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Fasteignasalan Ás í Hafnarfirði hefur til sölu nýtt 
einbýlishús á einni hæð.

A ð Furuvöllum 2 í Hafnarfirði stendur nýtt 
einbýlishús á einni hæð. Alls er fermetra-
fjöldinn 211 en þar af er 26 fermetra bílskúr. 

Komið er inn í forstofu með flísum og skáp. Gesta-
snyrting er einnig flísalögð og útbúið veggsalerni. 
Sjónvarpshol er flísalagt en eldhúsið er með góðri 
innréttingu, granítborðplötu og hnotuborðplötu. Í 
eldhúsinu er stæði fyrir tvöfaldan ísskáp, tvær inn-
byggðar uppþvottavélar sem fylgja með í kaupunum, 

háfur og flísar á gólfi. Stofa og borðstofa eru með 
parketi en þaðan er gengið út á um 88 fermetra ver-
önd með skjólveggjum og heitum potti. 

Baðherbergi er með góðri innréttingu, baðkari, 
sturtu og flísum í hólf og gólf. Í húsinu eru fjögur 
svefnherbergi með parketi og skápum í hjónaher-
bergi. Hægt er að ganga út á lóð úr hjónaherbergi. 
Þvottahús með flísum á gólfi, en þaðan er einnig 
hægt að ganga út á lóð. Geymsluloft er fyrir ofan 
þvottahús. Innangengt er í bílskúrinn sem er búinn 
rafmagni, vatni, hita og millilofti. Bílaplan er hellu-
lagt og með hita. Ásett verð er 54,9 milljónir króna.

Tvær innbyggðar upp-
þvottavélar í eldhúsinu

Húsið að Furuvöllum 2 er 211 fermetrar að stærð en þar af er bílskúrinn 26 fermetrar.
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Verðmetum FRÍTT fyrir þig!

699 6165

Norðurbraut 1, 220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS 
Í DAG MILLI 

KL. 18.30 – 19.00

Verð 41.900.000

Verð 59.900.000
Smárarimi 27, 112 Reykjavík

OPIÐ HÚS 
Í DAG MILLI 

KL. 18.30 – 19.00

VEXTIR FRÁ 
AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 10.1.2008.

4,7%
Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða 
endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum 
að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6, 
hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar. 

Finndu þér stað
Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
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RE/MAX Torg hefur til sölu glæsilegt sex herbergja einbýlishús með bíl-
skúr. Samtals er húsið 268,3 fm en að sögn eiganda er um 30 fm óskráð 
rými að auki. Eignin er mjög vel staðsett í suðurhlíðum Kópavogs þar sem 
örstutt er í alla þjónustu. Húsið er innarlega í rólegri botnlangagötu og 
gott útsýni er úr húsinu. 

Lýsing: Húsinu hefur verið vel við haldið og er nýlega málað að utan, 

200 Kópavogur:  Fjölskylduhús og bílskúr
Lækjarhjalli 24: Útsýni til Bessastaða

einnig er þakkantur nýlegur og garðurinn er í góðri rækt, fallegur garður 
með timburverönd og heitum potti. Innkeyrslan er hellulögð með hita og 
gengið er inn í húsið á efri hæð hússins. Fullkomið þjófa- og brunavarnar-
kerfi er í öllu húsinu. Á efri hæð er forstofa með hita í gólfi, gestasalerni, 
gangur með fataskáp, eldhús með nýlegum stáltækjum og innbyggðri 
uppþvottavél. Stórar og bjartar stofur eru á hæðinni og tveir útgangar úr 
þeim út á svalir. Á neðri hæðinni eru hjónaherbergi, tvö barnaherbergi, 
sjónvarpshol, tvær snyrtingar, þvottaherbergi og geymsla. Bílskúr eignar-
innar er innbyggður.

Verð: 69,9 milljónir króna.
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 
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Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

MANBURÐUR Á LÁNUM

LANDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

5 95%

Björn Guðmundsson, löggiltur fasteignasali

Brattahlíð  2 
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Mjög gott 225,5 fm 5-6 herbergja einbýlishús,
hæð , kjallari og bílskúr, á rólegum og góðum
stað á Akureyri . Fallegur garður og stutt í skóla
og þjónustu. Verð 35.9 m.kr. 

Vel staðsett 224 fm hús  með tveimur íbúðum í
og  bílskúr  . Möguleiki á útleigu eða stóru ein-
býli. Húsið er með fallegan garð og í fallegu
umhverfi   við Glerána á Akureyri.

Ránargata 7

Einbýlishús á 3 hæðum á rólegum stað á Eyr-
inni.  Húsið er 5 herbergja samtals 120 fm. að
stærð. Mögulegt að yfirtaka hagstætt lán frá
SPNOR. Verð 25 m.kr.

Langahlíð 24

Mjög gott og vel viðhaldið 5 herbergja  einbýl-
ishús á mjög góðum stað í Glerárhverfi. Húsið
er samtals 181 fm. að stærð, þar af er bílskúr
36,7 fm.

www.byggd.is

Langahlíð 13 

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Suðurgata 17-21 í Sandgerði

Til endurúthlutunar er búseturéttur í 3ja herbergja 
íbúð sem er um 90 fm að stærð ásamt góðum 
yfirbyggðum svölum. Íbúðin er á jarðhæð í Miðhús-
um í Sandgerði. Íbúðin getur verið til afhendingar 
fljótlega.

Miðnestorg 3, í Sandgerði

Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja 
íbúð sem er um 71 fm. Íbúðin er á þriðju hæða 
lyftuhúsi. Íbúðin getur verið til afhendingar strax. 
Íbúðin er í miðbæjarhúsi sem kallast Varðan.

Umsóknarfrestur er til 11. febrúar n.k.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri

Nánari upplýsingar eru veittar 
á skrifstofu félagsins 
að Suðurlandsbraut 54
í síma 552-5644 milli kl. 9-15.
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Búmenn auglýsa íbúðir

Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali  •  Júlíus Steinþórson sölumaður, julli@es.is

Eignamiðlun Suðurnesja
Stofnað 1978

Hafnargötu 20 • 230 Keflavík Sími 421 1700 • es.is
fax 421 1790 • es.is

Hafnargata 20, Reykjanesbær 

Til sölu fjórar íbúðir í þessu glæsilega fjölbýlishúsi, um er
að ræða tvær 2ja herbergja íbúðir og tvær 3ja herbergja
íbúðir. Íbúðirnar eru sérlega vandaðar og eru staðsettar
í hjarta bæjarins. Góð lán.

Aðrar upplýsingar á skrifstofu

Til sölu Skóbúðin í Reykjanesbæ

Um er að ræða verslun í hjarta bæjarins. Verslunin hefur
verið starfrækt á sama stað í yfir 50 ár og er með stóran
viðskiptahóp. Verslunin hefur mörg af þekktustu vöru-
merkjum í skófatnaði og má þar nefna Ecco, Lloyds, Vaga-
bond, Sketchers, Imac, Adidas og Puma, ásamt fleirum
merkjum. Mörg sóknarfæri eru fyrir hendi þar sem Reykja-
nesbær er í mikilli uppsveiflu og svo er einnig með nýkom-
ið háskólasvæði. Um er að ræða rekstur og einnig lager
verslunarinnar.

Aðrar upplýsingar á skrifstofu

Fr
um
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Grenibyggð – parhús

Til sölu 136,6 fm parhús á einni hæð með
innbyggðum bílskúr við Grenibyggð í Mos-
fellsbæ. Falleg aðkoma er að húsinu og
gott hellulagt bílaplan. Í íbúðinni eru tvö
svefnherbergi, vinnuherbergi m/þakglugga,
eldhús m/borðkrók, stór stofa/borðstofa
og baðherbergi m/sturtuklefa og baðkari.
Lítill og fallegur bakgarður í suðaustur 
Verð kr. 38,5 m.
Klapparhlíð – 3ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Flott 87,5 fm 3ja her-
bergja endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli
við Klapparhlíð 11. Íbúðin er mjög rúmgóð
og björt með fallegum Mahóní innrétting-
um í eldhúsi, baði og svefnherbergjum.
Góð tæki í eldhúsi og stór stofa. Baðkar
m/sturtuaðstöðu og sér geymsla í íbúð.
Íbúðin er laus til afhendingar strax.
Verð kr. 25,9 m.
Klapparhlíð – 4-5 herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Þetta er 112,6 fm enda-
íbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli með opnum
stigagangi við Klapparhlíð 30. Íbúðin er
teiknuð sem 5 herbergja, en er í dag 4ra
herb., hægt að breyta aftur. Þrjú rúmgóð
svefnherbergi, stofa og gangur með mer-
bau parketi, flísar á baði og þvottahúsi og
korkflísar á forstofu og eldhúsi. 
Verð kr. 30,8 m.
Klapparhlíð - 99 fm íbúð

*NÝTT Á SKRÁ*Vorum að fá í sölu 99 fm
endaíbúð á 2. hæð nýlegu 3ja hæða fjölbýli
við Klapparhlíð 32. Þetta er mjög falleg enda-
íbúð með eikarparketi og eikar innréttingum.
Íbúðin er upphaflega 4ra herb., en búið er að
stækka stofu á kostnað annars barnaher-
bergi, en auðvelt er að breyta þessu aftur.
Þetta er einn besti staðurinn í Klapparhlíð,
innsta húsið í götunni og því lítil umferð -
mjög stutt í World Class, Lágafellslaug,
Lágafellsskóla og leikskólann Hulduberg.
Verð kr. 27,9 m.

Þverholt - 2ja herb.

Falleg 57,7 fm, 2ja herb. (ósamþykkt) íbúð
á jarðhæð. Íbúðin er mjög smekklega inn-
réttuð, flísar á gólfum, stofa og eldhús og
baðh. með fullkomnum sturtuklefa. Mjög
gott aðgengi, sér inngangur beint af bíl-
aplani. Íbúð með góðu aðgengi.
Verð kr. 14,9 m.
Klapparhlíð – 2ja herb.

Til sölu 66,9 fm, 2ja herb. íbúð á 2. hæð í
3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 28. Rúm-
góð og björt íbúð með góðum suðvestur
svölum. Stór hjónah., flísal. baðh. með
baðkari, eldhús með mahóní innrétt. og
stofa. Stutt í skóla, sundlaug og World
Class. Eignin er laus til afh. við kaupsamn.
Verð kr. 18,9 m.
Rauðamýri – 107 fm íbúð

Til sölu flott 107,4 fm endaíbúð á efstu
hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli. Íbúðin er
skemmtilega hönnuð, með mikilli lofthæð
og 2 svölum. 2 stór svefnh., sér þv.hús,
stór stofa og opið eldhús. Eikar innrétt. og
parket á íbúðinni, en flísar á forst., baði og
þv.húsi. Flott útsýni til suðurs og norðurs.
Verð kr. 29,9 m.
Hagaland - einbýlishús

Til sölu 209,6 fm einbýlishús með bílskúr
við Hagaland 16. Húsið er 154,1 fm á einni
hæð ásamt 55,5 fm bílskúr. 4 góð svefnh.,
stór stofa og gott eldh. Skriðkj. undir hús-
inu. Falleg aðkoma og gróinn garður.
Þetta einbýli er á mjög hagstæðu verði.
Verð 44,8 m.
Skeljatangi – 4ra herb.

4ra herb. Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í
litlu fjórbýli. 3 svefnh., baðh. m/sturtu,
geymsla, stofa og eldhús. Íbúðin er laus til
afhend. við kaupsamn. Verð kr. 25,9 m.

Bugðutangi – endaraðhús

Til í sölu 86,6 fm, 3ja herb. endaraðhús við
Bugðutanga 12. Steypt hús á einni hæð, 2
rúmg. svefnh., ný uppt. baðh. m/sturtuk.,
geymsla, góð stofa, sér eldhús og búr/þv.-
hús inn af eldhúsi. Stór hornlóð með timb-
urverönd og góð aðkoma að húsi.
Verð kr. 29,9 m.
Hagaland – 361 fm einbýli með
tvöföldum bílskúr

Glæsilegt 308,7 fm einbýli á 2 hæðum
ásamt 52,5 fm tvöföldum bílskúr. Á aðal-
hæð er stórt eldhús, stofa, borðst., 2
svefnh. og baðh., og á jarðh. er þv.hús,
svefnh., baðh. og ósamþ. íbúð með eld-
húsi, stofu og 2 svefnh. Þetta flott eign á
góðum stað.
Verð 85,0 m.
Hjallahlíð – 174,6 fm raðhús

Til sölu 2ja hæða raðhús. Íbúðin er 149,5 fm
og bílskúrinn 25,1 fm. Á jarðh. er forst.,
stofa, eldhús, hjónah., svefnh. og gesta WC,
á 2. hæð er sjónvarpshol, 2-3 svefnh. og
baðh. Stórt hellulagt bílaplan með snjó-
bræðslu og timburverönd í suðurgarði. Frá-
bær staður við skóla, sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.
Tröllateigur – 115,6 fm íbúð

Falleg 115,6 fm, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í nýju fjórbýlishúsi. Gengið er íbúðin af
opnum svalagangi. Allar innrétt. í eik og
eikarparket og flísar á gólfum. Stofa, borð-
st., sjónv.hol, flott eldh. og 3 rúmg. svefn-
h., baðh. m/kari og sturtu, sér þv.hús og
geymsla. Mjög stórar svalir í suður.
Verð. 30,9 
Hafravatn – 45 fm hús – 2.040
fm lóð

Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eign-
arlóð í sumarhúsahverfi við Hafravatn.
Húsið er byggt árið 1979 og þarfnast end-
urbóta, en samþ. deiliskipulag gerir ráð fyr-
ir allt að 70 fm frístundahúsi.
Verð 18,4 m.

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

90,5 fm, 2ja herb. íbúð á EFSTU HÆÐ í 4ra
hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri. Þetta er
vönduð lyftublokk með bílakj. Íbúðin er
björt og rúmgóð, eikarparket og flísar á
gólfum og fallegar eikar innréttingar í eld-
húsi, baði og svefnh. Stór stofa og borð-
stofa og svalir eru yfirbyggðar og með
glerhurðum sem hægt er að opna. Bíla-
stæði í bílag. fylgir. Sundlaug, líkamsrækt
og golfvöllur, allt í göngufæri við húsið.
Verð 31,5 m.
Klapparhlíð – 50 ára og eldri

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 107,4
fm, 3ja herbergja íbúð á JARÐHÆÐ í 4ra
hæða lyftuhúsi við Klapparhlíð 3. Íbúðin er
vönduð í alla staði, eikarparket og flísar á
gólfum. Tvö rúmgóð herbergi, stórt bað-
herbergi með tvöföldu baðkari, sér þvotta-
hús/geymsla, stórt stofa og glæsilegt eld-
hús með eikarinnréttingu og eyju. Úr stofu
er gengið út á stóra afgirta verönd sem
eykur notagildi íbúðarinnar mikið.
Verð kr. 30,9 m.
Leirvogstunga – 199,2 fm ein-
býlishús
Til sölu 199,2 fm einbýlishús í byggingu við
Leirvogstungu 4 í Mosfellsbæ. Þetta er
timburhús á einni hæð ásamt millilofti og
bílskúr. Húsið verður afhent á byggingar-
stigi 5 – tilbúið til innréttinga. Húsið verður
fullbúið að utan. Að innan verða allir inn-
veggir uppsettir og sandsparstlaðir og til-
búnir til málningar – loft verða einnig tilbúin
til málningar. Húsið verður afhent í ofan-
greindu ástandi vorið 2008, en sýningarhús
er tilbúið til skoðunar.
Verð kr. 43,8 m

NÝBYGGINGAR

Stórikriki 1 - Fjölbýli
Erum með í sölu fjölbýlishúsi. Í húsinu eru
15 stórar íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúð-
ir. Íbúðirnar verða seldar fullbúnar, með
gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél, þvottavél
og þurrkara. Í húsinu eru tveir stigagangar
og lyftur í hvorum gangi. Aðeins 4 íbúðir
eftir. Afhending í febrúar og apríl 2008. 
Verðdæmi:

- 2ja herb 102,5 fm verð frá 25,4 m. 
2 óseldar.

- 3ja herb, 121,7 fm verð frá 27,9 m. 
2 óseldar.

Hjallahlíð – 4ra herb + bílsk.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá
117,4 m2, 4ra herbergja íbúð á
JARÐHÆÐ í fjórbýlishúsi ásamt
24,1 m2 bílskúr. Þetta er stór
og flott íbúð, með 3 rúmgóðum
svefnherbergjum + aukaher-
bergi, þvottahús, stofa og eld-
hús með borðkrók. Sérsmíðuð
viðarinnrétting í eldhúsi, flísa-

lagt baðherbergi m/baðkari og sturtuklefa og stór timburverönd með
skjólgirðingu. Bílskúrinn gerir svo gæfumuninn. 
Verð kr. 35,9 m.

Stóriteigur – 261 m2
*NÝTT Á SKRÁ* Til sölu raðhús
á tveimur hæðum auk kjallara,
sem þarfnast endurbóta. Á jarð-
hæð er forstofa, gesta WC, eld-
hús, stofa og borðstofa. Á 2.
hæð er sjónvarpshol, 4 svefn-
herbergi og baðherbergi. Kjall-
ari er rúmlega fokheldur. Bílskúr
með gryfju við hlið inngangs.

Þetta er fín eign fyrir laghenta á góðum stað í Mosfellsbæ. 
Verð kr. 40,5 m.

Hjallahlíð – 2ja herb íbúð.
Til sölu 2ja herbergja Perma-
form íbúð á JARÐHÆÐ í litlu
fjölbýli, með stórri timburverönd
við Hjallahlíð 25 í Mosfellsbæ.
Stórt hjónaherbergi, baðher-
bergi m/sturtu, sér þvottahús,
góð geymsla - hægt að nota
sem leikherb., rúmgóð stofa og

eldhús með flottri innréttingu. Þetta er frábær eign fyrir þá sem eru
að kaupa sínu fyrstu eign - timburveröndin eykur notagildi eignarinnar
mikið. Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg sundlaug ofl. í næstu götu. 
**Verð 19,4 m.**

Stóriteigur - Raðhús
146,6 m2 raðhús á einni hæð
með bílskúr ÁSAMT ca 60 m2
kjallara í litlum botnlanga við
Stórateig 19 í Mosfellsbæ.
Þetta er vel skipulögð íbúð með
4 svefnherbergjum, eldhúsi,
sjónvarpsholi, stofu, baðher-
bergi og gestasalerni á jarðhæð
og stóru leikherbergi/vinnuher-
bergi, geymslu og þvottahús í

kjallara. 28 m2 bílskúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir framan húsið. 
Verð kr. 39,9 m.

Þrastarhöfði – Laus í dag.
Afar glæsileg 3ja til 4ra her-
bergja endaíbúð á efstu hæð í
nýlegu 3ja hæða fjölbýli við
Þrastarhöfða 5 í Mosfellsbæ.
Íbúðin er mjög glæsileg, með
eikar plankaparketi og flísum á
gólfi, hnotu innhurðar og inn-
réttingar hvítar/hnota. Hér hefur

hvergi verið til sparað – frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli,
leikskóli, golfvöllur og gönguleiðir rétt við húsið. Áhv. 19,4 m. frá Glitni
m/5,0% vöxum. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning.
**Verð 31,9 m.**

Dísaborgir – 3ja herb. - Grafarvogi

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá
mjög snyrtilega og bjarta, 3ja
herbergja endaíbúð á efri hæð í
2ja hæða 5 íbúða húsi við Dísa-
borgir 7 í Grafarvogi.  Tvö góð
svefnherbergi, stofa, eldhús og
hol með linoleum dúk, flísar á
forstofu og baði.  Stórar svalir í
suður og fallegt útsýni, bæði til

suðurs og vesturs.  Stutt í alla þjónustu.
Verð kr. 23,5 m.

Svöluhöfði – 319 m2 einbýlishús
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá
glæsilegt einbýlishús á einni
hæð á flottum stað við Svölu-
höfða í Mosfellsbæ. Húsið er
hannað af Agli Guðmundssyni,
arkitekt og byggt árið 2002.

Húsið skiptist í tvær álmur sem tengjast með tengibyggingu. Stofa,
borðstofa, útsýnispallur, eldhús 2-3 svefnherbergi, bað og þvottahús í
annarri álmunni og sérhönnuð vinnustofa með stórum sal, forstofu,
baðherbergi, geymslu og bílskúr. Þetta er eign sem tekið er eftir. 
Verð kr. 99,2 m.

Brekkutangi - stórt raðhús
*NÝTT Á SKRÁ* Mikið endur-
nýjað 254 m2 raðhús á tveimur
hæðum, auk kjallara við
Brekkutanga 30 í Mosfellsbæ. Á
jarðhæð er forstofa, gesta WC,
eldhús, stofa og borðstofa. Á 2.
hæð eru 4 svefnherbergi, vinnu-
herbergi og baðherbergi. Í kjall-

ara er búið að innrétta auka íbúði sem hefur verið í útleigu. Fallegur
skjólgóður suðurgarður með timburverönd og heitum potti. Hér er
nóg af fermetrum og herbergjum.
Verð 49,7 m.

Krókabyggð – 108 m2 raðhús
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að gott
108 m2 endaraðhús á einni
hæð með millilofti. Íbúðin skipt-
ist í tvö stór svefnherbergi, bað-
herbergi m/kari, eldhús m/borð-
krók og stóra og bjarta stofu og
borðstofu. Á millilofti er góð
vinnuaðstaða og fínn möguleiki
á stækkun. Úr stofu er gengið

út á stór og gróna suðvestur hornlóð með timburverönd. Hellulagt
bílaplan m/snjóbræðslu. 
Verð kr. 31,8 m.

Laxatunga – 183,5 fm raðhús
Erum með í sölu mjög falleg raðhús á einni
hæð á einum besta stað í nýju hverfi í Mos-
fellsbæ. Forsteypt einingarhús sem verða
afhent rúmlega fokheld, þ.e. auk fokheldis
verða innveggir forsteyptir að mestum
hluta og tilbúnir undir sandspartl, gluggar
ísettir og þak verður einangrað sem og út-
veggir. Laxatunga 51-57 stendur á afar fal-
legum stað með miklu útsýni út á Leirvog-
inn – húsin eru að verða fokheld í dag, en
þau verða tilbúin til afh. í feb. 2008. 
Verð:

Laxatunga 51, 183,5 fm endaraðhús,
verð 45,5 millj.
Laxatunga 53, 181,5 fm miðjurað-
hús, verð 43,5 millj.
Laxatunga 55, 181,5 fm miðjurað-
hús, SELT
Laxatunga 57, 183,5 fm endarðhús,
SELT

Kvíslartunga – 278,4 fm parhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu glæsi-
leg hannað keðjuhús á tveimur hæðum á
flottum stað við Kvíslartungu 53 í Leir-
vogstungu. Þetta er stílhreint hús með
stórum gluggum, enda útsýni mikið frá
húsinu. 4-5 svefnh. og stór rými. Af 2. hæð
er gengið út á ca 78 fm svalir. Húsið afh.
vel rúml. fokhelt, en flestir innveggir á jarð-
hæð verða komnir, útveggir einangraðir og
tilb. undir sandspartl. Afhending í apríl nk.
Verð kr. 48,8 m.
Laxatunga - einbýlishúsalóð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 967,5 fm
einbýlishúsalóð í endursölu á mjög fallegri
endalóð í botnlanga með miklu útsýni. Fyr-
ir liggja frumdrög að 315 fm glæsihúsi á
tveimur hæðum. Þetta er eitt fallegasta
byggingarland á höfuðborgarsvæðinu, en
þarna er verið að reisa 400 sérbýlishús á
milli Leirvogsár og Köldukvíslar, engin fjöl-
býlishús eru í hverfinu.
Laxatunga – 244 fm raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 6 rað-
húsa lengju við Laxatungu 12-22. Íbúðin er
6 herb. á 2 hæðum, samt. 218,2 fm auk
25,3 fm bílsk. Húsin afh. rúml. fokhelt, en
útveggir og loft eru einangruð. Húsin er
fullreist í dag og tilbúin til skoðunar. Þetta
eru stór og rúmgóð hús á flottum stað og á
fínu verði. Verð frá kr. 44,9 m.
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ORRAHÓLAR - REYKJAVÍK
92 fm íbúð í lyftuhúsnæði með
húsverði á góðum stað í Breiðholt-
inu. Snyrtileg og falleg eign. Verð
21,9 millj. 7311 

SUÐURBRAUT - Rúmgóð 112,3
fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Hús nýlega viðgert að utan. Frá-
bært útsýni. Verð 24,3 millj. 7065 

ÖLDUTÚN - Falleg og mikið end-
urnýjuð 101,7 fm íbúð m/bílskúr. 2
sv.herb. Góð staðsetning. Verð
22,9 millj. 6591 

EINBÝLI

DREKAVELLIR - RÚMLEGA
FOKHELT Fallegt 183 fm einbýli á
einni hæð ásamt 30 fm bílskúr,
samtals 213,8 fm. SKIPTI MÖGU-
LEG. Verð 42,9 millj. 7351 

MIÐVANGUR - Fallegt 188,2 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Svalir
og falleg ræktuð lóð. Verð 41,8
millj. 7209 

4RA TIL 7 HERB.

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6
íbúða fjölbýli. Sérinngangur. Suð-
ursvalir. Falleg fullbúin eign. Verð
30,9 millj. 7320 

ESKIVELLIR - LAUST STRAX
Björt og falleg 108,5 fm íbúð á 5.
hæð í lyftuhús m/stði í bílag. 3
sv.herb. Tvennar svalir. Verð 27,5
millj. 7043 

VEGHÚSASTÍGUR - UPP-
GERT Vorum að fá í sölu flotta
uppgerða hæð í þríbýli á þessum
rólega stað. Sér inngangur. Fallegt
hús. Verð 37,9 millj. 7315 

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Góð 87,2 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli, 3 hliðar
klæddar. Bílskúrsréttur. Verð 19,2
millj. 6250

FAGRAKINN - LAUS FLJÓT-
LEGA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á 3 hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm Verð 53,0 millj. 7316 

HÓLMATÚN - LAUST STRAX
Sérlega fallegt 132,5 fm endarað-
hús á eignarlóð með sjávarútsýni.
3 sv.herb. Smekkleg eign á góðum
stað. Verð 39,9 millj. 7179 

DOFRABERG Falleg 102 fm 4ra
herbergja íbúð á jarðhæð í litlu fjöl-
býli á frábærum stað neðst í Set-
berginu. Sér timburverönd með
skjólveggjum. Verð 26,9 millj. 7378 

ESKIVELLIR - Falleg 109,5 fm
íbúð á 2. hæð m/stæði í bílag. 3
sv.herb. 24 fm yfirb.svalir. Verð
27,5 millj. 7040 

SUÐURHVAMMUR - Stór og
falleg 107 fm 3ja herb. íbúð á 1.
hæð. Snyrtileg og vel skipulögð.
Getur losnað fljótlega eftir kaup-
samning. Verð 22,9 millj. 7294 

2JA HERB.

ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR
Falleg talsvert endurn. 63,2 fm 2ja
herb. íbúð á 4. hæð, ásamt 23,7
fm bílskúr. Verð 18,5 millj. 7347 

FURUVELLIR Einbýlishús á einni
hæð, eignin er alls 211 fm þar af er
bílskúr 26 fm 88 fm verönd með
skjólveggjum, heitur pottur. Verð
54,9 millj. 6614 

FÍFUVELLIR - FLOTT RAÐ-
HÚS Fallegt og vel skipulagt
201,2 fm raðhús m/bílskúr á góð-
um stað. 4 sv.herb. Skóli og leiksk.
í göngufæri. Verð 47,9 millj. 4907 

KLUKKUBERG 107 fm íbúð á 2.
hæð, frábært útsýni, sér inngang-
ur, 3 svefnherbergi, parket og flísar
á gólfum. Verð 26,5 millj. 7377

ERLUÁS - Sérlega falleg og björt
104,4 fm endaíbúð á 2. hæð. 3.
sv.herb. Lyfta. Sérinngangur. Suð-
ursvalir. Útsýni. Verð 29,9 millj.
6835

NORÐURBAKKI - ENDI -
FULLBÚIN Falleg fullbúin endaí-
búð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parket og flísar. Glæsilegt
útsýni. LAUS STRAX. Verð 29,9
millj. 7266 

MÁNATÚN - REYKJAVÍK Fal-
leg 62,2 fm 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í nýlegu og fallegu lyftu-
húsi. Verönd með skjólgirðingu.
Verð 19,9 millj. 7328 

MIÐVANGUR - Fallegt 198 fm
einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb. Flott
útsýni. Vel með farin eign á góðum
stað. Verð 58,5 millj. 7248

ÁLFHOLT - Fallegt 209 fm rað-
hús m/bílskúr á fjölskylduvænum
stað. 4 sv.herb. Svalir og verönd.
Verð 41,5 millj. 6823

HJALLABRAUT - 5 HER-
BERGJA Vorum að fá í sölu 5.
herbergja 123 fm endaíbúð á 2
hæð í klæddu húsi. Sólstofa og
svalir. Verð 24,9 millj. 7307 

SUÐURGATA - Björt og vel
skipulögð 171 fm hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4. sv.herb. SV-svalir. Verð
35,8 millj. 6838

ÁLFASKEIÐ - Góð 125,7 fm
íbúð á efstu hæð m/bílskúr. 2
sv.herb. Suðvestursvalir. Flott út-
sýni. Verð 21,9 millj. 7254 

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Falleg og vel með farin 2ja her-
bergja 59,1 fm íbúð á fystu
hæð/jarðhæð. Verð 16,9 millj.
7277

GUNNARSSUND - LAST
STRAX Fallegt 127 fm einbýli á
frábærum stað í miðbæ Hfj. 3
sv.herb. Verönd, svalir og fallegur
garður. Verð 33,9 millj. 7051 

HÆÐIR

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI Falleg
154n fm EFRI SÉRHÆÐ í tvíbýli,
ásamt 29 fm BÍLSK., samt. 183 fm
á góðum útsýnisstað. Stutt í skóla
og leiksk. Verð 37,9 millj. 7368 

KIRKJUVELLIR Falleg 128 fm
íbúð á sjöttu hæð með frábæru út-
sýni. Eikarinnréttingar og gólfefni.
Stórar 24 fm svalir, laus við kaup-
samning. Verð 28,9 millj. 7325

3JA HERB.

SLÉTTAHRAUN Góð 87,2 fm
3ja herb. íbúð á 1. hæð ofan kjall-
ara í fjölbýli á góðum stað. LAUS
FLJÓTLEGA. Verð 20,5 millj. 5161

LINDASMÁRI - LAUST
STRAX Sérlega falleg 92,2 fm
íbúð á jarðhæð á góðum stað. 2
sv.herb. Suðurverönd og afgirt lóð.
Verð 27,5 millj. 7188 

ARAHÓLAR - ÚTSÝNI Stór og
björt 80 fm íbúð á efstu hæð í
klæddu húsi. Tvennar svalir.
Glæsil. útsýni. Verð 19,9 millj. 7270 

FURUBERG - Fallegt og sérlega
vel skipulagt 222 fm einbýli m/bíl-
skúr á góðum stað. 6 sv.herb.
Verð 55 millj. 10000 

KELDUHVAMMUR Falleg 113
fm neðri hæð í tvíbýli, sér inng.,
gott skipulag eignar, sér lóð. Verð
tilboð. Sjón er sögu ríkari. 7319

STEKKJARBERG Falleg 4ra
herbergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í
litlu fjölbýli á góðum stað neðst í
Setberginu. Verð 24,6 millj. 7297 

HÖRÐUKÓR 1 - KÓPAV.
Glæsileg 98,0 fm 3ja herb. íbúð á
10. hæð í nýl. LYFTUHÚSI. STÆÐI
í bílg. Parket og flísar. FRÁBÆRT
ÚTSÝNI. Verð 28,9 millj. 7372

LAUFVANGUR - Góð 89 fm
íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Suðvest-
ursvalir. Stutt í þjónustu. 7114 

EYRARHOLT - Falleg 62,4 fm
íbúð á 3. hæð á góðum útsýnis-
stað. Sameign góð að utan sem
innan. Verð 16,3 millj. 7058 

BREKKUHVAMMUR - FLOTT
EINBÝLI - AUKA ÍBÚÐ 330 fm
einbýlishús með sér aukaíbúð,
eign í algjöri sérfl. Garðhús, tvöf.
bílsk., sólst., lystigarður o.fl. 6914

FAGRABERG - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli á frábærum
stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.Verð
23,9 millj. 7175 

ÁSBRAUT - KÓPAV. - LAUS
STRAX Mikið endunýjuð 4ra her-
b. íbúð, ásamt 31,2 fm bílskúr á
fráb. útsýnisstað. Sérinngangur af
svölum. Verð 26,9 millj. 7027 

BURKNAVELLIR Vorum að fá í
einkasölu gullfallega endaíbúð í
aðeins sex íb. stigagang. Ljósar
innréttingar. Verð 23,5 millj. 7336 

ESKIVELLIR - Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarhæð. 2
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 20,9 millj. 7098 

SUÐURBRAUT - Nýleg og falleg
78 fm íbúð á 2. hæð í góðu
klæddu fjölbýli á góðum stað við
smábátahöfnina. Falleg og björt
eign. 7382

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli
m/bílskúr innst í botnlanga við
hraunjaðarinn. 5 sv.herb. Stór sól-
arverönd. Verð 66,0 millj. 6896

LÆKJARBERG - 121,4 fm neðri
hæð í tvíbýli m/bílskúr. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Verönd. Frábær
staðsetning. Verð 29,5 millj. 7053 

NORÐURBAKKI - LAUST
STRAX Vorum að fá nýja glæsi-
lega 129 fm 4ra herb. íbúð á besta
stað í húsinu. Stæði í bílageymslu.
Glæsilegt útsýni. 7122 

RAÐ- OG PARHÚS

ÞRASTARÁS Sérlega glæsilegt
raðhús á einni hæð ásamt bílskúr,
samtals 131 fm á frábærum stað í
Áslandi. Verð 47,5 millj. 7112 

SUÐURHOLT - Falleg 118 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur og sérlóð. Útsýni. Verð
27,9 millj. 6465

LYNGMÓAR - GBÆR Falleg
113 endaíb. á 2. hæð m/bílsk. í
góðu húsi. 3 sv.herb. Stórar svalir.
Góð st.setn. Verð 28,7 millj. 7250 

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁLFASKEIÐ 394,1 fm verslunar-
húsnæði ásamt 132 fm íbúð á
góðum stað í miðsvæðið í Hafnar-
firði, verð 130 millj. laust fljótlega.
7121

MIÐVANGUR - HFJ. Gott 31
fm verslunarhúsnæði á jarðhæð.
Laust strax. Verð 6,9 millj. 7233 

JÓNSVÖR - VOGUM Nýtt 705
fm atvinnuhúsnæði m/100 fm milli-
lofti. Hægt að kaupa í minni eining-
um. Afhendist fullbúið að utan og
innan í janúar 2008. 7225 

HAFNARGATA - GRINDAVÍK
Gott 1.380 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað. Ýmsir möguleikar.
Húsið er að í leigu að hluta. Verð
110,0 millj. SEM ER TÆPLEGA
KR. 80.000,- P. FERM. 6695

RAUÐHELLA - HFJ. 398,7 fm
og að auki ca 100 fm milliloft. Þrjár
stórar innkeyrsludyr. Verð 80 millj.
6584

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
- 3 bil eftir AÐEINS ÞRJÚ BIL
EFTIR. Ný 100 til 140 fm atvinnubil.
Stórar innkeyrsludyr, hiti í gólfi,
mikil lofthæð. Afhendist strax. Verð
frá 11,5 millj. 9644

NÝTT
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NÝTT
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BJARKARÁS - GBÆ 
Sérlega glæsilegar og rúmgóðar
lúxusíbúðir á frábærum útsýnisstað
efst í Ásahverfinu. AÐEINS 6 ÍBÚÐ-
IR EFTIR.  6212

DREKAVELLIR 11 - HFJ. 
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb.
raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli.
Húsin eru á þremur hæðum. Tvenn-
ar svalir í suður og norður á 2. og 3.
hæð. Fullbúið að utan og fokhelt að
innan.
Verð frá 31,0 millj.  7123

FURUÁS 2 -6 - HFJ.
Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á
FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ.
Möguleg 6 sv.herb. Möguleg aukaí-
búð. Fullbúin að utan og fokheld að
innan.
Verð frá 39,0 millj.  6891 

FLATAHRAUN - HFJ 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu í 5 hæða
lyftuhúsi á frábærum stað. Afh. við
kaupsamn. Allt að 90% lán. TIBÚN-
AR TIL AFHENDINGAR. 
Verð frá 23,9 millj. 6344

GRUNDARHVARF - KÓPAVOGUR 
Glæsilegt einbýli sem hannað er út
frá sjónarmiðum nútímafjölskyldu.
Afhendist fullbúið að utan og fokhelt
að innan.
Verð 75 millj. 6074

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR 
Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýlishús
á góðum stað. Afhendist fullbúið að
utan og fokhelt að innan. 
Verð 69,0 millj. 6317

GLITVELLIR 43 - HFJ. 
Fallegt 178,2 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Afh. fullbúið að utan og
fokhelt að innan. 
Verð 33,0 millj.  7030

KVISTAVELLIR 2-6 HFJ. 
Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. 
Verð frá 28,9 millj. 6781

DREKAVELLIR 48-52 HFJ.
Falleg raðhús 189 fm sem skilast
fullbúin að utan og fokheld að inn-
an. Góður 35 fm bílskúr. 
Verð frá 27,9 millj.  6411

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ. 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.
* Vandaðar innréttingar frá InnX
og tæki frá Miele 
* Granítborðplötur

* Sameiginlegt garðsvæði á milli húsanna
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður

KVISTAVELLIR - HFJ. 
Sérlega fallegt og vandað 212 fm
einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhend-
ist fullbúið að utan og tilb. til innr. að
innan.
Verð 49,8 millj. 6994
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AUSTURHÓP - LAUST STRAX
Sérlega fallegt 157,1 fm einbýli á
einni hæð, ásamt 57,9 fm bílskúr,
samtals 215,0 fm Afhendist fullbúið
að utan, tæplega tilbúið undir tréverk
að innan. Verð 28,5 millj. 7253 

EFSTAHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað samtals 190 fm EINBÝLI
á einni hæð, bílskúrinn er 46 fm Verð
29,5 7288 

STAÐARHRAUN - Mikið endur-
nýjað 209 fm einbýli m/bílskúr. 23 fm
herb. inn af skúr, mögul. á séríbúð.
Verð 29,2 millj. 7228 

HÓLAVELLIR - Fallegt talsvert
endurnýjuð 136,1 fm einbýli. Teikn.
af 51,5 fm bílskúr fylgja. 4 sv.herb.
Verð 25,5 millj. 7215 

SUÐURHÓP 11 og 13 - LAUS
STRAX Ný falleg og velhönnuð
160,0 fm PARHÚS m/bílskúr. Verð
26,3 millj. tilb. u. tréverk. og 31,9
millj. fullbúin án gólfefna. 9633 

SKIPASTÍGUR - Nýlegt og fallegt
127 fm raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Vandaðar innréttingar, næturlýsing
o.fl. Verð 24,9 millj. 7174 

STAÐARVÖR - Mikið endurnýjað
147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd og pottur. Verð 24,9 millj.
Skipti á ódýrari eign kemur til greina.
7022

STAÐARHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað 110 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 55 fm bílskúr, samtals
164,5 fm á góðum stað í miðbæn-
um. Verð 25,9 millj. 6886

TÚNGATA Fallegt mikið endurnýj-
að 169 fm einbýli, ásamt 55fm bíl-
skúr, samtals því 224,0 fm 5 svefn-
herb. Verð 28,9 millj. 6887

HELLUBRAUT - Fallegt talsvert
endurnýjað 85 fm einbýli. Nýlegt eld-
hús. Hús klætt að utan. Verð 15,9
millj. 6776

VESTURHÓP - LAUST STRAX
Fallegt og fullbúið 160 fm parhús
m/bílskúr, lofhæð mikil í bílksúr. 3-4
sv.herb. Afhending strax. Áhv. Íbúð-
alsj. 18,0 millj. Verð 34,9 millj. 6730

MARARGATA - Góð 178 fm efri
hæð m/bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 21,9 millj. 6697

BLÓMSTURVELLIR - AUKAÍ-
BÚÐ 150 fm einbýli m/bílskúr sem
breytt hefur verið í íbúð. Stór verönd
og heitur pottur. Verð 22,9 millj.
6604

HELLUBRAUT - TVÆR ÍBÚÐIR
Góð 112,8 fm efri hæð m/38 fm sér-
íbúð sem býður upp á leigu. Verð
18,7 millj. 6602

AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og pott-
ur. Verð 20,5 millj. 3790

VESTURHÓP - FULLBÚIÐ Fal-
legt fullbúið 205 fm einbýli m/bílskúr.
4 sv.herb. Verð 33,9 millj. 9757

AUSTURHÓP 14 OG 18 - 209,0
fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
24,9 millj. 9656

ÁSABRAUT - Falleg 96,9 fm 3ja
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð. Verð
19,9 millj. 5194

AUSTURVEGUR - STÓR BÍL-
SKÚR Gott 124 fm parhús m/stór-
um 64 fm bílskúr og 31 fm vinnu-
stofu á lóð, samt. 218 fm 3 til 4
sv.herb. Verð 24,9 millj. 3676

VOGAR

HEIÐARGERÐI - RAÐHÚS Fal-
leg raðhús á einni hæð í byggingu
miðsvæðis í Vogum. Góð lofthæð
sem gerir möguleika á millilofti bæði
í íbúð og í bílskúr. Skilast rúmlega
fokheld. Stærð frá 131 fm til 141 fm
Verð 21,9 millj. 7362

VOGAGERÐI 3ja herb. 72 fm íbúð
á 2.hæð í litlu fjölbýli. Laus fljótlega.
Verð 14,9 millj. 7375

MMIÐDALUR Sérlega fallegt
189,8 fm einbýli á einni hæð, ásamt
37,3 fm bílskúr, samtals 227,1 fm.
Afh. fullb. að utan, tæpl. tilbúið undir
tréverk að innan. Verð 29,5 7276 

HEIÐARGERÐI - Fallegt og vel
viðhaldið EINBÝLI á einni hæð,
ásamt BÍLSKÚR á góðum stað. Hús-
ið er samt. 153,7 fm Sérlega fallegur
ræktaður garður. FALLEG EIGN Á
GÓÐUM STAÐ. Verð 29,9 millj. 7271

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýj-
að139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
27,9 millj. Laust við kaups. 9838 

REYKJAN.BÆR

BORGARVEGUR - REYKJA-
NESBÆ Falleg 108,0 fm neðri sér-
hæð í tvíbýli, SÉRINNGANGUR. Eld-
hús með nýlegri innréttingu. Verð
19,5 millj. 6813

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI
260,3 fm einbýli. 5 sv.herb. LAUST
FLJÓTLEGA. Verð 28,8 millj. 9945

SUÐURGATA - SKRIFSTOFU-
HÚSNÆÐI Gott og bjart 233,5 fm
skrifstofuhúsnæði á frábærum stað í
miðbæ Sandgerðis. Verð 24,9 millj.
Húsið er tvískipt, öruggir leigutakar.
Almennt gott ástand eignar. 7262 

GARÐUR

VALBRAUT - Fallegt 182 fm ein-
býli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verönd
m/skjólveggjum. Verð 24,5 millj.
6779

LANDIÐ

HÓLSVEGUR - BOLUNGARVÍK
259,1 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Tvær íbúðir eru í húsinu en hægt að
nota sem eina líka. Verð 10,9 millj.
7197

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

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES 
Glæsilegt 248,9 fm einbýli m/bílskúr
á 916 fm eignarlóð á  frábærum
stað í jaðri byggðar. Fullbúið að ut-
an og tilb. til innréttingar að innan.
Verð 53,0 millj.  7245

KVISTAVELLIR 46-54 - HFJ. 
Falleg 246 fm raðhús m/bílskúr.  4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. 
Verð frá 35,9 millj.  723590
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KIRKJUVEGUR 2 - HFJ. 
Einstakt tækifæri - nýtt og glæsilegt
einbýli í miðbæ Hfj rétt við náttúru-
perluna Hellisgerði.   6544 

KVISTAVELLIR 9 - HFJ. 
Fallegt 163 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. 
Verð 33,5 millj. 6745

KVISTAVELLIR 56-64 - SKIPTI MÖGULEG
AFH. TILBÚIN UNDIR MÁLNINGU 

Glæsileg og sérlega vel skipulögð
222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og tilbúin til málningar að innan.
Hérna verður rafmagn, pípulögn og
smíðavinna búin og komið að hand-

lögnum heimilisfaðir. Verð 40 millj. 6616

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb.
íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsi-
legu lyftuhúsi á frábærum stað í
miðbæ Hfj. GLÆSILEGAR
SÝNIGARÍBÚÐIR.

* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
* Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými
* Extra lofthæð
* Flísalagðar svalir og timburverandir
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður 
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KVISTAVELLIR
Falleg og vönduð raðhús á tveim
hæðum, 272 fm, húsin skilast full-
búin að utan en fokhelt að innan.
Gott skipulag. Góð staðsetning.
Verð 27,2 millj. miðjuraðhús og
27,9 millj. endaraðhús. 7359

URÐARBRUNNUR - PARHÚS 
Tvö glæsileg parhús á tveim hæð-
um annað er 202 fm og hitt er 211
fm, verð 44,3 millj. og 46 millj. Af-
hendist fullbúin að utan og rúmlega
fokhelt að innan. Stutt verður í

margskonar þjónustu, s.s. skóla, leikskóla, verslunarmiðstöð, vatnapar-
adís og íþróttaaðstaða. Afhending vor 2008. 7286
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Blómsturvellir 2, Grindavík
Snyrtilegt einbýlishús ásamt bílskúr 176,4
ferm. Mikið endurnýjað. 4 svefnherb. Nýtt
parket. Nýjar vatnslagnir. Nýtt baðherb.
Verð: 29.900.000,-

Vesturhóp 12, Grindavík
Mjög fallegt einbýlish. 166,8 ferm. ásamt
37,9 ferm. bílsk. Stór stofa og 3 svefnherb.
Parket á gólfum í stofum, eldh. og herb. Nátt-
úruflísar á gangi, baði og þvottah. Í eldh. er
eikarinnrétting , gaseldavél og vifta. Á baði er
eikarinnrétting og baðkar. Eikarskápar í herb. 
Skipti á annari eign kemur til greina.
Verð: 39.000.000,-

Ásabraut 14, 0104, Grindavík
Glæsileg endaíbúð, 96,2 ferm. Innréttingar úr
eik, parket og flísar á gólfum. Skápar í her-
bergjum og í forstofu. 2 svefnherb.
Verð: 19.500.000,-

Hólavellir 6, Grindavík
Gott 73,5 ferm. raðh. Íbúðin skiptist í stofu
eldh., baðherb. og 2 svefnherb. Skápar í her-
bergjum og forstofu. Eignin er að mestu flís-
alög nema í svefnherb. er parket. Gengið er
út á pall úr stofu. 
Verð: 16.000.000,-

Túngata 11, Grindavík
Fallegt 123,9 ferm. einbýli ásamt 38,2 ferm.
bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldh.,
þvotthús, baðherb. og 4 svefnherb. Flísar eru
á baðherb. og forst. og parket á stofu, gangi
og herb. Bílskúrinn er fullbúinn.
verð: 24.000.000.-

Víkurbraut 42, neðri hæð,
Grindavík
Mikið endurnýjuð neðri hæð í tvíbýli 107,5
ferm. ásamt bílsk. 48,6 ferm. Húsið er klætt
að utan. Nýjar útidyrahurðar. Bílsk. er nánast
nýr, ný bílskúrshurð. 
Verð: 18.200.000,-

Vesturhóp 7, Grindavík
Nýtt parhús 118,5 ferm. ásamt 42,3 ferm. bíl-
skúr. 3 svefnherb. Parket á allri eigninni nema
flísar á baði, forstofu og þvottaherb. Í eldh. er
kirsuberjainnrétting. Hiti í gólfum. Skipti koma
til greina á eign í Reykjavík eða t.d. á sumar-
húsi. Áhvílandi um 18.000.000 kr. hjá Íbúða-
lánasjóði og í kringum 4.100.000 kr. hjá
Sparisjóði. LAUST STRAX
Verð: 34.900.000,-

Leynisbraut 12a, Grindavík
Mjög gott 103,5 ferm. parhús.  Húsið skiptist
í eldhús, bað, 2 svefnherb. þvottahús og
geymslu. Á forstofu eru flísar. Plastparket er á
stofu og herbergjum, flísar á baði. Eldhúsinn-
rétting, keramikborð, ofn og vifta. Á baði eru
flísar á gólfi, hvít innrétting og baðkar með
sturtu. Góður staður, vinsælar eignir.
Verð: 18.500.000,- 

Fr
um

Við auglýsum þína eign frítt!

Baðsvellir 1, Grindavík
Mjög falleg 134 ferm einbýlishús ásamt 34
ferm bílskúr. 4 svefnherb. 2 baðherb. sjón-
varpshol. Nýtt járn á þaki, nýjar neysluvatns-
lagnir. Forhitari. Hiti í plani. Sólpallur með
heitum potti.
Verð 29.500.000,-

Suðurhóp 11 og 13, Grindavík
Ný glæsileg parh. 160 ferm. fullbúið að utan
en án gólfefna að innan. Húsið er timburh.
klætt að utan með báruáli liggjandi og jat-
ópaviður við útgönguhurðar. Útiljós komin við
útgönguhurðar og bílskúrshurð. Bílaplan
hellulagt, snjóbræðslukerfi, ruslatunnuskýli
komið. Lóð grófjöfnuð. 2% halli á þaki.
Verð: 31.900.000.-

Leynisbrún 13, Grindavík
Fallegt 154,5 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr.
4 svefnherb. Baðherberg. geymsla og
þvottahús er flísalagt. Parket á stofu og borð-
stofu. Rúmgóður bílskúr. Að utan er húsið í
mjög góðu ásigkomulagi. Lóðin er velhirt,
býður uppá mikla möguleika.
Verð: 22.800.000,-

Vörðusund 1, Grindavík
Nýtt iðnaðarhúsnæði, stálgrindarhús einangr-
að og klætt að innan. Vegghæð 4,75 m
Mænishæð 6,95 m Innkeyrsluhurð 4m há.
Hiti í gólfi. Lóð grófjöfnuð ferm. 167,4
Verð: kr. 16.000.000,-

Hafnarg-ata 28, Grindavík
Til sölu mjög gott 1379,3 ferm atvinnuhús-
næði. Eignin er á góðum rétt hjá höfninni. Á
fyrstu hæð eignarinnar er flott fiskvinnsluhús
með góðan vinnslusal með kæli. Einnig á
neðri hæð er skrifstofur með parketi, aðstaða
fyrir starfsfólk. Efri hæð er líkamsræktarstöð,
þar er parket og dúkar á gólfum. 
Verð: Uppl. á skrifstofu,- 

Túngata 18, efri hæð, Grindav.
58,8 ferm. risíbúð í tvíbýlish. Eignin skiptist í 2
svefnherb. og stofu. Spónarparket á svefn-
herb. en búið er að flota gólf í gangi og stofu.
Dúkur er inná baðherb. og einnig eldh. Bað-
herb. er með baðkari sem er einnig sturta.
Sameiginlegur inngangur. 
Verð: 9.500.000,-

Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is

Vegna mikillar eftirspurnar, 
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ÖFLUG VEISLUÞJÓNUSTA - MIKIL VIÐSKIPTI
Til sölu þekkt veisluþjónusta með góða aðstöðu og mikla reynslu í öllum
tegundum veisluhalds. Veilsusalir, sendingarþjónusta. Selst af sérstökum
ástæðum. Upplýsingar aðeins veittar á skrifstofu okkar, ekki í síma. 

AUSTURLENSKUR VEITINGASTAÐUR
Til sölu veitingarekstur í austurlenskri matargerð, vel staðsettur og vel tækjum
búin. Staðurinn tekur yfir 30 manns í sæti. Take away þjónusta. Öflug
veisluþjónusta. Traustur meðeigandi kemur einnig til greina. Gott tækifæri.

FLOTTUR SPORTBAR - PÖBB Í EIGIN HÚSNÆÐI
Til sölu glæsilegur hverfis-pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, mjög flott
innréttaður. Góð aðkoma og næg bílastæði. Stór verönd og skjólveggir fyrir framan
inngang fyrir gesti á góðviðrisdögum. Húsnæði og rekstur geta selst aðskilin.
Hagstæð útborgun. Frábært tækifæri.

HEILDVERSL. Í GJAFAVÖRU
Til sölu rekstur heildversl. með allskonar gjafavöru. Getur einnig hentað vel með
öðru. Verð aðeins 2,5 millj + lager.

VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA
Er í björtu og rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í hádeginu.
Hamborgarar og fl. skyndiréttir allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Mjög flottur
staður með góða afkomu. Einnig afgreitt um bílalúgur. Opið til kl. 22. Næg
bílastæði. Mjög gott verð. 

BLÓMABÚÐ - KAFFIBAR
Til sölu glæsileg blómaverslun í þjónustukjarna. Mikið úrval af blóma og
gjafavöru. Er í rúmgóðu og björtu húsnæði. Kaffibar með léttvínsleyfi. Frábært
tækifæri.

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu. Góður
tækjakostur. Leigustólar. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing.
Skemmtilegt tækifæri á fínu verði.

HVERFISVERSLUN - MEÐ MIKLA VELTU
Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög góða
afkomu. Mikil mánaðarvelta. Frábært fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari upplýsingar
á skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

STÁLSMIÐJA í EIGIN HÚSNÆÐI
Til sölu stálsmiðja sem er með alla almenna stálsmíði svo og verkefni og
innflutning tengdan því. Er í mjög góðu nýlegu eigin húsnæði. Selst saman eða í
sitt hvoru lagi. Frábært tækifæri og gott verð.

STÓR SÖLUTURN- GRILL - ÍS - VIDEÓLEIGA 
Til sölu glæsilegur söluturn með grill, ís og viðeóleigu. Er í 200 fm húsnæði í
vinsælum þjónustukjarana. Góð afkoma. Útborgun aðeins 5 milljónir. + yfirtaka
Frábært tækifæri.

BARNAFATAVERSLUN MEÐ TOPP MERKI
Til sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16 ára
í góðu leiguhúsnæði við Laugaveginn. Glæsileg vara . Topp tækifæri.

HÁRSNYRTISTOFA Í hverfi 101 
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í hverfi 101, 5 vinnustöðvar, 2 vaskstólar. Smart
stofa. 1-2 leigustólar. Þekkt stofa með góða afkomu. Mjög gott verð. 

HEILDSALA - SMÁSALA Í RENNILÁSUM O.FL.
Til sölu þekkt verslun og heildverslun í rennilásum og öðrum vörum til
fataiðnaðar. Fyrirtækið hefur starfað í yfir 20 ár og hefur mjög góða framlegð.
Kjörið tækifæri fyrir fyrirtæki. í svipuðum rekstri. Er í mjög rúmgóðu húsnæði.
Hefur mikla sérstöðu á markaði. Er með traust umboð og vandaða vöru. Frábært
tækifæri fyrir rétta aðila. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA í hverfi 108 - Nýtt
Var að koma á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2
vaskstólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð og næg bílastæði.
Frábært tækifæri.

HEILSUSTUDIÓ & SNYRTISTOFA 
Til sölu þekkt heilsustudió og snyrtistofa. Stofan sérhæfir sig í líkamsmeðferðum,
s.s. meðferðum til grenningar, styrkingar, mótunar og hreinsunar.Auk þess allri
alhliða snyrtingu og naglaásetningu. Mjög góður aðbúnaður í rúmgóðu húsnæði.
Frábært tækifæri á mjög góðu verði.

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA - MJÖG VEL STAÐSETT 
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa, frábærlega vel staðsett, í góðu
húsnæði, með næg bílastæði við inngang. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur
búnaður mjög góður. Verð 7 millj. 

VINSÆLL SKYNDIBITASTAÐUR í hverfi 108
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni með fína afkomu. Vel tækjum
búin Bullandi traffic. Liggur vel við allri umferð. Tekur yfir 30 manns í sal.. Gott
dæmi.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. - Sjáið: www.atv.is

Fr
um

VH ehf  · Sími 864-2400 

VÖNDUÐ
SUMARHÚS
SEM HÆGT 

ER AÐ 

REISA Á

SKÖMMUM

TÍMA

Húsin eru framleidd í nýrri 
og glæsilegri verksmiðju í 
Eistlandi og koma í einingum 
tilbúin til uppsetningar. 
Afgreiðslutími er frá 
2 og upp í 6 mánuði.

Við bjóðum upp á vönduð 
og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Við viljum 
koma til móts við þarfir hvers 
og eins með því að bjóða 
uppá fjölbreytta möguleika 
við hönnun og byggingu 
draumahússins og veita 
viðskiptavinum okkar góða 
og faglega þjónustu. Því 
erum við í samstarfi við 
fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Ef þú ert að leita að 
draumahúsinu þínu, leitaðu 
þér þá upplýsinga eða 
tilboða hjá okkur í síma 
864 2400 eða á heimasíð-
unni okkar.

www.volundarhus.is

JÓNSI    90

JÓNSI    60

Völundarhús.is
hafa til sölu heilsárshús 

sem hönnuð eru af 
íslenskum arkitektum 

fyrir íslenskar 
aðstæður.
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Seltjarnarnes
Erum með kaupendur að eignum á
Seltjarnarnesi

108 Reykjavík
Erum með kaupanda að raðhúsi í
Fossvogsdal (Löndunum).

110, 112, 203, 201
eða Mosfellsbær
Erum með kaupanda að raðhúsi á
þessum svæðum, helst á einni
hæð og með góðum bílskúr.

107 Reykjavík
Erum með kaupanda að 3ja herbergja
íbúð í vesturbæ Reykjavíkur

Fr
um :: 535_1000

Laugavegur - 3ja herb
101,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við Laugarveg. Einstakur 65 fm svalagarður til suðurs
með heitum potti fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús og tvö
svefnherbergi. Sameiginlegt þvottahús er í húsinu. Eignin er öll nýlega endurnýjuð að
sögn eiganda þ.e.a.s. raflagnir, þak og ofnalagnir. Sameignin er einstaklega snyrtileg.

Þórðarsveigur - Útsýnisíbúð
4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4.hæð í
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu,
stofu, eldhús, hjónah., 2 barnah., bað,
þvottahús og geymslu auk stæðis í
bílageymslu. Verð 29,9 millj.

Kaplaskjólsvegur - Vesturbær
Ný innréttuð 107.2 fm, 4ra herbergja
endaíbúð á 1. hæð á þessum vinsæla
stað í vesturbænum. Íbúðin skiptist í
þrjú svefnh., stofu, eldhús og bað.
Verð 32 millj.

Asparhvarf - Glæsieign
Um er að ræða 501,4m² einbýli í bygg-
ingu sem afh. fullbúið. Húsið skiptist í
anddyri, 5 svefnh. 4 baðh., gestasnyrt-
ingu, eldhús, stofu, borðstofu,æfinga-
sal/frístundarými, sjónvarpsherbergi,
þvottahús, geymslu og bílskúr. 

Klettakór - útsýni 
Ný 177,7 fm 4 - 5 herb. íbúð á 2. hæð.
Íbúðinni fylgir bílastæði í bílag. Íbúðin
skiptist í 3 svefnh., 2 böð, geymslu,
eldh. og stofu. Íbúð er skilað án gólf-
efna en með flísum á baði og þvottah. 
Verð 46 millj.

Tröllakór - 3ja herb
108 fm 3ja herb. í búð á 2. hæð í 4.
hæða lyftuhúsi. Íbúðin er með 2 rúm-
góðum svefnh. Stórri stofu með góð-
um suðursvölum. Innangengt í bíla-
geymslu. Öll eldhús tæki fylgja með í
kaupum. Vandaðar eikarinnréttingar.

Þorláksgeisli-Gott áhvílandi lán
Falleg og stór 4ra herbergja íbúð á
þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. Bíla-
geymsla. Gott lán sem hægt er að yfir-
taka á þessari íbúð. Laus við kaup-
samning.
Verð 34.9 millj.

Kóngsbakki - 4ra herb.
101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist
í anddyri, stofu, eldhús, hjónah., 2.
barnaherbergi, bað og þvottah. Íbúðin
er upprunaleg og snyrtileg. Sér
geymsla í kjallara. Verð 21.9 millj.

Grettisgata - Miðbær - Einbýli
Viltu innrétta sjálf/ur? Í dag eru hæð-
irnar einn geimur og hægt að hanna
herbergisskipan að vild. Húsið skiptist
í kjallara, hæð og ris. samt. 138 fm og
50 fm 2ja herb hliðarbyggingu.
Verð 45 millj.

Álftamýri - 3ja herbergja
82 fm 3ja herbergja íbúð miðsvæðis í
Reykjavík. Öll gólf eru parketlögð,
nema eldhús og baðherbergi. Mósaík
flísar eru á baðherbergi. Þvottahús
með geymslu innan íbúðar. 
Verð 22.9 millj.

Reykjavíkurvegur - nálægt Há-
skóla Íslands
77,6 fm íbúð í kj. Eignin skiptist í stofu,
2 svefnh, eldhús með borðkrók og
upp. bað með sturtukl. og upph. sal-
erni. Þv.h. og þurrkh. við hlið íbúðar. 
Verð 19,5 millj.

Mjósund - Hafnarfjörður - Laus
1110 fm íbúð á 1 hæð með kjallara.
Skiptist í hæð með forstofu, stofu,
borðstofu og eldhúsi. Kjallari með
sjónvarpsrými, baði, herbergi og
þvottah.
Verð 23.1 millj.

Auðbrekka - hæð
100 m² 3ja herbergja miðhæð í þríbýl-
ishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi,
barnaherbergi og geymslu (5,2m²) á
jarðhæð. Eldhús nýlega uppgert. 
Verð 22.5 millj.

Furugrund -bílageymsla
72,8 fm 3ja herb. íbúð með stóru 23.8
fm stæði í bílskýli á grónu svæði Foss-
vogsmegin í Kópavogi. 2 svefnh. Íbúð-
in er parketlögð.
Verð 21.9 millj.

Herjólfsgata - Laus strax
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher-
bergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til af-
hendingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Verktakar - tækifæri
Byggingaréttur af nýju fjölbýli í grónu
hverfi í Kópavogi. Hornlóð á fallegum
stað með miklu útsýni. Teikningar af
nýja húsinu liggja fyrir og hafa verið
samþykktar. Verð 150 millj.

Álfhólsvegur - Útsýni
181 fm einbýlishús nýlega standsett
með möguleika á 2ja herb. íbúð í kjall-
ara. Íbúðin skiptist aðalhæð með for-
stofu, saml. borðst. og stofu, svefnh.
og eldhús, efri hæð með hjónah.,
barnaherbergi sjónvarpskrók, leik-
svæði og baðherbergi.

Gullengi - 5 herb.
Ný fullbúin 132 fm íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli. Eignin skiptist í 4
svefnh., stofu, eldhús, baðherbergi og
þvottahús .Sameiginlegur garður með
leiktækjum. Sér inngangur af svölum. 
Verð 33.2 millj.

Lauganesvegur – endurnýjuð
3ja herb. 83,2m² íbúð sem skiptist í
forst., bað, 2 svefnh., eldh., stofu og 7
fm geymsla. Eldhús er með sérsmíð-
aðri hvítri sprautul. innr., nýl. tækjum
og gufugleypi úr burstuðu stáli. Gler,
raflagnir, dósir og tenglar er nýtt.

Verð 26.6 millj.

Hringbraut - Lyftuhús
50 fm 2ja herbergja íbúð á 4.hæð í 5
hæða lyftublokk vesturbæ Reykjavík-
ur. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús,
baðherbergi, svefnherbergi og stofu.
Geymsla á 1.hæð. Stæði í bíla-
geymslu.
Verð 17.9 millj.

Skipholt - Íbúðir
12 íbúðir tilbúnar til innréttinga í fjölbýlishúsi við Skipholt 50 a. Stærð íbúða er 60 fm að
175 fm. Húsið er tilbúið að utan og fygja bílskúrar hluta af íbúðum. Þvottah. og geymslur
innan íbúða. Íbúðirnar seljast í einu lagi.

.is : : 535_1000

Strandvegur - Garðabær
Um er að ræða fallega 4ra herbergja
íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi með stæði í
bílgeymslu. Mikið og gott útsýni er úr
íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsamn-
ing.
Verð 43,2 millj.
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RE/MAX Þing hefur til sölu sérlega fallegt einbýli á frábærum stað á Álfta-
nesinu. Húsið sem er teiknað af Hannesi Kr. Davíðssyni, arkitekt, og býður 
upp á frábæra möguleika. Lóðin er um 1.300 fm, mjög gróin og á henni 
verönd sem hönnuð var af Jóni Björnssyni landslagsarkitekt, heitur pottur 
er á veröndinni. 

Lýsing: Komið er inn í rúmgott and-
dyri og gestasalerni inn af því. Eld-
hús er stórt með upprunalegri innrétt-
ingu, þaðan er hægt að ganga bæði inn 
í stofu og borðstofu. Snyrtilegt þvotta-
hús er einnig inn af eldhúsi en þaðan er 
gengið inn í rými sem tengir saman bíl-
skúr og hús. Úr þvottahúsinu er einnig gengið inn á svefnherbergisgang-
inn. Þar eru þrjú góð herbergi og stórt baðherbergi. Útgengt er úr hjóna-
herberginu út á veröndina. Stofurnar eru sérlega bjartar með glæsilegum 
gluggum frá gólfi upp í loft. Gluggarnir gefa stofunum sérlega glæsilegt 
yfirbragð. Fallegt parket á gólfum. Úr stofu er svo gengið út í sólstofuna 
sem er með fallegum flísum á gólfum og glæsilegum arni. Úr stofunni er 
svo gengið út á fallega verönd með potti. Bílskúrinn sem er stendur stak-
ur er tengdur húsinu með viðbyggingu eins og áður sagði og á honum 
tvær bílskúrshurðir. Hann er 62,4 fm . Hluti af bílskúrnum er innréttað-
ur sem geymsla. Sólstofan og viðbygging hússins eru ekki inni í fermetra-
tölu hússins. Samtals er húsið og bílskúrinn um 300 fm. Garðurinn er stór 
og með fallegum gróðri og liggur að góðum leikvelli. Golfvöllurinn á Álfta-
nesi er við túnfótinn. 

Óskað er eftir tilboðum.

225 Álftanes:  Vel hannað á frábærum stað
Hlein: Heitur pottur á verönd

Súðarvogur
104 Reykjavík
Gott verslunar/skrifstofuhúsnæði

Stærð: 229 fm
Fjöldi herbergja: 6-10

Byggingarár: 1985
Brunabótamat: 19.950.000

Bílskúr: Nei

Verð: 45.000.000
RE/MAX  Þing  kynnir.  229.2  fm  skrifstofu/verslunarhúsnæði.  Í  dag  skiptist  það  í  tvær  einingar  með  sér
inngangi hvor. Annars vegar verslun og skrifstofa og hins vegar íbúð og vinnustofa listamanns. Var áður eitt
stórt  skrifstofu  og  þjónustufyrirtæki.  Allar  lagnir  og  öll  aðstaða   til  staðar  fyrir  slíkan  rekstur.  Fáið  frekari
upplýsingar hjá sölufulltrúa. GOTT FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI....

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Óli Gísli
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

oligisli@remax.is

Hafið samband við Sölufulltrúa

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

8228283

Þráðlaus þægindi frá Danfoss

Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar

Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og

framleiðslu gólfhitastýringa

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Laugavegur 85
101 Reykjavík
Glæsilegar íbúðir í nýju lyftuhúsi

Stærð: 86++ fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: Sjá heimasíðu
RE/MAX Þing kynnir - Sérlega glæsilegar 3ja herbergja íbúðir í nýju, 6 íbúða, húsi við laugaveg þar sem að
ekkert  hefur  verið  til  sparað  varðandi  val  á  efni  og  hönnun.  Íbúðirnar  skilast  fullbúnar  með  fallegum
gólfefnum  og  glæsilegum  innréttingum.  Íbúðirnar  eru  frá  86,6  fm  til  100,8  fm.  Lyfta  er  í  húsinu.
Þakíbúðirnar eru með tvennum svölum og glæsilegu útsýni.  Frekari upplýsingar á heimasíðu fyrirtækisins
www.ibyggd.com ,  hjá Óla Gísla s:822-8283 og Hrönn s:692-3344.

Þing

Bergur
Steingrímsson

Lögg. fasteignasali

Hrönn
Sölufulltrúi

bergurst@remax.is

hronn@remax.is

Óli Gísli
Sölufulltrúi

oligisli@remax.is

Kíktu á heimasíðuna IBYGGD.com

RE/MAX Þing - Háholt 13-15 - 270 Mosfellsbær - Sími: 4123300 - www.remax.is

692 3344

8228283

Hús framtíðar ehf.

Kynntu þér málið á www.hft.is

Einingahús í öllum stærðum og gerðum
fyrir jafnt verktaka og einstaklinga

Íslensk framleiðsla 
           fyrir íslenskar aðstæður

S: 566 6632
Fax: 566 6324
hft@hft.is

Skrifstofur
Háholt 14

270 Mosfellsbær
faste

ignir10. SEPTEMBER 2007

Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkur
HRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

ANBURÐUR Á LÁNUM

LANDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

95%



Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Síðumúla 21 - www.eignamidlun.is - eignamidlun@eignamidlun.is - Fax: 588 9095

Sími: 588 9090

LANGALÍNA 10-14 GARÐABÆ

Glæsilegar íbúðir í þremur húsum á sjávarlóð í Sjá-
landi. Íbúðirnar eru 3ja herbergja frá 120 fm. Lyfta er
í húsunum frá bílakjallara og upp í íbúðirnar. Húsin eru
hönnuð af Birni Jóhannessyni. Glæsilegt útsýni. 

ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00.

Fr
um

Hagamelur - sérhæð 5 herbergja
vel skipulögð 117,2 fm neðri sérhæð í fallegu
húsi sem nýlega er búið að standsetja. Hæð-
in skiptist í forstofu, forstofuherbergi, hol,
tvær samliggjandi stofur, eldhús, barnaherb.,
hjónaherb. og baðherb. Tvennar svalir. 7241 

Laugarnesvegur - laus strax
132,3 fm glæsileg endaíbúð með gluggum til
þriggja átta ásamt stæði í bílageymslu í nýlegu
og eftirsóttu húsi byggðu af ÍAV. Íbúðin er með
tvennum svölum auk þess sem sér inngangur
er af svalagangi. Íbúðin skiptist í forstofu,
gang, þvottahús, 2 stór herbergi, baðher-
bergi, eldhús og stórar stofur. V. 43,9 m. 6951

Vesturgata - eldri borgarar
Mjög falleg 66 fm íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi
við Vesturgötu. Innréttingar úr beyki. Rúm-
góðar svalir til vesturs. Um er að ræða íbúð
fyrir 67 ára og eldri. Í húsinu er matsalur,
heilsugæsla, hárgreiðslustofa, fótsnyrting,
bókasafn og ýmisleg skipulögð dagskrá. V.
24,5 m. 6881

Hagaflöt, Garðabæ - við
lækinn Einlyft einbýlishús á frábærum
stað, húsið er staðsett í neðstu húsaröð-
inni, næst læknum. Húsið er 197 með 39,7
fm bílskúr. Húsið skiptist í forstofu, fjögur
herbergi, þvottahús, snyrtingu, hol, eldhús,
tvær stofur m.m. arni og baðherbergi.
Garðurinn er mjög glæsilegur m. tjörn o.fl.
Möguleiki er á að byggja við húsið. Hér er
um einstaka staðsetningu að ræða. Allar
nánari upplýsingar veitir Þorleifur St. Guð-
mundsson 7297 

Ofanleiti - sér inng., laus strax
Vel staðsett 3ja herb. 87 fm íbúð á jarðhæð.
Útaf stofu er gengið út á hellulagða verönd til
suðurs. Nýlega standsett baðherbergi.
Blokkin er nýmáluð. Sér inngangur í íbúðina.
V. 26,5 m. 7043

BJALLAVAÐ 15 - LAUS STRAX 
3ja herb. stórglæsileg 96,4 fm fullbúin íbúð. Til
afh. strax. Parketlögð. Íbúðin er með sérinn-
gangi af svölum. Forstofa, hol, 2 stór herb.,
þv.hús, baðh., eldhús og stofu auk sér-
geymslu í kjallara. Ísskápur og uppþ.vél fylgir.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG MÁNU-
DAG FRÁ 17-18. V. 27,5 m. 6159

ÞINGHÓLSBRAUT - VESTURBÆ KÓPAVOGS 
Vorum að fá í sölu mjög fallegt og mikið
standsett 208 fm einbýlishús við Þinghóls-
braut í Kópavogi. Þar af er 39,5 fm bílskúr.
Sjávarútsýni. Húsið sem er á pöllum skiptist
m.a. í stofu, borðstofu og fimm herbergi.
Mikil lofthæð er í húsinu að hluta til. Húsið
hefur verið mikið standsett m.a. eldhús,
gólfefni, gluggar, gler, rafmagn, lagnir og
fleira. Um er að ræða mikið standsett hús á
eftirsóttum stað í vesturbæ Kópavogs. V.
64,6 m. 7232

SKÓLAGERÐI - KÓP. 
Falleg 79 fm 4ra herb íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli. Íbúðin skiptist m.a. í stofu og þrjú
herbergi. Þvottahús í íbúð. Svalir til suðurs.
Stór lóð. Bílastæði fyrir framan hús. V. 22,9
m. 7095

NÓATÚN - GOTT SKIPULAG 
Mjög góð og vel skipulögð mikið uppgerð
4ra herbergja 82,2 fm íbúð á 1. hæð. Íbúð-
in skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, tvær
stofur og tvö svefnherbergi. V. 23,5 m. 7320

SUÐURGATA - Í HJARTA REYKJAVÍKUR 
Glæsilegt 225 fm einbýlishús sem er tvær
hæðir og kjallara auk 43,2 fm bílskúrs. Hús-
ið hefur verið mjög mikið endurnýjað á síð-
ustu árum að innan og utan, auk þess sem
garður hefur verið tekinn í gegn. Húsið
stendur á horni Suðurgötu og Skothúsveg-
ar og er ekið að húsinu og bílskúrnum Skot-
húsvegsmegin. 7321 
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Klukkurimi - 4ra herb. 
Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 2. hæð með sér inngangi og suður svölum. Góð stað-
setning í Grafarvogi. Stutt í skóla, leikskóla og aðra þjónustu. Laus við kaupsamning. 

Verð 26,5 millj.
Upplýsingar gefur Davíð sölumaður Höfða í síma 897 1820.  

Núpalind - 3-4ra herb. 
Glæsileg og vel skipulögð 3-4 herb., 117 fm íbúð á 2 hæð í viðhaldslitlu fjölbýli. Suðursvalir út frá stofu.
Eikarparket á gólfum nema á baðherb. og þvottahúsi sem eru flísalögð.  Innréttingar og skápar úr kirsu-
berjaviði. Stutt í alla þjónustu, verslanir og fleira. Íbúðin er laus STRAX. Verð 29,9 millj.

Upplýsingar gefur Runólfur á Höfða í síma 892 7798. 

Skógarás - 4ra herb. 
Sérlega falleg og björt 4ra herbergja 108 fm íbúð á 2 hæð í þessu rólega og barnvæna hverfi. Gott
skipulag og fallegar innréttingar. Svalir úr stofu m/útsýni. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Eign sem
vert er að skoða. Verð 27,9 millj.

Upplýsingar gefur Runólfur á Höfða í síma 892 7798. 

Fyrir fjárfesta
✔ Höfum til sölu heila húseign á góðum stað. 

✔ Áhugavert tækifæri fyrir fjárfesta. Góðir tekjumöguleikar. 

Áhugasamir hafi samband við Ásmund á Höfða í síma 895 3000. 

Suðurlandsbraut 20 
●

Bæjarhrauni 22
Runólfur Gunnlaugsson viðskiptafr., lögg. fast.- og skipasali

Kristín Pétursdóttir, lögg. fasteignasali

Við bjóðum upp á vönduð og traust einingahús á 
sanngjörnu verði. Allt frá garðhýsum upp í sumarhús, 
einbýlishús, parhús og raðhús.

Okkar stefna er að koma sem mest til móts við þarfir 
hvers og eins með því að bjóða uppá fjölbreytta mögu-
leika við hönnun og byggingu draumahússins. Við viljum 
veita viðskiptavinum okkar góða og faglega þjónustu 
og erum því í samstarfi við fagaðila á öllum stigum 
byggingarferilsins.

Samstarfsaðili okkar í Eistlandi leggur ríka áherslu á 
umhverfisvæna framleiðslu með orku- og efnisnýtingu að 
leiðarljósi.

Ef þú ert að leita að draumahúsinu þínu, leitaðu þér þá 
upplýsinga eða tilboða hjá okkur í síma 864 2400 eða 
á heimasíðunni okkar, www.volundarhus.is.

VÖNDUÐ SUMARHÚS 
SEM HÆGT ER AÐ REISA 
Á SKÖMMUM TÍMA
Völundarhús.is hafa til sölu heilsárshús sem hönnuð eru af íslenskum arkitektum 
fyrir íslenskar aðstæður. Allt burðarþol og vindálag er reiknað samkvæmt íslenskum 
stöðlum. Húsin eru framleidd í nýrri og glæsilegri verksmiðju í Eistlandi og koma í 
einingum tilbúin til uppsetningar. Afgreiðslutími er frá 2 og upp í 6 mánuði. 

JÓNSI    90

JÓNSI    60

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400 
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Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.
Til sölu vel staðsett í nýlegu
húsnæði við Lónsbraut, hús-
næði sem er 145 fm að birtri
stærð auk ca. 70 fm. milligólfs,
þar sem eru fallega innréttaðar
skrifstofur og starfsm.aðstaða.
Lofthæð er um 5,9 mtr. Over-
size innkeyrsluhurð. Lóð mal-
bikuð.

Flugumýri, Mos,  968 fm iðnaðarhúsnæði.
Til sölu mjög gott 968
fm iðnaðarhúsnæði
með braut f. brúar-
krana. Húsið sam-
loku-stálgrind, skrif-
stofa, wc. Húsið er
með um 9 mtr.
mænishæð, þakbirta
og reyklosun í mæni.
Samtals 4 innkeyrslu-

hurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnaðarstarfsemi.
Auðvelt að stúka húsið niður. Öll lóðin malbikuð. Samþykktur um
200 fm viðbyggingarréttur. Góð staðsetning í nálægð Höfðans.

Eyrartröð, Hfj, 520 fm, 650 fm eða 1.170 fm. 
Til sölu eða leigu mjög vel stað-
sett samtals 1.170 fm atvinnu-
húsnæði á Hvaleyrarholtinu í
Hafnarfirði. Tvær háar inn-
keyrsluhurðir. Lóðin er stór og
rúmgóð með mjög góðri að-
komu. Mikil lofthæð. Milligólf
eru skrifstofur, eldhús, salerni.
Annars vegar er í boði 518 fm
skemma,  650 fm auk skrifstofu
á milligólfi, eða allt húsið.

Drangahraun, Hfj,  528 fm.
Í einkasölu vel stað-
sett samtals 528 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af er 108 fm á 2. hæð
m.a. undir skrifstofur.
Húsið er steinsteypt
hornhús með mjög
rúmgóðri lóðarað-

komu. Húsið er með mikilli lofthæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbit-
arennur fyrir allt að 5 tonna brúarkrana gafla á milli, stórar inn-
keyrsluhurðir 3x talsins, skrifstofur, wc og kaffistofa. Húsið er til
sölu eða leigu og hentar undir flesta atvinnustarfsemi.  Teikningar
og nánari upplýsingar hjá sölumönnum okkar.

Frakkastígur - Tækifæri!
Til sölu glæsilega staðsett
einbýli/tvíbýli á 2 hæðum
með 2 sérinngöngum.
Húsnæðið er 129,1 fm,
klætt holsteinshús, og
stendur á eignarlóð. Hús-
næðið þarfnast upplyfting-

ar hugmyndaríks aðila. Frábært tækifæri fyrir athafnasama til
breytingar. Húsið er ein eign en þar sem 2 inngangar eru til staðar
er möguleiki að skipta eigninni. Hugsanlegur byggingarréttur. Gólf-
efni eru ýmist upprunaleg lökkuð gólfborð eða filtteppi. Eldhús
með uppgerðri eldri innréttingu. Gler að hluta standsett. Sólpallur í
garðinum. Húsnæðið er hentugt undir stækkun og/eða breytingar.

Drangahraun Hfj, 1.377 fm.
Í einkasölu vel stað-
sett steinsteypt at-
vinnuhúsnæði, skipt-
ist í 1.122 fm framhús
á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi,
samtals um 1.377 fm.
Neðri hæðin er að

mestu nýtt undir létta iðnaðarstarfsemi en getur hentað verslun,
hlaupaköttur, innkeyrsluhurðir í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á
efri hæð eru m.a.  skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhús-
ið með 3 innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð. Mögulegur bygging-
arréttur. Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar. 

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Innkeyrslubil.
Í einkasölu nýtt og
glæsilegt atvinnuhús-
næði að grunnfl. 201
fm auk 70 fm milli-
gólfs þar sem er
skrifst., kaffist. og
eldhús, wc og rann-
sóknarst. Húsið er

stálgrindarhús með liggjandi stórbáráttri aluzink klæðningu. Vegg-
hæð um 5,5 mtr og hurðarhæð (innkeyrslu) er tæpir 5 mtr og er
innkeyrslurýmið 15,8 mtr djúpt. Stór mænisgluggi er eftir endi-
löngu þaki og gefur mikla ofanbirtu. Frágangur húss góður. Malbik-
að plan fyrir framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu. 

Dvergshöfði 132 fm.

Til leigu frábærlega staðsett á Höfðanum um 132 fm þjónustu-
og/eða skrifstofurými á 1. hæð. Sérinngangur beint frá götu.
Rýmið er 2 skrifstofur, 2 snyrtingar og mjög góður sýningarsalur.
Stórir gluggar í suður, einnig gluggar í norður. Rýmið er bjart og
skemmtilegt og á mjög sýnilegt. Innifalið í leiguverði er hiti og raf-
magn.

Trönuhraun, 216 fm innkeyrslubil.

Glæsilegt nýlegt miðjubil á tveimur hæðum samtals 216 fm þar er
96 fm milligólf. Húsið er steypt með stálklæðningu að utan. Tveir
stórir kvistir sem snúa út að  götunni, sér inngangur  er í skrif-
stofusal með perlugólfi, innkeyrsla. Inn af skrifstofuplássinu flísa-
lagt  bað með sturtuklefa og lögn fyrir þvottavél. Á milligólfi er
kaffisalur m/ eldh.innréttingu, bjartur skrifstofusalur, ca 30 fm
með glervegg og gler rennihurð sem aðskilur. Þá er 30 fm herb.
sem nýta mætti fyrir sýningarsal eða þess háttar. Innkeyrslubilið
er fremst með 6 mtr lofthæð. Parket er á allri efri hæðinni og loft
klædd með hvítuðum panel. Lóðin er afgirt og malbikuð. 

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.- 
og skipasölu, ráðgjafi 

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Fasteignir & Fyrirtæki veitir þér sérfræðiþjónustu í sölu og útleigu á atvinnuhúsnæði og umsýslu fyrirtækja. Áratuga reynsla!

Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 13. febrúar

umsóknarfrestur er 
til og með 12. febrúar

Fr
um

Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti hsf.

Miðholt 3 Íbúð: 201
220 Hafnarfjörður

2 herb. 81,3 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 1.298.420 kr
Lágmarksverð: 937.333 kr
Búsetugjald: 59.849 kr

Miðholt 5 Íbúð: 301
270 Mosfellsbær

3 herb. 83,5 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Lok mars

Hámarksverð: 2.100.060 kr
Lágmarksverð:
Búsetugjald: 85.082 kr

Birkihlíð 2b Íbúð: 202
221 Hafnarfjörður

3 herb. 80,5 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 1.351.719 kr
Lágmarksverð: 983.805 kr
Búsetugjald: 58.327 kr

Trönuhjalli 17 Íbúð: 003
200 Kópavogur

2 herb. 57,0 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk
eiganda:
Fljótlega

Hámarksverð: 1.493.962 kr
Lágmarksverð: 1.187.874 kr
Búsetugjald: 47.834 kr

Kristnibraut 63 Íbúð: 204
113 Reykjavík

4 herb. 109 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Strax

Hámarksverð: 2.721.197 kr
Lágmarksverð: 2.185.817 kr
Búsetugjald: 110.722 kr

Þverholt 15 Íbúð: 203
270 Mosfellsbær

4 herb. 100,2 fm
Almennt lán
Afhending að ósk
eiganda:
Sem fyrst

Hámarksverð: 2.331.463 kr
Lágmarksverð: 1.870.285 kr
Búsetugjald: 106.553 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: 3.069.000.- Tekjumörk einstaklinga:

2.843.000.- Tekjumörk hjóna/sambúðarfólks: 3.980.000.-
Vegna barns: 476.000.- 

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.



                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Þórarinn Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteignasali

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Eir
Sölufulltrúi
660 6085
eir@remax.is

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

Ásakór 13-15, 203 Kópavogur

STÓRGLÆSILEGAR ÍBÚÐIR

TILBÚNAR TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUPSAMNING !

Verð frá 27.500.000 kr

SÖLUSÝNING
Í KVÖLD MILLI 

KL. 19.30 – 21.00

Ásakór 13 3. hæð
Ásakór 13 2. hæð


