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Fasteignamarkaðurinn er með á skrá tveggja 
hæða parhús sem er 174,2 fermetrar og með 
bílskúr við Álfhólsveg 69 í Kópavogi.

Á neðri hæð er gengið inn í flísalagða forstofu með 
fataskápum. Inn af henni er þvottaherbergi með inn-
réttingu og innfelldum vaski. Hol er flísalagt. Bað-
herbergi er flísalagt, með flísalögðum sturtuklefa 
og hornbaðkeri með nuddi. Barnaherbergi eru tvö 
og bæði parketlögð. Á neðri hæð er einnig rúmgott 
hjónaherbergi, þaðan sem útgengt er á viðarverönd 
með skjólveggjum.

Gengið er inn um steyptan stiga á efri hæðina. 
Komið er á parketlagðan stigapall. Gestasnyrting er 

flísalögð í gólf. Sjónvarpsherbergi er parketlagt með 
útgengi á stórar og skjólgóðar svalir til suðurs. Eld-
hús er parketlagt og með borðaðstöðu. Inn af því er 
búr með glugga og hillum. Stofur eru rúmgóðar, sam-
liggjandi og með útsýni að Snæfellsjökli, Esjunni og 
að Grafarholti.

Bílskúr er með hita, rafmagni og rennandi vatni. Á 
honum eru dyr, gluggar og rafmagnsopnari.

Húsið er í góðu ásigkomulagi að utan og sömuleið-
is þakið. Því fylgir falleg lóð. Þrjú sérbílastæði eru 
á lóð hússins.

Innkeyrsla er hellulögð og upphituð. Stéttir eru 
framan við húsið. Verönd og skjólveggir eru sunnan 
við það. 

Vel staðsett hús 
með fallegu útsýni

Húsinu fylgir meðal annars bílskúr, upphituð innkeyrsla og lóð í góðu ásigkomulagi. MYND/ÚR EINKASAFNI

Falleg og rúmgóð 76,3 fm 3ja herb. íbúð á 3.hæð (efstu) í snyrtilegu fjölbýli. Eignin skiptist. Anddyri/gangur, tvö svefnher-
bergi, baðherbergi, eldhús og stofa. Suður svalir og endurnýjað eldhús. Geymsla og þvottahús í kjallara. Verð aðeins 15,9 

millj. Uppl. veitir Elías lögg.fasteignsali í síma 551-3800 eða 898-2007.

Skúlagata - Laus.

HÚSAVÍK -  GOTT ORÐSPOR -  TRAUST VIÐSKIPTI

LÆKKAÐ VERÐ

sími 483 5800

Tækifæri í Hveragerði. 
Höfum í sölu atvinnu/íbúðar-
húsnæði við aðalgötu bæjar-
ins. Söluturn er á jarðhæð 
og á annarri hæð er íbúð. 
Góð fjárfesting og ýmis 
skipti koma til greina. 
Verð 36 millj.

Austurmörk 4, Hveragerði, www.byrfasteign.is

Eitt af fallegustu húsum 
Hveragerðisbæjar til sölu!

Soffía Theodórsdóttir , löggiltur fasteignasali.

Breiðamörk
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Kristnibraut

Góð 93,7 fm íbúð
3ja herbergja á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag

569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is
Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Lóuhraun - Hfj.

Frábært einbýli
Við hlið Einarsreitar
Stór pallur og 
heitur pottur
Frumleg hönnun
Stærð 203,9 fm

Gullfalleg og vönduð 
neðri hæð
Stór pallur
3 svefnherbergi
Skipti á stærri í hverfinu
Stærð 102,5 fm

v. 29,9 m.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Eyrarskógur
*****TILBOÐSVERÐ*****
**FÆST Á 10.5M. STGR.**

Sumarhús á grónum 
stað í Svínadal
2 svefnherbergi
Stærð 46,4 fm
4.500 fm leigulóð

Lindasmári

v. 49,9 m.

Vesturgata

Rúmgóð 2ja herb 
Stærð 66 fm
Fyrir eldri borgara 
Mikil þjónusta
Laus við kaupsamning

v. 19,5 m.

v. 19,9 m.

Skipasund

Glæsileg 80 fm risíbúð
Sérinngangur /Svalir
Mikið áhvílandi / yfirtaka
Gott hverfi

Vættaborgir

Glæsileg efri sérhæð
Stærð 142,3 fm
4ra herbergja
Skipti möguleg 
Mikil lofthæð 
Vandaðar innréttingar
Bílskúr

v. 34,9 m.

Hverafold

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Gott skipulag
Fallegt útsýni
Stutt í þjónustu
Stærð 100 fm

v. 20,5 m. 

