
Frábær fyrstu kaup. Rúmgóð 2
herbergja íbúð á 2 hæð í Hafnarfirði. 
Bóas s. 699 6165.

Blöndubakki - 109 Rvk

20.900.000 LAUS STRAX
113,7 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð. 14,6
fm aukaherbergi er í kjallara, tilvalið til
útleigu. Stutt í alla þjónustu í Mjódd-
inni. Helgi Már s. 530 1808.

Ósabakki  - 109 Rvk

38.900.000 LAUS STRAX 
Mjög gott, 211 fm og 6 herb. endaraðh.
á skemmtilegum stað í neðra Breið-
holti.  Fallegt útsýni í vestur og stutt í
alla þjónustu. Sigurður s. 530 1809

Fannahvarf - 203 Kóp

26.500.000 LAUS STRAX 
102,5 fm íbúð með sérinngangi á jarð-
hæð. Flott hellulögð verönd til suðurs.
Exstra breiðar hurðar sem hentar fólki
í hjólastól. Óli s. 530 1812

Efstasund - 104 Rvk

16.500.000
2ja herb. 69 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjöl-
býli.
Óli s. 530 1812

Lausar eignir Lausar eignir Lausar eignir

2ja herbergja

Draumahús ehf • Hjalti Pálmason hdl. og Sigurður J. Sigurðsson, löggiltir fasteignasalar
Mörkin 4 • 108 Reykjavík • Sími 530 1800 • Strandgötu 41 • 220 Hafnarfjörður • Sími 530 1820 • Fax 530 1801 • www.draumahus.is • draumahus@draumahus.is

Laus eign

Fagrihjalli - 200 Kóp

41.600.000 LAUS STRAX 
213 fm 6 herb parhús á 2 hæðum og risi
á vinsælum stað með fallegu útsýni í
botnlanga stutt frá þjónustu og skólum.
Eddi s. 530 1806

Laus eign

Fannborg - 200 Kóp

21.200.000 LAUS STRAX 
Glæsileg 3ja herbergja 104 fm íbúð með sérinngang.  Íbúðin afh. fullfrág.
með nýjum innrétt. og gólfefnum.  Þv.hús innan íb. 
Þórarinn s. 530 1811

Laus eign

Klapparhlíð - 270 Mos

32.900.000 LAUS STRAX 
117,3 fm, þ.a. 6,7 fm geymsla, 3ja herb.
endaíb. á 3. hæð í nýju lyftuhúsi fyrir 50
ára og eldri. 
Uppl. veitir Eðvarð s. 530 1806

Lausar eignir

Föst lág söluþóknun



Sumarhús

Hjalti Pálmason hdl.,
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is

sölustjóri

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Asparholt - 225 Álf

21.700.000
96,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
nýlegu fjölbýli með sérinngang af
svölum.  Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Þórarinn s. 530 1811

Grundarhvarf - 203 Kóp

85.000.000
Fallegt einbýli á 2 hæðum með tvöf.
bílsk. og aukaíb. 3ja herbergja íbúð í
Vatnsenda í Kóp. 
Sigurður s. 530 1809

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús. Húsið
er með 5 svefnh. og 2 stofum 284,4 fm
Húsið er á 2 hæðum með tvöf. bílsk.
Vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Breiðavík - 112 Rvk

21.900.000
101 fm 3. herb. íbúð með sérinngangi á
2. hæð. Rúmgóð íbúð í hinu vinsæla
Víkurhverfi í Grafarvogi. Einungis 2
íbúðir á hæðinni. Sigurður s. 530 1809

Öldugrandi - 107 Rvk

20.800.000
105,3 fm 3. herb. íbúð á 2. hæð ( þar af
stæði í bílageymslu 25,8 fm af birtri
stærð eignar).  Íbúðin er með sérinn-
gangi af svölum. Sigurður s. 530 1809

Arnarhöfði - 270 Mos

44.900.000      
187,7 fm endaraðhús á tveimur
hæðum með tvennum stórum svölum
og fallegu útsýni.
Eddi s. 530 1806

Fljótasel - 109 Rvk

48.900.000
Mjög gott 5 herb. endaraðhús með
bílskúr, auk 3ja herb. íbúðar í kjallara,
alls 268,3 fm. Íbúðin í kj. er ca 90 fm og
húsið um 178 fm. Sigurður s. 530 1809

Eyrarholt - 220 Hfj

32.000.000
6 herbergja íbúð á 3 og efstu hæð í
fjölbýli. 2 svalir. Frábært útsýni.
Stefanía s. 530 1805

Lækjarvað - 110 Rvk

32.900.000
136 fm 5 herbergja neðri sérhæð í
tvíbýli í hinu skemmtilega Norðlinga-
holti í Reykjavík þar sem stutt er í nátt-
úruna. Sigurður s. 530 1809

Haðarstígur - 101 Rvk

39.900.000
Virkilega sjarmerandi 133,8 fm parhús
á frábærum stað í Þingholtunum.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð.
Þórarinn s. 530 1811

Suðurhvammur - 220 Hfj

41.500.000   
226,7 fm 6 herbergja endaraðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum 29,5
fm bílskúr, hita í plani, fallegum garði
og stórum svölum. Eddi s. 530 1806

Ofanleiti - 103 Rvk

28.900.000
Fín 109,8 fm endaíbúð með útsýni, auk
21,4 fm bílskúr, samtals birt stræð
131,2 fm.
Óli s. 530 1812

Rauðarárstígur - 101 Rvk

18.900.000
Skemmtileg 3ja -4ra herbergja 67,4 fm
íbúð á 3ju og efstu hæð á mjög góðum
stað í miðbæ Reykjavíkur. 
Sigurður s. 530 1809

Suðurhólar - 111 Rvk

17.700.000
Góð þriggja herbergja 74,6 fm íbúð á 2.
hæð, ný gegntekin í fallegu fjölbýli við
Suðurhóla.
Helgi Már s. 530 1808

Tunguvegur - 260 Rbæ 

22.900.000
138,5 fm 6 herbergja hæð og ris í
tvíbýli auk 44 fm bílskúrs. Samtals
182,5 fm Góð eign í grónu hverfi í
Reykjanesbæ. Stefanía s. 530 1805

Berjabraut - Háls í Kjós

6.000.000
Nýtt 100 fm 4ra herb. ósamsett heils-
árshús á 2 hæðum. Hægt er að kaupa
húsið samsett og fullb. fyrir 20.000.000. 
Bóas s. 699 6165

Djáknavegur - 801 Sel

26.900.000
Heilsárshús úr 204 mm límtrés bjálka.
114 fm á einni hæð.   Auk þess er 26 fm
sérhúsn. sem hugsað er sem gufubað
og geymsla. Eddi s. 530 1806

4ra til 7 herbergja

Einbýli3ja herbergja

Rað- og parhús

Draumaeignir

Tilboð óskast!
448,4 fm 11 herbergja einbýlishús þ.a. 58,2 fm aukaíbúð með sérinngang.  Frábært útsýni yfir alla Reykjavík. 
Þórarinn s. 530 1811

Depluhólar - 111 Rvk

Draumaeignir

Tilboð óskast!
237,2 fm vandað 6 herb parhús á 2 hæðum, á þessum eftirsótta stað í Fossvogi. Í dag er húsið með 2 íbúðum þar af
er neðri íbúðin 2ja herb, en auðvelt er að breyta því í einnar íbúðar hús. Helgi Már s. 530 1808

Markarvegur - 108 Rvk

Vantar
2-3 herbergja íbúð

í 101 Reykjavík
má ekki vera

í kjallara
Eddi s. 530 1806

Draumaeignir

Asparlundur - 210 Gbæ

39.900.000
Afar fallegt 168,1 fm 5 herbergja raðhús á einni hæð með innbyggðum 26,3
fm bílskúr.  Húsið er í afar góðu ástandi þak allt nýlega endurnýjað og húsið
nýmálað að utan. Þórarinn s. 530 1811

Austurgerði - 108 Rvk

49.000.000
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN
Mjög fallegt og sérstakt einbýli (ber nafnið Vindás); hæð, ris og kjallari með
innb. bílskúr, alls um 300 fm auk óskráðra fm í risi. Þórarinn s. 530 1811



Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Bóas R. Bóasson 
boas@draumahus.is

sölumaður

Óli Antonsson 
olia@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Háteigsvegur - 105 Rvk

69.800.000
Ein af glæsilegri efri sérhæðum í Reykjavík er kominn í sölu.  Efri sérhæð
og ris 264,2 fm (þ.a 30,3 fm bílskúr) 7 herbergi og 4 stofur eru í eigninni.
Eignin hefur verið algjörlega endurnýjuð að innan og húsið var steinað að
utan fyrir 2 árum með ljósum steinsalla.  Glæsilegar innréttingar í eldhúsi
og með coriean borðplötum, vönduð tæki sem fylgja.  Ljós er öll með fjar-
stýringu. Afar vönduð gólfefni á eigninni, gegnheil eik og ullarteppi.  2
baðherbergi, á hæðinni og í risi. Þetta er einstök eign. Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Jörfabakki - 109 Rvk

18.900.000
Falleg 4ra herbergja 114,7 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli með aukaher-
bergi í kjallara til útleigu. 
Þórarinn s. 530 1811

Sumarhús

Stórikriki - 270 Mos

53.000.000
277,5 fm 8 herbergja einbýlishús ásamt 47,5 fm bílskúr samtals 325 fm
Húsið er staðsett innst í götu og afhendist rúmlega fokhelt 15. des. 2006. 
Þórarinn s. 530 1811

31.800.000 - 32.900.000
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Eigum eftir 6 glæsilegar 125,8 - 128,7 fm
4ra herbergja íbúðir í lyftuhúsi við Akur-
hvarf í Kópavogi. Íbúðirnar eru fullfrá-
gengnar án gólfefna með vönduðum
innréttingum og flísalögðu baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Stæði í bíla-
geymslu fylgir. Glæsilegt útsýni!

