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Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu 
tveggja og þriggja herbergja íbúðir við Maltakur 
1 á Arnarneshæð í Garðabæ.

Í glæsilegu nýju fjölbýlishúsi að Maltakri 1 á 
Arnarneshæðinni í Garðabæ eru fjórtán íbúðir í 
tveimur stigahúsum en húsið er klætt viðhaldslítilli 

klæðningu. Íbúðirnar eru tveggja og þriggja herbergja 
og frá 81 til 123 fermetrar að flatarmáli. 

Í stærri íbúðinni er gengið inn um sérinngang í flísa-
lagða forstofu með fataskáp. Úr forstofu er inngengt inn 
í flísalagt þvottahús með innréttingu, tengi fyrir þvotta-
vél og þurrkara ásamt skolvaski. Inn af forstofunni er 
miðjugangur sem opnast til suðausturs inn í stofu, borð-
stofu og eldhús. Á aðra hönd þegar komið er inn er gesta-
snyrtingin sem er flísalögð með hita í gólfi og sturtu en 
á hina höndina er svefnherbergi og glæsileg hjónasvíta. 
Hjónasvítan er með stóru flísalögðu baðherbergi með 
glugga, innréttingu, vegghengdu salerni og baðkeri. Hiti 
er í gólfi. Þá er svefnherbergið sjálft rúmgott með miklu 
skápaplássi. Stofan er stór og björt og snýr til suðurs. 
Útgengt er út á 93,1 fm sérafnotareit.

Eldhúsið er til hliðar við stofuna með góðum 
skápavegg, Fyrir framan eldhúsið er gert ráð fyrir 
bjartri borðstofu. Íbúðin er afhent með fallegu eikar-
parketi á gólfum en gólf anddyris, bað- og þvottaher-
bergja eru flísalögð og er hiti í gólfum þar sem flís-
ar eru. Fallegar eikarinnréttingar og innihurðir í stíl. 
Gert er ráð fyrir ríkulegri lýsingu í loftum aðalrýmis 
íbúðarinnar.

Fullbúnar íbúðir á 
Arnarneshæð í Garðabæ

Íbúðirnar eru með fallegu eikarparketi.

Fjórtán íbúðir eru í húsinu sem er klætt viðhaldslítilli klæðn-
ingu.

Algjörlega endurnýjuð 2ja herb. 47,6 fm íbúð við Austurbrún í Reykjavík.  Ný gólfefni, nýtt eldhús 
og bað. Nýtt rafmagn og fl . Íbúðin skiptist í svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stofu.  Suður svalir.  
Sameiginlegt þvottarhús í kjallara með vélum. Stutt í alla þjónustu. Verð 15,4 milj.   
Allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Austurbrún 2

5- herb. íbúð 130,3 fm,  með 4- svefnher-
bergjum á annari hæð á þessum góða stað í 
hlíðunum. Stórar og bjartar stofur, 4 svefnher-
bergi, baðherbergi með baðkari og glugga.  
Eldhús er rúmgott með borðkrók. Kæligeymsla 
innan íbúðar.  Sameiginlegt þvottarhús í 
kjallara og sér geymsla.  Verð 26,9 milj.  Allar 
frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356. 

Eskihlíð 10

Vel skipulagt 135 fm einbýli ásamt 25,1 fm bíl-
skúr. Húsið er með fjórum  svefnherbergjum. 
Gott verð. Möguleik er á að taka minni eign 
upp í kaupverð. Allar frekari uppl. veitir 
Ellert í s:893-4477

Miðtún á  Hornafi rði

Allar frekari upplýsingar veita:
Heiðar Friðjónsson s:693-3356 heidar@valholl.is og Ellert Róbertsson s:893-4477 ellert@valholl.is

• Raðhús í Fossvogi í skiptum fyrir ca 100 fm íbúð í sama hverfi , milligjöf staðgreidd.
• Sérbýli í Kópavogi eða Seljahverfi  í skiptum fyrir 3ja herb. íbúð í Furugrund.
• Raðhús eða parhús í Grafarvogi eða Árbæ í skiptum fyrir tvær góðar íbúðir í Hraunbæ.
• Litla hæð ca 100 fm  í hlíðum eða vesturbænum fyrir ca. 25 milj staðgreitt.
• Erum með fólk á skrá sem leitar að öllum gerðum leigueigna.

Vantar  - Vantar – Vantar – Vantar

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali
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Bjarmaland.
229,7 fm einlyft einbýlishús á þessum eftirsótta stað neðst við opna svæðið í Fossvogsdaln-
um. Eignin hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á sl. árum. Samliggjandi rúmgóðar og bjartar 
stofur með arni, rúmgott eldhús, sjónvarpsstofa og 3 rúmgóð herbergi. Stór verönd til 
suðurs. Frábær staðsetning.

Grettisgata.
Endurnýjuð 151 fm íbúð á tveimur hæð-
um í miðbænum. Eignin skiptist m.a. í 2 
skiptanlegar stofur, eldhús, 3 herbergi, 
baðherbergi og 2 geymslur. Aukin 
lofthæð og fallegir gifslistar og rósettur 
í loftum. Eyja í eldhús, klætt grásteini. 
Hringstigi milli hæða. Verðtilboð.

Álfhólsvegur-Kópavogi.
Mjög fallegt og vel skipulagt 186,8 
fm parhús að meðt. 27,8 fm bílskúr á 
góðum útsýnisstað í Kópavogi. Eignin 
skiptist m.a. í hol/borðstofu, eldhús, 
stóra stofu með arni og mikilli lofthæð, 
sjónvarpsstofu með útg. á stórar svalir, 4 
herbergi og baðherbergi. Falleg ræktuð 
lóð. Tvö sér bílastæði á lóð auk inn-
keyrslu fyrir bílskúr. Verð 45,7 millj.

Grundarstígur. 3ja herb.
Glæsileg 94,2 fm íbúð á 2. hæð í þríbýl-
ishúsi í Þingholtunum. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð m.a. eldhús, baðherbergi, 
rafl agnir, ofnar og gluggar að hluta. Mikil 
lofthæð og fallegir gifslistar og rósettur 
í loftum. Sameiginlegur garður með 
timburverönd. Verð 29,9 millj.

NÝLEGUR OG VANDAÐUR SUMAR -
BÚSTAÐUR VIÐ ÞINGVELLI ÓSKAST 

FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA.

Vesturgata- eldri borgarar. 2ja herb.
68,9 fm íbúð á 3. hæð auk 8,1 fm sér geymslu í húsi eldri borgara við Vesturgötu. Þjónustu-
miðstöð á vegum Reykjavíkurborgar auk sameiginl. matsalar og mötuneytis. Laus til afh. 
strax. Verðtilboð.

- EINBÝLISHÚS ÓSKAST
 • Í VESTURBORGINNI
 • Í ÞINGHOLTUNUM,
 • FLÖTUM Í GARÐABÆ NIÐUR VIÐ LÆKINN,
 • Á SELTJARNARNESI
 • Á SJÁVARLÓÐ Á ARNARNESI MÓT SUÐRI EÐA VESTRI

Freyjugata. 2ja herb. -sérinngangur
Endurnýjuð 51 fm 2ja herb. íbúð með sérinngangi á þessum frábæra stað í Þingholtunum. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús með vandaðri innréttingu, rúmgott svefnherbergi, stofu 
og baðherbergi. Aukin lofthæð. Hús nýmálað að utan og gler og þak endurnýjað. Íbúðin er 
laus til afhendingar strax. Verð 14,9 millj.

Hofgarðar-Seltjarnarnesi.
Vel staðsett og vel skipulagt 193,7 fm einbýlishús á þessum eftirsótta stað. Stór og björt stofa 
með aukinni lofthæð, borðstofa, rúmgott eldhús, 3 herbergi og rúmgott baðherbergi. Mikil 
lofthæð í bílskúr. Hús nýlega málað að utan. Skipti möguleg á minni eign á Seltjarnarnesi. 
Verð 54,9 millj.

Álfheimar. 5 herb.
Falleg íbúð á efstu hæð með rislofti 
í góðu fjölbýli við opið svæði í Laug-
ardalnum. Íbúðin skiptist í forstofu, 
eldhús, rúmgóða stofu, 3 herbergi og 
baðherbergi auk 2ja herbergja í rislofti. 
Þvo. í íbúð. Eignin er í útleigu. ATH. 
ÁHV. 23,5 MILLJ. Verð 24,9 millj.

Ásakór – Kópavogi. 
5 herb.
5 herb. 154 fm íbúð á 3. hæð auk 
bílskúrs í nýju lyftuhúsi. Íbúðin skiptist 
m.a. í rúmgóða stofu og eldhús í opnu 
rými og 4 rúmgóð herbergi. Tvennar 
rúmgóðar og fl ísalagðar svalir. Gott 
útsýni. Skólar, íþróttir og verslun í 
göngufæri. Laus til afh. strax. Verð 
34,9 millj.

Brekkuás-Hafnarfi rði.
325,9 fm tvílyft einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Áslandinu. Eignin er innréttuð á 
vandaðan hátt og skiptist m.a. í stórt eldhús með sprautulökkuðum innréttingum, stórar 
stofur með mikilli lofthæð, stórt hjónaherb. og baðherbergi á aðalhæð. Á neðri hæð eru 
sjónvarpshol, þrjú rúmgóð barnaherb., um 36 fm fjölskyldurými og baðherb. Möguleiki að 
útbúa sér íbúð á neðri hæð. Útsýni til fjalla og yfi r Heiðmörkina. Verð 75,0 millj.

Ljósheimar.
Góð 94,6 fm íbúð á 1. hæð auk 4,7 fm 
geymslu í kjallara í þessum eftirsóttu 
húsum. Íbúðin skiptist í forstofu, eld-
hús, stofu og borðstofu, 2 herbergi, 
þvottaherbergi og baðherbergi. Vest-
ursvalir út af stofum. Sér inngangur af 
svölum. Verð 19,5 millj.

Fjarðarsel.
Fallegt 240,4 fm endaraðhús að meðt. 
62,5 fm sér 2ja herb. íbúð í kjallara og 
26,2 fm innbyggð bílskúrs. Húsið er 
tvær hæðir og kjallari og skiptist m.a. 
í samliggjandi stofur, sjónvarpsstofu, 
eldhús, 2 - 3 herb. auk séríbúðar. 
Ræktuð lóð og hiti í innkeyrslu. 
Arkitekt: Kjartan Sveinsson. Laust til 
afh. strax. Verð 42,9 millj.

Hlíðasmári - skrifstofuhúsnæði til leigu.
Glæsileg skrifstofuhæð á 3. hæð. Hæðin sem er 294,4 fm brúttó skiptist í móttöku, salerni, 
ræstikompu, 8 lokaðar skrifstofur, eldhús og fundarherbergi. Sameign til fyrirmyndar. Lyfta 
í húsinu. Eignina er hægt að fá leigða til lengri eða skemmri tíma. Laus strax. Verðtilboð

Hverfi sgata
100,9 fm verslunarpláss í miðbænum á móts við Klapparstíginn. Um er að ræða 65,6 fm opið 
verslunarpláss auk 35,3 fm lagers í kjallara. Aukin lofthæð og góðir gluggar. Ath. rýmið við 
hliðina er einnig í sölu og væri hægt að tengja þessi tvö saman. Verð 30,0 millj.

Skólabraut- Seltjarnarnesi. Eldri borgarar. 2ja herb. útsýn-
isíbúð. Laus strax
Glæsileg 2ja herb. 74,2 fm íbúð á efstu hæð (3. hæð) í lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri auk 
4,6 fm sér geymslu á hæðinni. Af svölum og úr stofu er mikið útsýni yfi r borgina, út á sjóinn 
og að Reykjanesi. Í húsinu er rekin þjónustumiðstöð fyrir eldri borgara af Seltjarnarnesbæ.  
LAUS TIL AFHENDINGAR STRAX. Verð 21,9 millj.

Álfhólsvegur-Kópavogi. Neðri sérhæð.
Opið hús verður nk. sunnudag 29. nóv.
Falleg og mikið endurnýjuð 134,2 fm 6 herb. neðri sérhæð í fjórbýli auk 23,8 fm sérstæðs 
bílskúrs. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð hið innra t.d. gólfefni, innréttingar og tæki í 
eldhúsi, baðherbergi, innihurðir o.fl . Fallegt útsýni úr stofum yfi r borgina til norðurs og til 
sjávar. Suðursvalir út af stofum.

Lundur-Kópavogi. Nýjar 
3ja og 4ra herb. íbúðir.
Glæsilegar 118-160 fm 2ja, 3ja og 4ra 
herb. íbúðir í vönduðum lyftuhúsum. 
Vandaðar innréttingar frá Brúnás, 
tæki í eldhúsum frá AEG. Gólfhiti. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. 
Stæði í bílgeymslu. Húsin er klædd að 
utan með álklæðningu og Sedrusviði. 
Byggingaraðili er Byggingarfél. Gylfa 
og Gunnars. 

Engihjalli-Kóp. 4ra herb.
107,9 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í 
góðu lyftuhúsi. Nýlega endurnýjað 
baðherbergi. Vestursvalir. Sameiginl. 
þvottaherb. á hæðinni og sér geymsla í 
kj. Laus við kaupsamning. Öll þjónusta 
og skólar í göngufæri. Verð 19,5 millj.

Hrauntunga – Suðurhlíðar Kópavogs. 
288,4 fm raðhús/keðjuhús á tveimur hæðum í Suðurhlíðum Kópavogs að meðtöldum 27,2 
fm bílskúr. Á neðri hæð eru forstofa/gangur, snyrting, 2 herbergi, sjónvarpsstofa, þvottaher-
bergi og geymsla. Áuk þessa hefur verið innréttuð studíoíbúð sem skiptist í eldhús/stofu og 
rúmgott herbergi. Á efri hæð eru eldhús, stofa, 4 herbergi og 2 baðherbergi. Mikið útsýni frá 
stofu. Frábær staðsetning. Frábært tækifæri fyrir laghenta. Verð 43,0 millj.

Hringbraut.
Fallegt og mikið endurnýjað 118,7 fm parhús sem er kjallari og tvær hæðir. Á aðalhæð 
eru forstofa, hol, endurnýjað eldhús. Á efri hæð eru stofa með fallegum arni, 1 herbergi 
og baðherbergi og í kjallara eru forstofa, 2 herbergi, snyrting og þvottaherbergi. Bílskúr 
nýttur í dag sem skrifstofa/vinnustofa. Tvö bílastæði fyrir framan bílskúr. Stór gróinn suður 
bakgarður. Verð 35,0 millj. 

Freyjugata. 2ja herb.
Falleg 64,4 fm íbúð með sérinngangi og sér þvottaherb. í Þingholtunum. Íbúðin er mikið endur-
nýjuð m.a. nýleg innrétting í eldhúsi og nýlegt gler í gluggum. Opið eldhús, rúmgóð stofa og herb. 
með mikilu skápaplássi. Hús nýlega viðgert og málað að utan. Verð 18,9 millj.

Þorragata-eldri borgarar. 3ja herb.
101,6 fm íbúð á 2. hæð auk 6,5 fm geymslu. Stór og björt stofa, sjónvarpsherb., hjónaher-
bergi með góðu skápaplássi og opið eldhús í stofu. Þvottaherb. innan íbúðar. Svalir til suðurs. 
Gott útsýni. Stæði í bílageymslu og innangengt í þjónustumiðstöð.Verðtilboð.

Vesturströnd-Seltjarnarnesi.
Fallegt og mikið endurnýjað 267,0 fm tvílyft raðhús að meðt. 39,2 fm bílskúr á þessum eftir-
sótta stað á Seltjarnarnesi. Eignin skiptist m.a. í eldhús með fallegri viðarinnréttingu, rúmgóða 
og bjarta stofu með aukinni lofthæð og fallegu útsýni til norðurs og vesturs, sjónvarpshol, 5 
herbergi (áður 6) og 2 fl ísalögð baðherbergi. Hellulögð lóð til suðurs með heitum potti og 
skjólveggjum. Stórar suðursvalir. Nánari upp. á skrifstofu.
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   NÝTT HÚS Í SÖLU Á ARNARNESHÆÐINNI 
   MALTAKUR 1 - GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Stórglæsilegar og vel hannaðar 3ja herbergja fullbúnar íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæð-
inni.  Íbúðastærðir eru frá 111 - 123 fm. Íbúðirnar eru fullbúnar með fallegu eikarparketi á gólf-
um. Fallegar innréttingar úr eik eða hlyn og innihurðir úr eik. Gert er ráð fyrir ríkulegri lýsingu 
í loftum aðalrýmis íbúðarinnar. Í húsinu, sem er aðeins tveggja hæða, eru 14 íbúðir í tveimur 
stigahúsum og er húsið klætt viðhaldslítilli klæðningu. Verð frá 23,6 - 27,0 millj.  5015 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:00 - 18:00   

  Einbýli

  4ra - 6 herbergja

  Raðhús

Dalbraut - eldri borgarar
Um er að ræða 3ja herbergja þjónustuíbúð á 
1.hæð í 5 hæða lyftuhúsi, sem skiptist í for-
stofu, baðherbergi,  tvö vefnherbergi, stofu, 
og eldhús. Sameignin er öll hin snyrtilegasta!
 V. 23,14 m. 5126

  3ja herbergja

   Stigahlíð - 480 fm í byggingu.

Um er að ræða staðsteypt 480 fm einbýlishús á tveimur hæðum með góðri lofthæð. Á neðri 
hæð er inngangshol og stórt opið rými með mikið af gluggum.  5 útgönguleiðir eru á neðri 
hæð. Á efri hæð er opið rými og þrennar svalir, þar af rúmlega 100 fm þaksvalir. 6 svalahurðir 
eru á efri hæð. Húsið er við enda í botnlanga. Húsið stendur vel og er mjög glæsilegt að sjá. 
 V. 75,0 m. 5188

    Fensalir 2 - með bílskúr

Sérlega falleg og vönduð 102 fm 3ja herbergja íbúð við Fensali í Kópavogi ásamt fullbúnum 32 
fm endabílskúr með millilofti. Samtals 134 fm. Íbúðin er merkt 301 og er á efstu hæð, þó er 
aðeins gengið upp eina hæð.  V. 26,9 m. 5178 OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00

Eignir óskast!
Sumarbústaður við vatn óskast - staðgreiðsla 
Höfum kaupanda að góðum sumarbústað. Bústaðurinn þarf helst að vera 
við vatn og ekki lengra en klukkustundar akstursleið frá Reykjavík.

Sumarbústaður við Þingvallavatn (vatnið) óskast 
- staðgreiðsla 
Traustur kaupandi óskar eftir sumarbústað við Þingvallavatn. Bústaðurinn 
mætti kosta á bilinu 35-70 milljónir.  Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir 
Kristinsson.

Einbýlishús á sjávarlóð á Arnarnesi óskast 
Óskum eftir 300-400 fm einbýlishúsi á sjávarlóð á Arnarnesi. Traustur kaupandi. 
Allar nánari upplýsingar veita Sverrir og Kjartan.

Sérhæð óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 140-170 fm sérhæð. Þessir staðir koma til 
greina: Vesturbær, hlíðar og nágrenni Miklatúns. Allar nánari uppllýsingar 
veita Sverrir Kristinsson og hilmar Þór Hafsteinsson.

Einbýlishús í Vesturborginni óskast 
Traustur kaupandi óskar eftir 250-350 fm einbýlishúsi í Vesturborginni.
Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson.

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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  2ja herbergja

NÝTT Í SÖLU

OPIÐ HÚS

    Kelduland - mikið endurnýjuð.

Mjög góð mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 3.hæð í fallegu viðgerðu húsi við Kelduland 
í Fossvoginum. Nýl. eldhús, baðherbergi og fl . Glæsilegt útsýni. Í dag eru í íbúðinni 1 stórt 
herbergi og tvær stofur. V. 21,5 m. 5171 

Opið hús

  Eldri borgarar

Einbýlishús í Skerjafi rði. 
Glæsilegt mikið endurnýjað 325 fm einbýlis-
hús í Skerjafi rði. Húsið stóð upphafl ega í mið-
borginni. Hér er um að ræða tvílyft timburhús 
á steinkjallara sem hefur endurbyggt. Stórar 
stofur 4-5 svefnherb. Vinnustofa. Nýlegar 
innréttingar og tæki í eldhúsi og baðherbergi. 
Í kjallara er tveggja herbergja íbúð. Stór og 
falleg lóð. Hellulögð innkeyrsla. Eitt  reisuleg-
asta hús sinnar tegundar.  V. 79,0 m. 5135 

Vesturfold - fallegt hús
Fallegt og vel staðsett einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr að Vesturfold í Grafarvogi 
í Reykjavík.  Húsið er skráð 241 fm og byggt 
árið 1991. Gott hellulagt upphitað plan er við 
húsið. Húsið er laust strax.  5151

Sundlaugavegur - 4 íbúðir
Um er að ræða fjögurra íbúða 330,8 fm hús 
ásamt sérstæðum 49,0 fm tvöföldum bílskúr, 
samtals 379,8 fm. Húsið er reisulegt hús 
byggt árið 1935 sem einbýlishús og stendur 
á stórri lóð sem er 1.971,0 fm steinsnar frá 
Laugardalslaug. Lóðin er gróin og með háum 
trjám. Bílskúr var byggður á lóðinni árið 1984 
og í kjölfarið hefur húsið verið endurnýjað 
að miklu leiti, m.a. þak og gluggar. V. 85,0 
m. 5148

Dalhús - glæsilegt parhús
Glæsilegt 188,4 m2 parhús á mjög góðum 
stað í  Húsahverfi  Grafarvogs, innsti botnlang-
inn rétt við skíðabrekku og útivistarsvæði. 
Húsið stendur hátt og er glæsilegt útsýni frá 
því.   Bílskúrinn er innbyggður 26 fm.  V. 47,9 
m. 5118

Afl agrandi - 
Fallegt og vel skipulagt 190 fm endaraðhús 
á þremur hæðum innst í botnlangagötu í 
Vesturbæ Reykjavíkur. Stutt í alla verslun 
og þjónustu. Húsið skiptist þannig:  Fyrsta 
hæð: Forstofa, gestasnyrting, eldhús, stofa, 
borðstofa og innbyggður bílskúr. Geymsla/
herbergi er innaf bílskúr. Önnur hæð: fjögur 
svefnherbergi og baðherbergi.
Risloft: sjónvarpsherbergi/vinnuaðstaða. V. 
59,0 m. 5134 

Foldasmári - vandað raðhús
Vandað tvílyft 195,7 fm raðhús með inn-
byggðum 25,4 fm bilskúr. Á neðri hæðinni 
er forstofa, forstofuherbergi, innra hol, stofa, 
borðstofa, eldhús, þvottahús, og snyrting. Á 
efri hæðinni eru 4 herbergi, hol og baðher-
bergi.  V. 45,9 m. 5132 

Hörgshlíð - glæsileg sérhæð
Sérlega glæsileg 156,6 fm 5 herbergja 
sérhæð á þessum eftirsótta stað ásamt 
innbyggðum 19,3 fm bílskúr.  Hæðin skiptist 
m.a. í hol, 2 samliggjandi stofur, eldhús, bað-
herbergi, snyrtingu, 3 herbergi og sólskála. 
Á jarðhæð er sameignar geymsla og bílskúr. 
Húsið er nýlegt, byggt árið 1991. V. 55,0 m. 
5152 

Hvammabraut Hf. 4ra , skipti mögul. 
á 2ja
Falleg mjög björt og rúmgóð 4ra herb. íbúð 
á 2.hæð í góðu húsi. Góð sameign. Sólskáli 
og suðursvalir. Parket. Mjög róleg og góð 
staðsetning.Stutt í skóla 3 svefnherb. Góð 
sameign. Aðg. að sameiginl. bílskýli.  Skipti 
möguleg á 2ja herb. í Rvk.  V. 19,9 m. 5158 

Dalaland - með bílskúr
Falleg og vel skipulögð fi mm til sex herbergja 
120 fm íbúð í fallegu húsi á eftirsóttum stað, 
ásamt 19,1 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í hol, 
gang, eldhús, rúmgóða stofu, fjögur herbergi, 
baðherbergi og sérgeymslu og þvottahús í 
sameign. V. 32,0 m. 5161 

Frostafold 62 - falleg íbúð
Falleg, björt og vel skipulögð 100,4 fm 3ja 
- 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á efri hæð með 
glugga á þrjá vegu í fjórbýlishúsi innst í botn-
langa. Sérinngangur. Íbúðinni fylgir steypt 
bílskúrsplata.  V. 22,8 m. 5047

Sæviðarsund 3-4 herb. og bílskúr
Mjög falleg u.þ.b 110 fm íbúð á 1. hæð  í 
góðu fjórbýlishúsi. Aukaherbergi í kjallara. 
Innbyggður 28,4 fm bílskúr. Góð staðsetning.    
V. 27,0  m. 4730

Karlagata- 3ja herbergja með bílskúr.
Góð 3ja herbergja 57,7 fm íbúð á annarri 
hæð auk 18,2 fm bílskúrs, samtals 75,7 fm. 
Íbúðin er í góðu standi og hefur verið töluvert 
endurnýjuð. V. 19,2 m. 5170 

Álfkonuhvarf - glæsileg íbúð
Glæsileg og fullbúin 3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð í vönduðu lyftuhúsi ásamt sérgeymslu 
á jarðhæð og stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í forstofu, þvottahús, tvö rúmgóð 
svefnherbergi, baðherbergi, stóra stofu og 
eldhús. V. 25,5 m. 5143 

Engihjalli - 4. hæð B. 
Falleg vel skipulögð 3ja herbergja, 78,4 fm 
íbúð á 4. hæð í góðu lyftuhúsi við Engihjalla 
í Kópavogi. 2 svefnherbergi. Nýlegt eldhús. 
Fallegt útsýni. Suðvestur svalir. Góð sameign.  
V. 16,5 m. 5136 

Laugarnesvegur - með aukaherbergi.
Góð 3ja til 4ra herb. íbúð á 1. hæð. Íbúðinni 
tilheyrir herbergi í kjallara með möguleika 
á útleigu, herberginu fylgir aðgengi að 
snyrtingu með sturtu. Rúmgóð stofa með 
suðursvölum. Parket og fl ísar á gólfum. Ný-
lega standsett baðherbergi. Uppgert eldhús.  
V. 19,9 m. 7590 

Arahólar - með bílskúr
Rúmgóð 2ja herbergja 63,4 fm íbúð á 7. og 
efstu hæð í mjög góðu lyftuhúsi.  Íbúðinni 
fylgir 23,3 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í hol, 
stofu, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi.  
Yfi rbyggðar svalir með mögnuðu útsýni. V. 
15,9 m. 5166

Fensalir - sérgarður
Glæsileg 76,7 fm íbúð á jarðhæð með sér 
afgirtum garði. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, 
stórt svefnherbergi, þvottahús, baðherbergi, 
stóra stofu og eldhús.  Í sameign fylgir 
sérgeymsla svo og sameiginleg hjólageymsla 

Laugavegur - nýleg íbúð
Falleg 75 fm 2ja herbergja íbúð á annarri 
hæð í nýju lyftuhúsi við Laugaveg. Íbúðin er 
fullbúin, með vönduðum innréttingum og 
tækjum. Íbúðin er laus strax og snýr í suður 
út í bakgarðinn. V. 22,5 m. 5149 

Kambasel 29 - jarðhæð
Um er að ræða 2ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sér garði til suðvesturs. Eignin skiptist 
í anddyri, hol, stofu, eldhús, baðherbergi og 
svefnherbergi. Auk sameignar er sérgeymsla. 
Íbúðin er laus strax. V. 15,9 m. 4788 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:30 - 18:00

  Til leigu

Ármúli - góð jarðhæð til leigu
Til leigu gott verslunarhúsnæði við Ármúla 
í Reykjavík. Um er að ræða 379,3 fm á 
jarðhæð. Húsið er í góðu ástandi en þar var 
starfandi parketsala. Rýmið skiptist í tvo sali, 
snyrtingu og tvær skrifstofur. Leiguverð er kr. 
1.200,- á hvern fm.  5164

Sandavað til leigu, 4 svefnherbergi.
Falleg og vel skipulögð 5 herbergja 123,8 fm 
enda-íbúð á þirðju hæð í fjögurra hæða lyftu-
húsi.  Aðeins tvær íbúðir eru á hverri hæð. 
Eignin skiptist í forstofu. fjögur svefnherbergi, 
stofu, eldhús, baðherbergi og þvottaherbergi.   
7598

Opið hús

Grandavegur - glæsileg
4ra herb. 95,1 fm íbúð á jarðhæð.Íbúðin er 
mjög björt og með sérverönd út af stofunni. 
Vandaðar innréttingar. Baðh. er fl ísalagt í hólf 
og gólf. Ákv. sala. V. 27,9 m. 5169

Suðurbraut - Hafnarfi rði
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð í litlu fjölbýli með glæsilegu útsýni 
yfi r höfnina. Húsið er klætt að utan og er því 
nánast viðhaldsfrítt. Glæsileg íbúð á þessum 
vinsæla stað í Hafnarfi rði. Stutt í verslun, 
sund og aðra þjónustu. V. 20,0 m. 5182

AÐEINS 4 ÍBÚÐIR EFTIR!
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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

Klukkurimi

Gott 170 tvílyft parhús
Vel staðsett í götu
Bjart og skemmtilegt hús
Timburverönd

v. 44,9 m.

Engihjalli

Glæsilegt útsýni
Efsta hæð
Lyftuhús
Björt 3ja herbergja
Laus strax

v. 16,5 m.

Mávahlíð

4ra herbergja sérhæð
Sólstofa
Auka herb. í kjallara
Laus strax

v. 34 m.

Markland

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning 
Suðurverönd

v. 14,9 m.

Jórusel

Gott 242 fm einbýlishús 
Fimm góð svefnherbergi
Innst í botnlanga
Á jaðarsvæði

v. 49,5 m.

Flétturimi

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

v. 16,9 m.

Grundarland Fossvogi

Glæsilegt einbýli
Neðsta gata í Fossvogi 
Fallegur garður
162 fm íbúð / 27 fm 
Bílskúr
Laust við samning

v. 65,9 m.

Vallartröð

3ja herb risíbúð, 45,5 fm
Gólfflötur stærri
Laus strax
Góð staðsetning
Þarfnast standsetningar

Tilboð

Mávahlíð

Björt 81 fm 3ja herbergja
Ný eldhúsinnrétting
Sérinngangur
Hagstætt áhvílandi lán

v. 18,9 m.

v. 59,9 m.

Hvassaleiti

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

v. 27.9 m.

Öðruvísi eign
Einbýli með aukaíbúð
Bílskúr, hesthús
Samtals 480 fm

Grundarhvarf

Tilboð

Grensásvegur

Til sölu eða leigu skrif-
stofuhúsnæði á 2 hæð
1030fm, 50-55 manna 
vinnuaðstaða
Góð sameiginleg aðstaða

Leiga

Brekkugerði

Eign í algjörum sérflokki 
Vítt til veggja
Innst í botnlanga
Glæsilegt útsýni

Tilboð

Álftamýri

Mjög góð 4ra herb
115,8 fm endaíbúð 2. hæð
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning

Vesturgata

Rúmgóð 2ja herb 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta
Laus við kaupsamning

v. 20,5 m.

Lautasmári

v. 26,9 m.

2ja herbergja 60 fm
Hlýleg íbúð
Gott hverfi 
Frábært verð

v. 14,2 m.

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

OPIÐ HÚS Í DAG 
KL. 17-18

Hörðukór

Glæsileg 4ra herbergja
Vandaðar innréttingar
7. hæð og bílskýli
Meiri háttar útsýni

v. 25,5 m.

Naustabryggja

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

v. 29,9 m.

Vættaborgir

Glæsileg efri sérhæð
Bílskúr
Frábær staðsetning
Tvennar svalir
Mikil lofthæð 
Stutt í alla þjónustu

v. 34,9 m.

Raðhús á einni hæð 
Góður garður 
Þrjú herbergi og stofur 
Bílskúr

Háaleitisbraut

v. 39,9 m.

Kambasel

Falleg 4ra herbergja 
Opið eldhús 
2. hæð 
Parket á gólfum

v. 22,9 m.

Vantar sérbýli
Leitum annars vegar að vönduðu og 
stóru sérbýli og hins vegar að minna 

sérbýli með möguleika á aukaíbúð sem 
má þarfnast standsetningar. Í báðum 

tilvikum er um að ræða ákveðna 
kaupendur. Nánari upplýsingar veitir 

Ragna S. Óskarsdóttir, lögg. fasteigna-
sali í síma 892 3342
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 Í einkasölu á þessum vinsæla stað, einbýlishús á 
einni hæð ásamt stórum 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. TILBOÐ ÓSKAST.  

MÁVAHRAUN - HAFNARFIRÐI

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

BOÐAGRANDI – LÆKKAÐ VERÐ 4ra

Einbýli

HOLTSBÚÐ - GARÐABÆR
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. 

Hæð

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

Stóragerði – sérhæð m/bílskúr

Falleg og vel skipulögð 131 fm sérhæð á 1. hæð í 3-býlishúsi, ásamt 26,5 fm. bílsúr, alls 157,5 fm. 
Íbúðin er með sérinngangi og skiptist m.a. í 3 svefnherb., sjónvarpsherb, og samliggjandi stofur. 
Hús í góðu ástandi. Verð 35,9 millj. Upplýsingar veitir Runólfur á Höfða gsm. 892 7798. 

Eignamiðlun Suðurnesja, Hafnargötu 91, Reykjanesbæ, Sími 420-4050 – 894-2252
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Þrastarhöfði - Einbýlishús
Glæsilegt og vel staðsett 259,4 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum með miklu útsýni í litlum botn-
langa við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. Aðalhæð 
skiptist í stóra forstofu, þvottahús, hol, 3 góð 
svefnherbergi, baðherbergi með tvöfaldri sturtu 
og hornbaðkari, gestasalerni, sjónvarsholi (getur 
verið svefnherbergi), stofu með arni, borðstofu 
og stóru eldhúsi, auk bílskúrs.  Á efri hæð er 
setustofa og svefnherbergi með sér baðherbergi 
m/sturtu.  V. 74,0 m. 4726 

    Reykjavík

Mikið endurbætt 3ja herbergja, 85,3 m2 íbúð á 4. hæð með miklu útsýni við Vesturberg 26 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hjónaherbergi m/fataskáp, barnaherbergi m/fataskáp, eldhús með fallegri 
innréttingu, fl ísalagt baðherbergi með sturtuklefa og bjarta stofu.  Íbúðin hefur verið mikið endurbætt, 
m.a. er nýtt plastparket á íbúðinni, hún nýmáluð, nýjar innihurðar, rafl agnir í íbúð jarðtengdar og nýir 
tenglar og rofar. Eignin er laus til afhendingar! V. 17,8 m. 4714 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 TIL 17:30 Í VESTURBERGI 26, BJALLA ELÍN (SVANÞÓR 698-8555)

Ljárskógar - Einbýlishús
Fallegt 210,9 m2 tveggja hæða einbýlishús með 
bílskúr innst í botnlanga við Ljárskóga í Reykjavík. 
Húsið sem er á þremur pöllum stendur efst í 
botnlanga og er falleg aðkoma að húsinu. Stórt 
hellulagt bílaplan og fallegur gróinn garður. 
Fallegt útsýni. V. 53,9 m. 4720 

Skeljagrandi - 2ja herbergja
Góð 56,2 fm íbúð með sérinngangi af svölum 
ásamt bílastæði í bílakjallara við Skeljagranda í 
Reykjavík.  Íbúðin er skráð 56,2 fm og stæði í lok-
uðum bílakjallara 30,9 fm. Ca 8 fm geymsla fylgir 
íbúðinni sem er óskráð hjá Fasteignaskrá ríkisins. 
Eignin er laus til afhendingar! V.15,9 m. 4871 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2  •  270 MOSFELLSBÆ  •  SÍMI: 586 8080  •  FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Lynghagi - 3ja herbergja
3ja herbergja íbúð á jarðhæð í 4ra hæða fjölbýli 
við Lynghaga 2 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
anddyri, forstofugang, eldhús, stofu, tvö svefnher-
bergi, baðherbergi og geymslu. Þetta er rúmgóð 
íbúð á góðum stað í Vesturbænum, rétt við 
Háskóla Íslands. V. 23,9 m. 4706

Falleg 107,9 fm neðri sérhæð við Laufbrekku í Kópavogi, ásamt 44,6 fm aukaíbúð á jarðhæð. Fallegar 
innréttingar, vönduð tæki,  arinn í stofu, parket og náttúrufl ísar á gólfum. Eignin er laus til afhending-
ar! Lækkað verð! V. 31,9 m. 4598 

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 18:00 TIL 18:30 Í LAUFBREKKU 19 (SVANÞÓR 698-8555)

    Laufbrekka - 200 Kópavogur

Brekkutangi  - Raðhús
254,0 m2 raðhús á þremur hæðum og bílskúr við 
Brekkutanga í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 5 svefn-
herbergi. Fallegur garður í suðvestur. Frábært 
fermetraverð, 156 þús. pr. fermeter.
 V. 39,7 m. 4588

 

Litlikriki - Parhús
Mjög fallegt 230 m2, 5 herbergja parhús í 
byggingu með innbyggðum bílskúr við Litlakrika í 
Mosfellsbæ. Falleg staðsetning með miklu útsýni 
til austurs og norðurs og er baklóð hússins í suð-
vestur upp í hlíð Lágafells, sem er gróðri vaxin. 
Eignin afhendist fokheld. V. 34,9 m. 4736 

Blesabakki - Hesthús
82,4 m2, 11 hesta hesthús í 3 eininga hesthúsi 
við Blesabakka 4 í Mosfellsbæ. Um er ræða 
70,4 m2 endabil, ásamt 12 m2 hlöðu í 3 eininga 
hesthúsi – húsið var allt endurnýjað að innan. 5 
rúmgóðar 2ja hesta stíur og ein eins hesta. Kaffi -
stofa, hlaða og stórt gerði.  V. 13,9 m. 3548

     Vesturberg - 111 Reykjavík 

Falleg 182,1 m2 raðhús á tveimur hæðum með 
bílskúr.  3 svefnherbergi, baðherbergi m/kari og 
sturtu, gestasalerni, stofa, eldhús, sér þvottahús 
og geymsla. Húsin verða afhent fullbúin, án 
innréttinga, gólfefna og innihurða, en rafmagn er 
fullfrágengið, gólf á forstofu, gestalerni og baðher-
bergi eru fl ísalögð og gestasalerni er fullfrágengið 
með innréttingu. Falleg hús á mjög góðu verði. 
Áhv. eru ca. 20,5 millj. kr. ÍLS lán. Möguleiki á allt 
að 90% fjármögnun.  Verð kr. 34,9 m. Fullbúin 
sýningaríbúð verð kr.38,7 m. 4527

     Laxatunga  90-100. 

Tröllateigur - 3ja herbergja 
Falleg 121,9 fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð 
ásamt bílastæði í bílakjallara í glæsilegu lyftuhúsi 
við Tröllateig í Mosfellsbæ. Vönduð og fallega 
innréttuð íbúð með fallegu útsýni til suðvesturs. 
Lækkað verð! V. 24,5 m. 4517 

Fálkahöfði - 3ja herbergja
Falleg 103,9 fm, 3ja herbergja endaíbúð á 
jarðhæð í 3ja hæða fjölbýli við Fálkahöfða í 
Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús 
með borðkrók, þvottahús, tvö rúmgóð herbergi, 
baðherbergi og sérgeymslu. Frábær staðsetning!
 V. 23,9 m. 4213

Opið hús

Opið hús

Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Eignir vikunnar

Hvað kostar eignin mín? – Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Hæðir

Grandavegur-Íbúð fyrir 60+: Gott 
verð Ca. 87 fm. íbúð á 5. hæð í 
vönduðu húsi fyrir eldri borgara v. 
Grandaveg. Rúmgóð stofa og yfi rby-
ggðar suðursvalir, 2 svefnherbergi, 
þvottahús innan íbúðar. Laus strax. 
Gott verð 18,9 millj.

Grandavegur - Íbúð fyrir 60+

Dragháls - Atvinnuhúsnæði 

Fjárfestir óskar eftir 2ja aða 3ja 
herbergja íbúð í 107 eða 101. 

Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign. 
Nánari upplýsingar veitir Viðar 

Böðvarsson í síma 552-1400 eða 
694-1401

Höfum fjársterkan kaupanda að 
einbýlishúsi í vesturbæ Reykjavíkur 

allt að 100 millj. Seltjarnarnes 
kemur einnig tilgreina. Möguleg 

skipti á hæð og risi á góðum stað 
í Vesturbænum en ekki skilyrði. 
Nánari upplýsingar gefur Einar 

Guðmundsson löggiltur fasteignasali 
í síma 552-1400 eða 896-8767

Vantar atvinnuhúsnæði að ýmsum 
gerðum á skrá. Nánari upplýsingar 
veitir Viðar Böðvarsson í 552-1400 

eða 694-1401

Kópavogsbraut-Kópavogi: Gott verð!
Erum með til sölu 3 íbúðir í þessu nýja fall-
ega vel staðsetta húsi í vesturbæ Kópavogs. 
Seljast tilbúnar ti. innréttinga. Tvær ca. 130 
fm. íbúðir m. sérinngangi á jarhæð. Verð frá 
aðeins 29,9 millj.og 196 fm íbúð á miðhæð 
með innb. bílskúr og frábæru útsýni. 
Lækkað verð 44,9 millj Skipti möguleg á 
minni íbúðum.

4ra til 7 herb.

Álfhólsvegur 127 Kópavogi - Efri sérhæð. 
Falleg hæð, Ca. 135 fm auk 23 fm bílskúrs 
á þessum frábæra útsýnisstað. Stofa með 
fallegum arni og útgengt á suðursvalir. 
Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni þar af eitt 
sameinað úr tveimur herbergjum. Skipti á 
minni íbúð möguleg. Verð 33,9 millj. 8035

Fróðengi – Mjög gott verð
Björt og falleg ca 96 fm endaíbúð í fjölbýlis 
húsi í Grafarvogi. Stór og björt stofa og tvö 
góð herbergi. Þvottahús innan íbúðar. 
ATH Lækkað verð 18,9 millj. Lítil út-
borgn. Tvnr.0001

Meistaravellir: Ca. 58 fm mjög 
smekklega uppgerð íbúð á 3. hæð í 
fjölbýlishúsi. Nýleg gólfefni, endurnýjað 
bað o.fl . Bein sala eða skipti á stærri 
íbúð.

Mjög gott ca. 722 fm. atvinnu- og skifstofuhúsnæði á tveim hæðum á 
góðum stað við Dragháls, neðri-hæðin eru rúmir 500 fm. með mjög 
góðri lofthæð, efri hæðin er ca 200 fm. Góð aðkeyrsla er að eignini, 
lóðin er 9,152 fm og er öll malbikuð. Verð 105 millj. Tilvnr.7866

LAUS STRAX Tæplega 50 fm. góð 
íbúð á jarðhæð á þessum 
eftirsótta stað. Íbúðin er vel 
staðsett á rólegum stað í Fossvogi. 
LÆKKAÐ VERÐ 13,9 millj. 
Tvnr. 8682

Seljaland - Fossvogi

Grenimelur-jarðhæð: Ca. 87 fm. björt og 
falleg jarðhæð á góðum stað vestarlega 
við Grenimel. Íbúðin er í dag notuð 
sem 2 stofur, svefnherbergi, eldhús og 
bað en hefur ýmsa nýtingarmöguleika. 
Sérinngangur og góð suðurverönd. 
Verð 23,9 millj.

3ja herbergja

Bólstaðarhlíð - m. bílskúr- SKIPTI Á 
STÆRRA. Björt og góð 3-4 ja herb. íbúð 
með bílskúr og góðum stað í Hlíðunum. 
Frábært útsýni. Möguleg skipti á sérhæð 
eða öðru sérbýli allt að 50-60 millj. 
Verð 24,9 millj.

2ja herbergja
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Fr
um :: 535_1000

Erum með kaupendur
 að öllum tegundum 

íbúðarhúsnæðis

.is : : 535_1000
j

Höfum kaupanda 
að einbýli í vesturbæ 
eða Seltjarnarnesi.

Leitum að einbýli 
í Garðabæ 

fyrir viðskiptavin.

Höfum kaupanda 
að einbýli í 

miðbænum.

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk



Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

■ ■ ■

VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

www.volundarhus.is

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

Vel valið fyrir húsið þitt

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GESTAHÚS 10 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

FRÁBÆR TILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
örfá hús eftir · fyrstur kemur fyrstur fær

VH
/

09
-1

3

kr. 339.000,- án/fylgihluta
kr. 359.000,- m/fylgihlutum

kr. 329.000,- m/þakskífum

kr. 449.000,- án/fylgihluta
kr. 690.000,- m/fylgihlutum

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

2 hús eftir

3 hús eftir

3 hús eftir

2 hús eftir

RISA TILBOÐ
GESTAHÚS 15 m²  

599.000,-
ósamsett og án fylgihluta. 
Fullt verð 759.000,- ósamsett 
og án fylgihluta.

Til leigu/sölu
Fiskislóð 73

1000m2 verslunar- iðnaðar- og þjónunstuhúsnæði
Þar af skrifstofur c.a. 200m2. Stórar innkeyrsludyr. 7m lofthæð 

í sölum. Góð athafnalóð og næg bílastæði. Laust til 
afhendingar 1. des

Möguleiki á að leigja/kaupa í heild eða að hluta.   
Upplýsingar í S: 892-0160

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 1
110 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búsetu-
réttinn.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri. 
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við 

skrifstofu félagsins að Kletthálsi 1 í síma 552 5644 milli 9-15, 
eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

Auglýsingasími

– Mest lesið

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Til leigu skrifstofu- og verslunarhúsnæði við Vegmúla 2 í Reykjavík, þar sem SPRON 
var til húsa.  Húsið er allt nýinnréttað á glæsilegan hátt. Ýmsar stærðir í boði t.d. 
129 fm., 150 fm. og 438 fm. 
 Nánari upplýsingar veita Gunnar í síma 693-7310 eða Hilmar í síma 896-8750.

TIL LEIGU - Vegmúli 2 – Reykjavík.

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Allar stærðir og gerðir af
 íbúðum og atvinnurýmum

 óskast á söluskrá
Skoðið söluskrána á heimasíðunni 

www.AlmennaEignaSalan.is

Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjavík (Bláu húsunum). Sími 588 1020

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

GESTAHÚS    21 m²

45 mm bjálki

GARÐHÚS   4,7-9,7 m²

34 mm bjálki

VH ehf  · Sími 864-2400 

VINSÆLU
GESTA- OG 
GARÐHÚSIN
ERU AÐ 
SELJAST UPP

Því fer hver að verða 
síðastur að eignast 

hús frá okkur. 

Fyrstur kemur 
fyrstur fær.

Völundarhús.is  hafa til 
sölu glæsileg ný gesta- og 
garðhús sem eru enn 
sterkbyggðari en áður. 
Nýju húsin eru bjálkahús frá 
34 mm að þykkt og koma 
með tvöfaldri vatnslæsingu. 
Húsin eru tilvalin geymsla 
fyrir grillið og 
garðhúsgögnin.

GESTAHÚS    15 m²

45 mm bjálki

GESTAHÚS    25 m²

70 mm bjálki

VH
/

0
9

-1
4

Bær
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BÍLAR &
FARATÆKI

Ertu að leita að bíl, þarftu að selja bíl? 
Bílamarkaðurinn, Smiðjuvegi 46, 200 
Kópavogi sími 567-1800 www.bbv.is 
opið 10:00-18:30 laugardaga 11:00-
16:00

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800
 

FORD F150 SUPER CAB 4WD. Árgerð 
1998, ekinn 124 þ.mílur, 4.6 BENSÍN, 
Sjálfskiptur. Verð 970.000. Rnr.242195. 
Vegna mikillar sölu undanfarið óskum 
við eftir bílum á staðinn og á söluskrá 
okkar.WWW.BÍLALÍF.IS

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 laug. 

12-16.
www.bilalif.is

Range Rover Sport SE dísel, árg.2006, 
ek. 47þús.km, sjálfsk, leður, lúga, krók-
ur, Stór glæsilegur bíll hlaðinn bún-
aði, Ásett verð 6890þús.kr!bíllinn er 
á staðnum

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Toyota, Dodge, Ford með stórútsölur í 
USA. Útvegum nýja og nýlega bíla frá 
öllum helstu framleiðendum á lægra 
verði. Eigum heima Toyota Highlander 
Hybrid jeppa og Tacoma pallbíll sýn-
ingabíla á frábæru verði. islandus.com 
- Sími 552 2000.

Megan Seniec árg ‘98, 1600 vél, 
bs, ek. 177 þús. Nýtt í bremsum. 
Vetrar+sumardekk, nýsko. ‘10. Verð 
380 þús. S. 868 8565

VW Polo árg. ‘99, ek. 126þ. 5d., bsk. 
Steingrár, 1400 vél. Nýsk. ‘10, nýsm., 
nýtt púst og fleira endurnýjað, ekkert 
ryð. V. 350þ. S. 869 2298.

Suzuki Swift 4x4 árg. ‘07. Ek. 44þ. 
Sumar og vetradekk. Verð 1.950þ. Uppl. 
í s. 694 1122.

 0-250 þús.

Plexiform og bólstrun faratækja, sæta-
viðgerðir og smíðar. Dugguvogi 11. 
5553344

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíll á verðbilinu 
20- 200 þús. Sími 615 1810.

Bílar óskast jeppar fólksbílar sendibílar 
ljótir sætir ónytir kaupi bíla sem þarfn-
ast lagfæringa til uppgerðar eða í parta 
skoða allt. Verð 20-200 þús. 770 6400.

Mazda eða Golf óskast!
Árg. 1998-2001 fyrir 100-250 þúsund. 
Má þarfnast lagfæringa. Uppl. 821 
2545.

 Jeppar

EBERSPACHER, vatns- og hitablásarar 
12 & 24volt, diesel og bensín, Viðgerðar 
og varahlutaþjónusta. Stilling sími: 520 
8000.

 Hópferðabílar

Man rúta 4x4 árgerð 81 tilboð ósk-
ast,uppl.í síma 896 3801.

 Vörubílar

Forþjöppur, varahlutir, viðgerðarþjón-
usta. Eigum á lager / getum útvegað 
flesta varahluti fyrir vörubíla og vinnu-
vélar. Stilling sími: 520 8000.

 Mótorhjól

Haustútsala á vespum í 
stuttan tíma!

50cc vespur, í tveimur litum. Áður 188 
þús. Nú 169 þús.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
www.motorogsport.is

 Reiðhjól

Óska eftir vel með förnu kvenreiðhjóli 
26“ eða 28“ Uppl. í S. 891 8727.

 Kerrur

Til sölu Kerra, 2 hásinga, pallur 1.8 x 
4.0.m, burður 2,5 tonn. Verð 500þús. 
uppl síma 6950227

 Tjaldvagnar

 Vinnuvélar

 Bátar

Sennilega ódýrustu skrúfurnar á mark-
aðnum Útvega koparskrúfur á allar 
gerðir báta, beint frá framleiðanda 
upplýsingar á www.somiboats.is Óskar 
0046704051340.

 Hjólbarðar

SPARAÐU!! Einn dekkjagangur allt 
árið, næstu ár, engar umfelganir. 
Heilsársdekk með kvartskornum. 
Mun betra grip en hefðbundin dekk. 
Umhverfisvæn og hljóðlát. Aukið öryggi 
í bleytu og hálku. Söluaðili; Efnir ehf, 
Vesturhraun 3, Garðabær S. 555 1122.

 Varahlutir

Eigum notaða varahluti og dekk í tugi 
bíltegunda. Sími: 567 6700 (varahluta-
verslun), Vakabílar.is

www.netpartar.is 
Bílapartasala

Notaðir varahlutir í nýlega bíla. Opið 
virka daga 9-18. S. 486 4499 & 486 
4477.

Er að rífa Toyota Yaris ‘00, Corollu 
Hatcback ‘96, ‘97 1600, Xli 1300 ‘94, 
Escord ‘98. Accent árg. ‘95. Impreza 
árg. ‘99. Almera ‘98. Carina ‘97, Vento 
‘97, Lanos ‘99, Hyundai Elantra Wagon 
‘97. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 896 
8568.

Er að rífa Musso ‘96-’04. Hyundai H 
1 ‘99.Nissan Double Cap ‘97. Isuzu 
Trooper ‘99. Landrover Discovery ‘98. 
Lanos ‘00-’02. Nubira ‘02. Galloper ‘00. 
Cherokee ‘94. Ford 250 ‘04.Toy Double 
Cap ‘94. Korando ‘98. Kia Sportage 
‘97.Opel Astra ‘97. Kaupum bíla til 
niðurrifs. Musso varahlutir Kaplahrauni 
9.S.864 0984.

VW, Skoda, Audi. S. 534 
1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

partabílar.is 770-6400
Er að rífa Swift 05-09, Grand Vitara ‘05 
Yaris ‘05 BMW 525 disel ‘02 Honda 
Civic ‘97 Renult Kango ‘99, Dodge 
Carvan ‘97 og Nissan Primera ‘99, 
almera ‘99, Peugot 306 ‘98. , Kaupum 
bíla í niðurrif.

Óska eftir framhluta á Mazda 323F ‘99. 
S. 865 4196.

Renault Megane árg. ‘06-’09. Peugeot 
307, Peugeot 406, Skoda Fabia, Mazda 
626. S. 772 6777.

Varahlutir í VW Golf, Polo og Yaris, 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892 
7852.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Bílapartar ehf S. 587 
7659.

Eigum mikið úrval af varahlutum í 
flestar gerðir Toyota bifreiða. Kaupum 
Toyota bíla. Opið virka daga frá kl. 
9.00 - 18.00. Grænumýri 3 Mosfellsbæ 
www.bilapartar.is

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Cati, Audi A4. 
Hyundai Getz H1, Starex, Santa Fe, 
I30. Honda Jazz, CRV. Toyota Avensis, 
Yaris. M.Benz margar gerðir. Fiat Punto. 
Suzuki Swift. Chevrolet Lacette. MMC 
Galant, Pajero. Citroen Berlingo. 
Daihatsu Terios. Peugot 206. Man 
26530 árg.’05. og margt fleira. Kaupum 
bíla til niðurrifs. S. 555 6666 & 615 
0888. Skeiðarás 3, 210 Grb.

ÞJÓNUSTA

 Veislusalir

Leigjum veislusal, með eða án veitinga. 
Rúmar 120 manns í sæti. S. 896 1250.

 Jólaskemmtanir

Erum með skemmtilegustu jólasveina 
landsins, sjáum um jólaskemmtanir frá 
a til ö. Hafðu samband í S. 692 6020 & 
692 6010, grylajolasveinarnir.is

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn

Tek að mér þrif í heimahúsum, leik-
skólum, skólum og skrifstofum. S. 663 
7712.

 Garðyrkja

Jólaskreytingar, trjáklippingar og felling-
ar, laufa og lóðahreinsanir, stéttahreins-
un, þökulagnir, jarðvegsvinna, smíðar 
og margt fleira. Garðar Best ehf s. 
698 9334 www.garðarbest.is, netfang: 
gardarbestgardarbest.is

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Fjármál

Fjárhagserfiðleikar?
Við aðstoðum einstaklinga og smærri 
fyrirtæki við endurskipulagningu fjár-
málanna. 100% trúnaður. Áralöng 
reynsla. B7 Ráðgjafar sími: 845 3777.

 Málarar

Málarar geta bætt við sig verkefn-
um, uppl. s. 891 9890

Málarar geta bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verkvidhaldsverk.is

smidaland.is
Nýsmíði, viðhald, gluggar, sólpallar, 
skálar, þakviðgerðir. Allt milli himins og 
jarðar. S. 772 0040.

Fagþjónusta - Allt á 
einum stað

Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, pípulögn, glerí-
setningum og fleira. Sérhæfum 

okkur í lekavandamálum. Einnig 
tökum við að okkur múrbrot. 

Fljót og góð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 899 2420 

Steingæði ehf.

Framleiðum utan/innanhússklæðningar 
í þeim prófíl sem þú óskar. Bandsöguð 
eða hefluð áferð. Smíðum glugga í 
gömul hús. S 899 6778.

Eldri iðnaðarmaður
Eldri múrari óskar eftir múrverki td. 
múra bílskúra, kjallara, ýmsar viðgerðir, 
hlaða veggi og pússa, einnig flísalögn. 
Tilboð eða tímavinna. S. 866 3175.

Húseigendur,2 iðnaðarmenn tökum að 
okkur trésmíði, flísalög, pípulögn og 
fleira ,höfum gröfu til umráða sann-
gjarnt verð, Davíð 898 4423 og Lárus 
893 3475.

Húsaviðgerðir
Skiptum um rennur og bárujárn á 
þökum og múrviðgerðir og fl. Uppl. í 
s. 659 3598.

Lekur þakið ?
Tek að mér að leggja P.V.C dúk á þök 
og bílskúra, erum líka í þakviðgerðum. 
Uppl. í s. 659 3598. .

Óli smiður
Smíðaverk stór sem smá, mikil reynsla 
og sanngjarnt verð. Óli smiður, 698 
9608.

Smiður getur bætt við sig verkefnum, 
vanur allri smíðavinnu úti sem inni, 
áratugareynsla. Uppl. s. 867 7753

Húsaviðhald!
Þak- og utanhússklæðningar og allt 
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf. 
S. 892 8647.

 Stífluþjónusta

 Tölvur

Tölvufjarhjálp
Við tengjumst við skjáinn þinn og leys-
um tölvuvandamálin. Nánar á www.
midnet.is Opið 18-24 alla virka. Miðnet 
ehf. S 564-0690. 

Tölvuviðgerðir, vírushreinsun, gagna-
björgun, flest tölvuvandræði leyst. 18 
ára reynsla, fínt verð, afsl. f. félaga ÖBÍ 
& FEB. Stefán S. 821 6839.


