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Fasteignamarkaðurinn er með á skrá einbýlis-
hús við Skrúðás 11 í Garðabæ.

E inbýlishúsið er 268,8 fermetrar, á þremur pöll-
um með innbyggðum 40 fermetra bílskúr neðst 
í Ásahverfinu. Komið er inn í flísalagða for-

stofu með fataskápum. Forstofuherbergi er parket-
lagt. Baðherbergi við forstofu er flísalagt í gólf og 
veggi og inniheldur sturtuklefa og handklæðaofn. 
Rennihurð er á milli forstofu og flísalagðs hols. Eld-
hús er flísalagt og búið vönduðum innréttingum, eyju 
með graníti, stórri borðaðstöðu og með útgengi til 
norðurs og hellulagða verönd með skjólveggjum til 

suðurs. Innaf eldhúsi er parketlagt skrifstofuher-
bergi. Á efri palli, sem bæði er gengið um stiga úr holi 
og úr eldhúsi eru samliggjandi stofur, með útsýni að 
Snæfellsjökli og víðar. Útgengt er á flísalagðar svalir. 
Á neðri pall hússins er gengið um parketlagðan steypt-
an stiga og komið inn í parketlagt hol með útgangi á 
viðarverönd. Parketlagt herbergi með fataskápum og 
-herbergi er innaf. Baðherbergi er flísalagt og með 
baðkari og flísalögðum sturtuklefa og innaf því er 
parketlagt herbergi með fataskápum og -herbergi.

Bílskúrinn er flísalagður og með geymslulofti. 
Þvottaherbergi er innst í bílskúr með innréttingum 
og vaski. Húsið að utan er í góðu ásigkomulagi og 
gluggar og þakkantur eru nýmálaðir.

Einbýli í góðu ástandi
Húsið er með 40 fermetra bílskúr og staðsett neðst í Ásahverfinu.  MYND/ÚR EINKASAFNI

heimili@heimili.is
Sími 530 6500

Mjög falleg 96,0 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja hæða lyftuhúsi ásamt 
bílastæði í bílageymslu við Álfkonuhvarf 23 í Kópavogi. Íbúðin skiptist í forstofu, stóra 
stofu/borðstofu, eldhús með U-laga viðarinnréttingu, rúmgott barnaherbergi með 
fataskáp, sér þvottahús, baðherbergi með sturtuklefa og gott hjónaherbergi.  Stórar 
svalir í suðvestur með mjög fallegu útsýni að Elliðavatni og til Bláfjalla. Íbúðinni fylgir sér 
geymsla í kjallara, auk bílastæðis í lokuðu bílastæðishúsi. 

Ragnhildur og Kári, taka á móti gestum í dag á milli kl. 18 og 19.

Álfkonuhvarf 23 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2  •  270 MOSFELLSBÆ  •  SÍMI: 586 8080  •  FAX: 586 8081 

WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús
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 Hafnarfjörður - Suðurgata- 
Hafnarfjörður: 3ja herb. ca.85fm 
íbúð á fyrstu hæð í tvíbýli  ásamt 
innréttaðri stúdíóíbúð í kjallara. Á 
hæðinn eru, hol, tvær samliggjandi 
stofur, svefnherbergi með skápum 
og eldhús með nýlegum innrétting-
um, Hagstæð áhvílandi lán. V. 21,9 
m. 5343

 Dalaland- jarðhæð
- sérgarður
Falleg 3-4ra herbergja íbúð á jarð-
hæð. Sérgarður og garðstofa.
Forstofa, hol, rúmgóð stofa með  Öll 
sameign einstaklega vel um gengin 
og í góðri hirðu, upplýstir gangstígar.  
V. 29,9 m. 3091

 Reyrengi- skipti á bíl
SKIPTI Á GÓÐRI BIFREIÐ. YFIRTAK-
ANLEGT LÁN FRÁ ÍBÚÐALÁNASJ. 
21MLJ VEXTIR 5,05% 3ja herb. 
ca.83fm íbúð á 2 hæð með sér 
inngangi af svölum.  Sérþvottahús 
í íbúð. Sameign snyrtileg og hús í 
ágætu viðhaldi.