Glæsileg nýbygging!
Akurhvarf 1 - 203 Kóp



Byggingaframkvæmdum á 
nýrri malbikunarstöð á Sæv-
arshöfða 6–10 lauk í vikunni, 
en þar er fyrir malbikunar-
stöð frá árinu 1972.

Fyrr á árinu 2006 festi Malbik-
unarstöðin Höfði kaup á nýrri 
malbikunarstöð frá Þýskalandi, 
af gerðinni Benninghoven MBA 
160/TBA 200-K, sem var flutt í 
hlutum hingað til lands í sept-
emberbyrjun.

Malbikunarstöðin, sem er að 
hluta færanleg og flytjanleg, 
samanstendur af stjórnstöð, 
turni, tromlu, filter, köldum 
skömmturum og sílóum og er þá 
ekki allt upptalið.

Tiltölulega skjótan tíma hefur 
tekið að setja nýju malbikunar-

stöðina upp, en byggingafram-
kvæmdum á henni lauk í vik-
unni. Síðast var tenging sett 
fyrir malbikunarsíló, sem kall-
ast öðru nafni geymslusíló og 
varð hún þá fullstarfhæf. Fyrir 
þann tíma hafði stöðin verið 
prufukeyrð með malbiksfram-
leiðslu beint á bíla og hafði þá 
gefið af sér nokkuð góða raun.

Nýja malbikunarstöðin telst 
meðalstór en með tilkomu henn-
ar er ljóst að framleiðslugeta 
fyrirtækisins eykst til muna, þar 
sem hún getur framleitt allt að 
160 tonn af malbiki á klukku-
stund. Er það svipað framleiðslu-
hlutfalli  eldri malbikunarstöðv-
arinnar. Stórar stöðvar kallast 
þær sem framleiða á bilinu 200–
300 tonn á klukkustund. Verða 
malbikunarstöðvarnar þær 
afkastamestu á landinu.

Ný malbikunarstöð

Ferjubakki
109 Reykjavík

Verð: 13,6
Stærð: 77,1

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 10,5
Bílskúr: Nei

MJÖG STÓR OG RÚMGÓÐ 77,1 FM. 2JA HERBERGJA. ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ. MEÐ SÉR GARÐI. Stórt og
rúmgott  hol  með  góðum  skáp.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu.  Stofa  með  útgengi  út í  garð  til  vesturs.
Hjónaherbergi  er  mjög  stórt  og  rúmgott.  Baðherbergi  nýlega  endurnýjað,  flísalagt í  hólf  og  gólf,  nýr
sturtuklefi með nuddi, ný innrétting, nýtt upphengt salerni, tengi fyrir þvottavél. Samfellt parket er á allri
íbúðinni nema á baði. Mjög stutt í skóla, leikskóla og Mjóddina. Barnvænt umhverfi.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Rúmgóð íbúð í barnvænu hverfi

Vesturberg 78
111 Reykjavík

Verð: 12,9
Stærð: 63,6

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1973
Brunabótamat: 9,1

Bílskúr: Nei

2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 7. HÆÐ MEÐ FRÁBÆRU ÚTSÝNI. Forstofan með flísum á gólfi.  Stofa með
útgengi  út á  stórar  austur  svalir,  flísar á  gólfi.  Eldhús  með  eldri  innréttingum,  flísar á  gólfi.  Rúmgott
svefnherbergi  með  ágætum  skáp,  dúkur  á  gólfi.  Baðherbergi  með  lítilli  innréttingu,  flísar á  gólfi.
Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni og er með ágætum tækjum og suður svölum. Húsið er ný viðgert
og málað að utan. Stutt er í framhaldsskóla, skóla, sundlaug og aðra þjónustu. Frábært útsýni.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Lyftuhús - Húsvörður

Æsufell 6
111 Reykjavík

Verð: 12,4
Stærð: 58,9

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1971
Brunabótamat: 8,7

Bílskúr: Nei

2JA HERBERGJA ÍBÚÐ Á 3. HÆÐ Í LYFTUHÚSI. Forstofa með fatahengi. Svefnherbergi með ágætum
skápum og  útgengi  út á  rúmgóðar  suður  svalir.  Baðherbergi  með  dúk á  gólfi  og  tengi  fyrir  þvottavél.
Stofan  er  björt  og  með góðu útsýni.  Sér  geymsla á  hæðinni. Í  kjallara  er  sameiginlegt  þvottahús  með
tækjum. Sér frystihólf fylgir íbúð. Húsið er ný viðgert og málað. Stutt er í framhaldsskóla, skóla, sundlaug
og aðra þjónustu. Gott útsýni.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Lyftuhús - Húsvörður

Seljabraut
109 Reykjavík

Verð: 32,9
Stærð: 220,2

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 27,1
Bílskúr: Já

SELJABRAUT  RAÐHÚS Á  3  HÆÐUM  189,7  FM  ÁSAMT  30,5  FM  BÍLSKÝLI.  SAMTALS  220,2  FM.
Á 1.  hæð er  forstofa, 3 herbergi,  baðherbergi,  rúmgott  hol  og þvottahús með útgengi  út á verönd og
garð, þar er góður skúr fyrir grill og verkfæri.  Á 2. hæð er eitt herbergi, stofa, borðstofa og eldhús með
nýrri innréttingu og nýjum tækjum. Á 3. hæð er pallur, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi sem er
ný flísalagt og með nýrri innréttingu. Góð geymsla undir súð. Mjög stutt í skóla og aðra þjónustu.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Eign með mikla möguleika

fer›ir
Alla mi›vikudaga og laugardaga
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Hörpugata - 101 Reykjavík 
Sjarmerandi og snyrtilegt hús á stórri eignalóð í „litlaSkerjafi rði”. Kjallari, hæð 
og ris eru samtals 131,6 fm, andyri, 3 svefnherb. 2 stofur, opið eldhús. 
Í kjallara er 2ja herb. íbúð og þvottahús.  Eignarlóð er 717,5 fm og gefur mögu-
leika á stækkun/viðbyggingu sem og bílskúr. Sjón er sögu ríkari. 
Verð: 44,9 mkr

Búðargerði - 108 Reykjavík
4ra herb. 87,4 fm íbúð á góðum stað við 
Búðagerði í Reykjavík. Í sameign er þvot-
tahús þar sem hver er með sína vél og 
aðgengi að sameiginlegum þurkkara.  Góð 
geymsla og stór sameiginleg vagna og 
hjólageymsla.
Verð: 20,9 mkr

Dalsel - 109 Reykjavík
Snyrtilegt og vel við haldið 5 herb. raðhús, 
2 hæðir og kjallari, ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu samtals 242,5 fm. Íbúðarhús-
næðið er 211,2 fm, þar af ca. 55fm 2ja. 
herb. íbúð í kjallara með sér inngangi.. 
Stæði í bílageymslu er 31,3 fm.
Húsinu hefur verið vel við haldið og lítur vel 
út. Bílskýli og hús málað 2006. Nýlegt gler, 
nema á opnanlegum fögum.
Garður í góðri rækt. Barnvænt umhverfi  og 
stutt í alla þjónustu.
Verð: 39,9 mkr

rað   
hús

Lækjasmári - 200 Kópavogi
Falleg 94,5 fm 2ja - 3ja herb íbúð ásamt 
stæði í bílageymslu samtals birt stærð 
121,8 fm. Íbúðin er á 8.hæð(efsta hæð) 
í mjög snyrtilegu lyftuhúsi. (Aðeins tvær 
íbúðir eru á efstu hæð).
Sameign er vel við haldið, húsvörður, húsið 
er klætt að utan með áli  Þetta er eign fyrir 
vandláta.
Verð: 28,9 mkr

Melabraut - 170 Seltj.nesi
3ja herbergja íbúð á á 1. hæð í góðu húsi 
á Seltjarnarnesi. Eignin bíður upp á mögu-
leika á viðbyggingu.
Verð: 21,9 mkr

Ljósheimar - 104 Reykjavík
Ljósheimar - Lyfta / Útsýni. Mjög falleg og 
mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 8. 
hæð í klæddu húsi. Vestur- og austur-
svalir. Tengi fyrir þvottavél innan íbúðar. 
Glæsibær hinum megin við götunnar og 
stutt í Laugardalinn.
Verð: 23,5 mkr

Kötlufell - 101 Reykjavík
Kötlufell - 3ja. Mjög góð og snyrtileg íbúð á 
2. hæð með útsýni yfi r Víðidalinn. Blokkin 
er klædd og með yfi rbyggðar svalir með 
opnalegum gluggum. 
Verð: 14,5 mkr

Akurvellir - 221 Hafnarfi rði
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Erum með til sölu glæsilegar 4ra her-
bergja íbúðir í þessu vandaða lyftuhúsi 
við Akurvelli í Hafnarfi rði. Eignin er tilbúin 
til afhendingar við kaupsamning, verður 
afhent fullbúin að utan og innan, án 
gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi 
eru fl ísar. Innréttingar, hurðar og tæki  frá 
Húsasmiðjunni. Möguleiki á að fá afhent 
með gólfefnum og tækjum.

