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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Það er handtak í að gera upp heilt 
hús. Því hafa þau kynnst parið Eyþór 
Guðjónsson kvikmyndaframleiðandi og 
Ingibjörg Guðmundsdóttir viðskipta-
fræðingur.

Eyþór og Ingibjörg, sem kölluð er Inga, búa 
á Mánabraut 7, Kópavogi. „Þetta er gamalt 
hús sem við höfum tekið í gegn nánast frá 
grunni og endurbótum er reyndar ekki lokið 
enn,“ segir Eyþór glaðlega og býður í bæinn. 
Þegar nánar er grennslast um framkvæmd-
irnar kemur í ljós að ýmsir veggir hafa verið 
fjarlægðir, raf- og pípulagnir endurnýjaðar, 
ný gólfefni lögð, ný eldhúsinnrétting sett 
upp og baðherberginu breytt. 

Opið er úr eldhúsinu inn í stofu og því er 
nokkurs konar alrými í miðju húsinu. Stórt 
og mikið borð setur svip sinn á það. Að sögn 

húsráðenda er það sérsmíðað úr massívu 
parketti og er ekki minna en 200 kíló að 
þyngd. „Okkur finnst að eldhúsið eigi að vera 
miðpunktur heimilisins. Því vildum við vera 
með eitt stórt borð sem þjónar bæði sem eld-
húsborð og borðstofuborð,“ segir húsfreyj-
an.

Húsið er á einni hæð ef undan er skilinn 
kjallari sem nú er bæði notaður sem geymsla 
og nýtist líka börnunum á heimilinu ágæt-
lega sem sjónvarpsrými. Þar hafa þau meira 
að segja ekta bíóstóla í láni og ekki spillir 
það stemningunni.

Fjölskyldan er alsæl með húsið sem keypt 
var sumarið 2004. Það er reyndar að verða of 
lítið því nú er nýr erfingi á leiðinni. Eyþór 
segir þau þó alls ekki vera í söluhugleiðing-
um. „Við þurfum að bæta við plássið og við-
bygging er á teikniborðinu,“ segir hann og er 
greinilega ekki af baki dottinn í framkvæmd-
unum.  Frh. á síðu 2.

Bráðum á að byggja 
við á Mánabraut



Eyþór og Inga eru að ljúka 
endurbótum á húsi sínu á 
Mánabrautinni.

Húsið er byggt um 1960 og eins og 
títt var þá voru öll herbergi frekar 
lítil. Því hafa ýmsir veggir verið 
látnir fjúka eftir að það komst í 
eigu Eyþórs og Ingu. Innréttingar 
eru hvítar, bæði í eldhúsi og bað-
herbergi, og Inga kveðst vilja 
skapa heimilislegan blæ með 
fylgihlutum og bendir á að eikar-
borðið dempi líka hvíta litinn. 
„Innréttingarnar eru allar úr 
Smiðshögginu í Grindavík. Ég 
rakst á mynd af eldhúsinnréttingu 
frá því fyrirtæki í einhverju tíma-
riti og heillaðist af henni svo ég 
leitaði þangað,“ segir hún. 

Arinn setur svip á stofuna, 
fylltur með kertum. „Við áttuðum 
okkur á að við kveiktum eiginlega 
aldrei upp í arninum þannig að við 
fórum þá leið að nota frekar kerti 
og þau skapa mjög kósí stemn-
ingu,“ segir Inga. Þau segja ýmsa 
hafa hneykslast á þeim er þau 
máluðu yfir Drápuhlíðargrjótið 
fyrir ofan arininn. „Sumum finnst 
það eins og mannsmorð en okkur 

finnst það bara hrikalega flott 
svona og það finnst reyndar fleir-
um,“ segir Eyþór.  

Svefnherbergi Ingu og Eyþórs 
er búið einstaklega fallegum rúm-
fötum og auðvitað verður blaða-
maður að vita hvaðan þau eru. 
Inga gerir fúslega grein fyrir því. 
„Við fengum þau í Egginu á Smára-
torgi. Vinkona mín, Helga María, 
sem á línuna Lin Designe er þar 
með fyrsta flokks vörur. Hún 
hefur fengið íslenska hönnuði til 

að hanna fyrir sig, meðal annars 
mynstur með þjóðarblóminu holta-
sóleyju en þar sem rokkokóstíll-
inn er svo vinsæll núna þá fengum 
við okkur svoleiðis á rúmið.“
Að lokum er gamalt orgel myndað. 
„Við keyptum þetta orgel af Elvu 
Ósk leikkonu um leið og við keypt-
um af henni húsið og þetta hljóð-
færi hefur vakið mikla lukku,“ 
segir Inga og nefnir dæmi um það. 
„Um daginn voru þeir hjá okkur 
bræðurnir Gabe og Eli Roth og 
þeir töpuðu sér yfir því, þeim 
fannst hljómurinn í því svo sér-
stakur.“

Kveikja á kertum í arninum

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

4thfloorhotel
Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is
Vetrartilboð
1. nóvember - 1. maí

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

1 manns herbergi
2ja manna herbergi
Hópar 10+
Helgarferð

kr. 5.900
kr. 7.900
kr. 5.000 á mann
kr. 14.000 2 nætur í hjónaherbergi





Málverk, kristall, trémunir og tauþrykk eru 
meðal þess sem verslunin Af hjartans list í 
Brautarholti býður upp á. 

Leikið er á öll skilningarvit í gjafavöruversluninni Af 
hjartans list því léttur ilmur af grenikertum, epla-
glögg og piparkökum berst að vitum þegar komið er 
inn. Augun hafa líka úr miklu að moða og athyglin 
beinist fyrst að glæsilegum, tékkneskum ljósakrón-
um með halógenljósum. Verslunarkonan Katrín 
Gísladóttir kveðst einungis fá tvær til fjórar af hverri 
gerð þannig að ekki sé hætta á að eins krónur verði í 
öðru hverju húsi. Lampar og púðar með englamynd-
um og öðrum fögrum mynstrum eru frá Ítalíu komn-
ir, frá þekktum framleiðendum að sögn Katrínar. 
Einnig eru olíumálverk eftir ýmsa málara, þau eru 
einnig frá Ítalíu og flestir ættu að finna þar eitthvað 
við sitt hæfi. Amerískur sveitastíll einkennir dúka, 
handklæði og ýmsa heimilisvöru í versluninni. Við 
látum myndirnar tala sínu máli. 

Munir úr öllum áttum
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jólagjafir

Fyrsta flokks gæði 
og frábær verð

HLÝJAR

Dúnsængur 
og koddar
í miklu úrvali

Laugavegi 87 • símar 551 8740 & 511 2004

Gefðu hlýju



Fiskfars á fínu ver›i

Ævint‡ralegar fiskbú›ir

Hamraborg 14a • Skipholti 70
 Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100)

Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60

Nú er sannkalla› sprengitilbo› á d‡rindis
fiskfarsi í Fiskisögu og flví tilvali› a›
bjó›a upp á frábærar fiskbollur í kvöld.
Fljótlegra og betra ver›ur fla› ekki.

Fiskfars 390 kr. kílói›.



Félag fasteignasala

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is

SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI

IÐNAÐARHÚSNÆÐI - FJÁRSTERKIR KAUPENDUR

VERSLUNARHÚSNÆÐI

HÚSNÆÐI FYRIR FJÁRFESTA

Fasteignasvið:

– Sala og leiga á atvinnuhúsnæði.

– Sala jarða og landa.

– Umboðsaðilar fyrir TM Real Estate Group
sem er 10. stærsta byggingarfélag Spánar.

Forstöðumaður Jón Sigfús Sigurjónsson hdl.

Leitum fyrir fjársterka aðila að eignum með leigusamning-
um, sérstaklega heildar húseignir.

Vantar húsnæði 70-100 fm fyrir lítið þjónustufyrirtæki. Þarf
að vera vel staðsett t.d. í verslunarmiðstöð.

Vantar 100-200 fm verslunarrými á góðum stað miðsvæðis.

Leitum að 1000-1200 fm verslunarhúsnæði með góðu lager-
svæði, á svæði 108 Reykjavík.

Leitum að 400-600 fm húsnæði með háum innkeyrsludyr-
um fyrir vöruflutningafyrirtæki.

Leitum að 400-600 fm húsnæði með háum innkeyrsludyrum
og góðu útisvæði, fyrir verkstæði.

Leitum að 700-800 fm húsnæði fyrir léttan iðnað.
Staðsetning á Höfuðborgarsvæðinu.

Leitum að 700-1000 fm húsnæði fyrir prentsmiðju í Reykja-
vík eða Kópavogi.

Leitum að 1500 fm iðnaðarhúsnæði fyrir matvælafyrirtæki.
Þarf að vera snyrtilegt og i snyrtilegu umhverfi.

Leitum að 400-500 fm mjög góðu skrifstofuhúsnæði á
svæðum 101, 105 eða 108 Reykjavík.

Leitum að 6.000 - 8.000 fm skrifstofuhúsnæði á höfuðborg-
arsvæðinu.  Þarf að hafa góða aðkomu.  Eitt af sterkari fyrir-
tækjum í sinni grein.

Leitum að 10.000-12.000 fm skrifstofuhúsnæði, nýlegu eða
í byggingu, fyrir öflugt fyrirtæki á Reykjavíkursvæðinu. Þarf
að vera með góðu útisvæði og mörgum bílastæðum. Mjög
fjársterkir aðilar.

Fr
um

Frekari upplýsingar veittar hjá sölumönnum Viðskiptahússins

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Atli Viðar Jónsson
Sölumaður

Gsm: 898 2533
atli@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Óskum til hamingju með nýja húsnæðið

að Fornubúðum 5, Hafnarfirði



Fleiri eignir á skrá á neteign .is - Fleiri eignir á skrá á neteign .is - Fleiri eignir á skrá á neteign .is - Fleiri eignir á skrá á neteign .is

það gerist varla lægra
föst lág söluþóknun

159.900kr159.900kr..
auk vsk. samtals 199.076 krauk vsk. samtals 199.076 kr..

Björn Daníelsson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali Lögmat ehf. - lögmannsþjónusta

Þverholti 14 • 105 Reykjavík

Fr
um

Holtsgata í Reykjavík 

Falleg 2ja herb. íbúð, alls 51 fm á 3. hæð
í litlu fjórbýli. Rúmgott svefnherbergi.
Geymsla og þvottahús er í sameign.
Góð staðsetning. Verð 15,9 millj.

Hraunbær í Reykjavík 

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð, alls
81 fm á 2. hæð í fjölbýli. Rúmgóð svefn-
herbergi. Stórar svalir. Leiktæki í sam-
eiginlegum garði. Verð 18,9 millj.

NÝTT

Skógarás í Reykjavík

Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð, alls 66
fm. Flísar og parkert á gólfum. Suðvest-
ur pallur. Stutt í alla almenna þjónustu
og í fallega náttúru. Verð 16,9 millj.

NÝTT

Laugarnesvegur í Rvík 

Falleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð, alls
44 fm. Parket og flísar á gólfum. Stór
sameiginlegur garður. Góð staðsetning.
Verð 11,5 millj.

Kleppsvegur í Reykjavík

2ja herb., 50 fm íbúð á 3. hæð í góðu
húsi á Kleppsveginum. Þvottahús er í
sameign. Stigagangur snyrtilegur. AUÐ-
VELD FYRSTU KAUP. Verð 12,9 millj.

AUÐVELD KAUP

Klukkurimi í Reykjavík

Falleg rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð með sérinngangi, alls 102 fm. Sér
geymsla í sameign. Stutt í alla almenna
þjónustu. Verð 21,9 millj.

NÝTT

Snorrabraut í Reykjavík 

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð, alls
54 fm. Parket og flísar á gólfum. Bað-
herbergi með sturtu. Svalir. Hús og þak
nýlega tekið í gegn. Verð 13,9 millj.

GÓÐ LÁN

Skeggjagata í Reykjavík 

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í þríbýlishúsi, alls 79 fm, auk 31 fm
bílskúr. Stór garður. Góð eign í hjarta
miðborgarinnar. Verð 23,9 millj.

Sóleyjarhlíð í Hafnarfirði 

Mjög falleg og björt 3ja herb. íbúð, alls
79 fm á 2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og
flísar á gólfum. Þvottahús í íbúð. Stutt í
alla almenna þjónustu. Verð 19,9 millj.

NÝTT

Ránargata í Reykjavík

Rúmgóð 2 - 3ja herbergja ósamþykkt
kjallaraíbúð, alls 64 fm. Hús hefur nýleg
verið tekið í gegn að utan. Góð staðs.
AUÐVELD KAUP. Verð 11,5 millj.

LÆKKAÐ VERÐLAUS STRAX

AUÐVELD KAUP



Allar frekari upplýsingar  veitir Rósa í síma 664-6555 eða sendið póst á rosa@ibt.is

Hamravík 20
Hvort viltu eiga eða leigja?

Reiknaðu dæmið eins og þér hentar best. Í boði er glæsileg fi mm herbergja íbúð í fjölbýli með sérinngangi og gluggum í fjórar
áttir.  Eikarparket og náttúrufl ísar á gólfum, innréttingar úr Elri og fl ísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu.
Frábært útsýni út á sjóinn, yfir Geldingarnes og á Esjuna. Allt um kring eru útivistarperlur fyrir göngugarpa, skokkara, golfara og
forvitna fjörulalla. 

Íbúðin er 5-6 herbergja og 159m2 að stærð!

Laus frá 10. janúar 2007

Í nánasta umhverfi  er allt sem þarf: Skólar, leikskólar, Spöngin, golfvöllur og Egilshöllin í göngufæri.
Ef ykkur vantar heimili með fjórum svefnherbergjum í barnvænu hverfi þá er þetta íbúðin! 

Viltu eiga?
Verð 36.500.000
Timabil: Eins lengi og þér hentar!
Skilmálar: Staðgreiðsla eða útborgun + lánafyrirgreiðsla

Viltu leigja?
Mánaðarleiga kr 180.000.
Tímabil: Til allt að fjögurra ára.
Skilmálar: Bankaábyrgð eða sjálfskuldarábyrgð þriðja aðila.
Einungis reyklaust fjölskyldufólk kemur til greina.
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Vinalega hús á besta stað í bænum. 140,4 m2 á tveimur hæðum ásamt 70 m2 bílskúr í byggingu, sem
bæði er með geymslulofti og gryfju. Á efri hæð er eldhús og stór stofa, herbergi og baðherbergi sem
er nýbúið að taka í gegn. Úr stofu gengið útá 70m2 pall sem er algjör sælureitur. Á neðri hæð eru 3
stór svefnherbergi, salerni, geymsla og þvottahús. Gólfefni eru flísar og parket. Verð 29.900.000

Tryggvagata
Fallegt nýtt parhús í suðurbyggðinni á Sel-
fossi, rétt við nýja grunnskólann og leikskól-
ann. Íbúðin er 135 m2 og bílskúrinn 27,1 m2.
Eignin skiptist í; Forstofu, 3 herbergi þar af
1 forstofuherbergi, baðherbergi, þvottahús,
eldhús og stofu. Húsið er fullbúið að utan og
búið er að þökuleggja lóð. Að innan skilast
eignin fullmáluð, með nánast fullfrágengnu
rafmafni og hitalögn og tilbúin til innréttinga.
Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga.
Verð 25.900.000

Hrafnhólar

Dverghólar Grafhólar

Snyrtilegt 151m2 raðús í Suðurbyggðinni á Selfossi. Forstofa, gangur, búr, baðherbergi, 3 herbergi,
stofa og eldhús. Bílskúr rúmgóður m/geymslulofti, í honum er þvottahús. Gólfefni eru vönduð, nátt-
úruflísar á forstofu, gangi, eldhúsi, búri og baði, gegnheilt parket á öðrum gólfum. Falleg innétting er
í eldhúsi. Innrétting á baði, hornbaðkar og upphengt WC. Upptekin loft eru í húsinu. Bílskúr einangr-
aður en eftir er að klæða hann. Góður sólpallur er við suðurhlið hússins. Verð 25.000.000

Tjaldhólar

Rúmgott vel staðsett raðhús á Selfossi. Húsið klætt með hvítu viðhaldsfríu Duropal. Eignin telur;
forstofu, 3 herb., þvottahús, baðherb., stofu og eldhús. Bílskúr er 34,2 m2 og er flísalagður. Park-
et á gólfum nema forstofu, baðherb. og þvottahúsi, þar eru flísar. Góðir fataskápar eru í herbergj-
um og forstofu. Baðherbergi er með góðri innréttingu og þar er bæði sturta og baðkar.  Halogen-
lýsing er í stofu, eldhúsi og á baði.Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning. Verð

Gagnheiði
Um er ræða iðnaðarhús byggt úr galvaniseraðri
stálgrind og yleiningum. Húsið er ljósgrátt að ut-
an, hvítt að innan. Rafmagn skilast þannig:
Greinatafla er komin í hvert bil og þarf kaupandi
að leggja raflögn út frá henni. Bilin skilast án
allra innréttinga og án milliveggja. Möguleiki er á
50-55m2 millilofti en það fylgir ekki. Bilin eru
8x20metrar eða 160m2 að grunnfleti og eru 5.
Bílaplan er stórt og er með bundnu slitlagi og
eru niðurföll í bílaplani. Verð: Endabil eru á
17.500.000 en hin bilin eru á 17.000.000

Höfum fengið til sölu steinsteypt parhús
sem er að rísa í suðurbyggðinni á Selfossi.
Húsið er alls 145 m2 og skiptist í; forstofu,
baðherbergi, þvottahús, geymslu, hol, 
3 herbergi, stofu, eldhús og bílskúr. Húsið
er steypt og slétt pússað að utan og ski-
last fokhelt að innan og fullbúið að utan. 
Skilalýsing og nánari upplýsingar á skrif-
stofu Árborga. 
Verð 15.800.000

Birgir Ásgeir

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.



Verið er að reisa turn undir 
starfsemi Rúmfatalagersins á 
Smáratorgi.

Turninn er 20 hæða og 22.000 fer-
metrar. Þar af rísa 18 skrifstofuhæð-
ir upp úr tveggja hæða verslunar- og 
þjónustubyggingu. Bílakjallari verð-
ur undir byggingunni og á hluta 
lóðar.

Mótun lágbyggingarinnar ræðst 
að miklu leyti af umferðarflæði í 
kring, þar sem hún er staðsett við 
eina helstu umferðaræð höfuðborg-
arsvæðisins.

Sá byggingarhluti sem hýsir 
verslunarrými er að nokkrum hluta 
umferðarmannvirki, þar sem bíla-
stæði eru bæði á annarri hæð og í 
kjallara.  Umferðarflæði er því allt í 
kringum þennan byggingarhluta.

Turninn myndar lóðrétt mótvægi 
við lárétt útlit lágbyggingarinnar. 
Mikil áhersla var lögð á að bjóða 
upp á stórar hæðir sem henta vel 
til innréttinga veglegs skrifstofu-
húsnæðis. Form og ytri hlutföll 
turnsins helgast að miklu leyti af 
þessum innri gæðum.

Rétthyrnt form turnsins er auk 
þess mótvægi við mjúkar línur lág-
byggingarinnar. Turninn er hugsað-
ur sem ljós og fágaður glerklossi 
sem flýtur ofan á dekkri og gróf-
gerðari byggingarhluta.     

Verkkaupi er Smáratorg ehf., 
verktaki JÁVERK og annaðist Arkís 
hönnun húsnæðisins. Áætlað er að 

framkvæmdum ljúki 
haustið 2007.

Turn á Smáratorgi
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VESTURGATA
NÝJAR GLÆSIÍBÚÐIR

Í MIÐBORGINNI

Kjöreign kynnir til sölu sex íbúðir í tveimur nýbyggðum hús-
um. Fjórar íbúðir eru í framhúsi, þar af tvær glæsilegar íbúðir

á tveimur hæðum með tvennum svölum. Tvær íbúðir eru í bak-
húsi, báðar með sérinngangi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herb. Í kjall-
ara framhússins er mikil sameign ásamt sér geymslu fyrir allar
íbúðir. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með öllum gólfefnum, öllum
tækjum í eldhús og baði og frágenginni innfelldri lýsingu á efstu
hæðum. Öll tæki þ.m.t. sambyggð þvottavél og þurrkari á böðum.
Innréttingar og gólfefni eru sérlega vönduð. Aðkoma að húsi sem
og sameiginlegur garður er
allur fullfrágenginn með
hitalögn í gangstígum, fal-
legri grjóthleðslu og lýsingu.

Fasteignasala • Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

Glæsilegar nýjar íbúðir á frábærum stað í miðborginni.
Sex vandaðar íbúðir í tveimur nýbyggðum húsum.
Íbúðir afhendast fullbúnar með öllum gólfefnum.
Öll tæki í eldhúsi fylgja, m.a. ískápur og uppþvottavél.
Vandaður frágangur á lóð, grjóthleðslur og lýsing.
Afhending í febrúar 2007.
Sölugögn á skrifstofu Kjöreignar s. 533-4040
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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 

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

ELDRI BORGARAR

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

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

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

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 

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

HRAUNBÆR - RVÍK - LAUS
68,9 fm 2ja herb. íbúð í húsi fyrir
eldri borgara. Húsvörður. Mikil
sameign og félagsstarf. Verð 22,8
millj. 10114 

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 

HÆÐIR

BURKNAVELLIR - SÉRINNG.
Falleg 119,1 fm endaíbúð í 8 íbúða
húsi. 3 sv.herb. Góð staðs. í jaðri
byggðar. Verð 27,9 millj. 5420 

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

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

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

EINBÝLI

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 

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

ÁLFABERG - SÉRINNGANG-
UR Falleg 118 fm neðri hæð í tví-
býli á góðum stað. 3 sv.herb.
Timburverönd og heitur pottur.
Verð 24,9 millj. 6068 

4RA TIL 7 HERB.

STEKKJARKINN - SÉRINN-
GANGUR Góð 90 fm neðri hæð í
tvíbýli. 3 sv.herb. Góð staðsetning.
Verð 19,9 millj. 6060

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

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

GARÐAFLÖT – GARÐABÆ
Gott 132,8 fm einbýli m/bílskúr á
góðum stað. 3 sv.herb. Skemmti-
leg og vel skipulögð eign. Verð
33,9 millj.

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 

ÖLDUSLÓÐ - SÉRINNG.
Falleg 130 fm hæð og ris á
góðum stað. Að auki er stór
nýlegur bílskúr m/kjallara undir. 5
sv.herb. Glæsilegt útsýni.

BREIÐVANGUR - 123 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Parket og flísar á gólfum. Verð
20,5 millj.   6054 

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 

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

ARNARHRAUN - AUKAÍBÚÐ
Gott talsvert endurnýjað 282 fm
pallbyggt einbýli m/bílskúr. 6
sv.herb. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj. 3673 

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

HOLTSGATA - M/BÍLSKÚR
Mikið endurnýjuð 107 fm miðhæð
með bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Falleg eign á góðum stað.
Verð 24,5 millj. 10056 

BURKNAVELLIR - LAUS Fal-
leg 107 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus við kaup-
samning. Verð 23,9 millj. 6013 

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

3JA HERB.

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

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

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Vorum að fá í einkasölu
nýjar glæsiíbúðir í miðbænum.
Íbúðirnar eru allar allveg nýjar bún-
ar vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037 

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

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

ÁLFASKEIÐ – FLOTT EIGN
Falleg og mikið endurnýjuð 90 fm
3ja herb. íbúð á 2. hæð. 2
sv.herb. Verð 18,7 millj.

ÖLDUGATA - LAUST Gott 165
fm einbýli á góðum stað. 5
sv.herb. Laus v/kaupsamn. Lyklar
á skrifstofu. Verð 34,5 millj.   3680 

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

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 

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

ÁSTÚN - KÓPAVOGUR 80 fm
íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. 2
sv.herb. Hús málað að utan í sum-
ar. Verð 18,5 millj. 6065

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

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

SMYRLAHRAUN - m/BÍL-
SKÚR 146 fm neðri hæð ásamt
bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 5278 

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

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 

GRENSÁSVEGUR - RVÍK74
fm íbúð á 4. hæð. 2 sv.herb. Íbúðin
þarfnast viðhalds að innan. Verð
15,6 millj. 10076 

LANGEYRARVEGUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Fallegt og mikið endur-
nýjað einbýli sem skiptist í 2 samþ.
íbúðir. Verð 32,4 millj. 10017 

RAÐ- OG PARHÚS

ÚTHLÍÐ - ENDARAÐHÚS 162
fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd og fallegur garður. Verð
39,0 millj. 6059 

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

ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA
Ný og falleg 126,6 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílag. 4
sv.herb. Sérinngangur. Verð 27,9
millj. 10045 

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

HJALLABRAUT - ENDAÍ-
BÚÐFalleg 99 fm 3ja-4ra herb.
íbúð á 2. hæð. 2. sv.herb. Góðar
suðursvalir. Verð 18,5 millj. 10044 

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT



B i r n a  B e n e d i k t s d ó t t i r  –  M e l k o r k a  G u ð m u n d s d ó t t i r  –  L a u f e y  L i n d  S i g u r ð a r d ó t t i r  ,  l ö g g i l t u r  f a s t e i g n a s a l i  

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

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

BLIKAÁS - SÉRINNGANG-
UR Falleg og björt 85,1 íbúð á
jarðhæð. 2 sv.herb. Afgirt verönd.
Verð 19,9 millj. 5475

2JA HERB.

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

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

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

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

MIÐVANGUR - LYFTA 67,3 fm
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Norður-
bænum. Frábært útsýni. Verð 14,5
millj. 9932 

KAPLAHRAUN - 162 fm
ENDABIL Gott húsnæði, neðri h.
120 fm og 42 fm efri h. Laust
v/kaupss. Verð 23,9 millj 6055 

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

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

DAGGARVELLIR - Sérlega fal-
leg 78 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
m/stæði í bílageymslu. 3550

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

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 

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

BORGARHRAUN - EINBÝLI
172 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 23,5 millj. 6020

BAÐSVELLIR - EINBÝLI 179 fm
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5 millj.
10102

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

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 - EINBÝLIStærð
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 

MÁNASUND - EINBÝLIStærð
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 

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 - RAÐHÚS
Stærð 153,7 fm. 3 sv.herb. Verð
18,9 millj. 5480

REYKJAN.BÆR

HRAUNSVEGUR - NJARÐVÍK
- LAUST STRAX 137 fm einbýli
með bílskúr. Verð 23,9 millj. 6019

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

GARÐUR

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

SANDGERÐI

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

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 - BÍLDUDAL-
UR Stærð 111,8 fm Verð 4,5 millj.
5341



ENGJAVELLIR 1 - HFJ.Sér-
lega vandaðar 4-6 herb. íbúðir í sex
íbúða húsi. Verð frá 29,6 millj.
10085

BERJAVELLIR 3 - HFJ.Falleg-
ar 128 fm 4ra herb. íbúðir, verð 25,2
millj. 5476 

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ. Glæsi-
leg hannað endaraðhús á einni
hæð m/bílskúr. Áhvíl. 17 millj. til
40 ára hjá Íbúðalsj. EITT EFTIR
Verð 30,9 millj.

DREKAVELLIR 6 - HFJ.Glæsi-
legar 4ra og 5 herb. sérhæðir, verð
frá 27,5 millj. EIN EFTIR 5353 

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

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

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ.Glæsi-
legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
frá 19,4 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.
TVÆR EFTIR 5159

DREKAVELLIR 18 -
HFJ.Glæsilegar 4ra herb. íbúðir,
verð frá 25,8 millj. Afhending við
kaupsamn. 4856

KIRKJUVELLIR 5 - HFJ. Bjart-
ar og fallegar 4ra herb. íbúðir, verð
frá 21,5 millj. Afhending við kaup-
samn. TVÆR EFTIR 4679 

ESKIVELLIR 7 - HAFN-
ARFJ.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
kaupsamning. 4310

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN

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

www.as.is
Opið virka daga
kl.9–18

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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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

Skipastígur 14
Nýlegt einbýlishús, ásamt bílskúr 141,2
ferm. Steniklæðning, byggt 2003. 3 rúmgóð
svefnherb. Bílskúr er flísalagður. Sólpallur.
Hellulagt plan með hita. Mjög falleg eign.
Verð: 28.900.000,-

Ránargata 3, Grindavík
Fallegt 216,9 ferm. einbýlishús ásamt bíl-
skúr. Sólskáli með ljósum flísum, heitum
potti m/nuddi, hiti í gólfi, útgengt út á timb-
urverönd. 4 svefnherbergi. Þak nýlegt.
Skipti möguleg á minni eign í Grindavík eða
á höfuðborgarsvæðinu.Verð: 28.500.000,-

Litluvellir 10, Grindavík
Gott 2ja herbergja raðhús. Nýtt parket á
gangi og stofu, nýjar flísar á eldhúsi. Nýir
gluggar í öllu húsinu og hurðar.
Verð: 12.800.000,-

Ásabraut 4, neðri hæð, Grindavík
Neðri hæð í tvíbýlishúsi 101,1 ferm. með
þremur stórum svefnherb. Búið að endur-
nýja glugga, neysluvatnslagnir, rafmagn og
ofna. Gott lán áhvílandi með 4,15% vöxtum.
Verð: 14.900.000,-

Baðsvellir 13
Mikið endurnýjað einbýlishús ásamt bílskúr
alls 151,9 ferm. Húsið mikið endurnýjað frá
1999 m.a. innréttingar, gluggar, þak og
þakkantur, allir ofnar, heitt og kalt vatn
ásamt skolplögnum. Forhitari. Fallegt útsýni
í bakgarði, en ekki verður byggt meira á bak
við húsið.Verð: 25.800.000,-

Borgarhraun 8, Grindavík
Mikið endurnýjað einbýlishús 119,4 ferm.
ásamt 32,2 ferm. bílskúr. Nýlegt parket á
stofum. Baðherb. og eldhús nýlega stand-
sett. Búið að endurnýja skolplagnir. Nýlegt
járn á þaki. Gryfja er í bílskúr. Góður staður.
Verð: 22.500.000,-

Heiðarhraun 1
Gott einbýlishús 122 fm ásamt 41,6 fm. bíl-
skúr. Stofa, borðstofa, eldhús, bað, þvotta-
herb og geymsla. Í eldhúsi er ný spónlögð
eldhúsinnrétting , mjög falleg, nýjar flísar á
gólfii, nýr ofn, helluborð og vifta. Á baklóð
er sólpallur. Verð: 22.900.000,-

Leynisbraut 11, Grindavík
Vel viðhaldið einbýlishús 115,4 ferm. ásamt
38,8 ferm. bílskúr. Nýtt parket á stofu, eld-
húsi, holi og gangi.  Búið að endurnýja þak.
Gryfja í bílskúr
Verð: 22.900.000,-

Suðurhóp 8 og 10
Timburparhús í byggingu 146,6 fm, klætt
standandi vatnsklæðningu. Skilast tilb. und-
ir tréverk. Slípuð gólfplata með hita í gólfi.
Búið að steypa vegg fyrir pall að aftan. Stutt
í íþróttahús og sundlaug. Nýr skóli er fyrir-
hugaður rétt hjá.Verð: 22.900.000,-

Túngata 5
Gott einbýlishús, 155,9 fm. hæð og ris,
ásamt bílskúr 36,9 fm. klætt með garðastáli.
5 svefnherb. Lóð girt og ræktuð. Lagnir
endurnýjaðar að hluta. Rúmgóð eign með
mikla möguleika. Hluti af gluggum neðri
hæðar er nýlegur. Verð: 19.200.000,-

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

Staðarhraun 28A, Grindavík
Gott 3ja herbergja raðhús 78,8 ferm. 
2 svefnherbergi. Sólpallur, gengið út úr
stofu.
Gott áhvílandi lán með 4,15% vöxtum.
Verð: 14.500.000,-

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

Staðarhraun 27, Grindavík 
Fallegt 113,5 ferm. raðhús ásamt 25,9 ferm.
bílskúr. 3 svefnherb. Nýr gluggi í stofu og
hurð út í garð. Nýtt þak og nýr þakkantur. 
Verð: 19.900.000,-

Glæsivellir 8, Grindavík 
Vandað 215,1 ferm. einbýlishús á 2 hæðum
ásamt 35,5 ferm. bílskúr. Mikill íburður, allur
frágangur fyrsta flokks. Innkeyrsla hellulögð
með snjóbræðslukerfi. Stór sólpallur með
heitum potti. LAUST fljótlega.TILBOÐ

Suðurvör 11, Grindavík
Gott parhús með bílskúr 160,2 fm. á góð-
um stað. Lóð, girt og ræktuð. Arinn. Ofnar
og lagnir endurnýjað. Heitur pottur á stór-
um sólpalli sem lagður er með Bonamite.
Innkeyrsla lögð með Bonamite og þar er
snjóbræðslukerfi.Verð: 23.900.000,-

Fr
um



FASTEIGNASALAN 570 4800

Fr
u

m

Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800

Árni Stefánsson, lögg. fasteignasali

RAÐ- OG PARHÚS
UNUFELL - Raðh. m/ bílskúr.
Mjög gott og vel staðsett 126 fm raðhús
á einni hæð, ásamt 22 fm sérstæðum bíl-
skúr, samtals 148 fm. Húsið skiptist í for-
stofu, fjögur herbergi, eldhús, þvotta-
herb., gott baðherbergi, stofu og borð-
stofu. Útg, úr stofu á timburverönd. Gólf-
efni er parket, dúkur og flísar. Stutt er í
alla þjónustu. Verð 29,9 millj.

5 HERB. OG STÆRRI
FÍFUSEL MEÐ AUKAHERB OG
BÍLSKÝLI
Vorum að fá í sölu fallega og mikið end-
urnýjaða 142 fm (íbúð 116 og bílskýlið 26)
á 1. hæð í fallegu fjölbýli. Nýl. innrétting-
ar og gólfefni. Þrjú stór herb. (geta verið
4) og stór og björt stofa og borðstofa
með útg. á suðursvalir. Sameign falleg.
26 fm stæði í bílskýli. LAUS FYRIR JÓL.
Verð 22,2 millj.

4RA HERBERGJA
UNUFELL - FALLEG
Vorum að fá í sölu fallega 97 fm 4ra
herb. íbúð á 4. hæð auk yfirbyggðra
svala. Þrjú svefnherbergi og stór og
björt stofa með útg. á stórar yfirb. vest-
ursvalir. Nýl. innréttingar í eldhúsi. Park-
et og flísar á gólfum. Falleg sameign.
Hús nýl. klætt að utan. Verð 16,9 millj.

3JA HERB.
AUSTURBERG - BÍLSKÚR Vorum að fá
3ja herbergja 80 fm íbúð á 3. hæð í góðu
fjölbýli ásamt 18 fm bílskúr. Stutt er í alla
þjónustu s.s. Fjölbrautarskólann, skóla,
sundlaug og verslanir. Íbúðin getur verið
laus strax.

Verð 16,5 millj.

2JA HERB.
FÍFUSEL - Tvær íbúðir
Vorum að fá í sölu 87 fm ósamþykkar
íbúðir í kjallara/jarðhæð sem hefur verið
skipt í 2 íbúðir þ.e. eina einstaklingsíbúð
og aðra 2ja herbergja íbúð. Góðir útleig-
umöguleikar. Nánari uppl. á skrifstofu
Gimli. Verð 13,8 millj.

ÍRABAKKI MEÐ AUKAHER-
BERGI
Falleg 87 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð i auk
13,6 fm aukaherbergis í kjallara (með
aðgengi að wc.) í góðu fjölbýl. 4 rúmgóð
herbergi og stór og björt stofa með útg.
á vestursvalir. Baðherb. nýl. endurnýjað,
fallegar innréttingar. Góð sameign. Verð
17,9 millj.

MARÍUBAKKI - LAUS STRAX
Mjög góð 4ra herbergja endaíbúð á
3.hæð (efstu) í fjölbýlishúsi. Ný innrétt-
ing í eldhúsi, 3 svefnherbergi. Húsið var
allt tekið í gegn sumarið 2005. ÁHV. 12,5
M. M/ 4,2 % VÖXTUM, GR.BYRÐI UM 53
ÞÚS . PR MÁN. Verð 18,7 m.

ENGJASEL - Bílskýli
Vorum að fá í sölu fallega 109 fm endaí-
búð á þriðju hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu á góðum stað í Seljahverfi. Þrjú
góð herbergi, rúmgott eldhús, baðher-
bergi með innréttingu og t. fyrir þvotta-
vél og stór og björt stofa með útg. út á
suður svalir með frábæru útsýni. Sér
merkt stæði í bílageymslu fylgir. Góð
eign á vinsælum stað. Verð 20.8 millj.

SUÐURHÓLAR
MEÐ SÉR VERÖND
Vorum að fá í sölu fallega 105 fm 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð (Jarðhæð) með
sér suðurverönd. Þrjú rúmgóð herbergi.
Fallegar innréttingar. Stór og björt stofa
með útgengt á stóra hellulagða suður-
verönd. Parket og flísar á gólfum. Laus
fljótlega. Verð 18,5 millj.
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3JA HERB.

KRISTNIBRAUT MEÐ STÆÐI Í
BÍLSKÝLI Mjög góð 82,1 fm íbúð og
geymsla 14,7 fm alls 96,8 fm. með stæði í
bílageymslu. Í eldhúsi er glæsileg innrétting
með flísum á milli skápa og borðkrók.
Borðstofa og stofa með parketi og suður
svölum með góðu útsýni. Baðherbergi flí-
salagt með innréttingu og baðkari. Þvotta-
hús í íbúð. Tvö góð herbergi með parketi
og skápum. í sameign í kjallara er góð
geymsla hjóla og vanga geymsla. Stutt í
alla þjónustu svo sem leikskóla og grunn-
skóla. Verð. 21,9 m

ÁSAKÓR - MEÐ BÍLSKÚR. Um
er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm 3ja
herbergja íbúð á 5.hæð ( efstu ) í nýju lyftu-
húsi með mjög góðu útsýni, íbúðinni fylgir
28 fm bílskúr. Íbúðin skilast fullbúin án
gólfefna og er afhending um næstu ára-
mót. V. 27,8 m.

ÁLFKONUHVARF - LAUS
STRAX
Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja her-

bergja íbúð á efstuhæð í lyftuhúsi, ásamt
stæði í bílgeymslu. Verð 24,8 m. Sölumenn
á Lyngvík sýna.

ÁLFKONUHVARF - TIL AF-
HENDINGAR STRAX
Um er að ræða 90,5 fm 3ja herbergja íbúð

á 1.hæð með sér afnotarétti í garði. Íbúðin
er fullbúin með gólfefnum. Áhv. 19.3 m.V.
21,9 m.

2JA HERB.

NAUSTABRYGGJA - SÉR INN-
GANGUR Um er að ræða 81 fm 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð með sér inn-
gangi og sér suðurverönd. Verð 19,2.

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
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OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
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TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

STEINAR S. JÓNSSON
SÍMI: 898 5254
STEINAR@LYNGVIK.IS

ÞORSTEINN AUSTRI
SÍMI: 820 3466
STEINI@LYNGVIK.IS

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

FUNAHÖFÐI - GISTIHEIMILI

Um er að ræða mjög vel staðsett 607 fm atvinnuhúsnæði á 2
hæðum sem verið er að innrétta sem gistiheimili fyrir 31 manns.
Á neðrihæð er gert ráð fyrir 5 eins manns herbergjum og einu
baðherb. með sturtuaðstöðu, á efrihæð er gert ráð fyrir 22 eins
manns herb. og 2 tveggjamanna herb., 5 snyrtingar og 4 sturtu-
herb., eldhús og matsalur, ásamt þv.herb. Gert er ráð fyrir vösk-
um í öllum herb. Að utan er húsið fallega klætt. Verð 78 m.
Allar nánari upplýsingar veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.

GRANDAVEGUR - LYFTUHÚS

Um er að ræða góða og vel staðsetta 73,5 fm 2ja herbergja
íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. Vestur svalir með útsýni. Þvottaherberi
innan íbúðar. V.18,9 m.

HÁTÚN - NÝ ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI
Um er að ræða nýja
64 fm 2ja herbergja
íbúð á 6.hæð með
góðu útsýni í nýju
húsi við Hátún.
Íbúðin skilast full-
búin án gólfefna. V.
23,9 m.

EYJABAKKI - MJÖG GÓÐ BLOKK

Um er að ræða fallega 3ja herbergja íbúð á á efstu hæð með
vestur svölum, ásamt góðri geymslu í kjallara, samtals birt sér-
eign 97,6 fm. Þvottahús í íbúð. Blokkin var viðgerð og máluð að
utan s.l. sumar, einnig var skipt um þakjárn. V. 18,4 m.

GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS
Í SANDGERÐI

Um er að ræða nýtt 197 fm einbýli á einni hæð með innbyggðum
tvöföldum bílskúr. Húsið sem er til afhendingar strax skilast fullbú-
ið að utan, að innan er það full einangrað, og hluti að milliveggjum
komnir. Möguleiki að fá það lengra komið. Verð 19,8 m.

BORGARHOLTSBRAUT
- HÆÐ M/BÍLSKÚR.

Mjög vel staðsetta 4ra herbergja sérhæð í 3ja íbúða húsi. Hæð-
inni fylgir sérstæður 34 fm bílskúr með nýju þaki. AFHENDING
VIÐ KAUPSAMNING. V. 26,9 m.

GALTALIND - 4RA HERBERGJA

111 fm 4ra herbergja íbúð á 2 hæð. Vandaðar innréttingar, park-
et og flísar á gólfum. Lýsing í íbúðinni eru frá Lúmex og fylgja öll
ljós. Íbúðin er laus. Verð 28,5 m.

GULLSMÁRI - 4RA HERBERGJA

Mjög góð 95 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og flísar á
gólfum, baðherbergi nýlega uppgert. Íbúðin er laus. Áhvílandi
16,5 m lán með 4,35% vöxtum. Verð 24,9 m.

LANGHOLTSVEGUR - SÉRHÆÐ
MEÐ BÍLSKÚR

Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm sérhæð í þriggja
íbúða húsi, ásamt 28 fm bílskúr. Afgirtur suður garður. Verð
28,9 m.

LÓMASALIR 3JA HERBERGJA
Á EFSTU HÆÐ MEÐ BÍLSKÝLI

OG GÓÐU ÚTSÝNI

Um er að ræða 95 fm 3ja herbergja íbúð á 5.hæð með vestur
svölum. Íbúðinni fylgir 7,6 fm sérgeymsla. Parket og flísar á
gólfum. Verð 25,8 m.

STÓRAGERÐI - MEÐ BÍLSKÚR

Ný uppgerð 96fm 3-4ra herbergja íbúð á 3ju hæð. Nýtt eldhús
og parket á gólfum. Íbúðinni fylgir 20,9fm bílskúr. Íbúðin er laus.
lykla á Lyngvík. Verð. 22,9 m.

ÞORLÁKSGEISLI – GRAFARHOLTI

TILBÚIN TIL AFHENDINGAR

Um er að ræða nýja 4ra herbergja endaíbúð á 3ju hæð með tvennum svölum í
fallegu lyftuhúsi. Íbúðin er 108 fm og henni fylgir 8,7 fm sér geymsla samtals
birt séreign 116,7 fm og stæði í bílgeymslu. Sölumenn á Lyngvík sýna. Áhv. 21
m í myntkörfu. Verð 27,0 m.

OPIÐ HÚS VERÐUR Í DAG
MÁNUDAG 4. DESEMBER AÐ
MOSARIMA 36 KL 18OO-19OO

Um er að ræða mjög vel staðsett 150 fm enda raðhús við Mosarima í Grafar-
vogi. Húsið er á einni hæð með innbyggðum bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Stór
suðurgarður með verönd. A.T.H. AFHENDING Í JANÚAR 07 V. 37,5 m.
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Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 13. desember

umsóknarfrestur er
til og með 12. des.

Laugavegur 137 Íbúð: 301
105 Reykjavík

2 herb. 51 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
1. febrúar 2007

Hámarksverð: 1.352.910 -kr
Lágmarksverð: 1.133.781 -kr
Búsetugjald: 56.746 -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.

Langamýri 59 Íbúð: 102
210 Garðabær

3 herb. 92 fm2
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Sem fyrst

Hámarksverð: 1.501.487 -kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 54.086 -kr

Eiðismýri 24 Íbúð: 201
170 Seltjarnarnes

4 herb. 96,0 fm2
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Byrjun mars 2007

Hámarksverð: 2.267.266 -kr
Lágmarksverð: 2.038.068 -kr
Búsetugjald: 71.341 -kr

Þrastarás 12 Íbúð: 202
221 Hafnarfjörður

5 herb. 155 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 2.808.212 -kr
Lágmarksverð: 2.297.436 -kr
Búsetugjald: 118.993 -kr

Fr
um

Búseti hsf.

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

Nýjar íbúðir í Ásakór

Fr
um

• Gott lyftuhús
• Vandaðar eikarinnréttingar
• Bílskúrar fylgja sumum íbúðum

• Glæsilegt útsýni
• Margir útivistarmöguleikar
• Hagstæð verð

Halldór I. Andrésson löggiltur fasteignasali

Allar frekari upplýsingar veita Albert Björn í síma 840-4048
og Jón Gretar í síma 840-4049.

4ra herbergja3ja herbergja 5 herbergja

F
í

t
o

n
/

S
Í

A





Klassískar innréttingar úr kjörviði, vönduð húsgögn 
og verðmæt málverk einkenna Hótel Holt við Berg-
staðastræti. Ljósmyndari Fréttablaðsins Gunnar V. 
Andrésson skrapp í heimsókn.

Hótel Holt var byggt af athafnamanninum Þorvaldi Guð-
mundssyni sem jafnan var kenndur við Síld og fisk og konu 
hans Ingibjörgu Guðmundsdóttur. Enn er það í eigu fjöl-
skyldu þeirra og enn prýða hundruð málverka úr einkasafni 
þeirra hjóna veggi hótelsins. Fjörutíu og tvö herbergi eru í 
hótelinu, vel innréttuð og útbúin og auk almenns veitingasal-
ar er þar viðhafnarsalurinn Þingholt.

Hótel Holt var opnað í febrúar 1965 og á sér því rúmlega 
fjörutíu ára sögu. Því hefur verið vel viðhaldið og því lifir 
tímalaus hönnun þess og húsbúnaður af sér breytingar í stíl 
og stefnum. Marmari, dökkur harðviður og húsgögn úr 
leðri skapa þar rólega og þægilega stemningu. Það sem 
gerir það þó frábrugðið flestum öðrum hótelum eru mál-
verkin sem prýða veggina hvert sem litið er. Listamennirn-
ir eru engir meðaljónar, heldur þeir frægustu sem Ísland 
hefur alið. Þar er því eitthvert stærsta listaverkasafn í 
einkaeign á landinu.

Hefur yfir sér 
höfðingssvip
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Hörpugata - 101 Reykjavík 
Sjarmerandi og snyrtilegt hús á stórri eignalóð í „litlaSkerjafirði”. 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. 

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

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

Akurvellir - 221 Hafnarfi rði
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN
Erum með til sölu glæsilegar 4ra her-
bergja íbúðir í þessu vandaða lyftuhúsi 
við Akurvelli í Hafnarfirði. 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.

Boðagrandi - 107 Reykjavík 
Snyrtilega 3ja herbergja í  búð 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

Álagrandi 107 Reykjavík
Björt og vel skipulögð 4ra herb. íbúð 

samtals 127,7 fm á tveimur hæðum 

í  fallegu og sjarmerandi húsi sem er 

byggt árið 1922. Forstofa með góðu 

skápaplássi, rúmgott og snyrtilegt

eldhús með ljósri innréttingu. Tvö

svefnherbergi eru á aðalhæð og 

tvískipt stofa þaðan sem gengið er 

út á pall. Úr stofu er hringstigi niður á 

neðri hæð. Á neðri hæð er sjónvarp-

srými, eitt svefnherbergi, baðherbergi 

með sturtu. Sérinngangur er á neðri 

hæðina og því hægt að útbúa séríbúð 

þar.  Húsinu fylgir bílskúrsréttur.

Verð:  34,9 mkr

eign vikunnar

Hamravík - 112 Reykjavík 
Glæsileg og björt 4ra herb. endaíbúð  með sérinngangi á 2. hæð, í snyrtilegu 
fjölbýli,samtals 121,5  fm.. 
Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Stofa með útgengi á rúmgóðar suðursvalir,
nýlegt parket í íbúðinni. Svefnherbergin eru þrjú með góðum skápum. Baðher-
bergi 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.

Æsufell - 111 Reykjavík
4ra herbergja íbúð á 1.hæð. Samtals 115,1 fm. Forstofa með fl ísum og fa-
taskáp. Gangur og stofa með nýlegu parketi. Eldhús með fl ísum á gólfi  og milli 
innréttinga, nýleg innrétting, tengi fyrir uppþvottavéla, vaskur við glugga með 
útsýni yfir borgina. Þetta er hlýleg íbúð með miklu útsýni.
Verð: 20,6 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 yfir íbúðinni.
Verð: 13,4 mkr

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 mkr

4ra

hús
einbýlis

2ja

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

Blásalir - 201 Kópavogi
Útsýnisíbúð,  3ja herb. 93 fm íbúð á annarri
hæð  ásamt stæði í bílageymslu við Blásali
í Kópavogi. Snyrtileg eign í hverfi  þar
sem öll þjónusta er til staðar. Allar frekari
upplýsingar hjá sölumönnum í s: 414-6600
eða á nytt.is
Verð: 22,9 mkr

4ra

4ra

rað
hús

Laugavegur - 
101 Reykjavík
Erum með í sölumeðferð frábært 
tækifæri við Laugaveg. 

Um er að ræða u.þ.b. 400 fm. 
húsnæði sem skiptist í þrjú björt 
og opin rými sem bjóða upp á 
mikla möguleika í skipulagi og 
fylgja þrjú bílastæði á baklóð.

Eignin er að hluta í útleigu í dag.

Möguleiki er að kaupa hvern 
hluta fyrir sig eða alla saman.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Reynir Erlingsson í síma 414 
6600 eða 820 2145.

nýtt á
skrá

Seljavegur - 107 Reykjavík
57,7fm rishæð í 3ja hæða húsi. íbúðinn er 
undir súð að hluta til. Búið er að endurbæta 
íbúð verulega á smekklegan hátt, bæði
innréttingar, tæki og rafmagnshönnun. 
Smekkleg íbúð í gamla vesturbænum með 
sjarmerandi yfirbragð.

Fáðu frítt sölumat - www.nytt.is



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

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Hvammabraut - 220 Hfj

12.900.000
64,7 fm einstaklingsíbúð á jarðh. Út-
gengt er í garð úr stofu. Viðhaldi utan-
húss nýlokið. LAUS STAX. PANTIÐ
SKOÐUN. Eddi s. 530 1806

Herjólfsgata - 220 Hfj

33.700.000
Ný og glæsileg 96 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri. Stæði í
bílageymslu fylgir. Afar vandaðar inn-
rétt. og gólfefni. Þórarinn s. 530 1811

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

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

Álfaheiði - 200 Kóp

17.400.000
70,8 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð
með frábæru útsýni á þessum eftir-
sótta stað í Kópavogi. 
Þórarinn s. 530 1811.

Herjólfsgata - 220 Hfj

32.700.000
Ný og glæsileg 96 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri á besta
stað í Hafnarfirði.  Stæði í bílageymslu
fylgir eiginni. Þórarinn s. 530 1811

Skipholt - 105 Rvk

34.900.000         
Virkilega falleg 132,8 fm og 4ra herb.
íbúð á 3. og 4. hæð í lyftuhúsi. frábært
útsýni er yfir borgina og sundin. 
Þórarinn s. 530 1811

Vallarhús - 112 Rvk

26.900.000
126,3 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2
hæðum á góðum og rólegum stað í
Grafarvogi. Pantaðu skoðun. 
Þórarinn s. 530 1811

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

Naustabryggja - 110 Rvk

25.900.000 LAUS STRAX 
106 fm 1 rúmgóð stofa og 2 herbergi.
3ja herb. íbúð í Bryggjuhverfinu í
Reykjavík. Stæði í bílageymslu. Sér-
verönd. Sigurður s. 530 1809

2ja herbergja

2ja herbergja
Draumaeignir

Depluhólar - 111 Rvk

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

Draumaeignir

Marbakkabraut  200 - Kóp

37.900.000
Afar fallegt 161,0 fm 5 her-
bergja parhús á fjórum pöllum
með innbyggðum ca 40 fm bíl-
skúr sem breytt hefur verið í leiguíbúð, leigutekjur eru 70.000. kr. á mánuði.
Óskrað rými á efstapalli  Stórar norðursvalir með ágætu útsýni yfir flóann
og sólpallur sem snýr til suðurs. Vandaðar innréttingar og gólfefni.  Húsið
er í afar góðu ástandi bæði að innan sem utan.
Þórarinn s. 530 1811

Alltaf föst lág
söluþóknun

Er draumaeignin þín á

Seljendur hafið í huga

www.draumahus.is

Vantar
2-3 herbergja íbúðir í
Hraunbæ.

3ja - 7 herbergja



Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Búagrund - 116 Rvk

21.900.000
3ja herb. 88 fm parhús á einni hæð.
Fallegt, nýlegt og vel um gengið hús
með góðum gólfefnum og  uppteknum
loftum.  Suðurgarður.  Óli s. 530 1812

Skeiðarvogur - 104 Rvk

37.900.000
Gott endaraðhús á 3 hæðum með auk-
aíbúð í kjallara sem stendur undir
verulegri greiðslubyrði.  Laust fljót-
lega. Óli í s. 530 1812

Krossholt - 230 Rbæ

27.500.000       
172,3 fm 5 herb. einbýli. Húsið er á
mjög eftirsóttum stað og stendur á
stórri lóð stutt frá skólum. Sólpallur
með heitum potti. Eddi s. 530 1806

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

Gnoðarvogur - 104 Rvk

77,3 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli.
Suðvestur svalir. Snyrtileg sameign.
Góð eign á góðum stað. 
Stefanía s. 530 1805

Grófarsel - 109 Rvk

74,3 fm 3ja herbergja íbúð í tvíbýli auk
útigeymslu með sérinngangi og afgirt-
um garði á 1. hæð. Gæludýr leyfð. 
Eddi s. 530 1806

Furugrund - 200 Kóp

84,9 fm 3-4 herbergja íbúð 1. hæð, þar
af er 1 herbergi í kjallara hússins 15,9
fm tilvalið til útleigu auk geymslu sem
er um 5 fm en hún er óskráð hjá FMR.

Holtagerði - 200 Kóp

106,9 fm 4-5  herbergja neðri sérhæð.
Suður verönd. 
Stefanía s. 530 1805

Langabrekka - 200 Kóp

Falleg 92,1 fm 3ja herbergja sérhæð á
1. hæð með sérinngang á grónum stað
í Kópavogi ásamt 30,6 fm bílskúr sam-
tals 122,7 fm. Þórarinn s. 530 1811

Goðheimar - 104 Rvk

101,1 fm rúmgóð 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér inngangi í litlu fjöl-
býli ásamt geymslu við Goðheima.   
Helgi Már s. 530 1808

Langholtsvegur - 104 Rvk

118,3 fm mikið endurnýjað atvinnuhús-
næði með skrifstofu eða verslunarað-
stöðu, geymslurými með innkeyrslu-
dyrum. Eddi s. 530 1806.

Laufbrekka - 200 Kóp

345,5 fm iðnaðarhúsnæði auk ca 50 fm
vörulofts með ca 4 m háum inn-
keyrsludyrum, 3 skrifstofum, matsal
og fundarsal. Eddi s. 530 1800

Laufrimi - 112 Rvk

Falleg 88,7 fm sja herbergja íbúð með
sérinngangi á 1 hæð með afgirtum
sérgarði.
Óli s. 530 1812

Mjóahlíð - 105 Rvk

101,1 fm rúmgóð 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð með sér inngangi í litlu fjölbýli
ásamt geymslu. Hægt að gera eignina
að 4ra herb. Helgi Már s. 530 1808.

Þín eign
gæti verið

hér!

Bústaðavegur - 108 Rvk

Afar falleg 121,9 fm 5 herbergja sér-
hæð og ris ásamt 10 fm geymslu á lóð
samtals 131,9 fm Húsið er í afar góðu
ástandi. Þórarinn s. 530 1811

Arnartangi - 270 Mos

122 fm 4. herb. endaraðhús á einni
hæð á góðum stað í Mosfellsbæ.  Bíl-
skúr.  Heitur pottur.  Mjög góð lóð. 
Sigurður s. 530 1809

Fannahvarf - 203 Kóp

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

Óli Antonsson 
olia@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Kristnibraut - 113 Rvk

35.500.000
Glæsileg 178,7 fm 4ra herb. Íbúð á 3 hæð þ.a. 21 fm bílskúr. Tvennar svalir
með frábæru útsýni. Eign fyrir vandláta í róglegum 4 íbúða stigagangi. 
Helgi Már s. 530 1808.

Draumaeignir

Fagrihjalli - 200 Kóp

39.900.000 LAUS STRAX 
213 fm 6 herb parhús á 2 hæð-
um og risi á vinsælum stað í
suðurhlíðum Kópavogs með
fallegu útsýni í botnlanga stutt frá þjónustu og skólum. Flísar og parket er
á gólfum og innréttingar smekklegar. Stutt í þjónustu og skóla. 
Eddi s. 530 1806

Akureyri

Kleifargerði - 600 Aey

28.500.000
127,2 fm 5 herbergja einbýlis-
hús ásamt 42 fm bílskúr, sam-
tals 169,2 fm á góðum stað við
Kleifargerði þar sem stutt er í alla þjónustu. 
Helgi Már s. 530 1808

Gott v
erð

Seld á 5 
dögum

Seld á 8 
dögum

Seld á 3 
dögum

Seld á 8 
dögum

Seld á 4 
dögum

Seld á 14
 dögum

Seld á 5 
dögum

Seld á 5 
dögum

Seld á 6 
dögum

Seld á 7 
dögum

Seld á 7 
dögum

Seld á 1 
degi

Seld á 10
 dögum

Seldar eignir Seldar eignir Seldar eignir

Rað- og parhús Vantar Einbýli

Vantar

atvinnuhúsnæði mið-

svæðis í Reykjavík

Höfum kaupanda

að raðhúsi eða pari-

húsi í póstnúmeri 112



Nýr fróðleiksvefur um fasteign-
ir, www.upplysingar.com, var 
opnaður fyrir skemmstu.

„Ég hef verið dugleg að kynna mér 
alls kyns nýjungar erlendis, fór 
síðast á námskeið í Denver, hjá 
einum söluhæsta starfsmanni Re/
Max á heimsvísu, og fannst heima-
síðan kjörin aðferð til að miðla 
þeim fróðleik sem ég hef tileinkað 
mér,“ segir Svana Ingvaldsdóttir 
sem á hugmyndina að www.upplys-
ingar.com og heldur síðunni úti.

Notendum nýju vefsíðunnar, 
bæði kaupendum og seljendum 
fasteigna, stendur til boða alls 
kyns fróðleikur að sögn Svönu. 
„Fólk getur fundið fræðandi grein-
ar á síðunni, sem byggja á rann-
sóknum,“ útskýrir hún. „Til að 

mynda að hverju þurfi að huga við 
flutninga þegar börn eða gæludýr 
eru annars vegar, hvað þurfi að 
endurskoða seljist húsnæði ekki 
og svo mætti lengi telja áfram.“

Svana segir að notendum www.
upplysingar.com standi einnig til 
boða að senda sér fyrirspurnir, 
brenni einhverjar spurningar á 
því. Það verði þá aðstoðað eftir 
fremsta megni.

Á máli Svönu má greina hversu 
mikið kappsmál henni er að upp-
fræða almenning um fasteigna-
þjónustu. Reyndar svo mikið að 

notendur hafa ókeypis aðgang að 
fræðigreinunum og fá svör við 
fyrirspurnum sér að kostnaðar-
lausu.

„Þetta kostar ekki krónu,“ segir 
Svana. „Efnið er reyndar ekki allt 
komið inn á síðuna, en ég hef unnið 
hörðum höndum að því síðan í 
mars á þessu ári að koma henni í 
gagnið. Ég er ekki í neinum vafa 
um að hún á eftir að koma mörgum 
að góðum notum, enda fyrsta 
flokks neytendaþjónusta fyrir þá 
sem vilja kynna sér fasteignaum-
sýslu.“

Fasteignavefur fyrir fólkið

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
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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.

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. þvottaherb./geymsla og bað-
herb.. Fallegur garður m/sólpalli og garðhúsi. Parket, flísar og dúkur á
gólfum. Bílskúr m/rafdrifnum opnara. V. 29,7 millj.

GVENDARGEISLI - 3JA HERB. SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 108,8 fm íbúð á jarðhæð með sér inngang ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu. Bæði svefnherb. parketlögð og með
skápum. Mjög rúmgott hjónaherb.. Baðherb. með baðkari, innrétt-
ingu og flísum á gólfi. Flísalagt þvottaherb. Stofan er björt og falleg.
Flísalögð verönd og um 30 fm afgirtur sólpallur. Eldhús með fallegri
innréttingu og nýlegum tækjum. Parketflísar í holi, stofu og í eldhúsi.
V. 26,5 millj.

FROSTAFOLD - 2JA HERB.
Falleg 2ja herb., 58,6 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Grafarvogi ásamt
ca. 5 fm sér geymslu í sameign. Flísalagt anddyri með fatahengi. Eld-
húsið er á upphækkuðum palli og er borðaðstaða við endann á inn-
réttingunni. Parketlögð stofa, suður svalir með glæsilegu útsýni.
Baðherb. flísalagt og með sturtuklefa, lítilli innréttingu og tengi fyrir
þvottavél. Svefnherb. er parketlagt. Húsvörður.V. 15,4 millj.

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. Bað-
herb. 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.
Sér geymsla í sameign. Laus við kaupsamning. V. 24,9 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
129,6 fm einbýlishús við Lágholtsveg ásamt 31,2 fm. sambyggðum bíl-
skúr. Aðkoma að húsinu er góð í lokuðum botnlanga. Húsið skiptist í for-
stofu, stórt sjónvarpshol, þvottaherb., eldhús með rúmgóðum borðkrók,
stóra stofu og borðstofu, 3 svefnherb. og baðherb.. Flísar, korkflísar,
parket og plastparket á gólfum. Nýleg innrétting í eldhúsi. Nýlegt járn á
þaki. Ofna- og raflagnir eru nýlegar. Sólpallur. V. 20,5 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
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.

SÓLEYJARIMI - 50 ÁRA OG ELDRI
Glæsileg 3ja herb., 99 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Flísalögð forstofa. 2 rúmgóð svefnherb. með fataskápum. Baðherb.
flísalagt í hólf og gólf, innrétting, hiti í gólfi og baðkar. Þvottaherb. og
geymsla með glugga er innan íbúðar. Eldhús m/fallegum innrétting-
um og vönduðum tækjum. Stórar suður svalir með útsýni út af stof-
unni. Fallegt parket og flísar á gólfum. Mynddyrasími. V. 24,2 millj.F

ru
m

KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI
Glæsilegt 183,2 fm einbýlishús ásamt 47,6 fm tvöföldum bílskúr. Vand-
aðar innréttingar, innfelld halogen lýsing og góð lofthæð. Gegnheilt
parket og flísar á gólfum. Baðherb. með fallegri innr., gufubaði og
sturtu. 3 rúmgóð svefnherb. og um 50 fm stofa. Verðlauna garður
með 2 sólpöllum, skjólveggjum, heitum potti, markísu, hita í stéttum
og bílaplani. Einstaklega fallegt og vel skipulagt hús þar sem engu
hefur verið til sparað.



Fr
um

Brekkuhús - verslunarhúsnæði
Til sölu um 100 fm glæsi-
lega innréttað verslunar-
húsnæði, endarými, í
verslunarkjarna við Brekk-
uhús í Grafarvogi. Gluggar
á þrjá vegu Viðarparket og
marmari á gólfum, góð af-
greiðsla. Staðsetning og
húsnæði sem býður uppá
skemmtilega möguleika.
Verð 19,8 millj.

Hlíðasmári verslunar- og skrifstofuhúsn.
Til leigu glæsilegt verslun-
ar- og skrifstofuhúsnæði á
6 hæðum, samtals um
1.800 fm, frábærlega
staðsett í göngufæri við
Smáralindina. Sameign
og notarými verða afhent
fullbúin og tilbúin til notk-
unar fyrir væntanlega
leigjendur. Frágangur
verður að utan sem innan
með glæsilegasta móti.
Húsnæðið verður afhent
eftir mitt ár 2007.

Völuteigur - iðnaðarhúsnæði
Til sölu í nýju stálgrindar-
húsi 1.188 fm iðnaðar-
húsnæði, þar af eru 98,8
fm milligólf undir skrif-
stofur. Rúmtak hússins er
6.065 m3 og lofthæð því
góð. Möguleiki að tví-
eða þrískipta húsnæðinu
með góðu móti. Lóðin er
rúmgóð 5.457 fm, verður
malbikuð, innkeyrslu-
hurðir beggja vegna
hússins og hægt að keyra

þvert í gegn. Tilbúið til afhendingar fljótlega.

Dvergshöfði 640 fm.
Til leigu á mjög áberandi
stað, á horni Dvergshöfða
og Höfðabakka, um 640
fm atvinnuhúsnæði, inn-
keyrsluhurð og verslunar-
hluti er með aðkomu
Dvergshöfðamegin en
sérinngangur í porti á
skrifstofuhlutann. Hægt er
að nýta allt að 500 fm
undir innkeyrslubil. Verður
laust í jan.2007.

Héðinsgata - Lagerými allt að 3.000 fm.

Til leigu í vel staðsettu húsnæði miðsvæðis í Reykjavík við Héðins-
götu og Köllunarklettsveg, allt að 3.000 fm. húsnæði sem hentar
frábærlega undir lager eða léttiðnað. Leigist hámark til 2ja ára í
senn. LAUST!

Óseyrarbraut - innkeyrslubil.
Til leigu eru við höfn-
ina í Hfj. 73 fm og 90
fm innkeyrslubil með
góðri lofthæð, góðri
aðkomu. Jafnframt er
í boði 750 fm iðnað-
arhúsnæði á sama
stað. Allt nýlega
standsett. LAUST!

Hólmaslóð 182 fm.
Til leigu þjónusturými á
jarðhæð við Hólmaslóð
(Granda) um 182 fm að
stærð. Húsnæðið hentar
vel undir hverskyns þjón-
ustustarfsemi eða sér-
verslun.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Glæsileg hársnyrtistofa.
Þekkt stofa í flottu eigin húsnæði, sem getur fylgt í kaupum, en
ekki skilyrði.6 vinnustöðvar og 2 þvottastöðvar.Topp aðstaða.
Einstakt tækifæri.

Ís - matur - videó.
Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu. Ekta
fjölskyldu fyrirtæki.

PIZZA - staður í austurborginni.
Pizza-staður vel staðsettur, vel búin tækjum. Gott tækifæri á frá-
bæru verði.

Tæki til matvælaiðnaðar.
Af sérstökum ástæðum er til sölu umboðsverslun með notuð tæki
til matvælaiðnaðar. Hefur starfað mjög lengi. Verð aðeins 1,5
millj.

Bónstöð - vel staðsett.
Til sölu bónstöð í mjög góðu húsnæði, einkar vel staðsett mið-
svæðis í Borginni. Nóg að gera. Mjög gott verð.

Þjónustufyrirtæki á netinu.
Til sölu þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í hýsingu og miðlun lif-
andi myndefnis milli einstaklinga. Búið er að þróa mjög fullkomna
tækni og umgjörð fyrir starfsemina. Nánari upplýsingar á skrif-
stofu.

Kjúklingastaður í alfaraleið.
Mjög þekktur staður í góðu húsnæði. Vaxandi velta. Góður tækja-
kostur. Þarna er á ferðinni gott tækifæri.
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Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar YFIR 100 ÁRA SAMANLÖGÐ REYNSLA VIÐ FASTEIGNASÖLU!

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 Pét-
ursdóttir
skjalagerð

Fr
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Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G.Gissurarson lögg fs.

HólmvaðHólmvað
Glæsileg raðhús á einni hæð

Erum með í einkasölu glæsil. raðhús á einni hæð í
Hólmvaði í Norðlingah. m. innb. bílsk. Húsin verða afh.
rífl. fokh. að innan en fullfrág. að utan. Vand. frág. Tvö
hús seld, tvö eftir. V. 30 millj. 7268

Baugakór m. bílskýli Baugakór m. bílskýli 
Stutt í afhendingu

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. bað-
herb. Sérinng. af svöl-
um. 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

Nýjar glæsiíbúðirNýjar glæsiíbúðir
Fannahvarfi - Kóp.

Í einkasölu nýjar
glæsil. séríb. í 2ja
h. húsi með sér-
inng. 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

Sérhæðir Andarhvarfi Sérhæðir Andarhvarfi 
Kópavogi. Einungis tvær íb. eftir. 

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 gólfefna. Fráb. skipulag með tveimur baðherb, sér-
lóð með íb. neðri hæðar og svalir með íb. efri hæðar. V.
35,9 m. 3722

GoðakórGoðakór
Ný hús til afhendingar fljótlega 

Glæsileg raðhús/einb. á frá-
bærum útsýnisstað. Samt. 228
fm að stærð með innb. bílsk.
Húsin afh. tilb. til innrétt. m
grófj. lóð. Vönduð hús á ein-
staklega góðum stað. V. milli
hús 48,0 m og endahús 49,0

millj. Uppl. á skrifstofu Valhallar eða á
www.nybyggingar.is 7105

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 Norð-
lingah. ásamt stæði í bílskýli.
Íb. verða afh. fullb. án gólfefna
og flísal. á baðherb. Flott hús.
V. frá 25,4 m. Möguleiki á mjög
góðum kjörum.  4120

Nýjar glæsilegar Nýjar glæsilegar 
Séríbúðir í Garðabæ

Í einkasölu nýjar glæsi-
legar séríbúðir í sjö 2ja
hæða húsum á þessum
einstaklega góða stað í
Garðabæ. Gert er ráð
fyrir að eignirnar verði
afhentar fullb. án gólf-
efna með vönd. innrétt.
og flísal. glæsil baðherb.

Mjög skemmtilega teiknuð hús. Lofthæð neðri hæða er 2,95
m og efri hæðar 2,6 m. Íbúðirnar eru frá 117 fm uppí 169 fm
og fylgir stæði í bílskýli 22 af 30 íbúðum. Sérverönd fullfrág.
fylgir íbúðum neðri hæða og svalir frá 7,5 -57 fm fylgja íbúð-
um efri hæðar. Glæsilegt útsýni er úr mörgum íbúðanna. Lóð
afh. fullfrág með öllum gróðri en án leiktækja. 

Byggingaraðili er Tré-mót ehf. 4271



RE/MAX fasteignablaðið birtist í hundr-
aðasta sinn með Fréttablaðinu í gær.

„Í fyrstu birtist blaðið aðeins tvisvar í mán-
uði, þá átta síður. Nú gefum við það út hvern 
sunnudag og aldrei undir 
sextán síðum,“ segir Gunn-
ar Sverrir Harðarson, einn 
eigenda RE/MAX fast-
eignakeðjunnar á Íslandi. 
Úgáfa blaðsins hefur fylgt 
örum vexti fyrirtækisins. 
„Við vorum með fjórar 
söluskrifstofur í desem-
ber 2005 og er með tíu 
starfandi í dag og tvær að 
opna,“ segir Gunnar og 
bætir við að á þessum 
tíma hafi fjöldi starfs-
manna fyrirtækisins auk-
ist úr 50 í 135. Gunnar og 
félagar hans keyptu fyr-
irtækið árið 2004 og síðan 
þá hefur það breyst 
nokkuð, vaxið og dafn-
að.

Fasteignamarkaður-
inn hefur verið talaður 
nokkuð niður undanfar-
ið og sala fasteigna ekki 
í jafn miklum blóma og 
fyrir aðeins nokkrum 
mánuðum. Stefna RE/MAX er hins vegar 
jákvæð og skýr. „Við ætlum að ná yfirráða-
stöðu á fasteignamarkaðnum með þeim 

þjónustuaðferðum sem við beitum,“ segir 
Gunnar og bendir á að slíkt hafi RE/MAX 
áorkað víða um heim. 

RE/MAX er alþjóðlegt fyrirtæki með um 
120 þúsund sölufulltrúa um allan heim á 
sínum snærum. Það var fyrst stofnað í 

Bandaríkjunum og í 
Denver Colorado eru 
höfuðstöðvar þess. Allar 
fasteignasöluskrifstof-
urnar innan RE/MAX 
kerfisins eru reknar sem 
sjálfstæðar einingar af 
sérleyfishöfunum.

Gunnar segir það mikil 
tímamót í söluferli RE/
MAX að gefa nú út hundr-
aðasta fasteignablaðið. 
„Við kynnum eignirnar 
ferskar á markað með 
opnu húsi þar sem við 
getum boðið fólki nýja 
vöru með sölufulltrúa á 
staðnum. Þar getur þú 
fengið allar upplýsingar 
um eignina og umhverfið. 
Þetta hefur gert það að 
verkum að við náum til fleiri 
kúnna og sölumeðferð hefur 
gengið hraðar.“ segir Gunn-
ar og bætir við að þetta auð-
veldi bæði seljendum og 

kaupendum verkið enda sé í blaðinu hægt 
að ganga að lista yfir opin hús um eina helgi.

Hundrað sinnum RE/MAX

Fr
um

HRAUNBÆR 192,
REYKJAVÍK
Sérlega rúmgóð 4ra herbergja 138 fm
endaíbúð. Allt nýtt á baði, parket og flísar
á gólfum. Snyrtileg eign með góðu útsýn.
Verð kr. 24,9 millj.

BEYKIHLÍÐ, REYKJAVÍK
306 fm endaraðhús með mikla mögu-
leika. Sér íbúð á er á 1. hæð. Spennandi
tækifæri á þessum vinsæla stað.
Verð 59,9 millj.

RAUÐAGERÐI,
REYKJAVÍK
Vel staðsett 161,4 fm einbýlishús á 771
fm lóð. Þetta er eign sem bíður uppá
mikla möguleika á þessum vinsæla stað.
Verð 42,4 millj.

ÞRASTARHÖFÐI, MOS.
Glæsileg ný einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Húsin eru á bilinu
235-250 fm. og skilast tæplega tilbúin til
innréttinga. Til afhendingar strax.
Bókið skoðun hjá Atla s. 899-1178

SOGAVEGUR,
REYKJAVÍK
Parhús á tveimur hæðum byggt 2006,
sérlega vönduð og vel skipulögð fullbúin
eign fyrir kröfuharða.
Verð 41,4 millj

BLÖNDUHLÍÐ, REYKJAVÍK
Mjög góð sérhæð ásamt bílskúr.
3 svefnherbergi og 2 stofur.
Verð kr. 35 millj.

BIRKIHLÍÐ, REYKJAVÍK
Fræbærlega staðsett 184. fm hæð og ris
ásamt bílskúr. 4-5 svefnherbergi. Eign
sem fengið hefur gott viðhald.
Meiriháttar útsýni.
Tilboð óskast.

ÞVERHOLT, REYKJAVÍK
Einstaklega vel staðsett og snyrtileg 75,5
fm. 2ja-3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Verð kr. 19,3 millj.

STARENGI, REYKJAVÍK
Falleg 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð
með sér inngangi af svölum.
Hagstæð lán með 4,15 % vöxtum.
Verð kr. 23,3 millj.

GERÐHAMRAR, REYKJAVÍK
Frábær staðsetning. 182 fm. parhús á
2 hæðum, innst í lokuðum botnlanga.
Verð kr. 44,9 millj.

VESTURGATA, REYKJAVÍK
Vel skipulögð 2ja herbergja ósamþykkt
íbúð á jarðhæð. Góð áhvílandi lán.
Verð kr. 14,4 millj.

MARARGATA, VOGAR
Nýstandsett, vel skipulagt einbýli ásamt
tvöföldum bílskúr. Laust strax.
Tilboð óskast.

Nánari upplýsingar og bókið skoðunhjá sölufulltrúum okkar.
Atli s. 899 1178 og Erlendur s. 897 0199

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTEIGNAMIÐLUN

Erlendur Atli

NÝTTENDAÍBÚÐ

NÝ EINBÝLISHÚSNÝTT HAGSTÆÐ LÁN

LAUS STRAX

HJARTA MIÐBÆJARINS

LAUS STRAXSÉRHÆÐ FRÁBÆR STAÐSETNING 101

NÝTT
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Hamraborg 28

Falleg tveggja herbergja íbúð, 52,4 fm á þriðju hæð í
fjölbýli með aðgang að bílageymslu. Sameiginlegur
inngangur er í kjallara úr bílageymslu og einnig á fyrstu
hæð. Verð 15.900.000

Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Ingvaldsson framkv.stjóri
Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali
Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali
Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður
Anna María Kristjánsdóttir móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir bókari
Guðný Guðmundsdóttir sölumaður
Gunnar Magnússon sölumaður
Kolbeinn Sigurðsson sölumaður
Kristinn Erlendsson sölumaður
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Magnús Bergs sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Lækjarvað 17

• Glæsilegar sérhæðir
• Bílskúr fylgir efri hæðum
• Tilbúnar til inréttinga
• Þvottahús innan íbúðar
• Sérgarður fyrir báðar hæðir
• Hús fullbúið að utan og lóð frágengin

Kólguvað - Norðlingaholti

Stærri íb. og sérhæðir 3 herbergja

Stærri íb. og sérhæðir 2 herbergja

Glæsileg 4ra herbergja.127,5 fm neðri sérhæð ( enda-
hús ). Aðeins 7 hús í götunni. Íbúðin er með góðu út-
sýni og skilast fullbúin utan sem innan. Hellulagt bíla-
plan með snjóbræðslu. Eignin afhendist við undirritun
kaupsamnings. Verð 35,9 m

Hamraborg - Kóp

Laus strax
55 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýli. Íbúðin er
mikið endurnýjuð t.d. nýlegt parket og eldhúsinnrétt-
ing. Aðgangur að stæði í opinni bílgeymslu.Stutt er í
alla þjónustu.Verð 14,6 m

Höfum mikið úrval
nýbygginga á skrá

www.husid.is

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

SUÐURLANDSBRAUT 16 • 108 REYKJAVÍK • SÍMI 585 9999 • FAX 585 9998

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.

FAXABRAUT 
REYKJANESBÆR

3ja herb. 80,6 fm íbúð í tvíbýli í
Keflavík. V: 11,3 mkr.

HAMRABORG
2JA HERB.

Mjög góð 51,5 fm íbúð í lyftublokk í
Kópavogi. V: 15,4 mkr. LAUS STRAX!

HLAÐBREKKA
EINBÝLISHÚS

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

FRYSTIVÖRU
HEILDVERSLUN

VILTU VERÐA SJÁLFSTÆÐUR
OG GETA ORÐIÐ ÞÉR 
ÚT UM ÞÆR TEKJUR 

SEM ÞIG VANTAR? 

HAFÐU ÞÁ SAMBAND VIÐ
SKRIFSTOFU EIGNAVALS

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.

GULLTEIGUR 
3JA HERB.

Rúmgóð og björt 95 fm íbúð á neðstu
hæð í þríbýli. V: 24,0 mkr.

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

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

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

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

SLÉTTAHRAUN 
HFJ - 4RA HERB.

Góð 102 fm íbúð á besta stað í
Hafnarfirði. V: 18,5 mkr.

SKIPHOLT 
3JA-4RA HERB.

Falleg 122,7 fm 2ja hæða penthouse-
íbúð í lyftublokk. V: 34,9 mkr.

Frum

ÞÍN EIGN · ÞITT VAL

ÁSTÚN - 
2JA HERB. 

Glæsileg 47,5 fm útsýnisíbúð með
vestursvölum í Kópavogi. V: 14,4 mkr.

KLUKKURIMI
4RA HERB. 

Góð 102 fm íbúð á besta stað í
Grafarvogi. V: 20,9 mkr.

HEIÐARHOLT 
KEFLAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja 84,2 fm íbúð í
Keflavík. V: 14,2 mkr.

AUSTURBERG
4RA HERB.

Góð 4ra herbergja íbúð með gott útsýni
og bílskúr í Breiðholt. V: 17,5 mkr.

ELDSHÖFÐI
ATVINNUHÚSNÆÐI

Góð 101 fm atv.húsn. á tveim hæðum
með íbúð á 2. hæð. Stór innkeyrsluhurð.
V: 16,9 mkr.















Vinnuherbergi og færanlegir veggir

Eden í Hveragerði hefur verið 
auglýst til sölu.

Eden-húsnæðið er um 3.500 fer-
metra stórt en þar er rekin verslun 
og matsölustaður auk þriggja 
gróðurhúsa. Til greina kemur að 
selja aðeins reksturinn eða allt 
saman.

Fyrir liggur tillaga að deili-
skipulagi, þar sem 1.500 fermetra 
stækkun gróðurhúss og tengi-
byggingar á bak við veitingasal 
er ráðgerð, auk fjögurra hæða 
hótelbyggingar á lóðinni.

Núverandi eigandi Eden, Egill 
Guðni Jónsson, sagði í samtali 
við Suðurland.is að salan væri 
ekki sprottin af ágreiningi við 
bæjaryfirvöld, jafnvel þótt þau 
hefðu staðið í vegi fyrir að hann 
byggði átta hæða blokk á lóðinni, 
eða vegna erfiðleika í rekstri. Ár 
er liðið frá því að Egill festi kaup 
á Eden.

Frá þessu er greint á frétta-
vefnum Suðurland.is.

Eden til sölu

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI




