
Smáauglýsingasími
550 5000

Auglýsingasími Allt
550 5880

Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Laugardalshöllin er vettvangur okkar helstu sigra á 
sviði íþrótta og einn af helstu tónleikastöðum landsins.

Laugardalshöll var vígð 6. desember árið 1965. Arkitekt 
hennar er Gísli Halldórsson en hann teiknaði höllina árið 
1959. Reykjavíkurborg og Íþróttabandalag Reykjavíkur 
eiga heiðurinn að byggingu hennar en fjölmargir komu að 
framkvæmdinni og fjármögnun hennar. Til að mynda lán-
aði TBR 200.000 krónur til framkvæmdanna.

Í Laugardalshöll hafa unnist margir sætir sigrar um árin 
og margir hafa sömuleiðis farið svekktir heim. Fyrsti opin-
beri leikurinn sem fram fór á parketinu í höllinni var hand-
boltaleikur úrvalsliðs Reykjavíkur og landsliðs þáverandi 
Tékkóslóvakíu. Sá leikur fór fram 4. desember vígsluárið 
1965, tveimur dögum áður en höllin var vígð.

Laugardalshöllin er um 6.500 fermetrar að viðbættri 
9.500 fermetra stálgrindarviðbyggingu sem sérhönnuð er 
fyrir frjálsar íþróttir. 

Ýmsir stórviðburðir hafa farið fram undir þaki Laugar-
dalshallarinnar. Tónleikar Led Zeppelin árið 1970, heims-
meistaramótið í handknattleik árið 1995 (þó við viljum 
gleyma árangri íslenska landsliðsins á því móti sem fyrst), 
skákeinvígi aldarinnar milli Fishers og Spasskís árið 1972, 
og nú síðast þegar kveikt var í Svíagrýlunni, hún bútuð 
sundur og gefin landvættunum.

Þar sem Svía-
grýlan er grafin 

FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
FASTEIGNALÁN
Í MYNTKÖRFU
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Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa 
og á www.frjalsi.is, þar  sem einnig er hægt 
að reikna greiðslubyrði.

Lánstími alltað40 ár



Snjómoksturverkfæri sem vinna á hálku og snjósköflum.

Óhætt er að segja snjó hafi kyngt niður að undanförnu og hafa margir 
haft orð á því að nú sé jólaveðrið langþráða loks komið. Að vísu nokk-
uð seint ber flestum saman um.

Vegagerðin hefur í nógu að snúast við að halda helstu leiðum þéttbýl-
iskjarnanna opnum í þessu fallega ríki Veturs konungs og ekki eru húseig-
endur minna uppteknir við að auðvelda aðgengi í kringum híbýli sín.

Salt, sandur og snjómkostursverkfæri gagnast vel á hálkubletti og snjó-
skafla og draga úr slysahættu. Þá getur borgað sig að eiga góðan klæðnað, 
þykka, hlýja úlpu, hlý nærföt og sterka skó til að halda kuldabola og félögum 
hans í skefjum.

Hér eru nokkrar góðar hugmyndir að útivistarfatnaði og snjókmost-
ursverkfærum sem ættu að koma flestum að góðum notum.

Vopn í vetraríkinu

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir
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GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING





Modulhús ehf. er nýtt fyrirtæki 
á Hvammstanga. Það flytur 
inn staðlaðar timburhúsaein-
ingar frá Svíþjóð sem hægt er 
að raða saman á marga vegu.

„Þetta gengur þannig fyrir sig að 
viðskiptavinurinn kemur með 
teikningu að húsi sem hann vill 
reisa. Einingunum er hægt að raða 
upp hvernig sem er því það er ekki 
um nein stöðluð hús að ræða. Þetta 
er eins og legókubbar. Þú bara 
raðar upp draumahúsinu,“ segir 
Guðmundur Helgason, fram-
kvæmdastjóri Modulhúsa, þegar 
forvitnast er um starfsemina. 
Hann segir einingarnar úr sænskri 
furu og koma í þremur breiddum, 
30, 60 og 120 sm. „Hagræðing í 
framleiðslunni er mikil sem aftur 
skilar sér í góðu verði,“ segir 
hann.

Verksmiðjan sem framleiðir 
einingarnar heitir Tomoku Hus 
AB og er í Dölunum í Svíþjóð. Hún 
eru í eigu Japana og þeir sjá um 
stjórnunina. Guðmundur segir 
einingarnar þó settar saman af 
Svíum. „Þar kemur sænsk reynsla 
og sænskt hugvit að góðum notum 
en verksmiðjan er líka mjög 
tæknivædd og þar er mikil sjálf-
virkni á ferðinni. Allt hjálpast að 
við að halda niðri verðinu,“ segir 
hann.

Framleiðslan hefur hingað til 
aðallega farið á Japansmarkað að 
sögn Guðmundar en er nú að dreif-
ast um Evrópu líka. „Það er gaman 

að segja frá því að fyrsta svona 
húsið sem reis í Evrópu var á Hall-
ormsstað,“ segir hann og bætir við 
að átta hús séu komin upp hér á 
landi og hafi reynst vel. „Eitt Tom-
okuhús er nýrisið hér á Hvamms-
tanga, það er 250 fermetrar að 
stærð og uppsetning eininganna 
tók tvo daga. Meistaranum líst 
afspyrnuvel á húsið og sagðist 
myndu leika sér að því að setja 
upp minna hús á einum degi. 

Gluggar eru búnir til af verk-
smiðjunum, einangrunin er inn-

byggð í einingarnar og burðar-
virkið í þakið fylgir með. Síðan 
þarf að klæða húsin innan og utan 
og þá er auðvelt að bæta við ein-
angrun ef vilji er til. Klæðningin 
fylgir hins vegar ekki með. „Það 
eru alls konar klæðningarefni á 
markaðnum og þar velur hver og 
einn,“ bendir Guðmundur á. 

Frá staðfestingu pöntunar þar 
til gámurinn með húsinu getur 
verið kominn á byggingarstað líða 
um það bil átta vikur að sögn Guð-
mundar. Hann telur Tomoku-ein-
ingarnar ekki einungis henta í 
íbúðarhús heldur bæði skemmur 
og gripahús. „Það voru flugmenn í 
Svíþjóð sem byggðu lítið hús yfir 
vélina sína. Ég sé alveg fyrir mér 
hesthús og hvað sem fólki dettur í 
hug,“ segir hann að lokum og 
bendir þeim sem vilja fræðast 
nánar um húsin á heimasíðu fyrir-
tækisins, www.modulhus.is. 

Hver og einn byggir sitt 
draumahús úr einingum

Pólýhúðum allt frá hillum upp í 
utanhússklæðningar. Pólýhúðun er 
sterk, hagkvæm og umhverfi svæn.

Smiðjuvegi 1 • s. 544-5700 • www.polyhudun.is



Það hljómar sem nokkuð 
fjarlæg framtíðarsýn að vera 
með vélmenni á heimilinu sem 
hjálpar til við þrif. En þetta er 
þó alls ekki fjarri lagi. 

iRobot ryksugan Roomba er sér-
stök fyrir þær sakir að hún ryk-
sugar meðan heimilisfólkið er að 
heiman. Hún er kringlótt og lág og 
kemst alls staðar að. Getur ryk-
sugað í öll horn hvort sem er á 
parketti, dúk eða teppi. Þá eru 
snúrur og lágir þröskuldar engin 
fyrirstaða því mótorinn sem knýr 
hana er það öflugur. Það er því 
engin hætta á að hún festist á ein-
hverjum stað og komist ekki burt. 
Þá er hún það lág að hún kemst 
undir flesta sófa og rúm. Roomba 
ryksugan fer yfir svæðið mörgum 
sinnum í hvert skipti eða þangað 
til það er orðið hreint.
Gæludýraeigendur eiga oft í vand-
ræðum með hárflygsur sem 
feykjast um gólfin. Tals-
menn iRobot telja ryk-
suguna henta einstak-
lega vel fyrir þá.

Ryksugan er 
með tölvuheila 
sem getur lært. Í 
fyrsta sinn sem 
henni er hleypt á 
nýjan flöt kannar 
hún umhverfi sitt og 
skráir í minni hluti 
sem hún þarf að forð-
ast. Hún veit því næst 
hversu stórt svæðið er 
sem þarf að þrífa, 
hvar helstu fyrirstöð-
urnar eru og því um 
líkt. Þá forðast hún 
stiga og því engin hætta á að hún 
hrapi niður og eyðileggist.

Hægt er að forrita ryksuguna 
til að þrífa á ákveðnum tímum. Til 
dæmis er mjög hentugur tími 
meðan fólk er í vinnunni enda 
hlýst þá minnst ónæði af henni. 

Ryksugan er 
knúin af endur-

hlaðanlegri raf-
hlöðu og nemur 

sjálf þegar hún er að 
verða ramagnslaus. Þá 

heldur hún aftur í móður-
stöðina þar sem hún hleðst þangað 
til hún getur aftur farið af stað til 
að klára verkið sem henni var 
ætlað.

Hægt er að nota ryksuguna 
eins oft og maður vill, enda ekki 
amalegt að koma heim á hverjum 
degi í nýryksugað heimili.

Nánari upplýsingar um ryksug-
una Roomba frá iRobot má fá í 
síma 848-7632

Ryksuga með 
sjálfstæða hugsun

Heimilisiðnaðarfélag Íslands 
kynnir íslenskan herrabúning 
frá um 1800.

Á síðustu árum hefur áhugi aukist  
á eldri gerðum íslensku þjóðbún-
inganna, faldbúningnum, skaut-
búningnum, kyrtlinum, 19. aldar 
upphlutnum og nú íslenska herra-
búningnum.  Í nokkur ár hefur 
verið boðið upp á námskeiðaröð í 
því að sauma þessa búninga og er 
Heimilisiðnaðarfélag Íslands eini 
aðilinn sem veitir þessa þjónustu.