Gyðufell - 111 Reykjavík
 Mjög góð 83 fm íbúð á 4. hæð með 
útsýni. Húsið er klætt með yfi rbyggðum 
suðursvölum.
Verð: 14,7 mkr

Boðagrandi - 107 Reykjavík 
Snyrtilega 3ja herbergja íbúð á 5. hæð í 
lyftuhúsi, sérinngangur frá svölum, ásamt 
stæði í bílageymslu.  Húsvörður er í húsinu.
Þetta er snyrtileg eign á góðum stað sem 
vert er að skoða. Húsið lítur vel út að utan 
sem innan. Barnvænt umhverfi , stutt í alla 
þjónustu.
Verð: 19,8 mkr

3ja

Hamravík
112 Reykjavík

Glæsileg og björt 4ra herb. endaíbúð 
með sérinngangi á 2. hæð, í snyrti-

legu fjölbýli,samtals 121,5  fm.. 
Eldhús með fallegri viðarinnrét-

tingu. Stofa með útgengi á rúmgóðar 
suðursvalir, nýlegt parket í íbúðinni. 

Svefnherbergin eru þrjú með góðum 
skápum. Baðherbergi er snyrtilegt. 
Baðkar með sturtuaðstöðu, gólf og 

veggir fl ísalagðir með ljósum fl ísum, 
ljós snyrtileg innrétting.  Þetta er góð 

eign í barnvænu hverfi , stutt í skóla 
og aðra þjónustu.

eign vikunnar

Þorláksgeisli - 113 Reykjavík 
Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra. herbergja íbúðir í fallegu lyftuhúsi við 
Þorláksgeisla. Húsið er steinsteypt, 4 hæðir, 5 íbúðir á hverri hæð, byggt af JB 
árið 2006. Yfi rborð útveggja er steinað og viðhaldslétt. Stigahús er teppalagt og 
gengur lyfta á allar hæðir. Eignin er tilbúin til afhendingar og afhendist fullbúin 
án gólfefna.

Berjarimi 9 - 112 Grafarvogi
Falleg 101,9 fm 3ja herbergja endaíbúð ásamt stæði í lokaðri bílgeymslu við 
Berjarima 9 í Grafarvogi.  Rúmgott eldhús og bað, tvö svefnherbergi, parket og 
fl ísar á gólfum og stórar hornsvalir. 

Njálsgata - 101 Reykjavík 
Glæsileg  Íbúð á 1.hæð í miðborg Reyk-
javíkur. Íbúðin er samtals 89,5 fm, þar af 
geymsla sem er 2,8 fm. Íbúðin er nýlega 
standsett þ.m.t. baðherbergi, eldhús, 
gluggar og gler á suðurhlið.
Verð: 24,9 mkr

nýtt

Melabraut - 170 Seltj.nesi
2ja herb. risíbúð, 50,1 fm á efri hæð í fjór-
býli við Melabraut á Seltjarnarnesi.  Komið 
er inn í forstofu með góðum skápum.  Lítið 
baðherbergi með sturtu.  Eldhús með nýrri 
innréttingu og parketi á gólfi .  Stofa með 
parketi á gólfi  og útgengi á litlar suður 
svalir.  Svefnherbergi með parketi á gólfi  
og skápum.  Í forstofu er stigi upp á kalt 
geymsluloft sem er yfi r íbúðinni.
Verð: 13,4 mkr

Álfkonuhvarf - 203 Kópavogi
Tilbúnar til afhendingar: Erum með 3ja her-
bergja íbúðir í vönduðu húsi við Álfkonuh-
varf. Eignin er fullbúin til afhendingar, 
fullbúin með gólfefnum.

Stóragerði - 108 Reykjavík
BÍLSKÚR OG 90 % LÁN 
3ja til 4ra herb. 95,8 fm íbúð á 3ju hæð 
ásamt bílskúr 20,9 fm, samtals 116,7 fm.  
Nýtt parket á allri íbúðinni.
Hér er á ferðinni falleg íbúð sem býður 
upp á mikla möguleika. Rúmgóð stofa með 
útgengi á suðursvalir. Möguleiki er á þriðja 
herberginu þar sem nú er borðstofa.
Verð: 22,9 mkr

Sjávargrund - 210 Garðabæ
Falleg íbúð á 2 hæðum í skemmtilegu fjöl/
raðhúsi á einum besta stað í Garðabæ.
Sérgeymsla og stæði í bílageymslu er í 
kjallara og innangengt þaðan í íbúðina. 
Húsið er byggt í hring og inni í hringnum er 
skemmtilegur sameiginlegur garður með 
leiktækjum.
Verð: 36,9 mkr4ra

hús
einbýlis

4ra

nýtt

3ja

2ja
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ELDRI BORGARAR

SKÚLAGATA - LAUS. 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð í húsi fyrir eldri(heldri)
borgara. Nálægð við þjónustuíbúðir aldr-
aðra við Lindargötu (næsta hús). Þar er
matsala og félagsstarf aldraðra. Sér
geymsla innan íbúðar. V. 17,9 m. 5277

HVASSALEITI 56-58. LAUS. Fyrir
eldri borgara, 63 ára og eldri. Falleg og vel
umgengin 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð.Sérafnotaréttur á verönd útfrá
stofu.Góð lofthæð er í íbúðinni 2,70m. V.
29,2 m. 5166

GRANDAVEGUR Glæsileg 3ja
herbergja íbúð á 8. hæð. Yfirbyggðar svalir.
Stæði í bílageymslu. LAUS STRAX. V. 28,8
m. 5137

SÉRBÝLI

REYKJABYGGÐ - EINBÝLI Mikið
endurnýjað einnar hæðar einbýlishús með
innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Húsið er
vel staðsett á jaðarlóð.Forstofa, hol, eldhús
með nýrri innréttingu og borðkrók,
þvottahús innaf eldhúsi, stofa, borðstofa, á
sér gangi eru 3-4 svefnherbergi og stórt
flísalagt baðherbergi.Fallegur gróinn
garður.Bílskúrinn er nú innréttaður sem
aukaherbergi með snyrtingu. V. 44,7 m.
5292

MIÐBÆR - KÁRASTÍGUR Kósý
tvílyft einbýlishús í hjarta borgarinnar. Ný
standsett að innan og húsið allt tekið í gegn
fyrir 15 árum. V. 18,9 m. 5215

LANGHOLTSVEGUR Fallegt og
endurnýjað einbýli á 2 hæðum, allar innrétt-
ingar sérlega vandaðar og fallegar. Góður
bílskúr. Skipti á minni eign möguleg. V. 52
m. 5089

BIRKITIEIGUR - 2 ÍBÚÐIR Vandað
og reisulegt tveggja íbúða hús á frábærum
útsýnistað í Mosfellsbæ. HÚSIÐ ER 2
SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR. 5027

LAUFBREKKA - LAUS Sérlega
rúmgott fallegt og vandað 195 fm sérbýli á
2 hæðum. Góðar stofur og stór herbergi.
Möguleg skipti á minni eign í fjölbýli. V. 38,9
m. 4890

HÆÐIR

FÍFURIMI Góð efri sérhæð í fjórbýli
ásamt 21 fm innbyggðum bílskúr, samtals
113 fm. V. 26,9 m. 5136

REYNIHVAMMUR Góð 4ra herbergja
147 fm neðri sérhæð þar af 29 fm stúdíó-
íbúð til útleigu í suðurhlíðum Kópavogs. V.
29,9 m. 5117

STÓRAGERÐI Björt, rúmgóð og tölu-
vert endurbætt 141 fm neðri sérhæð ásamt
30 fm bílskúr, samtals 171 fm, í fallegu
þríbýlishúsi. Teiknað af Sigvalda Thor-
darson.Fremri forstofa, gestasnyrting,
hol,stór stofa, suðursvalir, borðstofa, eldhús
með nýlegri innréttingu, 3-4 herbergi og
baðherbergi. Stór vel ræktaður garður. V.
38,3 m. 5040

SJÁVARLÓÐ - SÆBÓLSBRAUT
Gamalt einbýlishús á 2 hæðum á 947 fm
lóð á frábærum útsýnisstað við sjó,við
Fossvoginn, gengt Öskjuhlíðinni. VERÐ-
TILBOÐ ÓSKAST. 4916

4RA - 6 HERBERGJA

HVERFISGATA - EFRI HÆÐ. Falleg
íbúð 81 fm á 2. hæð í þríbýli. Sameiginlegur
inngangur.Góð lofthæð í íbúðinni 2,70m.
Garðurinn er aflokaður og snyrtilegur.6,5 fm
útigeymsla. V. 18,9 m. 5300

RJÚPUFELL 4ra herbergja 109 fm. íbúð
á 2. hæð í nýstandsettu fjölbýli. V. 16,9 m.
5298

FÍFUSEL - M.BÍLGEYMSLU Falleg
4ra herbergja 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt
stæði í bílageymsluhúsi. Skipti möguleg á
3ja herb. íbúð á jarðhæð í sama hverfi. V.
21,8 m. 5260

BERJARIMI - M. BÍLGEYMSLU
Falleg, rúmgóð og björt 3ja-4ra herbergja
102 fm endaíbúð á efri hæð. Sér inngangur
af svölum. Stæði í bílageymslu. Snyrtileg
sameign. V. 22,9 m. 5255

FROSTAFOLD - LAUS Falleg 4ra-5
herbergja 143 fm íbúð á 3. hæð (efstu) í
snyrtilegu og vel staðsettu fjölbýli. Mikið og
fallegt útsyni. Snyrtileg sameign. V. 29,9 m.
5254

BLIKAHÓLAR - M. BÍLSKÚR Falleg
og rúmgóð 115 fm 4ra - 5 herbergja íbúð á
1. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Innbyggður 23 fm
bílskúr á jarðhæð. V. 23,5 m. 5238

Fr
u

m

Glæsilegar eignir á stórum
eignarlóðum við Hveragerði

Sameinaðu á þínum sælureit: Heimili-
Vinnustofu - Sumarbústaðinn 300-
500 fm einnar og tveggja hæða
einbýlishús á 6.000 fm eignarlóðum
við Klettagljúfur.Húsin skilast tilbúin til
innréttinga.Húsin er reist í þyrpingu
húsa í landi Gljúfurárholts og er 5
mínútna akstur austur af Hveragerði.