 Grenimelur - 3ja herbergja 
í 107 R.
Björt og rúmgóð ca 90 fm 3ja her-
bergja kjallaraíbúð með sérinngangi. 
Íbúð og hús í mjög góðu ástandi og 
mikið endurnýjað, m.a. þak, lagnir 
og fl .  V. 21,6 m. 5918

 Veghús - lyftuhús /bíla-
geymsla
Laus við kaupsamning. Stór 3ja 
herbergja 101,4fm íbúð á 5. hæð í 
lyftuhúsi, ásamt 13,4fm sérmerktu 
stæði í lokaðri bílgeymslu,  
Þvottahús í íbúð. Gott útsýni. V. 21,3 
m. 5708

 Heklubyggð - Svínhagi 
- lóðir.
Tvær samliggjandi eignarlóðir 7400 
fm og 9600 fm (samtals um 1,7hekt-
ari) í landi Svínahaga ofarlega á 
Rangárvöllum.  verð lóð kr.0,95mlj 
en óskað er eftir tilboði í þær saman. 
Engin skipti.  6027

 Bláskógabyggð - sumarhús.
6000 fm eignarland í Bláskóga-
byggð ásamt  ca 20 fm sumarhúsi 
(gestahúsi) með  góðri verönd. 
Gestahúsið er byggt 2004, stofa, eld-
húskrókur og wc. Heitt og kalt vatn. 
Skipti á íbúð á Reykjavíkursvæðinu 
hugsanleg. V. 7,9 m. 5896

 Árbæjarhverfi 
Gott og talsvert endurnýjað einbýli 
á einni hæð með góðum bílskúr við 
Þykkvabæ í Árbæ.Húsið er 144,7fm 
auk 36,3fm fm bílskúrs, samtals 
181fm. Góðar stofur. Rúmgott glæsi-
legt eldhús.Stór og afar skjólgóður 
garður með sólpalli, heitum potti og 
skjólveggjum

 Raðhús við Hagasel í 
Reykjavík. 
185 fm raðhús  á tveimur hæðum. 
Innbyggður bílskúr. Öll efri hæðin 
hefur verið endurnýjuð, m.a. nýjar 
hurðir, skápar, gólfefni og innrétting 
í eldhúsi. Gólfhiti. Góð staðsetning.
 V. 43,9 m. 6053

 Sólheimar - sérhæð á 
jarðhæð. 
135 fm 4ra til 5. herbergja íbúð á 
jarðhæð. Í dag eru sv.herbergin 
3 og 2 stofur. Gestasnyrting og 
baðherbergi.  Sérþvottahús. Eign í 
góðu ástandi. Húsið er nýlega klætt 
að utan og þak var málað 2008.    V. 
29,9 m. 6033

 5 herbergja íbúð ásamt bíl-
skúr við Hrísmóa í Garðabæ.
Góð 5. herbergja íbúð á 2. hæðum ásamt 
góðum bílskúr. Efsta hæðin í 3ja hæða 
fjölbýli með 6 íbúðum. Íbúðin er 145 fm, 
neðri hæðin 110 fm, loftið 35 og bílskúrinn 
29 fm, samtals um 174 fm. Tvennar svalir, 
suður og vestur og frábært útsýni. Á hæð-
inni er hol, eldhús, þvottaherbergi, góð 
stofa, 3 svefnherbergi og baðherbergi. Á 
efri hæð er stór setustofa með arin.  6087

 4ra hebergja skemmtilegt 
risloft við Miðtún í Reykjavík. 
Rúmgóð og björt 4ra herbergja 
risíbúð í í 3-býli (portbyggt ris).  
Stórir gluggar mót suðri og góðar 
svalir. Rúmgóð stofa. 2 til 3 herbergi. 
“Bóhemisk” íbúð.   V. 19,9 m. 6054

