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Heimili fasteignasala er með á skrá einbýlishús 
við Reyrengi 29 í Grafarvogi.

Húsið er byggt árið 1993 og skráð 249,9 fermetrar 
ásamt 34,5 fermetra bílskúr, eða samtals 284,4 fer-
metrar. Eignin skiptist í í fjögur svefnherbergi á efri 
hæðinni, baðherbergi, sjónvarpshol, stóra stofu, borð-
stofu, eldhús, gestasnyrtingu og þvottahús.

Undir húsinu er 47,4 fermetra stórt rými sem skipt-
ist í herbergi, hol og stóra geymslu (ásamt 33 fermetra 
óskráðu rými sem er ekki tilgreint í Fasteignaská 
ríkisins).

Á gólfum er parket á stofu, eldhúsi og þremur her-
bergjanna. Dúkur er á tveimur svefnherbergjum og 
flísar á baðherbergjum.

Frá stofu er útgengt á 90 fermetra timburpall með 
heitum potti og þaðan út í garð.

Bílskúrinn er með öllu, lakkað gólf. Bílaplan er 
munstursteypt. Lóðin er 903 fermetrar og í mikilli 
rækt.

Þess skal getið að húsið er í fjölskylduvænu hverfi 
og er allt aðgengi að bæði húsi og hverfi gott. Stutt 
er í barna- og leikskóla, íþróttaaðstöðu, verslun og 
þjónustu.

Vel skipulagt einbýli í 
fjölskylduvænu hverfi

Húsinu fylgir bílskúr, munstursteypt bílaplan og stór lóð í mikilli rækt. MYND/ÚRI EINKASAFNI

Verslunarhúsnæði laust til útleigu 
við Laugaveg 83. Stærð 140 m2

Upplýsingar í síma 693 0203

Melgerði 8, Kóp

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 19–20
Snyrtilegt og gott einnar-hæðar einbýlishús á góðum stað í vesturbæ Kópavogs. Húsið 

er 139,9 fermetrar og þar af bílskúr 31,5 fm. Húsið er í ágætu standi að utan. 
 Sölumaður : Sigurður sími 898-3708. 

OPIÐ HÚS

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Daníel

Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Óskum eftir eignum
á söluskrá 
– Hagstæð kjör og góð þjónusta
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Glæsileg íbúð
Efsta hæð
3ja herbergja
Tvennar svalir
GLÆSILEGT ÚTSÝNI

Stórglæsilegt einbýli
Glæsilegt útsýni
Allt hið vandaðasta
Frábær staðsetning
5 svefnherbergi
Innbyggður bílskúr
Öll skipti skoðuð 

v. 79,9 m.

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

Vatnsendablettur Rauðamýri

v. 21,9

Furugrund

Falleg þriggja herbergja
73 fm á 2.hæð (efstu)
Góð staðsetning
Húsið viðgert að utan

v. 18,3 m. 

Fitjasmári

Einstaklega falleg 5-6 
herb. parhús 90 fm 
Verönd
Frábær staður 
Vönduð eign 
Skipti koma til greina

v. 49,5 m. 

Langholtsvegur

Hæð með bílskúr
Rúmgóð 3 herbergja
Miðsvæðis
Bílskúr innréttaður sem 
íbúð
Töluvert endurnýjuð 

v. 27,5 m.

Fellsmúli

Góð 3ja herbergja
Snyrtileg og björt
73,3 fm
Miðsvæðis

v. 17,9

v. 21,5

Laufengi

Gullfalleg 3ja herbergja 
83 fm íbúð
Lítið fjölbýli
Gott hverfi
Eign sem kemur á óvart 

Víðibrekka - Grímsn.

Sumarhús fyrir vandláta
10.085 fm eignaland
Glæsilegt útsýni
253 fm sólpallur
Heitur pottur
Fjórhjólageymsla

v. Tilboð

Seilugrandi

Góð þriggja herbergja
Fyrsta hæð
Stærð 101,5 fm
Tvennar svalir
Laus strax
Góð staðsetning 

v. Tilboð

Gullengi

3ja-4ra herbergja íbúð
2. h. í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag 

v. 24,9 m.

Þjórsárbakki
Sumarhús á 2ha eignarlóð
Timburhús með steyptum 
kjallara
Stærð 106 fm skv.FMR.
Góð timburverönd
Töluvert endurnýjað
Friðsæll staður

v. 10,5 m.

Laufásvegur

Glæsileg jarðhæð
Stærð 101,5 fm
Frábær staðsetning
Mikið endurnýjað
Sólstofa og sólpallur
Eign í sérflokki
Sér bílastæði

 v. 29,5 m.

Steinagerði

Frábær staðsetning
130 fm
Lítið einbýli m/bílskúr
Stór garður

v. 36,0 m.

Sörlaskjól

2ja herb 72 fm
kjallaraíbúð
Góð verönd
Frábær staðsetning
Skipti á 3ja-4ra herb 

v. 21,5 m.

Eiðistorg

Frábærlega staðsett
183 fm
Skiptist í tvær íbúðir
5 herb. og 2ja herb.
Skipti á minni koma til 
greina.

v. 35,7 m.

Mávahlíð

Mjög góð 5 herb
Á 2. hæð
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu

v. 29,9 m.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
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

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Álfaborgir

Falleg 3ja herb endaíbúð
Frábært útsýni
Sérinngangur
Vandaðar innréttingar 
Eikarparket

v. 19,9 m.

Laugarnesvegur

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

v. 17,9 m.

Kríuhólar

Endaíbúð
3 góð herbergi ásamt 
vinnuherbergi
Stutt í alla þjónustu
Auðveld kaup

v. 21,9 m.

Klapparberg

Fallegt 240 fm einbýli
Tvær hæðir
Innbyggður bílskúr
Góð staðsetning
Rólegt hverfi
Gróinn garður

v. 49,9 m. 

Vesturgata 

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

v. 18,5 m. 

Kaplaskjólsvegur

Raðhús
Gott skipulag
4-5 svefnherbergi
Rúmgóður bílskúr
Endurnýjað þak

v. 55,0 m.

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Akurhvarf

Glæsileg 120 fm 
4ra herbergja 
Vandaðar innréttingar 
og gólfefni
Barnvænt hverfi
Stæði í bílageymslu

v. 26,9 m. 

**Óskað er eftir tilboði í eignina**
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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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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 11
10 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Til sölu er búseturéttur í íbúðum við Stórakrika 2 í Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru í þriggja 
hæða glæsilegu fjölbýlishúsi.

Um er að ræða 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir. Birt stærð íbúða er frá um 109 fm. Íbúðunum 
fylgja stæði í bílakjallara undir húsinu. Í húsinu eru 24 íbúðir, fjórir stigagangar og lyftur. Húsið 
er einangrað að utan og klætt með áli. Íbúðirnar eru til afhendingar fljótlega.

Verð dæmi:    Verð dæmi:  
3ja herbergja íbúð   4ra herbergja íbúð  
Birt stærð 110 fm   Birt stærð 117 fm  
Verð búseturéttar 4.8 millj.  Verð búseturéttar 5.0 millj.
Mánaðargjöld kr. 114.000  Mánaðargjöld kr. 123.000.-

Í mánaðagjaldinu er allur tilfallandi rekstrarkostnaði fyrir utan rafmagn skv. mæli. Þeir sem 
kaupa búseturétt eiga rétt til vaxtabóta. 
Landsbankinn mun bjóða kaupendum búseturéttar leiðir til fjármögnunar á búseturéttargjaldinu 
skv. úthlutunarreglum bankans og með fyrirvara um lánshæfi umsækjenda.

Búmenn auglýsa nýjar íbúðir 
við Stórakrika í Mosfellsbæ.
Engin aldursmörk verða í þessu húsi.

Búmenn bjóða til kynningarfundar með áhugasömum aðilum 
fimmtudaginn 24. júní kl. 17.00 á skrifstofu Búmanna að 
Kletthálsi 1, 110 Reykjavík.

Áhugasamir aðilar eru hvattir til að koma á kynningarfundinn.
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Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

FRAMNESVEGUR - VESTURBÆR
 Vorum að fá í sölu eign sem er hæð og kjallari 
skráð sem verslunarhúsnæði en búið er að 
útbúa 3ja herbergja íbúð í húsnæðinu. Eignin er 
laus nú þegar.  Verð 10 millj.

LÆKJARMELUR - KJALARNESI 
 Vorum að fá í sölu atvinnuhúsnæði sem er salur 
og milliloft með göngu- og innkeyrsluhurð. 
Stærðir 125,4-134,7. Aðeins 6 einingar eftir.  
Verð 12-12,9 millj.

FJALLALIND PARHÚS - SKIPTI MÖGULEG 
 Fallegt 178 fm tveggja hæða parhús með 
innbyggðum bílskúr (íbúð 152 fm og bílskúr 26 
fm). Fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Góðar 
innréttingar. Flísar og parket á gólfum. Fallegur 
garður með verönd. Stórar svalir með heitum 
potti.  Verð 46 millj. Skipti mögul. á minna 
í hverfi nu.

HELGUBRAUT - TVÆR ÍBÚÐIR 
 263 fm milliraðhús á þremur hæðum. Í kjallara 
er búið að útbúa sér 2ja herb. íbúð. Á miðhæð 
er gesta wc., eldhús og stofur. Á efri hæðinni eru 
þrjú svefnherb., baðherb., þvottahús og sjón-
varpshol.  Parket og fl ísar á gólfum. Innbyggður 
bílskúr.  Verð 42,9 mill.

DIGRANESHEIÐI - KÓPAVOGI 
 144 fm tveggja hæða einbýlishús á 900 fm lóð 
á góðum stað í Kópavogi. Fjögur svefnherbergi 
og tvær stofur. Eldhús með nýl. viðarinnrétt-
ingum. Gólfefni húss: Parket og fl ísar.  Eignin er 
laus til afhendingar. Verð 33 millj.

FITJASMÁRI - PARHÚS - SKIPTI 
 Glæsilegt 194 fm parhús á fallegum útsýnisstað í 
Smáranum í Kópavogi. Á neðri hæðinni eru: Stofur, 
eldhús og gesta wc. Á efri hæðinni eru: þrjú stór 
svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, baðherbergi og 
þvottahús. Stórar suðursvalir. Bílskúr er innb. 26 fm. 
Falleg lóð  og stór verönd.  Skipti möguleg á 4ra 
herb. íbúð. Staðsetning ekki atriði. Verð 49,5 millj.

OPIÐ HÚS

Langholtsvegur 65 einbýli
Þetta fallega einbýli samtals 163 fm er til sölu. Áhvílandi með aðeins 4,15 % vöxtum íbúðalánasj. 21 
milljón. Húsið hefur fengið mikla og góða endurnýjun. Þakjárn og gluggar/ gler og hurðar eru  með 
miklum ágætum. Að innan hefur rafl ögn verið algerlega endurnýjun og nútímavædd( loftnet, síma 
og tölvulagnir). Skolplögn endurnýjuð. Nútíma gólfhiti, neysluvatnslagnir nýjar og ný hitagrind. Húsið 
er sandsparslað og nýmálað. Allt búið sem er erfi tt, sóðalegt og dýrt. Hurðargöt hafa verið breikkuð. 
Húsið er tilbúið til innréttinga. Húsið skiptist þannig:
Eftir hæð: Stór stofa, hjónaherbergi,barnaherbergi , wc. Og eldhús með opinni borðstofu.
Neðri hæð : Herbergi, þvottahús/eldhús, wc. og geymsla. Sérinngangur því er hægt að hafa séríbúð á 
neðri hæð. Hús er samtals 123 fm. 

Bílskúr 40fm fremur lúinn en hefur mikla möguleika t.d. þriggja fasa rafmagn og því möguleiki að 
leigja úr sem vinnustofu eða fyrir léttan iðnað( þarfnast standsetningar). Byggingaréttur er mjög 
ríkulegur upp að 270 fm. Verðlaunatré er í garðinum en það er stærðar hlynur, gríðarlega fallegt tré. 
Vel byggt hús með mjög mikla möguleika og mikinn sjarma.

Húsið verður til sýnis næstu daga frá kl. 12-13 og 16:30-18. 
Upplýsingar í síma: 893-9169

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET OG Í SÍMA 510-3800

Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

✔ Alfhending strax.

✔ Allar íbúðir með 
sólskála.

✔ Íbúðir með hjónasvítu.

✔ Stærðir frá 97-162 m2.

✔ Rúmgóð bílageymsla.

S
K

IS
S

A

Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og 
Hrafnista DAS fengu úthlutað til skipu-
lagningar fyrir almennar íbúðir, þjónustu-
íbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustu-
miðstöð aldraðra. Þetta er skemmtilega 
skipulagt svæði sem myndar kjarna 
almennra íbúða í kringum hjúkrunar-
íbúðir og þjónustumiðstöð á vegum 
Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

55+55+Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Boðaþing 6-8Boðaþing 6-8

Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Fyrir fólk á besta aldriFyrir fólk á besta aldri
Leigðu þína

Leigðu af okkur með forkaupsrétt
Leiga gengur upp í kaupverð

Leigðu þína
Leigðu af okkur með forkaupsrétt

Leiga gengur upp í kaupverð

Þjónustumiðstöð KópavogsÞjónustumiðstöð Kópavogs