Sjá www.austurbru.is 5245

ÞRASTARHÖFÐI - MOSFELLSBÆ
Ný 186 fm raðhús á 2 hæðum
með innbyggðum bílskúr.
Húsin, sem eru frá SCOTIAN
HOMES Í KANADA, eru ál-
klædd timburhús og eru þau til-
búin til innréttinga, grunnmáluð,
með innbyggðu fullkomnu loft-
ræsikerfi. 4-5 herbergi. Stutt er í
leikskóla og grunnskóla. V. 37,9
m. 4826

VÆTTABORGIR - RAÐHÚS
Glæsilegt 2ja hæða raðhús í
Grafarvogi ásamt innb. bílskúr.
Eldhús og stofa er sameiginlegt
rými og parket er á gólfi. Út frá
stofu er útgengt á ca 40 fm sólp-
all sem er vel girtur af með skjól-
veggjum. Eitt herbergi er á neðri
hæð með fataskáp og parket á
gólfi. Gestasnyrting. Á efri hæð

eru þrjú herb. og tvö þeirra með fataskáp. Baðherb. og þvottahús á ef-
rihæð. Laust strax. V. 37,5 m. 5297

Kársnesbraut - LAUS
3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
þríbýli í vesturbæ Kópavogs.
Húsið er byggt 1984. Parket og
flísar á gólfum. Vestur- og norð-
ursvalir. Glæsilegt útsýni yfir
Fossvoginn. Íbúðin er laus
strax. V. 19,2 m. 5293

TRÖLLATEIGUR - MOS.
Nýtt og fullbúið 167 fm
endaraðhús á 2 hæðum með
innb. bílsk. Stofa, hol, eldhús og
gestasnyrting á neðri hæð, 3
herb., baðh. og þv.hús á efri
hæð. Vandaðar InnX-innrétt-
ingar, marmari á baði og gegn-
heilt parket á gólfum. ÁHV. 27
MILLJ. M. 4,15%VXT. V. 39,8
m. 4226

VANTAR Í  VESTURBÆ
Fyrir öruggan kaupanda leitum við að
góðri 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu
fjölbýli í vesturbæ Reykjavíkur. 4990

NÝTT Í GRAFARVOGI - SMÁRARIMI
EINSTAKT TÆKIFÆRI - NÝTT
EINBÝLISHÚS Í RÓTGRÓNU
OG VINSÆLU HVERFI. Stað-
steypt, 226 fm, á einni hæð með
innbyggðum ca 40 fm bílskúr.
Húsið verður afhent fokhelt en
fullbúið að utan. Teikning gerir
ráð fyrir; andyri, holi, stofum,
eldhúsi, gestasnyrtingu, þvotta-

húsi og á sér gangi baðherb., 4 herb. og fataherb. Staðsetning hússins
er góð á jaðarlóð að opnu svæði syðst í götunni. V. 45,7 m. 5068



REYRENGI Rúmgóð 5 herbergja íbúð á
3. hæð í góðri 3ja hæða blokk ásamt opnu
bílskýli. 4 herbergi. Leikskóli, grunnskóli,
Borgarholtsskóli og Spöngin í göngufæri.
LAUS STRAX. V. 21,9 m. 4475

RJÚPUFELL Góð 108 fm 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð. Yfirbyggðar vestursvalir. V.
17,9 m. 4874

3JA HERBERGJA

HAFNARFJÖRÐUR - ÁSBÚÐAR-
TRÖÐ 3ja herbergja 61 fm neðri hæð í
tvíbýli. Sérgarður fyrir framan íbúðina ásamt
nýlegri verönd. 5283

HÖRGSHLÍÐ Rúmgóð 96 fm 3ja
herbergja íbúð á 1.HÆÐ. Útgengi á suður-
verönd. 5158

GRETTISGATA Rúmgóð 3ja herbergja
íbúð 1. hæð í góðu þríbýlis-steinshúsi. V.
19,9 m. 5156

BÓLSTAÐARHLÍÐ 3ja herbergja 90 fm
íbúð í kjallara í fjölbýlishúsi. V. 18,5 m. 5143

HRINGBRAUT Falleg 71 fm 3ja
herbergja íbúð á 5. hæð í LYFTUBLOKK
ásamt rúmgóðu millilofti ásamt stæði í bíla-
geymslu. V. 19,7 m. 5112

2JA HERBERGJA

ARAHÓLAR Rúmgóð 63 fm íbúð á 3.
hæð í lyftublokk. Gervihnattasjónvarp. Séð
um öll þrif í sameign. V. 14,7 m. 5243

HÓLMGARÐUR Ein af þessum nota-
legu neðri hæðum í Bústaðahverfi. Góð 2ja
herbergja 63 fm íbúð með sér inngangi. V.
16,5 m. 5235

FRAMNESVEGUR - 2 ÍBÚÐIR
Nýlega standsett 46 fm íbúð MEÐ SÉR
INNGANGI á jarðhæð ásamt nýbyggðum 38
fm bílskúr, innréttaður sem stúdíóíbúð. V.
21,9 m. 5179

SAFAMÝRI - JARÐHÆÐ Rúmgóð
2ja herbergja 78 fm íbúð á jarðhæð.Hol,
stofa, 1 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús
og sérgeymsla innan íbúðar. V. 15,9 m.
5063

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 64 fm
falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á
1. hæð með stórri verönd. V. 16,8 m. 5082

ÞÓRSGATA 2ja herb. íbúð á efstu
hæð.Svalir.Útsýni. V. 11,5 m. 4301

RJÚPUFELL Góð 4ra herbergja 107,3
fm íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi. V. 19,5 m.
5233

VÖLVUFELL Rúmgóð 4ra herbergja
íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli.Yfirbyggð
verönd. V. 18,9 m. 5222

UNUFELL 100 fm 4ra herbergja íbúð á
efstu hæð. Sér þvottahús í íbúð. V. 17,2 m.
5214

STRANDASEL Björt og rúmgóð 4ra
herbergja 101 fm íbúð á 3. hæð (efstu). V.
19,9 m. 4864

HAFNARFJÖRÐUR - HVAMMA-
BRAUT Góð 139 fm 6 herbergja íbúð á 2
efstu hæðum í góðu og vinsælu fjölbýlishúsi
á útsýnisstað í Hafnarfirði. 5216

HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
herbergja 118 fm endaíbúð í nýlega
viðgerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. V. 32,9
m. 5154

SKIPHOLT - PENTHOUSE 4ra
herbergja ný penthouse 123 fm íbúð á 3. og
4. hæð. Þrennar svalir. V. 35,8m 5120

HVASSALEITI - 2.HÆÐ Sérlega
rúmgóð 6 herb. íbúð í góðu fjölbýli.158 fm
og 22 fm bílskúr eða samtals 180 fm.
Sameign snyrtileg og húsið steinað að utan.
V. 32,4 m. 4789

ATVINNUHÚSNÆÐI

AUSTURLENSKUR MATSÖLU-
STAÐUR Austurlenskur matsölustaður
við Hagamel. Mikil velta. Uppl. á skrifst.
5266

GRENSÁSVEGUR 8 437 fm atvinnu-
húsnæði á 2. hæð í bakhúsi.Sér inngangur,
góður stigi, flísalögð móttaka,snyrtingar,
eldhús, parketlagður samkomusalur.
Hentug m.a, fyrir félagasamtök. Laust fljót-
lega. V. 59,9 m. 5062

VESTURBERG 517 fm verslunar-og
lagerhúsnæði á einni hæð á góðum stað í
Breiðholti. Miklir möguleikar. V. 79,0 m.
5044

DONALD –TÆKIFÆRI Söluturninn
Donald við Sundlaugaveg er til sölu. Verð
aðeins 2,4 millj. Öll skipti skoðuð eða góð
greiðslukjör. Uppl. á skrifstofu Lundar. V.
2,4 m. 4639

LANDIÐ

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI Fallegt
og vel hannað 192,4 fm einbýlishús með
41,9 fm innbyggðum bílskúr og góðri
lofthæð. Afhendist fokhelt en fullfrágengið
að utan. V. 29,8 m. 5267

NÝBÝLAVEGUR 277 fm atvinnu-
húsnæði á 2. hæð, í fastri útleigu. V. 39,9
m. 4925

AKUREYRI - ORLOFSÍBÚÐ. Hafn-
arstræti 100. 2ja herbergja 54 fm íbúð á 2.
hæð Húsið allt endurnýjað 2003/04. Ágætt
opið eldhús með fallegum ALNO innrétt-
ingum. V. 10,6 m. 5219

SUMARHÚS

SYÐRI -REYKIR Gott 50 fm sumarhús
á 5900 fm leigulóð við Syðri-Reyki í
Bláskógabyggð. Staðsetning er frábær á
jaðarlóð og áin Fullsæll rennur meðfram og
það liggur við að hægt sé að renna fyrir fisk
af veröndinni. V. 12,5 m. 5244

SVÍNADALUR Nýtt 80 fm sumarhús á
4100 fm leigulóð á fallegum útsýnisstað.
Verönd og heitur pottur. V. 12,9 m. 4772

EIGNARLÓÐIR VIÐ YTRI RANGÁ
Eignarlóðir í stórbrotnu umhverfi á bökkum
Ytri Rangár.Möguleiki á 50-100 % láni til 12
mánaða án vaxta á ákveðnum lóðum. Verð
frá kr. 470 þús. pr. ha. Sjá nánar á
www.heklubyggd.is 4483

GLÆSIEIGN Í MIÐBÆNUM

Ný og glæsileg 4ra herbergja, 136 fermetra íbúð á 2. hæð í endurbyggðu fjölbýlishúsi við Lauga-
veginn. Íbúðin skiptist í stórt opið rými stofu, borðstofu og eldhús með útgengi út á svalir, mjög
rúmgott herbergi með fallegu baðherbergi innan herbergis. Stórir fataskápar. Annað rúmgott
herbergi. Gestasalerni,flísar á gólfi. Eldhúsinnrétting, svört sprautulökkuð. Eldhústæki eru
vönduð og með stáláferð á tvöfaldri gaseldavél og háf. Mjög vandaður frágangur einkennir
íbúðina þar sem hvergi hefur verið til sparað. Þetta er glæsieign fyrir vandláta.
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BURKNAVELLIR - SÉRINNG.
Falleg 119,1 fm endaíbúð í 8 íbúða
húsi. 3 sv.herb. Góð staðsetning í
jaðri byggðar. Verð 27,9 millj.
5420

SUÐURVANGUR - FALLEG 95
fm íbúð á 2. hæð á góðum stað við
hraunjaðarinn. 3 sv.herb. Vestur-
svalir. Verð 17,9 millj.  10055

ELDRI BORGARAR

HJALLABRAUT 33 - HAFN-
ARFJ. Stærð 69,3 fm Verð 18,9
millj. 9643

HAMARSBRAUT - TVÆR
ÍBÚÐIR Sérlega fallegt og vel við-
haldið einbýli með tveimur samþ.
íbúðum og góðum bílskúr á frá-
bærum stað. Verð 28,7 millj. 9939

FURUVELLIR - GLÆSILEGT
234,2 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsileg eign á góðum
stað. Verð 49,9 millj. 5258

BREIÐVANGUR - LAUST
FLJÓTLEGA Gott 170,3 fm rað-
hús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Góð
staðsetning. Verð 36,6 millj. 9760

SMYRLAHRAUN - m/BÍL-
SKÚR 146 fm neðri hæð ásamt
bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð
32,5 millj. 5278

ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA
Ný og falleg 126,6 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílag. 4
sv.herb. Sérinngangur. Verð 28,9
millj. 10045

KIRKJULUNDUR - GARÐA-
BÆ Falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílag. Sérinngangur.
Góð staðsetning, stutt í alla þjón-
ustu. Verð 23,5 millj. 10019120

STEINAHLÍÐ - GLÆSILEGT -
LAUST STRAX 179,1 fm einbýli
með bílskúr á góðum stað. 4
sv.herb. Verandir og pottur. Eign í
algjörum sérflokki. Verð 52,9 millj.
9910

VATNSENDABLETTUR -
SVEIT Í BORG Sérlega glæsilegt
og skemmtilega hannað einbýli á
frábærum stað með útsýni yfir
vatnið, Bláfjöllin og Heiðmörkina.
5283

VESTURBERG - AUKAÍBÚÐ
Fallegt 210,4 fm raðhús ásamt bíl-
skúr og aukaíbúð. 4 sv.herb. Verð
39,5 millj. 9715

ÖLDUSLÓÐ - LAUS FLJÓTL.
128,6 fm efri hæð ásamt bílskúr.
Sérinng. 3 sv.herb. Stutt í skóla og
leiksskóla. Verð 24,9 millj. 3157

BREIÐVANGUR - M/BÍL-
SKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm
endaíbúð með bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning, stutt í skóla og
þjónustu. Verð 24,9 millj. 10068

EINBÝLI

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
240 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Fullb. að utan fokhelt að
innan. Verð 33,9 millj. 9977

FAGRIHVAMMUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign
sem skiptist í tvær samþykktar
íbúðir og bílskúr á frábærum stað.
Verð 69 millj. 9906

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
Nýtt 218,4 fm einbýli ásamt bílskúr
á jaðarlóð. 4 sv.herb. Fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð
31,5 millj. 5243

TRÖLLATEIGUR - MOS-
FELLSBÆR 165,5 fm endarað-
hús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Fal-
leg eign á góðum stað. Verð 40,9
millj. 9699

LANGEYRARVEGUR - LAUS
100,3 fm neðri hæð í tvíbýli á góð-
um stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Verð 18,0 millj. 3390

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI Falleg 100
fm endaíbúð á efstu hæð á frá-
bærum útsýnisstað. 3 sv.herb.
Verð 19,5 millj. 10036

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heildar-
stærð 348 fm. Flott eign á góðum
stað. Verð 52,5 millj. 10099

ÞRÚÐVANGUR - FALLEGT
173 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsilegur garður og ver-
önd. Verð 40,9 millj.   9787

RAÐ- OG PARHÚS

ÖGURÁS - GARÐABÆR
Glæsil.fullbúið 222 fm parhús með
bílsk. á góðum stað efst í ásunum.
3 sv.herb. Verð 53,8 millj. 10096

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýlegt 210 fm raðhús með bílskúr.
3-4 sv.herb. Falleg eign sem vert
er að skoða. Verð 39,9 millj. 4319

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR
138,8 fm hæð og ris í skemmtilegu
tvíbýli. 4 sv.herb. Gott útsýni. Verð
26,9 millj. 3453

HJALLABRAUT - ÚTSÝNI
Góð 108,5 fm íbúð í góðu fjölbýli.
3 sv.herb. Frábært útsýni. Stutt í
skóla og þjónustu. Verð 18,9 millj.
10010

GVENDARGEISLI - GLÆSI-
EIGN Stílhreint, vandað og sér-
lega fallegt 296 fm einbýli á einni
hæð með tvöföldum bílskúr. 4 stór
sv.herb. Nútímaleg og flott hönn-
un. 10098

FURUVELLIR - FALLEGT
205,6 einbýli ásamt bílskúr. 5
sv.herb. Fallegar innréttingar. Góð
staðsetning. Verð 45,8 millj. 9771

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Glæsilega hannað 201 fm raðhús
með bílskúr. Fullbúið að utan og
tilbúið til innréttinga að innan. Verð
35 millj. 10079

VÖRÐUBERG - FALLEGT
168,6 fm raðhús ásamt bílskúr. 3
sv.herb. Falleg lóð og verönd. Verð
36,9 millj. 5297

MÓABARÐ - SÉRINNGANG-
UR Björt og falleg 119 fm neðri
hæð í góðu húsi. 3 sv.herb. Stórar
stofur. Verð 23,7 millj.  5129

LANGEYRARVEGUR - Mikið
endurnýjuð 66 fm efri hæð og ris.
2 sv.herb. möguleiki á 3. Sérinn-
gangur. Verð 18,9 millj. 10014

ÖLDUGATA - Gott 165 fm ein-
býli á góðum stað. 5 sv.herb.
3680

SUÐURGATA - FJÁRFEST-
ING 90,5 fm parhús sem skiptist í
tvær íbúðir, kjörið til útleigu. Verð
17,9 millj. 9776

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm parhús
m/möguleika á tveimur íbúðum. 7
sv.herb. Verð 41,9 millj. 5368

HÆÐIR

HVERFISGATA - RVÍK Nýjar,
fullbúnar og glæsilegar íbúðir í
miðbænum. Vandaðar innréttingar
og gólfefni. Verð frá 29,9 millj.

SUÐURGATA - LAUS Stærð
172,2 fm. 3 sv.herb. Sérinngangur.
Falleg eign á góðum stað. Verð
33,5 millj. 3110

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Talsvert endurnýjuð 135 fm íbúð á
jarðhæð með bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verönd. Verð 23,7
millj. 9983

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 63 millj. 10046

ÁLFKONUHVARF - GLÆSI-
LEGT 272 fm einbýli ásamt bíl-
skúr. 4 sv.herb. Frábær útsýnis-
staður. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 56,0 fm 9711

BLIKAÁS - GLÆSILEGT
Glæsilegt fullbúið parhús á frábær-
um útsýnisstað innst í botnlanga
við opið svæði. Verð 44,9 millj.
10015

LAUFVANGUR - M/BÍLSKÚR
141,7 fm neðri hæð ásamt bílskúr
á góðum stað. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 9756

4RA TIL 7 HERB.