 Fífusel - 4ra herbergja. 
Skipti á 2-3ja herb. íbúð möguleg. 
Góð og björt 4ra herbergja ca.105 
fm endaíbúð á 2. hæð í 3ja hæða 
fjölbýli. Sérmerkt bílastæði. V. 21,4 
m. 6019

 Hraunbær - Skipti á sérbýli
Falleg  77,5 fm 3ja herbergja íbúð 
á 1.hæð - engar tröppur miðsvæðis 
í Árbæjarhverfi . Skipti á á einbýli, 
parhúsi eða raðhúsi á einni hæð 
110-150fm og bílskúr.  V. 16,9 m. 
4773

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞAÐ ER LÍKLEGRA AÐ EIGN ÞÍN VERÐI SELD EF HÚN ER Á SÖLUSKRÁ HJÁ OKKUR.

 ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. ÞAÐ KÖLLUM VIÐ SANNGJARNT.

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ 

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ. 

ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .  ÞAÐ KÖLLUM V IÐ  SANNGJARNT.

www.lundur.Is 
Sími: 533 1616
lundur@lundur.Is 

Þjónustusími eftir lokun: 891-9916 
– fax: 533 1617
Karl Gunnarsson, löggiltur fasteignasali. 
Kristján P. Arnarsson, löggiltur fasteignasali
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235,5 fm einbýlishús
Tvöfaldur bílskúr
Góð staðsetning
Skipti möguleg á 
minni eign 

Vesturhús einbýli

v. 63,9 m.

Sörlaskjól

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

v. 17,5 m.

Gullsmári

LÆKKAÐ VERÐ
LAUS VIÐ KAUP-
SAMNING
Rúmgóð og vel skipulögð
3 - 4 herbergja
lyftuhús

v. 19,8 m. 

Eyrarskógur

50 fm hús með góðum 
sólpalli
Tvö svefnherbergi plús 10 
fm svefnskáli  með sólpalli
5.200 fm leigulóð
Selst með öllu innbúi
Skipti á bíl koma til greina

V. 14,8 m.

Langalína

Jarðhæð með bíla-
geymslu
5 herbergja
Björt og glæsileg
Stór sér garður með palli
Skipti á STÆRRI eign 

 v. 35,2 m.

v. 22,5 m.

 Safamýri

Björt 4ra herbergja
Frábær staðsetning
Búr inn af eldhúsi
Fjölskylduvænt hverfi 

Kaplaskjólsvegur
-raðhús

Gott skipulag
4-5 svefnherbergi
Rúmgóður bílskúr
Endurnýjað þak  

Hallakur

3ja herb á 3ju hæð
Vandað hús
Frábær staðsetning
Gott útsýni

Goðaborgir

Falleg 3 herb. 
86,5 fm endaíbúð
Einstakur útsýnisstaður
Sérinngangur
Þriðja hæð

v. 19,9 m.

Þorláksgeisli

Glæsileg 4ja herbergja
Frábær staðsetning
Lyftuhús
Tvennar svalir
Stæði í bílageymslu
Vönduð eign 

v. 29,5 m.

 Akrasel

Einbýli+aukaíbúð
308 fm
4ra herb/2ja herb
Góðar stofur
Glæsilegur garður
Jeppabílskúr

 Tilboð.

Þorláksgeisli

Falleg 2ja herbergja
Góðar innréttingar
Rúmgóð og björt
Í jaðri byggðar

Opið  hús í dag frá 
kl. 17:30 - 18:00

v. 18,5 m. 

Fífusel

Falleg og björt
2ja herbergja
Jarðhæð/kjallari
Lítið niðurgrafin

v. 12,9 m.

Laufengi

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

v. 21,5 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

Steinagerði

Frábær staðsetning
Lítið einbýli m/bílskúr
Stór garður
Skipti koma til greina
í Vesturbæ eða í 
Sjálandshverfi.

