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9. NÓVEMBER 2009

H eimili fasteignasala er með á skrá fasteign við 
Sæviðarsund 22.

Um er að ræða raðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. Húsið er skráð 171,6 fermetrar; 
íbúðarrýmið er 151,6 fermetrar og bílskúr 20 fer-
metrar.

Í húsinu eru þrjú svefnherbergi, hol og vinnuher-
bergi, eldhús og inni af því þvottahús, tvö baðherbergi 

og tvær stofur. Nýtt eldhús með fallegri innréttingu 
og gólfefnum. Stofa og borðstofa ásamt setustofu með 
útgang á hellulagða veröndina. Stofurnar eru parkett-
lagðar. Hol flísalagt. Bílskúr með opnara, heitu og 
köldu vatni og svo inni af honum geymsla.

Við húsið er fallegur skjólgóður bakgarður með 
hellulagðri verönd. Húsið hefur verið mikið endur-
bætt og er í góðu ástandi að utan.

Sérbýli á skjólgóðum og 
rólegum stað í Reykjavík

Við húsið er skjólgóður bakgarður með hellulagðri verönd.

Brúnastaðir – einbýli á sjávarlóð

Glæsilegt 218 fm einbýlishús á frábærum stað við golfvöllinn. 5 svefnherb, parket, vandaðar innrét-
tingar. Tækifæri að eignast hús á einstökum stað með einu fallegasta útsýni sem að hægt er að fá á 
höfuðborgarsvæðinu. Verð 78 millj. Uppl. Veitir Bárður Tryggvason í 8965221.

Til sölu 110 fm timburhús á einni hæð sem 
nýtt hefur verið sem íþróttaaðstaða með 
búningaherberjum, snyrtingu, eldhús krók 
og stóru alrými. Álklætt utan. Getur nýst sem 
sumarhús(heilsárshús) og margt fl eira. 
Ekkert mál að fl ytja það.  Verð 3,8 millj. 
Upplýsingar veitir Bárður Tryggvason í 
8965221

Hús til fl utnings

Vantar þig að leigja eignina þína, húsið eða atvinnuhúsnæði. 
Hafðu samband við okkur, það kostar ekkert, við skráum eignina, 

það kostar ekkert, eða sendu email á valholl@valholl.is 

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Óskar R. Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason Guðmundsson
lögfr. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi Andrésson,
löggiltur fasteignasali

Jón Sigfús Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

569-7000 | Síðumúli 13 | www.miklaborg.is

Suðurhólar

Góð 74 fm 2-3ja herb.
Glæsilegt útsýni
Sérinngangur af svölum
Rólegt umhverfi

v. 15,9 m.

Mávahlíð

Björt 81 fm 3ja herb.
Ný eldhúsinnrétting
Sérinngangur
Hagstætt áhvílandi lán

v. 18,9 m.

Álftahólar

Gott skipulag
3ja herbergja 114,4 fm
7/efsta hæð
Lyftuhús
Bílskúr

v. 21,5 m.

Hjaltabakki

101 fm 4ra herb.
Töluvert endurnýjuð
Fallegur garður
Laus strax
Óskað er eftir tilboði

v. 16,5 m.

Flétturimi

Rúmgóð 67,5 fm 
2ja herbergja
Stæði í opinni bílageymslu
Gott  kauptækifæri
Laus strax

v. 16,9 m.

Borgartún-Veislusalur

180 fm veislusalur
Hagstætt leiguverð
Miðsvæðis í Reykjavík
Laust við undirritun 
leigusamnings
Hafðu samband strax

Borgartún - verslun

Einkaleiga 680 fm 
götuhæð
Laust strax
Ótrúlega hagstætt leiguverð
Hafðu samband strax í dag

Leiðhamrar

Glæsilegt 243 fm parhús
Frábær staðsetning
Sólríkur garður
Gott skipulag
Gott hagstætt áhvílandi 
lán

v. 59,9 m.

Hvassleiti

Góð 127,0 fm 4-5 
herbergja
21,6 fm bílskúr.
Gott skipulag
Frábær staðsetning

v. 27,9 m.

Hörðukór

125,4 fm útsýnisíbúð
4ra herbergja
Stæði í bílageymslu
Vandaðar innréttingar 

v. 25,5 m.

Naustabryggja

Glæsileg 135 fm endaíbúð
Vandaðar innréttingar
Stæðí í bílageymslu
Falleg eign í alla staði

v. 29,9 m.

Klukkurimi

Gott 170 tvílyft parhús
Vel staðsett í götu.
Þrjú góð herbergi, tvennar 
stofur. Bjart og skemmti-
legt hús. Timbuverönd

v. 44,9 m.

 v. 49,5 m. 

Jórusel

Gott 242 fm einbýlishús
Fimm góð svefnherbergi
Tvær stofur + sjónvarpshol
í enda botnlanga
Óbyggt svæði við húsið

Einstök staðsetning
Glæsilega 270 fm uppgert
Í jaðri Hamrahverfis
Frábært útsýni
Gott hagstætt lán

v. 59,9 m.

Leiðhamrar - einb.

 Dalaþing

Glæsileg 230 fm einbýli
3400 fm lóð, hús byggt 2002
Byggingarréttur fyrir hesthús
Útsýni yfir vatnið
Sveitasæla

v. 75 m.

Álftamýri

2ja herbergja 60 fm
Hlýleg íbúð
108 Reykjavík
Gott hverfi

v. 14,9 m.

Gullfalleg 4ra herbergja
103 fm + stæði
Húsið er byggt af ÍAV
Skoðaðu myndir 
á Miklaborg.is

Þórðarsveigur

v. 25,9 m.

Engihjalli

Glæsilegt útsýni
7/efsta hæð
Lyftuhús
3ja herbergja
Laus strax

v. 16,5 m.

 Krummahólar

Stór 3ja herbergja.
Lyftuhús
Stæði í bílageymslu
Íbúðin er laus við samning

v. 19,8 m.

Fífusel

Góð 3ja-4ra herbergja
með risherbergi
4ða/efsta hæð
Bílageymsla
Laus strax

v. 21,9 m.

Fjallalind - lækkað verð

Fallegt endaraðhús
Góð lofthæð
Skemmtilegt skipulag
Laust strax

v. 42 m.

Gott 157,5 fm raðhús
Bílskúr
Gott skipulag
Garður til suðurs

Unufell

v. 29,8 m.

Lautasmári

4ra herbergja endaíbúð
Suðursvalir
Miðsvæðis
Bílageymsla

v. 26,9 m.
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 Í einkasölu á þessum vinsæla stað, einbýlishús á 
einni hæð ásamt góðum bílskúr, samtals 186 fm. 
Stofa, borðst., 5-6 herb, eldhús, þvottahús, baðherb., 
gestasnyrting. Flísar og parket. Góð hellulögð s-ver-
önd. Laust. Skipti á minni eign ath. Verð 46,5 millj. 

 Vorum að fá í einkasölu einbýlishús á einni hæð ásamt 
góðum bílskúr, samtals 160 fm. Frábær staðsetning. 
Stofa, borðst., 3 góð herbergi, baðherb., sauna. Góð 
suður verönd og garður. Stutt í skóla og þjónustu. Miklir 
stækkunarmöguleikar. Skipti ath. Ásett verð 42,8 millj. 

 Í einkasölu mikið endurnýjuð 4ra herb. hæð (1. 
hæð) ásamt bílskúr, á þessum vinsæla stað. Stofa, 3 
herbergi eldhús með nýrri innréttingu, endurnýjað 
baðherbergi.  Nýtt parket á gólfi . Skipti ath. á ód. 
eign. LÆKKAÐ VERÐ: 29,9 MILLJ. 

Í einkasölu góð 4ra herb. útsýnisíbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli, á þessum vinsæla 
stað. Hol, stofa með suðvestursvölum, 3 svefnh., eld-
hús og baðh.  Skipti ath. á 2-3ja herb. íb.  LÆKKAÐ 
VERÐ: 22,9 MILLJ.   

MÁVAHRAUN - HAFNARFIRÐI

HOLTSBÚÐ - GARÐABÆR

SKIPASUND – LÆKKAÐ VERÐ

BOÐAGRANDI – LÆKKAÐ VERÐ 4ra

Hæð

Einbýli

Einbýli

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Skaftahlíð 40, sérhæð m/bílskúr.
Opið hús í dag kl. 17-18. 

Efri sérhæð í 4býli ásamt bílskúr, alls 
149,1 fm.  Íbúðin skiptist í forstofu, gesta-
snyrtingu, 3 svefnherbergi,  baðherbergi, 
eldhús, hol og samliggjandi stofur. Tvennar 
svalir. Eftirsótt staðsetning í Hlíðunum. 
Verð 34,6 millj. .   

Upplýsingar veitir Runólfur 
á Höfða gsm. 892 7798. 

Íbúðin verður til sýnis 
í dag kl. 17-18.   

Opið hús

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um
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Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali

Fjöldi eigna á skrá
Nýbyggingar á nýeign.is

Atvinnuhúsnæði á Hraunhamar.is
Eignir til leigu á Hraunhamar.is

Óskum eftir
4ra herbergja íbúð í  Löngumýri, 
Krókamýri, Akrahverfi , Sjávargr-
und eða á góðum stað í  Garða-
bæ. Bein sala. Ákveðinn kaupandi.
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• 16 íbúðir eru í húsinu.
• Ískápur og uppþvottavél frá AEG.
• Nútímalegar eikar innréttingar frá Fagus
• Granít borðplötur-og sólbekkir.
• Viðhaldslítið hús.

• Eldunartæki frá AEG.
• Blöndunartæki-og hreinlætistæki frá Tengi.
• 3ja-4ja herb. 80-120 fm.
• Verð frá 19-25 millj.

Suðurgata - Hf -  Einbýli

 Nýkomið í einkasölu við miðbæinn eitt glæsilegasta steinhús 
bæjarins. Um er að ræða þrílyft steinhús 212 fm. Húsið 
hefur verið nánast allt endurnýjað á sl. árum. Þar með talinn 
garður. Einstök eign, góð staðsetning. Verðtilboð. Uppl. gefur 
Helgi Jón sölustjóri í síma 893-2233 eða á skrifstofu í síma 
520-7500.

 Í einkasölu glæsileg nýleg 123 fm efri sérhæð auk 30 fm 
bilskúr í fjórbýli á þessum vinsæla stað. Eignin skiptist  m.a. 
sérinngang, forstofa, 3 svefnherb. stofa, eldhús, baðherbergi 
ofl . Suður - svalir. Vandaðar innréttingar og parket. Allt sér. 
Einstök staðsetning innst í botnlanga. Myndir á netinu. Upp-
lýsingar gefur Helgi Jón s. 893-2233 eða á skrifstofu.

 Hraunhamar kynnir fallegt einlyft einbýlishús 137 fm sem 
stendur á 1.692 fm lóð stutt frá Elliðavatni. Á lóðinni má 
byggja 6 hesta hesthús. Eignin skiptist m.a. í forstofu, eldhús, 
4 svefnherbergi, baðherbergi.geymsla. Einstök eign fyrir fólk 
sem vill búa á rólegum og fallegum stað á stórri lóð með 
miklum byggingarrétti. Hagstætt verð 

 Nýkomið í einkasölu glæsileg efri sérhæð með innbyggðum 
bílskúr samtals 185 fm. Vandaðar innréttingar, parket. Frábær 
staðsetn. í Setbergslandi. Stórkostlegt útsýni. Verð 42,9 millj.

Nýkomin neðri sérhæð með bílskúr samtals 154 fm. Eignin 
skiptist í m.a. forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús , 4 
svefnherbergi, þvottahús,bað, geymslu og bílskúr. Parket og 
fl ísar á gólfum. Sérinngangur. Fallegur gróinn garður með 
sólpalli.  Verð 37 millj.

Falleg íbúð fyrir eldri borgara við Hjallabraut 33 Hafnarfi rði. 
Íbúðin er á efstu hæð. fallegt útsýni til suðurs. Íbúðin er 64 
fm og 2ja herbergja, gott aðgengi, sameiginlegur matsal-
ur  Þetta er falleg eign sem vert er að skoða. V.19,9 millj.

Sérlega sjarmerandi einbýli á þessum friðsæla stað í Vesturbæ Hafn-
arfjarðar, rétt við miðbæinn. Húsið er 207,4 fm. og hefur verið mikið 
endurnýjað og er allt hið glæsilegasta. Húsið er vel staðsett í litlum 
lokuðum botnlanga. Sérlega gott skipulag á eigninni og m.a. annars 
stórglæsilegt eldhús og 5 fín svefnherbergi, 2 stofur og 2 baðherbergi. 
Sérlega glæsilegur garður. Þetta er frábær eign sem hægt er að mæla 
með. Seljandi skoðar skipti á minni eign. Verðtilboð

Nýkomið sérlega fallegt nýlegt endaraðhús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr samtals 187,5 fm. Fullbúin eign á þessum 
vinsæla stað. Vandaðar innréttingar. Parket. Myndir á netinu. 
Verðtilboð.

Lynghvammur - Hf -  Sérhæð með bílskúr Dimmuhvarf - Kóp - Einbýli Lindarberg - Hf -  Sérhæð

Kvíholt - Hf - Sérhæð Hjallabraut - Hf - Eldri borgarar Brunnstígur - Hf - Einbýli Vattarás  - Gbæ -  Raðhús

Eskivellir 19 - Hf -  Fullbúnar íbúðir
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