Háteigsvegur

77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
3ja – 4ra herbergja

v. 22,9 m. 

Hjallasel

Parhús fyrir eldri borgara
á einni hæð
Rúmgott og bjart
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
við hlið Seljahlíðar

v. 19,9 m. 

Klukkurimi

Gott 170 fm tvílyft parhús
Vel staðsett í götu
Þrjú góð svefnherbergi
Bjart og skemmtilegt hús
Góð bílastæði

v. 39,9 m.

Gullengi

3ja – 4ra herbergja íbúð
2. hæð í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag

v. 24,9 m. 

Aflagrandi

2ja herb, þjónustuíbúð
5. hæð í lyftublokk
Gott skipulag
Yfirbyggðar svalir

v. 20,3 m.

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús

v. 17,9 m. 

Rekagrandi
**LÆKKAÐ VERÐ**

Mjög falleg 3ja herbergja
83 fm íbúð á 2.hæð
Stæði í bílageymslu
Rúmgóð herbergi
Tvennar svalir
Frábær staðsetning

v. 22,9 m.

Suðurmýri
Glæsilegt tvílyft 
181 fm parhús
Góður suðurpallur og svalir
Vandaðar innréttingar, 
gólfefni og tæki.
Fullbúinn 27 fm 
flísalagður bílskúr.

v. 58,9 m.

Galtalind

Rúmgóð 3ja herbergja
Björt með stóru eldhúsi
Skipti möguleg á stærri í 
sama hverfi
Falleg íbúð

v. 22,5 m.

Barðastaðir

Stórglæsileg 4ra herbergja
Frábært útsýni
Golfvöllur í næsta nágrenni
119 fm + bílageymsla
Gott hús

v. 29,9 m. 

Espigerði

Falleg 4ra herbergja
Vel umgengin eign
Þvottahús innan íbúðar
Frábært útsýni

v. 25,9 m.

Eyrarskógur
*****TILBOÐSVERÐ*****
**FÆST Á 11.5M STGR.**

50 fm hús með góðum 
sólpalli Tvö svefnherbergi 
plús 10 fm svefnskáli
með sólpalli 5.200 fm 
leigulóð Selst með öllu 
innbúi v. 14,8 m. v. 20,5 m.

Stangarholt

5 herbergja 110 fm.
Stór bílskúr 30 fm.
Möguleiki á útleigu
Góður staður

v. 25,9 m.

v. 15,9 m.

MIKLABORG LEIGUMIÐLUN VANTAR 
ALLAR GERÐIR AF ÍBÚÐUM Á SKRÁ 

Í LEIGU - MIKIL EFTIRSPURN

Vantar sérstaklega 3ja og 4ra herb á 
Reykjavíkursvæðinu

Fossheiði, Selfoss

Snyrtileg 3ja herb. íbúð
Húsið nýtekið í gegn að 
utan.
SKIPTI SKOÐUÐ Á ÍBÚÐ-
AR- eða IÐNAÐARHÚS-
NÆÐI Á HÖFUÐB.SV.

v. 15,3 m. 
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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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MOSFELLSBÆR - SKIPTI 4ja

MÁVAHRAUN - HAFNARFIRÐI
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-verönd. 
Laust. Skipti á minni eign ath. TILBOÐ ÓSKAST.  

Einb.

HOLTSBÚÐ - GARÐABÆ
 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. TILBOÐ ÓSKAST. 

Einb.

Í einkasölu góð 4ra herb. 114 ferm. íb. á 2. hæð við 
Þverholt, Mos. Stofa, eldhús, 3 rúmgóð herb., fata-
herb., þvottah., geymsla. BEIN SALA EÐA SKIPTI 
Á EIGN VIÐ RAUÐAMÝRI, MOS.  TILBOÐ 
ÓSKAST. 
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TÆKIFÆRI FYRIR AUSTAN FJALL
 Vorum að fá í sölu 100 fm iðnaðarhúsnæði á 
eignarlandi sem auðvelt er að breyta í íbúð-
arhúsnæði. Húsnæðið er fullbúið með lituðu 
bárustáli að utan og panelklætt að innan. 
Landið sem húseignin stendur á er 25.948 fm 
að stærð. 3ja fasa rafmagn er í húsnæðinu. 
Heimilt er að byggja allt að 250 fm íbúðarhús 
ásamt bílskúr á landinu. Verð 21 millj.

GRANASKJÓL - SKIPTI
 Töluvert endurnýja 184 fm endaraðhús á 
tveimur hæðum með innb. bílskúr. 4-5 svefn-
herb. Glæsilegt eldhús og baðherbergi. Skipti á 
minni eign koma til greina. Verð 59 millj.