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 106 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3. hæð. Suðursvalir.
Laus strax. Verð 18,1 millj. 10084

STEKKJARBERG - FALLEG
92,3 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
á góðum stað í Setbergi. 3
sv.herb. Gott ástand á húsi og
sameign. Verð 21,9 millj. 9975

LANGEYRARVEGUR Fallegt og
mikið endurnýjað einbýli sem
skiptist í tvær samþ. íbúðir. Verð
32,4 millj. 10017

VALLARBARÐ - M/BÍLSKÚR
Fallegt 207 fm einbýli ásamt bíl-
skúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 44,9 millj. 4863

STEKKJARHVAMMUR -
FALLEGT 184,8 fm raðhús með
bílsk. 4 sv.herb. Suðurverönd.
Góður staður Verð 38,5 millj. 9967

KELDUHVAMMUR - SÉR-
INNG. Falleg 112,7 fm miðhæð í
þríbýli. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
9740

ÖLDUGRANDI - RVÍK Falleg
og mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð
ásamt stæði í bílskýli. 3 sv.herb.
Óinnréttað ris, möguleiki á stækk-
un. Verð 27,5 millj. 9806

BREIÐVANGUR - 6 HERB.
Falleg 155 fm íbúð með bílskúr. 4
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 24,5 millj. 9962

ÖLDUTÚN - TVÆR ÍBÚÐIR -
LAUST STRAX 222 fm einbýli
með aukaíbúð og bílskúr. 6
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 43,9 millj. 4663

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3
fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 44,9
millj. 9722

HJALLABRAUT - AUKAÍBÚÐ
296,6 fm raðhús ásamt bílskúr og
aukaíbúð. 6 sv.herb. Góð stað-
setning. Verð 44,5 millj. 3766

STEKKJARHVAMMUR -
LAUS FLJÓTL. Falleg 179,6 efri
hæð ásamt bílskúr. Sérinngangur.
4 sv.herb. Verð 31,9 millj. 5557

STEKKJARBERG - ENDAÍ-
BÚÐ Björt og falleg 103,5 fm end-
aíbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli á góð-
um stað. 4 sv.herb. Verð 24,9 millj.
10054

MIÐVANGUR - FALLEG 125,8
fm íbúð á 1. hæð í klæddu fjölbýli.
3 sv.herb. Yfirbyggðar svalir. Verð
23,7 millj. 9933

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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ÞRASTARÁS - SÉRINNG. 126
fm endaíbúð á 1. hæð ásamt bíl-
skúr. 3 sv.herb. Falleg eign í góðu
húsi. Verð 25,9 millj. 9911

HVAMMABRAUT - M/BÍLA-
GEYMSLU Falleg og björt 111 fm
íbúð á 2. hæð, ásamt aðgang að
sameiginlegu bílskýli. 3 sv.herb.
Sólstofa og góðar svalir. Verð 19,9
millj. 5538

AKURVELLIR - GLÆSILEG
Fullbúin 92 fm íbúð á 2. hæð.
Parket og flísar. Suðurvalir. Nudd-
baðkar. Verð 18,5 millj. 10008

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ
Mikið endurnýjuð 96 fm íbúð á
efstu hæð. 2 sv.herb. Flott útsýni.
Verð 17,5 millj. 5438

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI FALLEG
66 fm íbúð á 3. hæð. Parket og
flísar. Suðvestursvalir, flott útsýni.
Verð 14,9 millj. 5553

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
116,4 fm atvinnubil ásamt ca 60
fm millilofti á góðum stað. Verð
17,8 millj. 9797

SUNNUVEGUR - FALLEG
115,3 fm n.h. í góðu þríbýli í mið-
bænum. 3 sv.herb. Suðursvalir.
Verð 26,0 millj.  3391

STRANDVEGUR - GARÐA-
BÆR 118 fm íbúð ásamt stæði í
bílageymslu á góðum útsýnisstað í
Sjálandi. Verð 39,5 millj. 4826

BIRKIHLÍÐ - ENDAÍBÚÐ Sér-
lega falleg 82 fm endaíbúð á góð-
um stað. 2 sv.herb. Suðaustursval-
ir. Verð 19,5 millj. 9982

FLÉTTURIMI - REYKJAVÍK
140,6 fm endaíbúð ásamt stæði í
bílskýli. 2 sv.herb. Laus strax. Verð
21,9 millj. 5225

ERLUÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg 62,4 fm íbúð á 1. hæð í 6
íbúða húsi. Verönd m/skjólveggj-
um. Verð 16,5 millj.  3972

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK
172,6 fm atv.húsnæði, fullbúið að
utan og tilb. til innréttinga að inn-
an. Verð 15,0 millj. 9650

SÓLVALLAGATA - FALLEG
98,3 fm íbúð í talsvert endurnýjuðu
húsi. 2 sv.herb. Tvennar svalir.
Verð 23,9 millj.  9793

ESKIVELLIR - GLÆSILEG
107,7 fm íbúð á 3. hæð ásamt
stæði í bílageymslu í lyftuhúsi. 3
sv.herb. Verð 21,9 millj.  4962

HRAUNBÆR - FALLEG 97,8
fm íbúð á 2. hæð ásamt herb. í kj.
Gott útsýni. Húsið klætt að utan.
Verð 19,8 millj.  9941

2JA HERB.

SUÐURGATA - STÚDÍÓ Góð
25 fm stúdíó-/einstaklingsíbúð á
jarðhæð í miðbæ Hafnarfjarðar.
Verð 8,5 millj. 10053

ÞRASTARÁS - LAUS STRAX
Falleg og vel hönnuð 69,4 fm íbúð
á jarðhæð. Sérinng. og verönd.
Verð 16,9 millj. 4878

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
100 fm atv.húsnæði. Stórar inn-
keyrsludyr, mikil lofthæð. Verð 9,2
millj. 9644

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-
búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Sérsmíð-
aðar eikarinnréttingar, parket og
flísar. Verð 24,9 fm 9754

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verönd. Verð 26,5 millj.
2540

BURKNAVELLIR - FALLEG
Falleg og rúmgóð 91 fm íbúð á 1.
hæð á góðum stað. 2 sv.herb.
Verð 19,5 millj.  9938

VESTURBERG - RVÍK Falleg
63,6 fm íbúð á 3. hæð. Frábært út-
sýni. Verð 13,7 millj. 10047

SMÁRABARÐ - SÉRINNG. -
LAUS STRAX Falleg 59 fm íbúð
á 1. hæð í nýlega litlu fjölbýli. Ver-
önd. Verð 15,9 millj. 2520

JÓNSVÖR - VOGUM 491,2 fm
atv./skrifstofuhúsnæði í góðu
ástandi að innan og utan. Verð
44,0 millj. 9640

ESKIVELLIR - GLÆSILEG
93,4 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði
í bílageymslu. 2-3 sv.herb. Sér-
inng. Verð 20,7 millj. 4637

3JA HERB.

HJALLABRAUT - RÚMGÓÐ
107,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Gegnheilt parket. Suðursvalir. Verð
18,4 millj. 9841

LÓMASALIR - KÓPAVOGUR
90% LÁN 103,7 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílageymslu. 2
sv.herb. Verð 24,9 millj.  9783

ESKIVELLIR - GLÆSILEG
Sérlega falleg, vönduð og fullbúin
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Sólríkar
flísalagðar svalir. Verð 18,5 millj.
10032

ATVINNUHÚSNÆÐI

HVALEYRARBRAUT - HFJ.
60 fm atvinnubil með lofthæð upp í
4 m. Góðar innkeyrsludyr. Laust
fljótlega. Verð 8,8 millj. 10092

FORNUBÚÐIR - HFJ. 360 fm
atv.húsnæði sem skipta má niður í
þrjú 120 fm bil m/möguleika á
millilofti. Tilboð óskast. 5473

ÁLFASKEIÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg 150,8 fm endaíbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Tvennar
svalir. Verð 24,5 millj. 9719

ÞÓRUFELL – RVÍK Rúmgóð og
falleg 78 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð. Verð 14,3 millj.

EYRARHOLT - ÚTSÝNI Falleg
91,1 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli.
2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð 18,7
millj. 2527

ÞRASTARÁS - BÍLA-
GEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð. Séringangur. Stæði í bíla-
geymslu. Verð 18,5 millj. 9973

RAUÐHELLA - HFJ 109,2 fm
bil og 50 fm milliloft (íbúð í dag).
Góð innkeyrsluhurð, góð lofthæð.
Verð 18,5 millj. 10080

NÝBÝLAVEGUR - KÓPAVOG-
UR 277,3 fm atv.húsnæði á 2.
hæð. Innréttað sem gistiheimili og
er allt í útleigu. Verð 39,9 millj.
5351

BURKNAVELLIR - FALLEG
102,4 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj.  9702

DREKAVELLIR - GLÆSILEG
Ný fullbúin 100 fm íbúð á 6. hæð í
nýju lyftuhúsi. Stórar suðursv., frá-
bært útsýni. Verð 21,0 millj. 10127

DAGGARVELLIR - NÝ OG
FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. 2 sv.herb. Verð 21,9 millj.
4374

SUÐURHVAMMUR - ÚTSÝNI
Falleg 71,3 fm penthouse íbúð.
Góðar svalir. Flott útsýni. Verð
16,9 millj. 9955

RAUÐHELLA - HFJ. 147-275
fm atvinnuhúsnæði á góðum stað.
Mjög stór malbikuð lóð, gott úti-
pláss/gámapláss. Verð frá 22,3
millj. 10021

SUMARHÚS

BREIÐAGERÐI - 40 fm sumar-
hús og geymsluskúr á 7.200 fm
eignarlóð við Vatnsleysuströnd.
Verð 5,9 fm. 10050

VALLARBRAUT - MEÐ BÍL-
SKÚR 148,5 fm íbúð á 1. hæð
ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 30,9 millj. 9670

GRENSÁSVEGUR - RVÍK 74
fm íbúð á 4. hæð. 2 sv.herb. Íbúðin
þarfnast viðhalds að innan. Verð
15,6 millj. 10076

SUÐURVANGUR - FALLEG
100,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Suðursvalir. Verð 18,5 millj. 9658

MIÐVANGUR - LYFTA 67,3 fm
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Norður-
bænum. Frábært útsýni. Verð 14,9
millj. 9932

DALSHRAUN - HAFNARFJ.
Sérlega vel staðsett 115,7 fm
atv.húsnæði. Verð 15,9 millj. 9998

BORGARLEYNIR - GRÍMS-
NESI Stærð 109,3 fm Verð 18,5
millj. 9822

BREIÐVANGUR - FALLEG
122,2 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli. 4 sv.herb. Verð 21,9 millj.
9659

HJALLABRAUT - ENDAÍBÚÐ
Falleg 99 fm 3ja-4ra herb. íbúð á 2.
hæð. 2. sv.herb. Góðar suðursval-
ir. Verð 18,5 millj. 10044

BREIÐAVÍK - REYKJAVÍK -
LAUS LAUS STRAX Falleg 110,5
fm íbúð á jarðhæð ásamt stæði í
bílskýli. 2 sv.herb. Verð 20,9 millj.
9629

HERJÓLFSGATA - LAUS Ný
og falleg 57 fm íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. Sjávarútsýni. Verð 19,8
millj. 9931

STEINHELLA - HAFNARFJ.
Glæsilegt 1.320 fm atvinnuhús-
næði á besta stað í helluhrauni.
Möguleiki á 600 fm millilofti. Átta
stórar innkeyrsluhurðar. 9942

AUSTURBRÚNIR - GRÍMS-
NES OG GRAFNIGSHREPP-
EIGNARLÓÐ - SÚ SÍÐASTA
Stærð 6.417,5 fm Verð 4,8 millj.
9801

BRATTAKINN - SÉRINNG.
111,2 fm hæð/ris í þríbýli. Rólegur
staður, gott útsýni. 3 sv.herb. Verð
21,2 millj. 2426

KRÓKAHRAUN - FALLEG
Talsvert endurnýjuð 88,8 fm íbúð á
frábærum stað í miðbæ Hfj. 2
sv.herb. Verð 20,5 millj.  10018

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg og björt 85,1 íbúð á jarð-
hæð. 2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð
19,9 millj. 5475

VALLARBARÐ - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 70,9 fm endaíbúð á
3. hæð. Gott útsýni. Verð 15,5
millj. 9790

FORNUBÚÐIR - HFJ. Stærð
180,0 fm m/millilofti. LAUST
STRAX. Verð 22,0 millj. 9612

TJARNHOLTSMÝRI -
GRÍMSNESI Stærð 105 fm Verð
19,9 millj. 9725

NÝTT

NÝTT

NÝTT



LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

BAÐSVELLIR – EINBÝLI 179
fm m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5
millj.

STAÐARHRAUN - ENDUR-
NÝJUÐ 96 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Verð 14,9 millj. 9957

ARNARHRAUN - LAUST
STRAX Stærð 170,2 fm. 4
sv.herb. Verð 25,9 millj. 9924

SUÐURVÖR - PARHÚS Stærð
147,5 fm. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
4436

ÁSABRAUT - EINBÝLI/TVÍ-
BÝLI Stærð 216 fm. 5 sv.herb.
Verð 25,9 millj. 9909

AUSTURHÓP - EINBÝLI Stærð
230 fm. 4 sv.herb. Verð 26,0 millj.
9811

VÍKURBRAUT - LAUS STRAX
- LÆKKAÐ VERÐ Stærð 54,7
fm. 2 sv.herb. Verð 8,7 millj. 9796

GERÐAVELLIR - PARHÚS
Stærð 88,6 fm. 2 sv.herb. Verð
16,9 millj. 9773

MÁNAGERÐI - 2JA ÍBÚÐA
HÚS Stærð 244,4 fm Verð 31,7
millj. 9770

VESTURHÓP - EINBÝLI Stærð
205,2 fm. 4 sv.herb. Verð 23,9 millj.
9757

ARNARHRAUN - PARHÚS
Stærð 137,1 fm. 3 sv.herb. Verð
23,9 millj. 9720

ÁSABRAUT - 3JA HERB.
Stærð 88,2 fm Verð 17,8 millj.
9716

NORÐURVÖR - EINBÝLI Stærð
151,1 fm. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj.
9689

AUSTURHÓP 14 OG 18 - EIN-
BÝLI Stærð 209,0 fm. 4 sv.herb.
Verð 24,9 millj. 9656

TÚNGATA - NEÐRI HÆÐ
Stærð 90,2 fm. 2 sv.hérb. Verð
15,9 millj. 4658

SUÐURHÓP - PARHÚS Stærð
160,0 fm Verð 20,3 millj. 9634

ÁSABRAUT - 3JA HERB.
Stærð 96,9 fm. Verð 19,9 millj.
5194

RÁNARGATA - EINBÝLI Stærð
216,9 fm. 4 sv.herb. Verð 28,5 millj.
5528

MIÐHÓP 8 - 14 - RAÐHÚS
Stærð 154,3 fm. 3 sv.herb. Verð
16,5 millj. 5487

HEIÐARHRAUN - PARHÚS
Stærð 130,5 fm með bílskúr. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj. 5436

ÁSVELLIR - LAUST STRAX
Stærð 156,8 fm. Verð 25,7 millj.
5371

ÁSABRAUT - EINBÝLI Stærð
157,8 fm. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
. 3991

STAÐARVÖR - EINBÝLI Stærð
135,8 fm. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245

ARNARHRAUN - EINBÝLI
Stærð 159,9 fm. 4 sv.herb. Verð
17,5 millj. 5211

STAÐARHRAUN - RAÐHÚS
Stærð 139,4 fm. 3 sv.herb. Verð
19,9 millj. 3566

HÖSKULDARVELLIR - EIN-
BÝLI Stærð 177,7 fm með bílskúr.
4 sv.herb. Verð 23,9 millj. 2121

MÁNASUND - EINBÝLI Stærð
135,4 fm. 4 sv.herb. Verð 18,4 millj.
5130

BLÓMSTURVELLIR - EINBÝLI
Stærð 176,4 fm. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 5114

SÓLBAKKI - EINBÝLI Stærð
92,6 fm Verð 15,9 millj. 2149

DALBRAUT - PARHÚS Stærð
51,5 fm. 2 sv.herb. Verð 8,5 millj.
2991

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJ-
UÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
17,9 millj. 4027

VOGAR

ÆGISGATA - PARHÚS Stærð
146,6 fm með bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 23,9 millj. 4589

HOFGERÐI - PARHÚS
Stærð126 fm m/bílskúr. 2 sv.herb.
Verð 23,9 millj. 9738

SUÐURGATA - EINBÝLI Stærð
214 fm. 5 sv.herb. Verð 28,6 millj.
9971

HÓLAGATA - EINBÝLI Stærð
154,5 fm. 3 sv.herb. Verð 25,5 millj.
3574

HEIÐARGERÐI - PARHÚS
Stærð 171,3 fm. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 9765

VOGAGERÐI - 2JA HERB.
Stærð 59,3 fm Verð 10,9 millj.
9615

LYNGDALUR - EINBÝLI Stærð
209,0 fm. 4 sv.herb. Verð 25,9 millj.
9655

MIÐDALUR 10 -12 - RAÐ-
HÚS Stærð 153,7 fm. 3 sv.herb.
Verð 18,9 millj. 5480

HOFGERÐI - EINBÝLI Stærð
181,9 fm. 3 sv.herb. Verð 26,9 millj.
5352

REYKJAN.BÆR

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI
Stærð 260,3 fm. 5 svefnherb.
LAUST FLJÓTLEGA. Verð 28,8
millj. 9945

TJARNARBRAUT - 4RA
HERB. Ný íbúð. Stærð 100,5 fm á
2. hæð. 3 sv.herb. Verð 17,9 millj.
9946

LÓMATJÖRN 5 - EINBÝLI
Stærð 163,9 fm. 4 sv.herb. Verð
20,0 millj. 9794

HEIÐARBRAUT - ENDARAÐ-
HÚS Stærð 185 fm. 5 sv.herb.
Verð 29,7 millj. 9709

HEIÐARHOLT - 2JA HERB.
Stærð 60,5 fm Verð 9,2 millj. 9685

GARÐUR

ÓSBRAUT - GARÐUR Stærð
198,0 fm. 4 sv.herb. Verð 20,9 millj.
5088

SANDGERÐI

SUÐURGATA - EFRI HÆÐ
Stærð 113,0 fm. 2 sv.herb. Verð
14,0 millj. 5339

BREKKUSTÍGUR - NEÐRI
HÆÐ Stærð 135 fm. 4 sv.herb.
Verð 14,5 millj. 5338

LANDIÐ

BÚÐARSTÍGUR - EYRAR-
BAKKI 173,6 einbýli með bílskúr.
4 sv.herb. Verð 15,9 millj. 10059

HOLTAGATA - DRANGSNESI
Stærð 189,6 fm Verð 9,9 millj.
9745

HAFNARBRAUT - BÍLDU-
DALUR Stærð 111,8 fm Verð 4,5
millj. 5341

ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fal-
legt og snyrtilegt 119,4 fm einbýli á
einni hæð. Húsið hefur verið haldið
vel við bæði að utan og innan.
Laust við kaupsamning. Verð kr.
4,4 millj. 3536

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –

NÝTT

NÝBYGGINGAR

DREKAVELLIR 12 - HFJ. Full-
búnar 4ra herb. sérhæðir, verð frá
32,5 millj. Afhending við kaupsamn.
5533

BERJAVELLIR 1 - HFJ. Glæsi-
legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
frá 19,2 millj. 5451

BERJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg-
ar 2ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá
16,9 millj. 5476

FJÓLUVELLIR 2-4 - HFJ.
Glæsilega hönnuð raðhús á einni
hæð m/bílskúr, verð frá 29,9 millj.
5395

DREKAVELLIR 6 - HFJ. Glæsi-
legar 4ra og 5 herb. sérhæðir, verð
frá 28,5 millj. 5353

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.
244 fm raðhús á einni hæð m/bíl-
skúr, verð frá 30,4 millj. 5401

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg
og vönduð 4ra herb. íbúð á jarð-
hæð m/sérinng. Verð 29,3 millj.
5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsi-
legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
frá 17,3 millj. 5298

AKURVELLIR 1 - HFJ.
Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúð-

ir, verð frá 24,8 millj. 5260

EINIVELLIR 7 - HFJ. Fallegar
4ra herb. íbúðir, verð frá 23,4 millj.
5159

DREKAVELLIR 18 - HFJ.
Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir,
verð frá 19,1 millj. Afhending við
kaupsamn. 4856

KIRKJUVELLIR 5 - HFJ. Bjartar
og fallegar 4ra herb. íbúðir, verð frá
21,5 millj. AÐEINS TVÆR EFTIR
4679

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ.
Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
19,4 millj. Afhending í nóv.-des.
4467

DREKAVELLIR 26 - HFJ.
Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
24,9 millj. Afhending við kaupsamn-
ing. 4310

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

Opið virka daga
kl. 9–18

Fr
um

HÖFUM Á SKRÁ ALLAR
GERÐIR NÝBYGGINGA,

ALLT AÐ 90% LÁN

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR

– Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala –
skoðum og verðmetum samdægurs!



Dverghamrar
Grafarvogur

Verð: 27,7
Stærð: 120,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1988

Brunabótamat: 14,5
Bílskúr: Já

Remax Búi kynnir:Falleg 97,1 m2 sérhæð í vinsælu hverfi, Hamrahverfinu Grafavogi Falleg 3ja herbergja
sérhæð í tvíbýli,ásamt 23,6 m2 bílskúr.Sér inngangur.Komið inn í forstofu.Þaðan er gengið inn í rúmgott
hol.  Eldhús  með  hvítri  innréttingu  og  borðkrók.  Stofa  með  útgengi  út í  sólstofu  með  heitum  potti.
Svefnherbergisgangur.   Baðherbergi  með innréttingu,  baðkari  og sturtu.  Fínt  barnaherbergi  með skáp.
Hjónaherbergi með góðum skápum. Þvotthús er við anddyri.Góður garður.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Frábær staðsetning

Verð: 29,9
Stærð: 200

Fjöldi herbergja: 9
Byggingarár: 1930

Brunabótamat: 21700000

Höfn
í Melasveit

RE/MAX  Búi  kynnir  fagurlega  uppgert  200  fm  einbýlishús,  Höfn í  Melasveit,byggt  árið  1930  staðsett  í
einstakri  náttúruparadís  niður  við  sjóinn  beint  undir  Hafnarfjallinu.Stutt  að  fara  til  Akranes,  Borgarnes  og
Reykjavíkur.  Fallegir  djúpir  gluggar  og  bjartar  smekklegar  vistarverur.  Ævintýralegur  garður,  með
tjörnum,heitum  potti,  litlum  kofum  fyrir  hænur  og  kanínur,  ævintýrakastala  fyrir  börn,  skemmtilegir
göngustígar og fjölbreyttur gróður. Húsið er á 5052 fm leigulóð og er mikið endurnýjað að innan sem utan.
Húsið skiptist í aðalhæð, efri hæð og kjallara. Á hæð hússins eru fyrst forstofa, baðherbergi með sturtu og
hol.Hjarta  hússins  er  stórt  eldhús  með  dökkri  viðarinnréttingu  með  granítborðplötu  og  fallegum  lausum
skápum  sem  passa  vel  við  stíl  hússins.Inn  af  eldhúsinu  er  búr  með  glæsilegum  gömlum  glerskáp.   2
stofur.Flísar á allri  hæðinni.  Úr holi  er stigi  upp á efri  hæð og niður í  kjallara. Á efri  hæð eru fjögur björt og
rúmgóð  svefnherbergi  með  fallegum  gluggum. 3  herb.  eru  með  gólfborðum 1  með  nýl.  gólfdúk. Í  risi  er
manngengt geymsluloft. Í kjallara eru 2 svefnherbergi,fataherbergi geymsla,salerni, þvottahús með útgengi í

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasaliBÚI
Ævintýralegt tækifæri

garðinn.

Hraunbær 102 b
110 Reykjavík

Verð: 17,5 m
Stærð: 97 m3

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 12.800.000
Bílskúr: bílageymsl

Remax  Búi  kynnir  snyrtilega 4  herbergja  íbúð í  þessu  fjölskylduvæna  hverfi  í  Árbæ.  Stutt í  náttúrulegt
umhverfi, útivist og alla þjónustu. Endaíbúð á vestari enda fjölbýlishúss. Björt stofa með nýlegu parketi,
suðvestursvölum og útsýni. 3 svefnherbergi  með parketi.  Gott skápapláss. Snyrtilegt eldhús með ljósri
innréttingu  og  nýlegum  dúk á  gólfi.  Rúmgott  þvottahús/búr  með  glugga  inn  af  eldhúsi.  Baðherbergi
flísalagt að hluta, nýleg innrétting. Geymsla og bílageymsla í sameign. Lágt fermetraverð, góð eldri lán.

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús sunnudag kl. 17-17:30í dag kl. 17-17:30

Álfholt 22
220 Hafnarfjörður

Verð: 21,9
Stærð: 107,3 m3
Fjöldi herbergja: 4

Byggingarár: 1993
Brunabótamat: 16.450.000

RE/MAX  Búi  kynnir  bjarta  og  fallega  4   herb.  íbúð á  jarðhæð  með  sér  inngangi  og  garði á
fjölskylduvænum stað í  Hafnarfirði.  Nánari  lýsing: forstofa,  stór og björt  stofa með stórum gluggum og
aðgangi út í garðinn. Hér er notalegt fyrir smáfólkið að valsa inn og út að vild. Eldhúsið er bjart og fallegt
með  góðum  borðkrók.  Rúmgott  þvottaherbergi  og  geymsla  innan  íbúðar.  Hjónaherbergi  með  góðum
skápum, tvö rúmgóð barnaherbergi án skápa. Eikarparket á allri íbúðinni nema flísar á baði og forstofu.

Anna Margrét
Sölufulltrúi

892 0684
annamargret@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 16-16:30Frábær fyrir barnafólk!!

Meðalholt 19
Reykjavík

Verð: 21,4
Stærð: 84,2

Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1942
Brunabótamat: 10

Remax  Búi  Kynnir:Þriggja  herbergja  íbúð  með útleigu  herbergi á  þessum vinsæla  stað.  Sameiginlegur
inngangur,  teppalagður  stigi  upp á  efrihæð.  Komið  er  inn á  dúklagðan  gang,fataskápur.Bað  flísalagt
,sturta. Svefnherbergi með góðum skápum og dúk á gólfi.Tvær samliggjandi stofur dúkur á gólfi. Gömul
innrétting er í eldhúsi, dúkur á gólfi og tengi fyrir þvottavél og þurrkara er í eldhúsi. Í kjallara er herbergi
með eldhúsi og baðherbergi sem er leigt út.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Opið hús 15,00-15,30















Hús þar sem allir geta búið

Þessa dagana er verið að ljúka við 
grunnmyndir að leikskólabygg-
ingu í Búðardal að því er fram 
kemur í Skessuhorni. Það verður 
fyrsta sérhannaða byggingin til 
þeirra nota sem reist verður í Döl-
unum. Húsið verður væntanlega 
356 fermetrar að stærð og á að 
rísa við hliðina á Dalabúð. Áform-
að er að leikskólinn verði tveggja 
deilda og rúmi öll þau börn er 
þurfa leikskólapláss í sveitarfé-
laginu.

Vonir standa til að hægt verði 
að ljúka jarðvegsvinnu og grunni 
hússins fyrir jól það er að segja ef 
samningar nást um kostnað, en 
haft er eftir Skessuhorni að Gunn-
ólfi Lárussyni, sveitarstjóra Dala-
byggðar, þyki fyrstu kostnaðartöl-
ur í hærri kantinum og hyggist 
hann leita hagstæðari yilboða. 

Leikskóli 
byggður í 
Búðardal
Fyrsta leikskólahúsið í Dölum 
er á teikniborðinu.
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KAUPAUKI

32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhús-

innréttingum sem staðfestar 
eru í nóvember 2006