V. 36,0 m.

Hverfisgata

Lækkað verð-hagstæð lán 
geta fylgt
3ja herbergja 78,6 fm á 3ju hæð
Falleg eign í hjarta borgarinnar
Húsið og sameign nýlega verið 
viðgert
Skipti skoðuð á minni eign 

v. 19,9 m.

Kjalarland - Innlit

235 fm endraðhús
Glæsilegur garður
Bílastæði við húsið
Pallabyggt
www.miklaborg.is/Innlit

v. 58,9 m.

Lækjarbrekka 
sumarhús

Fullbúið sumarhús Grímnesi.
Stærð 68 fm.
Innanstokksmunir geta fylgt.
Lokað svæði.
Eignarlóð.

v. 16,3 m.

Miðtún

134 fm hæð og ris
Mikið endurnýjað
Möguleiki á aukaíbúð
Sér inngangur Stór lóð
Skipti möguleg- Hagstæð 
lán

Tilboð

Reykás

130 fm. íbúð á efstu hæð 
og ris
Góður bílskúr
Nýlega uppgerð að hluta
Glæsilegt útsýni

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Njálsgata

Algjörlega uppgerð
2ja herbergja
Miðsvæðis
Góð kaup 

v. 14,0 m.

Ásbraut

3ja-4ra herbergja
Fallegt útsýni
Góður bílskúr
Kauptækifæri
Stutt í alla þjónustu 

v. 23,2 m.

4-5 herbergja hæð
Fallega endurnýjuð
Tvær stofur
Góður bílskúr
Áhugaverð eign 

 Barmahlíð 

v. 55,0 m.

v. 28,9 m.

v. 32,9 m.

Tilboð



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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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

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

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Grænlandsleið í Grafarholti

Miðnestorg 3, í Sandgerði

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Hvammsgata 8 í 
Sveitarfélaginu Vogum

Vaðlatún 10, Akureyri

Þjóðbraut 1, Akranesi

Þjóðbraut 1, Akranesi

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

ERTU 
AÐ FARA Í 
SUMARFRÍ?
Þú getur afpantað Fréttablaðið 
á meðan þú ert að heiman.
Hafðu samband í grænt númer 
800-1177 eða sendu póst á 
netfangið dreifing@posthusid.is

Pósthúsið ehf. annast dreifingu Fréttablaðsins, 
nánari upplýsingar á www.visir.is/dreifing
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Allt sem þú þarft…



Garðatorgi 5, 
210 Garðabæ
sími 520 9595, 
fax 520 9599

Bergsteinn Gunnarsson Löggiltur fasteignasali.

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR  

Jörfabakki 8 • 109 RVK

OPIÐ HÚS Mánud. 5.júlí kl. 18:00-19:00
LAUS STRAX; vönduð 120 fm íbúð á annari hæð, 4. herb (95 fm) með 2 herb 
(25 fm) í kjallar með aðgangi að snyrtingu. Góð íbúð með tvennar svalir, þvotta-
herb. með opnanlegum glugga og búr innaf eldhúsi. Hagstæð kaup, 166 þús kr. 
per m2. Nánari uppl. Sigurbjörn gsm: 867 3707

Stærð: 120 fm.- Herbergi 4+2

19.9 m.

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

SUMARTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²

kr. 1.599.000,- án fylgihluta
kr. 1.859.000,- með fylgihlutum 
og byggingarnefndar teiknisetti.

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,1m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/

10
-1

1

kr. 139.900,- án fylgihluta
kr. 159.900,- m/fylgihlutum

Úrvals pallaefni og undirstöður á 
sumartilboði. Sjá nánar á heimasíðu:

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

40 % afsláttur af 
heimsendingu á 
GESTAHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

kr. 329.000,- án fylgihluta
kr. 339.000,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

Vinsælu barnahúsin komin aftur