Heimilisiðnaðarfélagið mun 
kynna íslenskan herrabúning frá 
um 1800, miðvikudaginn 24. janúar 

klukkan 20.00 í húsnæði félagsins 
við Laufásveg 2. Þar verður kynn-
ing á búningnum, veittar upplýs-
ingar um hvernig skal klæðast 
honum og upplýsingar um nám-
skeið í að sauma íslenskan herra-
búning sem hefst í febrúar.

Búningurinn er dæmigerður 
fyrir klæðnað íslenskra karla um 
1800. Það sem einkennir búninginn 
eru; treyja tvíhneppt og innanund-
ir tvíhneppt vesti. Buxur eru svo-
kallaðar lokubuxur hnésíðar eða 
síðar. 

Herrabúningurinn kynntur
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Héðinsgata 250 fm.
Til leigu gott þjón-
ustuhúsnæði sem
áður hýsti flugfragt
Flugleiða. Tveir inn-
gangar, vinnusalur
kaffiaðstaða og skrif-
stofur, kerfisloft og
lagnir í stokkum.
Hentugt t.d. fyrir
heildverslun eða aug-
lýsingastofu. Hag-
stæð leiga. Laust nú
þegar.

Dvergshöfði 640 fm.
Til leigu á mjög áber-
andi stað, á horni
Dvergshöfða og Höfða-
bakka, um 640 fm at-
vinnuhúsnæði, inn-
keyrsluhurð, verslun og
skrifstofur. Hægt er að
nýta allt að 500 fm
undir lager/verslun.
LAUST

Glæsilegt 242 fm skrifstofuhúsnæði.
Til leigu í miðbæ
Hafnarfjarðar glæsi-
lega innréttað skrif-
stofuhúsnæði á 5.
hæð með frábæru út-
sýni. Einstaklega
vandað og allt til alls
þ.m.t. tölvulagnir í
stokkum, kerfisloft
og vandað tréverk.
Láttu þetta ekki
sleppa frá þér.

Allt að 3000 fm Lagerhúsnæði.
Til leigu vel staðsett
miðsvæðis í Reykjavík
við Héðinsgötu og
Köllunarklettsveg, allt
að 3.000 fm. húsnæði
sem hentar frábær-
lega undir lager eða
léttiðnað. Möguleiki á
1000-3000 fm. Leigist
til 2ja ára í senn.
LAUST!

Óseyrarbraut - innkeyrslubil.
Til leigu eru við höfn-
ina í Hfj. um 360 fm
innkeyrslubil með
góðri lofthæð og
tveimur innkeyrslu-
hurðum. LAUST.

Hólmaslóð 182 fm.
Til leigu þjónusturými á
jarðhæð við Hólmaslóð
(Granda) um 182 fm að
stærð. Húsnæðið hentar
vel undir hverskyns
þjónustustarfsemi eða
sérverslun.

Lyngháls 200 fm.
Til leigu um 200 fm
verslunar- eða þjón-
ustuhúsnæði á jarð-
hæð í nýju glæsilegu
húsi á Lynhálsinum.
Laust nú þegar.

FYRIRTÆKI

Nudd og Grenningarstofa
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó með góðan tækjakost. Þekkt stofa
í flottu húsnæði. Fyrirtækið er með glæsilega heimasíðu yfir sína
þjónustu. Frábært tækifæri.

Heildverslun - matavara.
Til sölu skemmtileg heildverslun á matvörumarkaði. Góð við-
skiptasambönd. Upplýsingar eingöngu veittar á skrifstofu okkar.

Í hverfi 101 - Grill-söluturn-heitur matur
Til sölu mjög góður rekstur, með gríðar mikla möguleika. Tilvalið
fyrir kokka og framreiðslufólk. Góð staðsetning. Rúmgott hús-
næði. Upplýsingar á skrifstofu.

Söluturn í Vesturbæ.
Til sölu, af sérstökum ástæðum, er góður söluturn, vel staðsettur
með góða veltu. Kjörið tækifæri fyrir 2 samhenta aðila. Mikil ís-
sala. Pizzu-ofn. Gott verð.

Heildverslun með sérvöru.
Til sölu heildverslun í hótel og veitingahúsagreiranum. Ört vax-
andi fyrirtæki með mikla vaxtarmöguleika. Einstakt tækifæri.
Upplýsingar eingöngu á skrifstofu okkar.

Ís-matur-videó, Hverfissöluturn
Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu. Frá-
bært fjölskyldu fyrirtæki.

Bílaverkstæði á Höfðanum
Bílaverkstæð í góðu húsnæði, 2 lyftur og góð lofthæð. Allur bún-
aður sem fylgir í bílaviðgerðum. Ákveðin sala. Verð aðeins 1,5-1,6
millj.

Hársnyrtistofa í góðu hverfi.
5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar. Í góðu húsnæði og vel búin tækj-
um. Til sölu af sérstökum ástæðum. Til afhendingar starx ef ósk-
að er. Frábært verð.

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

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Félag
fasteignasala

Grænamörk 2a, íbúð 104, Selfossi
Um er að ræða glæsilega 81,5 fm. endaíbúð í nýju raðhúsi fyr-
ir 50 ára og eldri. Íbúðin telur flísalagða forstofu, flísalagt
þvottahús, flísalagt baðherbergi m/eikarinnréttingu, hand-
klæðaofni og upphengdu salerni, eitt rúmgott svefnherbergi
með stórum skápum og svalahurð. Eldhúsinnrétting er eikar-
innrétting m/keramikhelluborði, Siemens tæki. Stofan er park-
etlögð. Yfirfelldar eikarinnihurðir. Malbikað bílaplan og hellu-
lagðar stéttar við húsið og timbursólpallur framan við húsið.
Verð 21,9 m.

Ástjörn 5 íb. 101, Selfossi
Í einkasölu 80,4 fm íbúð á fyrstu hæð í fjölbýli. Sérinngangur er
í hverja íbúð. Eignin telur flísalagða forstofu m/skáp, plastpark-
etlagða stofu og flísalagt eldhús m/mahogany innréttingu, flísa-
lagt baðherbergi m/baðkeri og hvítri innréttingu, tvö ágæt plast-
parketlögð svefnherbergi m/ skápum og þvottahús og geymsla
m/flísalögðu gólfi. Hurð er úr stofu út á sólpall. Innihurðir eru úr
yfirfelldar í maghonylit. Gert er ráð fyrir sturtu á baði. Síma og
sjónvarpstenglar eru í herbergjunum. Verð 15,9 m.

Álftarimi 1 íbúð 201 Selfossi
104,4 m² íbúð ásamt 5,6 m² geymslu og 25,3 m² bílskúr. Íbúð-
in er í fjölbýlishúsi byggðu 1982 og er öll hin snyrtilegasta.
Eignin telur flísalagða forstofu m/skáp, parketlagðan gang/hol,
þrjú plastparketlögð svefnherbergi m/skápum, flísalagt bað-
herbergi m/eikarinnréttingu og baðkari, parketlagða stofu
m/hurð út á svalir og parketlagt eldhús m/þokkalegri eikarinn-
réttingu. Eikarparket á stofu og eldhúsi. Tengi f. þvottavél á
baði. Verð 19,5 m.

Hólavangur 12, Hella
Um er að ræða 73,2 m² ein-
býlishús og 12,1 m²
geymsluskúr. Húsið er byggt
úr timbri árið 1944 og er klætt að utan með máluðu bárujárni.
Nýlegt bárujárn er á þakinu. Eignin telur m.a. parketlagða for-
stofu með rúmgóðum fataskáp, parketlagt forstofuherbergi,
parketlagða stofu, dúklagt baðherbergi með baðkari og sturtu,
dúklagt svefnherbergi með stórum fataskáp og flísalagt eld-
hús. Verð 11,9 m.

Dverghólar 14, Selfossi
Snyrtilegt 118,6 fm steniklætt parhús ásamt 28 fm. bílskúr
byggt árið 2001. Eignin telur flísalagða forstofu m/skápum,
parketlagt forstofuherbergi, stofa og eldhús opið í eitt, náttúru-
flísar á gólfi, svalahurð úr stofu, upptekið loft, halogen ljós, út-
byggður gluggi, IKEA birkiinnrétting í eldhúsi, flísar á milli borðs
og skápa, keramik helluborð, háfur, burstað stál, flísalagt bað-
herbergi m/innréttingu, handklæðaofn, sturtuklefi, gert ráð fyr-
ir hornbaðkari, tvö parketlögð svefnherbergi m/skápum, tölvu
og símatenglar í herbergjum, flísalagt þvottahús. Verð 29,2 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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Engjavegur 8, Selfossi
Um er að ræða 113,0 m² einbýlishús ásamt 38,3 m² bílskúr.
Eignin telur m.a. stofu m/hurð út í garð, eldhús m/hvít/beyki
innréttingu, þvottahús, þrjú svefnherbergi og baðherbergi sem
er flísalagt í hólf og gólf og er þar baðkar. Verð 22,7 m.

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Ólöf Lilja Eyþórsdóttir
Rekstrarfr./sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla



Frekari upplýsingar: Barry, sími  00 34 699 682 026 og Sandra, sími 00 35 4822 2289

Heimsækið vefsíðu okkar: www.seabreezevillas.com

Evrópskur fasteignaráðgjafi

á fasteignum og lúxusvillum 
á Spáni og Ítalíu

Hótel Loftleiðum
laugardaginn 27. og sunnudaginn 28. janúar kl: 13 - 19

Við kynnum með stolti  15 glæsiíbúðir við Sala Bianca Complex 
og 19 íbúðir við Sea Breeze Manila Complex staðsettar á Ítalíu 

við Miðjarðarhafið með stórglæsilegu sjávarútsýni.
Verð frá m105.000

Kynning!

Við frumsýnum í fyrsta sinn á sýningunni FASTEIGNIR Í FJARLÆGUM LÖNDUM

Komið og fáið glæsilega bæklinga með nánari upplýsingum

Fr
u

m

Skrifstofa okkar á Spáni 
er í 

San Pedro del Pinatar

Takmarkið er að veita öllum kaupendum, fjárfestum, athafnamönnum eða þeim sem hyggjast 
setjast í helgan stein allar nauðsynlegar upplýsingar sem gera þeim kleyft að flytjast 

eða fjárfesta á Spáni eða Ítalíu á sem auðveldastan máta.
Lækkum allar eignir á Spáni um m3000 ef komið er milliliðalaust!
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–  Ká r i  Ha l l dó rsson ,  l ögg i l t u r  f as te ignasa l i  –  Jónas  Hó lmge i r sson  –  E i r í ku r  Svanu r  S ig fússon  –  Jón  Ö rn  K r i s t i nsson  

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

Fr
um

ÞRASTARÁS - FALLEG 110
fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 26,5 millj. 3740

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

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

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 59,9 millj. 10046

KLETTABERG - Sérlega fallegt
220 fm parhús m/tvöföldum bíl-
skúr á góðum stað í Setberginu. 3
sv.herb. Frábært útsýni. Verð 45,9
millj. 1202

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

SUÐURHVAMMUR - Góð
108,7 fm íbúð á 3. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus fljótlega.
Verð 23,0 millj. 6144

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

VALLARBARÐ Fallegt 207 fm
einbýli ásamt bílskúr á góðum
stað. 5 sv.herb. Verð 42,9 millj.
Skipti á minni eign koma til greina

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

HÆÐIR

KRÍUÁS - ÚTSÝNI Sérlega
vönduð og glæsileg 113 fm neðri
sérhæð í fjórbýli. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 29,9 millj. 6058

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

ENGJAVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Nýleg og falleg 109 fm
íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb. Parket,
flísar og fallegar innréttingar. Verð
22,9 millj. 6070

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

SVALBARÐ - Fallegt og vel
skipulagt 193,2 einbýli á einni hæð
m/bílskúr. Sólstofa, verönd, heitur
pottur. Góð staðsetning. Verð 43,6
millj. 6162

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3
fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 43,9
millj. 9722

ÞRASTARÁS - M/BÍLSKÚR
Falleg 156,4 efri hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 37,9 millj. 6077

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

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

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

HVERFISGATA - Fallegt og vel
viðhaldið 166 fm einbýli á góðum
stað í miðbæ Hfj. 3-4 sv.herb. Sól-
stofa og verönd. 6163

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

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX
Falleg 130 fm hæð og ris á góðum
stað ásamt nýlegum samtals 90
fm bílskúr m/kjallara undir. 5
sv.herb. Verð 38,9 millj. 6067

4RA TIL 7 HERB.

ÞRASTARÁS - Björt og falleg
107 fm endaíbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Sérinngangur inn af svöl-
um. Verð 24,9 millj. 6155

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 106,6 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3. hæð. Suðursvalir.
Laus strax. Verð 18,1 millj. 10084

BREIÐVANGUR - 5 HERB.
Falleg122,2 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli. 4 sv.herb. Verð 21,9
millj. 9659

FLÉTTUVELLIR - GLÆSI-
LEGT 209 fm einbýli m/bílskúr á
góðum stað. Fullbúið að utan og
rúmlega fokhelt að innan. Verð
32,9 millj. 6149

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

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

HJALLABRAUT - Góð 108,5 fm
íbúð á 3. hæð. 3 sv.herb. Suður-
valir. Gott útsýni. 6168

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

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

ÞRASTARÁS - GLÆSILEGT
Nýlegt og vel staðsett 220 fm ein-
býli á tveimur hæðum m/bílskúr. 4
sv.herb. 100 fm verönd. Frábært
útsýni. Verð 59 millj. 6097

RAÐ- OG PARHÚS

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS
Fallegt 198 fm endaraðhús m/bíl-
skúr á rólegum og góðum stað. 4
sv.herb. Sólstofa, heitur pottur og
verönd. Verð 37,9 millj. 6118

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Vorum að fá í einkasölu
nokkrar nýjar glæsiíbúðir í mið-
bænum. Allar allveg nýjar, búnar
vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

ÁLFASKEIÐ - 5 HERB. Falleg
115,4 fm endaíbúð á 2. hæð. 4
sv.herb. Tvennar svalir. Hús nýlega
tekið í gegn að utan. Verð 22,5
millj. 6156

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

HJALLABRAUT - LAUS
STRAX Falleg og rúmgóð 128 fm
íbúð á 2. hæð. 3-4 sv.herb. Nýlegt
eldhús. Parket. Tvennar yfirbyggð-
ar svalir. Verð 21,9 millj.   3629

ÞÚFUBARÐ - GÓÐ STAÐ-
SETNING Fallegt og vel viðhaldið
228 fm einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb.
Svalir og verönd. Verð 41,6 millj.
6064

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

ÖLDUSLÓÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg og björt 151,9 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ með bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Flott útsýni. Verð
31,9 millj. 10007

REYKJAVÍKURVEGUR -
Glæsileg 118,7 fm efri hæð í tví-
býli. 3 sv.herb. Mikið endurnýjuð
eign að innan sem utan. Verð 23,9
millj. 6157

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

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

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

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

BURKNAVELLIR - Sérlega fal-
leg 111,7 fm íbúð á jarðhæð. 3
sv.herb. Stór verönd. Verð 24,5
millj. 6150

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

3JA HERB.

HJALLABRAUT - Sérlega falleg
104,7 fm íbúð á 3. hæð. 2 sv.herb.
Sólstofa og yfirb. svalir. Verð 18,5
millj. 6159

ÖLDUGATA Gott 185 fm einbýli
á góðum stað. 5 sv.herb. Verð
34,5 millj.   3680

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

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

BERJAVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Glæsileg 117,5 fm íbúð
á jarðhæð. 3 sv.herb. Mikil loft-
hæð. 55 fm verönd m/lýsingu.
Verð 26,9 millj. 10104

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

DAGGARVELLIR Falleg og
rúmgóð 105,9 fm íbúð á 3. hæð.
2 sv.herb. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 21,9 millj.

NÝTT

NÝTT
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NÝTT
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DVERGHOLT - Góð 100 fm íbúð
á jarðhæð. 2 sv.herb. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 19,9 millj.
10060

ÁLFASKEIÐ - FLOTT EIGN
Falleg og mikið endurnýjuð 90 fm
3ja herb. íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Verð 18,7 millj.  6066

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

ÖLDUGATA - NEÐRI SÉR-
HÆÐ Falleg sjarmerandi NEÐRI
HÆÐ í reisulegu tvíbýli á flottum
stað við Hamarinn. Verð 14,5 millj.
4823

ESKIVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Ný 76 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. Glæsilegar
innréttingar og flott gólfefni. Af-
hending í jan-feb. Verð 17,9 millj.
6071

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

VESTURHOLT - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli. 2 sv.herb. Sér-
inngangur og verönd. Verð 21,9
millj. 6148

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

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

2JA HERB.

LANGAMÝRI - GBÆR Falleg
62,4 fm íbúð á jarðhæð á vinsæl-
um stað. Sérinngangur. Parket og
flísar. Verð 17,5 millj. 6154

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

SMÁRABARÐ - SÉRINN-
GANGUR Falleg 59 fm íbúð á 1.
hæð í nýlega litlu fjölbýli. Verönd.
Verð 15,9 millj. 2520

GRÆNAKINN - Falleg 72 fm
íbúð í þríbýli á góðum stað. 2
sv.herb. Stutt í skóla og þjónustu.
Verð 16,9 millj.  6120

SVÖLUÁS - SÉRINNGANGUR
Björt og falleg 84 fm íbúð á 3.
hæð. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Gott útsýni. Verð 19,9 millj. 4014

KARLAGATA - RVÍK Björt og
góð 57 fm íbúð á 1. hæð á frábær-
um stað. 2 sv.herb. Verð 16,5 millj.
9641

SELVOGSGATA - Falleg talsvert
endurnýjuð 58 fm 2-3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tví-/fjórbýli. Verð 14,6
millj. 6122

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

RAUÐHELLA - HAFNARFJ.
275 fm atvinnuhúsnæði á góðum
stað. Mjög stór malbikuð lóð, gott
útipláss/gámapláss. Verð 41,5 millj.
10021

ÁLFKONUHVARF - KÓP. Sér-
lega falleg 88 fm íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bíla-
geymslu. 2 sv.herb. Verð 23,0 millj.
6116

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

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

DAGGARVELLIR - Falleg 76 fm
2-3ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlegu
lyftuhúsi. Parket og flísar. Fallegar
innréttingar. Verð 17,9 millj. ‘Ahvíl-
andi gott lán, 12,2 millj. 4,15% frá
Íbl.  6099

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

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
116,4 fm atvinnubil á góðum stað
innst í lokaðri götu. Verð 17,3 millj.
9797

NÝTT

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

VÍKURBRAUT - M/ STÚDÍÓÍ-
BÚÐ OG NÝJUM BÍLSKÚR Góð
113 fm neðri sérhæð m/ 51 fm bíl-
skúr. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð
16,9 millj. 6129

STAÐARHRAUN - ENDUR-
NÝJAÐ Fallegt og mikið endurnýj-
að 179 fm einbýli á einni hæð m/bíl-
skúr. Verð 28,9 millj. 6130

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

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

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

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

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

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK
218 fm parhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 20,9 millj.  3676

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

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

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

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

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJ-
UÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
TILBOÐ. 4027

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

STAÐARHRAUN - GRINDAVÍK
Góð 122 fm neðri sérhæð í góðu tví-
býli. 3 sv.herb. Verð 15,5 millj. 3763

VOGAR

VOGAGERÐI - SÉRINNGANG-
UR Falleg 142 fm neðri hæð m/bíl-
skúr. 4-5 sv.herb. Verð 17,5 millj.
4624

HEIÐARGERÐI - EINBÝLI Gott
181 fm einbýli með bílskúr. 3
sv.herb. Verð 28,9 millj. 6117

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

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

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

STRANDGATA - SANDGERÐI
Gott talsvert endurnýjað 495 fm at-
vinnuhúsnæði. 4.000 fm lóð fylgir.
Verð 31,8 millj.

NORÐURGATA - SANDGERÐI
123 fm einbýli á tveimur hæðum. 3-
4 sv.herb. Verð 15,6 millj. 5403

LANDIÐ

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK 166
fm einbýli með bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 20,5 millj. 6111

STEINSBÆR - TILVALIÐ SEM
SUMARHÚS 161 fm einbýli í eldri
hluta Eyrarbakka. 4 sv.herb. Verð
11,9 millj. 9966

AUSTURBRÚNIR - EIGNAR-
LÓÐ Mjög falleg 6.418 fm kjarrivax-
in hraunlóð á vinsælum stað í landi
Ásgarðs í Grímsnesi. Verð 4,8 millj.
9803



Jörfabakki 22
Breiðholt

Verð: 13.9
Stærð: 61,7

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1971

Góð og björt  2 herbergja íbúð á 3 hæð sem nútist  vel.  Stofan er  björt  og þ aðan er  gengið inn í  gott
eldhús með dökkri innréttinigu og flísum á milli skápa.Fallegt og rúmgott svefnihergi.Eikar parket er á allri
íbúðinni  nem  á  baðinu.Góðar  vestursvalir  flísalagðar.  Nýir  gluggar  síðan  2005.Snyrtileg
sameign,hjólageymsla og sameiginlegt þvottahús.Fallegur garður með leiktækjum.

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 16-16:30

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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DREKAVELLIR 4 - HAFNARFJ.
Glæsilegar 136-157 fm 5 herb. sérhæð-
ir í nýju fjórbýlishúsi. Verð frá 29,9 millj.
10062

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sérlega

vandaðar 4-6 herb. íbúðir í sex íbúða
húsi. Verð frá 29,6 millj. 10085

BERJAVELLIR 3 - HFJ. Fallegar

128 fm 4ra herb. íbúðir, verð 25,2 millj.
5476

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ. Glæsileg

hannð endaraðhús á einni hæð m/bíl-
skúr. Áhvíl. 17 millj. til 40 ára hjá Íbúðalsj.
Verð 30,9 millj. 5395

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ. 244

fm raðhús á einni hæð m/bílskúr, verð
frá 30,4 millj. 5401

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. - EIN
EFTIR Falleg og vönduð 4ra herb. íbúð

á jarðhæð m/sérinng. Fullbúin með
glæsilegum gólfefnum. Verð 29,3 millj.
5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsilegar

3ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá 19,4 millj.

5298

AKURVELLIR 1 - HFJ.
Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúðir,

verð frá 24,8 millj. 5260

EINIVELLIR 7 - HFJ. Fallegar 4ra

herb. íbúðir, verð frá 23,4 millj. 5159

DREKAVELLIR 18 - HFJ. Glæsileg-

ar 4ra herb. íbúðir, verð frá 25,8 millj. Af-

hending við kaupsamn. 4856

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. Fal-

legar 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. Af-

hending við kaupsamning. 4310

TV
ÆR

ÍBÚÐIR
EF

TIR

Grensásvegi 12A
sími: 568 1000

frum@frum.is - www.frum.is

UMBROT
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Einbýli Mjósund - Hfj.
Sérlega kósý og mjög mikið endur-
nýjað 84,1 fm einbýlishús á einni
hæð með rislofti ásamt kjallara á frá-
bærum stað í einum elsta hluta Hafn-
arfjarðabæjar. Húsið stendur á 286,2
fm lóð og er keyrt og komið að því frá
Strandgötunni á milli rauða, nýja fal-
lega hússins og blá uppgerða báru-
járnsklædda húsinu. Búið er að setja
nýja og er mjög fallegt og sjarme-
randi. Verð 28,7 m.

Stærri íb. og sérh. Stangarholt - Rvk.
5 herbergja efri séreign með nýlega
byggðum bílskúr í 2ja íbúða húsi.
Íbúðin er 102,9 fm hæð og ris ásamt
37,8 fm bílskúr byggðum 2005 sem
innréttaður er sem lítil 2ja herbergja
íbúð í útleigu í dag. Fermetrar undir
súð ekki inní ofangreindum fermetra-
tölum. Eignin er mikið endurnýjuð.
Mjög góð eign á þessum vinsæla
stað í Reykjavík. Verð 32.m

Stærri íb. og sérh. Berjarimi - Grafarvogur
Mjög falleg og góð 3ja herbergja
endaíbúð á annari hæð í snyrtilegu
átta íbúða, tveggja hæða Permaform
húsi með sérinngangi frá sértröpp-
um. Þvottahús innan íbúðar. Baðher-
bergið er nýendurnýjað, flísalagt og
fallegt og með glugga. Eikar parket á
holi, eldhúsi og stofu. Stórar vestur
svalir með frábæru útsýni yfir borgina
og sundin. Verð 20,6 m.

Stærri íb. og sérh. Ljósavík - Grafarvogur
Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð
4ra herbergja 120,5 fm íbúð á jarð-
hæð með engum tröppum eða stig-
um í aðkomu í litlu og fallegu 2ja
hæða og 4ra íbúða húsi þar sem all-
ar íbúðirnar eru með sérinngangi. Sér
þvottahús innan íbúðar. 3 góð svefn-
herbergi, gott sjónvarpshol ásamt
góðri stofu með útgangi á stóran og
góðan um 24 fm suð-vestur tré sólp-
allur með skjólgirðingu. Verð 27,9 m

4ra herbergja Flúðasel - Rvk.
Góð 4ra herbergja 105,2 fm ásamt
stæði í bílageymslu. Eldhús með
sprautulakkaðri- og kirsuberja inn-
réttingu. Björt stofa með parketi á
gólfi og útgang á svalir, fallegt útsýni
til fjalla. Svefnherbergin eru þrjú og
með dúk á gólfi og skápur í einu
þeirra. Baðherbergi með flísum á
gólfi, baðkar og sturtuklefi. Þvotta-
hús innan íbúðar. Stæði í bíla-
geymslu. Verð 19,9m

4ra herbergja Engjasel - Rvk.
Vel skipulögð 4ra herbergja 97,6 fm
íbúð á fyrstu hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Eldhús með fallegri innrétt-
ing með nýlegum hurðum úr kirsju-
bergjavið og nýjar borðplötur. Rúm-
góð stofa með plastparketi á gólfi.
Baðherbergi með flísum á gólfi, bað-
kar. Þvottahús innaf baðherbergi
með flísum á gólfi. Stigagangur mjög
snyrtilegur með teppi á stigum og
pöllum. Verð 18,9m

3ja herbergja Svöluás - Hfj.
Er þetta HÚSIÐ þitt. Sérinngangur.
Virkilega falleg, björt og vel skipulögð
3ja herbergja 86,9 fm íbúð á jarðhæð
með sérinngangi og góðri aðkomu
og engum tröppum í litlu þriggja
hæða, viðhaldslitlu og klæddu fjölbýli
sem var byggt 2002 til 2003. Þvotta-
hús innan íbúðarinnar, tvö stór svefn-
herbergi, rúmgott baðherbergi með
baðkari og góð og björt stofa með
útgönguhurð, breiðar viðargardínur
fyrir gluggum. Verð 20,6 m.

2ja herbergja Vesturberg - Rvk.
Um er að ræða mjög rúmgóða og
bjarta 108,2 fm fimm herbergja íbúð
á efstu hæð með frábæru útsýni í ný-
viðgerðu og fallegu fjölbýlishúsi sem
stendur á góðum stað í Breiðholtinu.
Verð. 21m.

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

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

Höfum ávallt nóg
úrval eigna á skrá

www.husid.is
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w w w . p e r l a i n v e s t . c o m Sími: 0034 96 676 58 08    Fax: 0034 96 676 58 09

H o l i d a y  c e n t e r Fasteignasala og leigumiðlun

hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®

w w w . n y t t . i s Þorláksgeisli - 3ja og 4ra
Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra herb. íbúðir í fallegu
lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru tilbúnar
og afhendast án gólfefna. Verð frá 26,9 til 33,6 millj.

Akurvellir - Hafnarfjörður.
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN. Erum með til sölu nokkrar 4ra
herb. íbúðir. Eigninar eru tilb. til afh. og eru afhentar fullb. án
gólfefna nema á baði og þv.hús þar eru flísar. Hægt er að fá
afhent með gólfefnum. Verð frá 24,8 til 25 millj.

Álagrandi 4 - 107 Reykjavík
Hlýleg 127 fm íbúð á 1. hæð í þríbýli. Húsið er bárujárnsklætt
timburhús á steyptum grunni. Var flutt af Laugaveginum
2004-2005 og var allt endurbyggt. Snyrtilega innréttuð, gólf-
fjalir sem veita henni hlýlegt yfirbragð. Verð 34,9 millj.

Æsufell - 4ra.
Falleg nýlega standsett 115 fm íbúð á 1. hæð. Mjög mikið út-
sýni yfir borgina og Faxaflóa úr eldhúsi og stofu. Ný eldhús
innrétting. Húsið hefur nýlega verið klætt, steypuviðgert og
málað. Lyfta og húsvörður í húsinu. Verð. 19,8 millj.

Seljavegur - 3ja.
57,7 fm. rishæð í 3ja hæða húsi. Íbúðin er undir súð að
hluta til. Búið er að endurbæta íbúð verulega, þ.m.t. inn-
rétting, tæki og rafm. Smekkleg íbúð. Verð 17,9 millj.

Boðagrandi - 3ja.
Snyrtileg íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Sérinng. frá svölum.
Stæði í bílag. Þetta er snyrtileg eign sem vert er að skoða.
Húsið lítur vel út að utan sem innan. Verð 19,8 millj.

Lækjasmári - Útsýni / bílageymsla.
Mjög rúmgóð 94,5 fm íbúð á 8. hæð með miklu útsýni,
ásamt stæði í bílskýli samtals 121,8 fm. Aðeins tvær íbúðir
á hæðinni. Sameign er sérlega snyrtileg. Verð 28,9 millj.

Melabraut - Seltjarnanes.
2ja herb. risíbúð, 50,1 fm á efri hæð í fjórbýli á
Seltjarnarnesi. Eldhús með nýlegri innréttingu, parketi á
gólfi. Stofa með parketi á gólfi og útgengi á litlar suður
svalir. Svefnherbergi m/ skápum. Verð 13,4 milj.

Ránargata - miðborgin
Notarleg samtals 64.2 fm íbúð á rólegum stað í borginni. Sérlega rúm-
gott baðherb. m/tengi f. þv.vél. Andyri m/fatahengi. Eldhús rúmgott.
Stofa og svefnh. Sameiginl. garður sem snýr í suður. Verð 16,9 millj.

Eignir vikunnar
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3janýtt

4ra 2ja

Fáðu frítt sölumat - www.nytt.is



www.domus.is

Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri
Löggiltur fasteignasali

Bjarni Björgvinsson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Lyngási 5-7 l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Gullfalleg 78,7 fm. 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í nýlegu fjölbýli ásamt
stæði í bílageymslu. Um er að ræða vandaða og vel skipulagða eign. Allar
innréttingar sérsmíðaðar, öll lýsing er hönnuð af Lumex. Stórar svalir sem
snúa til suðurs.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

ÁLFKONUHVARF - 203 KÓPAVOGI

20,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Afar gott og vel skipulagt 116 fm 4ra herbergja raðhús á tveimur hæðum
auk geymsluris. Þrjú rúmgóð svefnherbergi, fallegt baðherbergi og rúm-
gott eldhús með borðkrók. Dökkt plastparket á gólfum í stofu og eldhúsi.
Útgengt út á stóran og góðan suðurpall úr stofu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

BIRTINGAKVÍSL - 110 REYKJAVÍK

29,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Rúmgóð 71,6m² 2-3ja herbergja íbúð við Vitastíg í hjarta Reykjavíkur. Eld-
hús nýlega uppgert. Plastparket á gólfi nema baðherbergi. Í bakgarði er
skúr á tveimur hæðum sem tilheyrir íbúðinni. Hér er um að ræða fallega
íbúð sem býður upp á marga möguleika.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

VITASTÍGUR - 101 REYKJAVÍK

Bókaðu skoðun

Mjög vel skipulagt 225,9 fm parhús með innbyggðum bílskúr. Efri hæð
skiptist innbyggðan bílskúr, forstofu, gesta wc, eldhús, borðstofu og stofu.
Neðri hæð skiptist í þrjú rúmgóð barnaherbergi, hjónaherbergi,sjónvarps-
hol, baðherbergi, þvottahús og geymslu. Húsið skilast fullbúið að utan
með grófjafnaðri lóð og fokhelt að innan.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GNITAKÓR - 202 KÓPAVOGI

44,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Glæsileg 120 fm lúxus heilsárshús hönnuð af Sigurði Hallgrímssyni arki-
tekt og lýsing hönnuð af Lumex. Öll sumarhúsin eru á eignalóðum og er
landslag sumarhúsasvæðisins heillandi. Innan við klukkustundar akstur frá
Reykjavík. Þrír golfvellir í næsta nágrenni. Örstutt í þjónustu bæði á Sel-
fossi og Hveragerði
Skoðið nánari kynningu á heimasíðu okkar www.domus.is.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

SOGSBAKKI - GRÍMSNESI

Glæsileg
heilsárshús

Mjög góð hæð og ris ásamt rúmgóðum bílskúr. Samtals birt stærð 196 fm.
Tvær stofur,tvö baðherbergi, fimm svefnherbergi. Parket á flestum gólfum,
gas eldavél. Mikið endurnýjuð a.m.a.k ofnalagnir, gler á neðri hæð,raf-
magn. Falleg eign þar sem er stutt í skóla og í miðbæ Hafnarfjarðar.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

GRÆNAKINN - 220 HAFNARFIRÐI

34,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Nýtt og glæsilegt 198,1 fm. 4-5 herbergja einbýlishús í Valsheiði í Hvera-
gerði þar af 32,3 fm. rúmgóður bílskúr. Glæsileg eign í vel skipulögðu
hverfi. Stutt í alla verslun og þjónustu

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI

34,9 Millj.

Makaskipti
möguleg

Glæsilegt 6 herbergja parhús á tveimur hæðum við Austurbrún í Reykjavík.
Húsið er 212,9 fm  með bílskúr. Eikarinnréttingar, parket og flísar á gólfum.
Arinn í stofu. Glæsilegur garður með stórri verönd. Glæsilegt og vel skipu-
lagt hús í göngufæri við Laugardalinn.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

AUSTURBRÚN - 104 REYKJAVÍK

Verð 58,7 Millj.

Bókaðu skoðun

Glæsileg 120,9 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð ásamt 26,1 fm bílskúr á
besta stað í Lindunum í Kópavogi. Innréttingar úr kirsuber, skápar og
hurðir. Parket og flísar á gólfum. Stórar hornsvalir. Glæsilegt útsýni. Stutt í
alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

MELALIND - 201 KÓPAVOGUR

Verð 33,9 Millj.

Bókaðu skoðun

Fr
um

Rúmgóð og björt 5 herbergja 118,5 fm. íbúð á 3ju hæð þar af er 8,8 fm.
herbergi í kjallara í góðu fjölbýli við Hraunbæ. Glæsilegt útsýni. Tvennar
svalir. Verðlaunagarður. Stutt í alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HRAUNBÆR - 110 REYKJAVÍK

22,9 Millj.

Laus við
kaupsamning



LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Nína Karen
Jónsdóttir

skrifstofustjórn

Karl Gunnarsson
löggiltur

fasteignasali

rlendur r gg ason
sölu a ur

Kristj n rnarsson
sölu a ur

Krist jörn igur sson
sölu a ur

www.lundur. is •  lundur@lundur. is

Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17. Þjónustus. eftir lokun 691-8616
ELDRI BORGARAR

HVASSALEITI - 103 RVÍK Falleg 70
fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk. Íbúðin skiptist
í forstofugang, eldhús, stofu, svefnherbergi
og baðherbergi. Góðar sv-svalir. Frábært
útsýni. Góð þjónusta fyrir íbúa er í húsinu.
V. 27,5 m. 5332

HVASSALEITI 56-58 Falleg og vel
umgengin 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð.Sérafnotaréttur á verönd útfrá
stofu.Góð lofthæð er í íbúðinni 2,70 m. Laus
strax. 5166

SÉRBÝLI

SMÁRARIMI - EINBÝLI NÝTT EIN-
BÝLISHÚS Í RÓTGRÓNU OG VINSÆLU
HVERFI. Staðsteypt, 226 fm, á einni hæð
með innbyggðum ca 40 fm bílskúr. Húsið er
tilbúið til afhendingar fokhelt og verður full-
klárað að utan. Staðsetning er góð á jaðar-
lóð að opnu svæði syðst í götunni.
V. 45,7 m. 5068

HVERAGERÐI - KLETTAGLJÚFUR
Sameinaðu á þínum sælureit: Heimili-
Vinnustofu-Sumarbústaðinn 300-500 fm
einnar og tveggja hæða einbýlishús á 6.000
fm eignarlóðum.Húsin er reist í þyrpingu
húsa í landi Gljúfurárholts, í 5 mínútna akst-
ur austur af Hveragerði.
Sjá www.austurbru.is 5245

GRETTISGATA - EINBÝLI Vinalegt
og fallegt 142 fm einbýli(bakhús) kjallari og
tvær hæðir. Rúmgóðar stofur á efri hæð og
rúmgott eldhús og borðstofa á neðri hæð.
V. 34,9 m. 5224

LANGHOLTSVEGUR Fallegt og end-
urnýjað einbýli á 2 hæðum.Vandaðar inn-
réttingar.Góður bílskúr. Skipti á minni eign
möguleg. V. 52 m. 5089

MIÐHÚS-MAKASKIPTI Á MINNI
EIGN. Glæsilegt 271fm einbýlishús
með tvöföldum bílskúr og auka íbúð með
sér inngangi. Húsið skiptist í 140,2 fm
aðalhæð með 55,9 fm bílskúr og 75,2 fm
2ja herbergja íbúð með sér inngangi.
Óskað er eftir makaskiptum á minni eign
i sama hverfi. 4769

101 VESTURBÆR - RAÐHÚS End-
urnýjað raðhús á 3 hæðum í „Gamla“ Vest-
urbæ Reykjavíkur. Búið er að endurnýja all-
ar lagnir, vatn, rafmagn, skólp,ný rafmagns-
tafla og dósir, (síma og tölvulagnir í hvert
herbergi) einangra og klæða húsið að innan.
5363

4RA HERBERGJA

AUÐARSTRÆTI - SÉR INNGANG-
UR Falleg, rúmgóð og talsvert endurnýjuð
4ra herbergja íbúð með sér inngangi í kjall-
ara í þríbýli. V. 21,9 m. 5398

UNUFELL Falleg 4ra herbergja íbúð á
efstu hæð í nýlega klæddu fjölbýlishúsi.Yfir-
byggðar svalir. Fallegt eikarparket á gólf-
um. Þvottahús innan íbúðar. V. 18,9 m.
5389

HAFNARFJÖRÐUR - ESKIVELLIR
NÝJAR 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR
MEÐ SÉR INNGANGI AF SVÖLUM Í
LYFTUHÚSI. YFIRBYGGÐAR SVALIR.
BYGGINGARAÐILI : ER - HÚS EHF 5329

KAPLASKJÓLSVEGUR - M.AUKA-
HERBERGI Björt og rúmgóð 4ra her-
bergja íbúð á efstu hæð í fjögurra hæða
blokk. Aukaherbergi með aðgangi að snyrt-
ingu. V. 23,9 m. 5344

KRÍUHÓLAR - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Snyrtileg 102 fm íbúð á 8. hæð í
klæddu lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir. V. 21,5
m. 5301

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

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

HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
herbergja 118 fm endaíbúð í nýlega við-
gerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. 5154

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

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

3JA HERBERGJA

NÝBÝLAVEGUR - M.BÍLSKÚR Fal-
leg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 79 fm
endaíbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Snyrtileg
sameign. 27 fm bílskúr. V. 21,9 m. 5391

ÁLFHEIMAR Snyrtileg og vel umgengin
3ja herbergja íbúð á 5. hæð í fjölbýli. V. 16,5
m. 5381

AUSTURBERG Falleg og rúmgóð ný-
lega standsett 91 fm íbúð með sér inngangi
á 3.hæð. Nýleg tæki í eldhúsi, borðkrókur,
stofa með útgengi á góðar svalir, nýlega
standsett flísalagt baðherbergi, nýleg inn-
rétting. Nýlegt parket. 18,9m 5374

Fr
u

m

NÝTT - SOGAVEGUR - NÝTT
Vandaðar 3ja herbergja sérhæðir í nýju
fjórbýlishúsi við Sogaveg. Íbúðir á
neðri hæð eru með suðurverönd og
stórar suðursvalir á efri hæð. Sér inn-
gangur er í allar í íbúðirnar. Tvö rúm-
góð svefnherbergi. Stór stofa. Þvotta-
herbergi og geymsla innan íbúðar. Eik-
arparket og flísar á gólfum. Tvö sér
bílastæði fylgja hverri íbúð. Hér er bara
eitt eftir. Að flytja inn. Verð 35,4 - 37,4
millj. V. 35,4 - 37,4m. 5268

HEIÐARGERÐI - EINBÝLI
153 fm einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt 34 fm bílskúr, samtals 187 fm.
Stofa, borðstofa,eldhús, 4 herbergi, 2
snyrtingar, þvottahús. Húsið er í
ágætu ástandi að utan og nýlega yfir-
farið. Rafmagnstafla endurnýjuð og
raflagnir að húsinu, breiðband komið í
húsið. V. 45,5 m. 5346

FANNAFOLD 166 - PARHÚS
Gullfalleg og björt 112 fm 4ra her-
bergja íbúð á tveimur hæðum í parhúsi
ásamt 25 fm bílskúr, samtals 137 fm,
innst í botnlanga. Efri hæð; forstofa,
hol, rúmgóð stofa með útgengi á aust-
ursvalir,borðstofa og eldhús. Parket-
lagður stigi til neðri hæðar sem skiptist
í; hol með útgengi á verönd, 3 herbergi
og flísalagt gullfallegt baðher-
bergi.Parket og flísar á gólfum. V. 37,5
m. 5373

REYKJABYGGÐ
Mikið endurnýjað 179 fm einnar hæðar
einbýlishús með innbyggðum bílskúr í
Mosfellsbæ. Stórar stofur, nýtt eldhús,
á sér gangi 4 herbergi og baðherbergi.
Húsið er vel staðsett á jaðarlóð. V.
44,7 m. 5292

HRAUNBÆR - JARÐHÆÐ
Mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á
1.hæð. Engar tröppur. Hol, eldhús
með borðkrók, stofa, 3 svefnherbergi
og nýtt, flísalagt baðherbergi. Nýlegar
innréttingar. Eikarparket og flísar á
gólfum. Afgirtur sérafnotaréttur. Stutt í
alla þjónustu. V. 23,4 m. 5105

BÁSBRYGGJA - SÉR INNGANGUR
Rúmgóð 112 fm 3ja herbergja íbúð
með sér inngangi á jarðhæð í nýlegu
húsi ásamt stæði í bílgeymslu. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Sérafnotarétt-
ur á lóð. V. 25,9 m. 5326

FURULUNDUR - GARÐABÆR
Vel staðsett og töluvert endurnýjað
197 fm einbýlishús með tvöföldum 51
fm bílskúr. Forstofa, hol, gestasnyrt-
ing, eldhús, stofa, borðstofa, baðher-
bergi, þvottahús og 3-4 herbergi. Nýtt
þak. Stórt hellulagt plan með hitalögn
framan við bílskúr. V. 57,9 m. 5311

FÍFUSEL - M.BÍLAGEYMSLU
Falleg 4ra herbergja 107 fm íbúð á
1.hæð ásamt stæði í bílageymsluhúsi.
Nýlegar innréttingar og gólfefni. Sér
þvottahús í íbúð. Skipti á 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð í Seljahverfi æskileg.V.
21,8 m. 5260

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður



NÖKKVAVOGUR Björt og rúmgóð 3ja
herbergja risíbúð í mikið endurnýjuðu þríbýl-
is-steinhúsi í Vogunum. Eignin hefur verið
töluvert endurnýjuð m.a. gler, rafmagn, kló-
ak, dren o.fl. V. 17,9 m. 5338

KÁRSNESBRAUT 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í þríbýli.Húsið er byggt 1984. Glæsi-
legt útsýni á Fossvoginn. Íbúðin er laus
strax. V. 17,9 m. 5293

HÖRGSHLÍÐ - GÓÐ 3JA HERB.
Rúmgóð 96 fm 3ja herbergja íbúð í göngu-
færi við Perluna, Öskjuhlíð, Kringluna og
jafnvel Miðbæ. Suðurverönd. V. 26,4 m.
5158

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

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

2JA HERBERGJA

HAFNARFJÖRÐUR – M.BÍLSKÚR
Rúmgóð 2ja herbergja íbúð á efstu hæð í
góðu fjölbýlishúsi við Álfaskeið í Hafnarfirði.
Suðursvalir. Góður 24 fm bílskúr fylgir
eigninni. V.17,9 M.

VÍKURÁS - MEÐ BÍLSKÝLI Björt og
falleg 59 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílskýli. V. 15,9 m. 5372

GRUNDARSTÍGUR Góð 2ja herbergja
66 fm íbúð á 1. hæð í Þingholtunum. V.
17,4m. 5352

FURUGRUND Góð 2ja herbergja íbúð á
3. hæð í góðu fjölbýlishúsi. Hol,eldhús,
stofa,svefnherbergi og baðherbergi. Nýlegt
parket á gólfum. Vestursvalir. Sameign öll í
góðu standi. V. 15,9 m. 5361

VANTAR - 107 - VANTAR Lundur
leitar að 3ja herbergja íbúð á 1.hæð á
svæði 107. Til greina koma skipti á 3ja
herbergja íbúð á 2. hæð við Víðimel.
5340

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 64 fm
falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á
1. hæð með stórri verönd. V. 16,9 m. 5082

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

TIL LEIGU - KÖLLUNARKLETT-
SVEGUR Gott lagerhúsnæði á 2 hæðum.
Húsnæðið er um 150 fm á jarðhæð og 700
fm á 2.hæð.   5402

FISKISLÓÐ Nýstandsett 210 fm iðnað-
arhúsnæði á tveimur hæðum.
Lagerhúsnæði á jarðhæð, skrifstofu-eða
íbúðaraðstaða á 2. hæð. V. 37,7 m. 5125

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

LANDIÐ

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI Fallegt
og vel hannað 192 fm einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr og góðri lofthæð. Fokhelt
en fullfrágengið að utan. V. 29,8 m. 5267

BREIÐAMÖRK - HVERAGERÐI
Einbýlishús á einni hæð 140 fm ásamt bíl-
skúr/geymslu 28 fm. Skipti á eign á Reykja-
víkursvæðinu möguleg. V. 22,5 m. 5086

SUMARHÚS

KERHRAUN - GRÍMSNESI Sumar-
húsalóðir í landi Kerhrauns Grímsnesi. Lóð-
irnar eru 5 -7000 fm eignarlóðir. Kjarri vax-
nar og vel staðsettar. V. 4,4 m. 5405

SUMARHÚSALÓÐ VIÐ YTRI RAN-
GÁ Sumarhúsalóð ásamt 15 fm gestahúsi
í landi Svínhaga. Lóðin er 8,900 fm eignar-
lóð. Samþykktar hafa verið teikningar af 147
fm heilsárshúsi og púði er kominn. V. 7,9
m. 4985

Í Naustahverfi á Akureyri er verið að byggja Hóla-
tún 12-18. Íbúðirnar eru fjögurra herbergja á góðu 
verði. Húsunum er skilað fullbúnum án gólfefna 
en forstofa og baðherbergi er flísalagt á gólfi og í 
kringum baðkar. Allar innréttingar og innihurðir 

eru úr eik. Húsið er frágengið að utan, pússað og 
málað, stéttir steyptar og plan malbikað. Lóð er 
þökulögð. Byggingarverktaki er Hyrna ehf. en 
söluaðili er fasteignasalan Hóll. Íbúðirnar verða 
tilbúnar í september 2007.

Flottar íbúðir í nýju hverfi á Akureyri

Eitt helsta kennileiti í Birmingham er verslunar-
miðstöð.

Selfridges-verslunin í Birmingham á Bretlandi er í 
nokkuð einkennilegri og nýstárlegri byggingu sem 
hefur orðið eitt helsta kennileiti borgarinnar og 
reyndar alls Bretlands því í nýlegri könnun var 
hún í þriðja sæti yfir vinsælar byggingar í landinu 

á eftir London Eye og Big Ben. Þótti hún því merki-
legri en byggingar á borð við Edinborgarkastala og 
Turnbrúna (Tower Bridge).

Selfridges-verslunin stendur í verslunarhverf-
inu Bull Ring í útjaðri Birmingham. Byggingin er 
hönnuð af arkitektastofunni Future Systems sem 
hjónin Jan Kaplický and Amanda Levette stjórna.

Aftur til framtíðar



Háholt - 220 Hfj

13.900.000
Afar falleg 66,1 fm 2ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Góðar suðvest-
ursvalir.
Þórarinn s. 530 1811

Þverbrekka - 200 Kóp

12.900.000
Snyrtileg 50,4 fm 2ja herbergja íbúð á
6 hæð með útsýni eins og það gerist
best.
Óli s. 530 1812

Asparholt - 225 Álf

21.500.000
96,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
nýlegu fjölbýli með sérinngang af
svölum.  Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Þórarinn s. 530 1811

Funalind - 201 Kóp

24.500.000
Sérstaklega falleg, stílhrein og rúm-
góð 3. herb. 97 fm íbúð á 3. hæð í fal-
legu litlu fjölbýli í hinu vinsæla Lindar-
hverfi í Kópavogi. Sigurður s. 530 1809

Háholt - 220 Hfj

22.900.000
Falleg 109,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýli. Stutt í skóla og
alla þjónustu.
Þórarinn s. 530 1811

Veghús - 112 Rvk

23.900.000
Falleg 114,5 fm endaíbúð á 2. hæð með
innb. bílskúr. Íbúðin er 94 fm og bíl-
skúrinn 20,5 fm Íbúðin er talsvert end-
urnýjuð. Óli s. 530 1812

Núpalind - 201 Kóp

28.500.000
Mjög góð 114,6 fm 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi. Stutt í leikskóla, skóla
og þjónustu.
Óli s. 530 1812

Sléttahraun - 220 Hfj

21.600.000
Afar falleg 102,5 fm 4ra herbergja íbúð
á 1. hæð ásamt 25,2 fm bílskúr samtals
127,7 fm
Þórarinn s. 530 1811

Stigahlíð - 105 Rvk

25.900.000
122,5 fm 4ra herbergja jarðhæð í góðu
þríbýli með sérinngangi.
Helgi Már s. 530 1808

Tunguvegur - 108 Rvk

32.900.000 LAUS FLJÓTLEGA
174,4 fm 6 herb. sérhæð með góðu út-
sýni á frábærum stað. Íbúðin er á 2.
hæð með sérinngangi af 1. hæð. Stór-
ar svalir í suðaustur. Eddi s. 530 1806

Hringbraut - 220 Hfj

28.500.000
137 fm efri sérhæð með sérinngangi í
3býli. 2 svefnherbergi og stór stofa.
Glæsilegt útsýni yfir Hafnarfjörð.
Sigurður s. 530 1809

4ra til 7 herbergja

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

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Glósalir - 201 Kóp

18.900.000
73,2 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi(gengið beint inná 2. hæð)
Vandaðar innréttingar frá HTH og gólfefni vönduð.
Þórarinn s. 530 1811

Kársnesbraut - 200 Kóp

25.900.000
115,8 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
fjórbýli með 26 fm bílskúr (hluti af heild-
arfm) Húsið er í mjög góðu ástandi bæði að innan sem utan. Þvottahús
innan íbúðar og fallegt útsýni. Þórarinn s. 530 1811

Suðurhvammur - 220 Hfj

41.500.000
226,7 fm 6 herb. endaraðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum 29,5 fm bíl-
skúr, hita í plani, fallegum garði og stórum svölum. Húsið er í alla staði mjög
vandað og staðsett í botnlanga. Aukaherbergi í bílskúr. Eddi s. 530 1806

Sæviðarsund - 104 Rvk

TILBOÐ ÓSKAST SEM FYRST   
108,2 fm. 3ja herbergja íbúð með bílskúr á
2. hæð með stórum suðvestursvölum.
Góðar innréttingar og gólfefni. Staða hússjóðs mjög góð. Brunabótamat +
lóðarmat = 19.110.000 kr. Eddi s. 530 1806

Draumaeignir

Háagerði - 108 Rvk

47.900.000
Glæsilegt 206, 6 fm  Parhús  (þ.a 28,9 fm
bílskúr.) á besta stað í smáíbúðahverf-
inu innst í botnlanga. Húsið er á tveimur hæðum og allt nýlega standsett.
Afar vandaðar innréttingar og gólfefni í allri eigninni. Þórarinn s. 530 1811

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í suður-
hlíðum Kópavogs. Húsið er með 5
svefnherbergjum og 2 stofum og er 284,4 fm Húsið er á tveimur hæðum
með tvöföldum bílskúr. Virkilega vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Suðurgata - 220 Hfj

22.900.000
94 fm 5 herbergja 2. hæð og ris í afar
góðu ástandi í tvíbýlishúsi.   Húsið er að
mestu leyti endurnýjað og í afar góðu ástandi.
Þórarinn s. 530 1811

Laugarnesvegur - 105 Rvk

26.900.000
Falleg 2 herb. 79,4 fm íbúð með sér inn-
gangi á jarðhæð ásamt 7,1 fm geymslu, samt. 86,5 fm auk stæði í bílageymslu
í snyrtilegu og vönduð fjölbýli við Laugarnesvegi, byggðu árið 2001.
Helgi Már s. 530 1808

2ja herbergja

3ja herbergja

Hæðir

Höfum kaupanda

af 4-5 herbergja

íbúð í Álfatúni

í Kópavogi



Rað- og parhús Laus strax

Hulduland - 108 Rvk 

46.900.000
Falleg 186,7 fm raðhús með stakstæð-
um bílskúr. Íbúðin er 167,4 fm og bíl-
skúrinn 19,3 fm Húsið er mikið endur-
nýjað og vel um gengið. Óli s. 530 1812

Fljótasel - 109 Rvk

46.900.000
Mjög gott 5 herb. endaraðhús með bíl-
skúr, auk 3ja herb. íbúðar í kjallara, alls
268,3 fm í Seljahverfinu. Íbúðin í kjallara
er ca 90 fm. Sigurður s. 530 1809

Flúðasel - 109 Rvk

36.400.000
Mjög gott 142,7 fm, 5 herbergja raðhús
á 2. hæðum,32 fm bílastæði í bíla-
geymslu fylgir
Richard s. 530 1810

Urðarholt - 270 Mos

27.500.000
157 fm verslunar- og skrifstofuhús-
næði sem er í dag 2 nær jafnstórar
ósamþykktar íbúðir.  Íbúðirnar eru 3ja
herbergja Sigurður s. 530 1809

Hafnargata - 190 Rbæ

28.500.000
Mjög fallegt 167,4 fm 6 herb. einbýl á
þessum friðsæla stað stutt frá Höfn-
inni í Vogum. Allt nýuppgert góður
pallur með potti. Þórarinn s. 530 1811

Suðurnes

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Óli Antonsson 
olia@draumahus.is

sölumaður
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ÞÚ SPARAR:

Draumaeignir

33.500.000
Fallegt 172,8 fm einbýli á góðum stað í Keflavík. Húsið hefur nýleg verið tekið í gegn að innan og mikið endurnýjað.
Eign sem vert er að skoða. Helgi Már s. 530 1808

Skólavegur - 230 Rbæ

Draumaeignir

51.900.000
Afar fallegt 170,7 fm 6 herbergja parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 26,2 fm bílskúr, samtals 196,9 fm. Þór-
arinn s. 530 1811

Krossalind - 201 Kóp



Íslendingar eiga engan her, alla vega ekki á pappír-
unum. Við höfum hins vegar háð okkar orrustur og 
margar þeirra í Laugardalshöll.

Flestir sem nokkurn tíma hafa æft íþróttir hafa hlaupið um 
parketið í Laugardalshöll. Allt frá sex ára börnum í eltingar-
leikjum til landsliða í körfubolta og handbolta hafa háð 
hildi sína þar. Reglulega flykkjast landsmenn á leiki með 
allt of miklar væntingar og bíða eftir stórsigrum strákanna 
okkar. Stundum tekst það, en stundum viljum við ekkert 
með þess stráka hafa.

Einn allra stærsti viðburðurinn sem Laugardalshöllin 
hefur hýst var þó ekki milli íslenskra íþróttamanna og 
erlends innrásarliðs. Þá mættust ekki bara tvær þjóðir 
heldur tveir heimar. Í skákeinvígi Fischer og Spasskíj árið 
1972, sem kallað hefur verið einvígi aldarinnar, mættust 
austrið og vestrið, Bandaríkin og Sovétríkin, kapítalisminn 
og kommúnisminn, við og þeir.

Kalda stríðið var í algleymingi og í örskotsstund mátti 
sjá smækkaða mynd þessa furðulega stríðs á skákborði 
tveggja snillinga. Tveir kóngar stjórnuðu smærri peðum 
og mis mikilvægum flugumönnum í tilgangslausri baráttu. 
Að lokum hafði Fischer sigur, rétt eins og kapítalisminn 
sigraði kommúnismann tæpum tuttugu árum síðar.

Því má segja að undir fínpússuðum fjölum Laugardals-
hallar hvíli sál Sovétríkjanna við hlið Svíagrýlunnar sálugu.

Vígvöllur 
þjóðarinnar
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um

3JA HERB.

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.

2JA HERB.

HÁTÚN - NÝ ÍBÚÐ MEÐ
GÆLISLEGU ÚTSÝNI.
Um er að ræða 68,8 fm tveggja herbergja
íbúð á 7.hæð, ásamt stórum norður svöl-
um. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna, bað-
herbergi flísalagt, góðar innréttingar. V.
26,9 m

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 inn-
an íbúðar. V.18,9 m.

4RA HERB

ÞORLÁKSGEISLI - GRAFAR-
HOLTI - TILBÚIN TIL AF-
HENDINGAR
Um er að ræða fullbúna nýja 4ra herbergja
endaíbúð með gólfefnum 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. 19 m í myntkörfu. Verð 27,6 m.

GULLSMÁRI - 4RA HER-
BERGJA
Mjög góð 95 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli.
Parket og flísar á gólfum, baðherbergi ný-
lega uppgert.Áhvílandi 16,5 m lán með
4,35% vöxtum. Verð 24,9 m

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.
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

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

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

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

BÁSBRYGGJA - 3JA HERBERGJA
Glæsileg 86 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð. Vandaðar inn-
réttingar, parket og flísar á gólfum. Verð 21,9m

NORÐLINGAHOLT - EIGN ÓSKAST
Höfum ákveðin kaupanda af lóð undir
einbýlishús, eða hús á byggingarstigi í
Norðlingaholti.

Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík s: 588-9490.

MOSARIMI - ENDARAÐHÚS
Um er að ræða mjög vel staðsett 150 fm enda raðhús við
Mosarima í Grafarvogi. Húsið er á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Stór suður garður með verönd.
A.T.H. AFHENDING í jan-feb 07 V. 37,5 m.

LANGHOLTSVEGUR - SÉRHÆÐMEÐ BÍLSKÚR
Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm sérhæð í þriggja
íbúða húsi, ásamt 28 fm bílskúr. Afgirtur suðurgarður. Skipti á
stærri eign í sama hverfi möguleg ( Vogaskóla). Verð 28,9 m.

BJÖRTUSALIR - SÉRGARÐUR
117fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í fimm íbúða húsi. Sér af-
girtur suður garður með sólpalli. Fallegar eikar innréttingar,
parket og flísar á gólfi. Verð 28,6 m.

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

BARÐAVOGUR - 2JA HERBERGJA
MEÐ SÉRINNGANGI

Um er að ræða 71,7 fm 2ja
herbergja íbúð í kjallara
með sér inngangi í þriggja
íbúða húsi við Barðavog.
Verð 14,9 m.

KÓRSALIR - GLÆSIHÆÐMEÐ ÚTSÝNI
Um er að ræða glæsilega 264 fm íbúð á tveimur hæðum að
hluta með 4 svölum og góðu útsýni. Arinstofa, þaksvalir fyrir
heitan pott, stórt sér baðherbergi með nuddkari inn af hjóna-
herbergi. Allar nánari uppls. veitir Steinar S. Jónsson á
Lyngvík.

GLAÐHEIMAR - LAUS STRAX
Um er að ræða mjög vel staðsetta 2ja herbergja íbúð á 2.hæð
í góðu húsi við Glaðheima. Verð 14,9 m.

HÖFUM KAUPANDA
Vantar fyrir ákveðinn kaupanda 6-800 fm
skrifstofuhúsnæði á svæði 1208 105
einnig kemur Kópavour til greina. Afhend-
ing innan 12 mánaða.

Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík s: 588-9490.



Eignamiðlun Suðurnesja
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
Mikið endurnýjað einbýlishús 160 ferm
ásamt bílskúr. Baðið er nýtekið í gegn. Þak
er endurnýjað ásamt þakkanti. Nýjir plast-
gluggar og K-einangrunargler í öllu húsinu
og einnig í bílskúr. Nýjar hurðir á bílskúr.
Varmaskiptir.Verð: 25.900.000-,

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,-

Hellubraut 10, efri hæð, Grindavík
Nýleg 3ja herbergja íbúð í fjórbýli. Fallegar
innréttingar úr kirsuberjavið. Skápar í for-
stofu og herbergjum. Mjög falleg eign. Fal-
legt útsýni. Verð: 17.900.000,-

Austurvegur 6, Grindavík
Fallegt 135 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr
34,4 ferm. Nýr sólpallur. Nýjir gluggar í her-
bergjum og á baðherb. Nýtt járn á þaki. For-
hitari. Frábær staðsetning. Íþróttahús,
sundlaug og leikskóli rétt hjá. 
Verð: 26.300.000,-

Laut 16
12 íbúða fjölbýlishús í byggingu. 
Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna. 
3ja herbergja íbúðir frá kr. 13.900.000,- og
4ra herb. íbúðir frá kr. 17.500.000,-
Byggingaraðili lánar 10% til 40 ára með
6,5% vöxtum

Íbúðirnar verða tilbúnar 1. okt. 2007
Byggingaraðili: Landmenn ehf.

Mánasund 8, Grindavík
135,4 fm einbýlishús. 4 svefnherbergi. For-
stofuherb. og baðherb. nýlega endurnýjað
Forhitari. Nýlegt þak á húsi. Bílskúrsréttur
og til eru teikningar af bílskúr. Mjög góður
staður. TILBOÐ

Litluvellir 10, Grindavík
Gott 2ja herbergja raðhús. Nýtt parket á
gangi og stofu, nýjar flísar á eldhúsi. Nýjir
gluggar í öllu húsinu og hurðar. Gott lán
áhvílandi með 4,15% vöxtum.
Verð: 12.800.000,-

Suðurvör 11, Grindavík
Mjög gott parhús með bílskúr 160,2 ferm. á
góðum stað. Lóðin er girt og ræktuð. Arinn
í stofu. Ofnar og lagnir endurnýjað. Heitur
pottur með hitastillingu á stórum sólpalli,
hluti sólpalls er lagður með Bonamite. Inn-
keyrsla lögð með Bonamite og þar er snjó-
bræðslukerfi. Verð: 23.900.000,-

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 svefnher-
bergi. Grunnur að sólstofu er kominn. Gott
geymsluloft í bílskúr. Verð: 22.900.000,-

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: 28.000.000,-

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,-

Marargata 1, efri hæð, Grindavík
Góð 4ja herb. efri hæð ásamt bílskúr 178,2
ferm. Nýleg innrétting í eldhúsi. Búið að
endurnýja þak. Nýlegt parket á gangi og
herbergjum. 
Verð: 22.000.000,-

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

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,-

Arnarhraun 23, Grindavík
Nýlegt parhús 107,1 ferm. ásamt 30 ferm.
bílskúr. Innréttingar og hurðir úr maghony. Á
gólfum er parket og flísar. Falleg eign.
Verð: 23.900.000,-

Ásabraut 5, Grindavík 
Fallegt talsvert endurnýjað 154,5 fm einbýl-
ishús á tveimur hæðum, ásamt nýlegum
61,1 fm bílskúr, samtals 216,1 fm.  Húsið er
skráð sem tvær íbúðir og lítið mál að breyta
en er ein íbúð í dag..Verð: 25.900.000-,
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EKKERT GERVIGRAS!
NÝTT OG BETRA GRAS...

WWW.GRAS.IS
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NÝTT
GLITVELLIR,
HAFNARFIRÐI
175,2 fm. einnar hæðar einbýlishús auk
52,8 fm. bílskúrs með 2 innkeyrsluhurð-
um, hæð 2,40 metra á hurðum. Húsið er í
byggingu og selst fullbúið að utan, stein-
að og með grófjafnaðri lóð. Á innan verð-
ur húsið fokhelt. Möguleiki er að fá húsið
lengra komið eftir nánara samkomulagi
við seljendur. Verð kr. 35,0 millj.

LAUS STRAX
BIRKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Frábærlega staðsett 184 fm hæð og ris
ásamt bílskúr. 4-6 herb. Eign sem fengið
hefur gott viðhald. Meiriháttar útsýni. 
Verð kr 48,8 millj.

FLÉTTURIMI,
REYKJAVÍK
Snyrtileg 4ra herb. 106,4 fm íbúð á efstu
hæð með góðu útsýni. Góð lofthæð og
stæði í bílageymslu. Verð kr 23,4 millj.

FLJÓTASEL,
REYKJAVÍK
Mikið endurnýjað raðhús á þremur hæð-
um ásamt bílskúr. 5 svefnherbergi.
Verð kr. 44,9 millj.

BÓLSTAÐARHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Góð talsvert endurnýjuð 101,2 fm íbúð á
jarðhæð. 3ja herbergja á þessum eftir-
sótta stað. Verð kr 25,5 millj.

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

BEYKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK
306 fm endaraðhús, miklir möguleikar.
Séríbúð er á 1. hæð. Spennandi tækifæri
á vinsælum stað. Verð 59,9 millj.

LAUS STRAX
SUÐURHÓLAR,
REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á jarhæð.
Sér inngangur og sér garður.
Verð kr. 18,5 millj.

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

LAUS STRAX

NÝTT

LAUS STRAX
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HÁSTEINSVEGUR - STOKKSEYRIHÁSTEINSVEGUR - STOKKSEYRI
Stæðilegt einbýlishús ásamt 78 fm tvíbreiður bílskúr. 4
svefnherbergi, rúmgóð stofa. Parket og flísar á gólfum. Góð
verönd og gróinn garður. Verð 26,2 millj.

Atli S.

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

SÓLSÓLTÚN - SELFOSSITÚN - SELFOSSI
Frábærlega staðsett parhús með innbyggðum góðum bíl-
skúr. Fullfrágengin eign að utan sem innan. Eign sem vert
er að skoða. Verð 24,9 millj.

HRAFNHÓLAR - SELFOSSIHRAFNHÓLAR - SELFOSSI
Viðhaldslítið endaraðhús rétt við nýja grunnskólann.
Vandaðar innréttingar og tæki, 3 svefnherbergi, innbyggður
bílsk. Flott eign. Verð 24,8 millj.

FOSSVEGUR - SELFOSSIFOSSVEGUR - SELFOSSI
Snyrtileg 2-3ja herbergja íbúð á 3ju hæð í nýleg fjölbýli
með góðu útsýni. Parket og flísar á gólfi, góðar innréttingar.
Mjög Hagstæð áhvílandi lán. Verð 15,3 millj.

KROSSALIND - KÓPKROSSALIND - KÓPAAVOGURVOGUR
Vandað og fallegt parhús á 2 hæðum, glæsilegar innréttin-
gar, 4 herbergi, flott útsýni, mögul. á sér íbúð - neðri hæð.
Eign í algjörum sérflokki fyrir þá kröfuhörðu. Verð 63 millj.

LANGAMÝRI - SELFOSSILANGAMÝRI - SELFOSSI
Mjög glæsilegt 97 fm endaraðhús. 3 svefnher-
bergi, hiti í gólfum, vandaðar innréttingar, mikið
lagt í lýsingu og raflögn. Verð 19,8 millj.















Kommúna við sjóinn

Hafþór R. Þórhallsson kennari 
bíður ákvörðunar sveitar-
stjórnar Hólmavíkur um hvort 
hann fái gamla barnaskól-
ann undir handverkstæði og 
verslun.

Menntamálaráðherra hefur friðað 
gamla barnaskólann á Hólmavík. 
Hafþór R. Þórhallsson kennari 
hefur lýst yfir áhuga á að fá hann 
undir handverkstæði og verslun 
gegn því að koma húsinu í upp-
runalegt horf að utan. Sveitar-
stjórn Strandabyggðar vill hins 
vegar bíða með ákvörðun um 
framtíð hússins þar til deiliskipu-
lag af svæðinu liggur fyrir og 
stefnt er að því að það verði fljót-
lega.

Gamla góða 
skólahús

staðreyndin }
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ÚTSALA
Þúsundir fermetra 

af flísum með 
20-70% afslætti

Plastparket
frá 790 kr/m2

Viðarparket
frá 1990 kr/m2