LAUGATEIGUR - SKIPTI
 Góð og töluvert endurnýjuð 4ra herbergja, 111 
fm sérhæð við Laugateig ásamt 30 fm bílskúr. 
Skólplög og dren hefur verið endurnýjað. Eign 
sem gefur mikla möguleika. Skipti á minni 
eða stærri eign koma til greina og má eignin  
þarfnast standsetningar. Verð 33 millj.

MIÐVANGUR - YFIRTAKA LÁNA
 Rúmgóð,  114 fm, 4ra herb. íbúð á 3. hæð í 
húsi sem er klætt að utan og járn á þaki hefur 
verið endurnýja. Þessa íbúð er hægt að fá að 
mestu með yfi rtöku lána frá Íbúðalánasjóði. 
Verð 21,9 millj.

ÁLFABORGIR - SÉRINNGANGUR
 3ja herb. 86 fm endaíbúð á 3. hæð á þessum 
vinsæla stað í Borgarhverfi  Grafarvogs. Gott 
útsýni. Stutt í alla þjónustu og örstutt í skóla. 
Íbúðin getur losnað fl jótlega. Áhv. 17,4 millj. 
frá Íls. Verð 19,8 millj.

KAPLASKJÓLSVEGUR - ENDAÍBÚÐ
 Vorum að fá í einkasölu fallega 3ja herb. íbúð 
á 1. hæð (ein hæð upp) á þessum vinsæla 
stað. Fyrir fjórum árum var skipt um eldhús og 
öll gólfefni endurnýjuð.  Áhv. 18 millj. Þetta er 
eign sem vert er að skoða. Verð 21,2 millj.

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ, BÆTI TIL 

SÖLU OG LEIGU, MIKIL EFTIRSPURN OG SALA.  

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali

S. 562 1200   862 3311

Viltu selja 
sumarhús!
Höfum kaupanda 

að nýlegu, vönduðu 
sumarhúsi. Staðgreiðsla.

Kári Fanndal Guðbrandsson  Sigrún Sigurpálsdóttir lögg. fasteignasali
Fasteignasalan Garður - S: 562 1200 // 862 3311 - Skipholti 5

Raðhús, tvær hæðir og kjallari, samtals 129,6 fm. Húsið er stofa, 4 herbergi, 
baðherbergi, snyrting og þvottaherbergi. Góð eign. Útsýni. Húsið er laust.

Stórglæsilegar, vandaðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir fyrir 50 ára og eldri. 
Tvö fullbúin baðherbergi. Glæsileg eldhús með tvöföldum ís- og frystiskáp, 
uppþvottavél og kvörn í vaski. Stæði í bílageymslu. Tvennar svalir. Frábær 
kostur fyrir 50+ sem vilja minnka við sig og eru vandlátir. Mjög hagstætt 
verð og góð lán.

SÆVIÐARSUND –Raðhús 
– þrjár íbúðir
HÖFUM Í EINKASÖLU 289 fm raðhús 
sem er hæð og kjallari. Innbyggður 
bílskúr. Hæðin er 6 herbergja góð 
íbúð, í kjallara er 2ja og 3ja herbergja 
íbúð. Allar íbúðirnar eru með sérinn-
gangi. Góð eign á góðum stað. Verð: 
53,0 millj. 

STAKKAHLÍÐ
 Nýleg, vönduð og falleg 3ja 
herbergja á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi 
ásamt tveimur stæðum í bílageymslu. 
Íbúðin er rúmgóð stofa, eldhús, tvö 
stór herbergi, bað- og þvottaherbergi. 
Stór geymsla fylgir. Mjög spennandi 
eign á góðum stað. Verð: 34,0 millj. 

Eyrarholt
4ra herb. Neðri sérhæð ásamt 
stórum bílskúr. Eignin er samtals 
158,8 fm. Þvottaherbergi í íbúð. 
Mikið útsýni.Spennandi eign fyrir 
t.d. bílskúrdundarana. Verð: 28,9 
millj.

Hamrakór
Einbýlishús á tveim hæðum með 
innbyggðum tvöföldum bílskúr. 
Húsið er fullgert utan, tilbúið til 
innréttingar að innan. Gólfhiti. Frá-
bær kaup, verð 36,5 millj. Áhvílandi 
ca 22,2 Íbúðalánasj.

TRAUST 
ÞJÓNUSTA 
Í ÁRATUGI

Opið hús
Opið hús

ÁSGARÐUR  5 - OPIÐ HÚS  frá kl. 17 – 18

SKIPALÓN 16-20 - OPIÐ HÚS frá kl. 18 – 19

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín


