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Mikið ferskvatn í jörðinni. Fasteignasalan TORG býður í einkasölu sjávarjörðina Nes í Selvogi, 2.440ha í 
Ölfushreppi.  Um er að ræða 66,67% (2/3) eignarhlut í jörðinni Nes, landnúmer 171779.  Enginn húsako-
stur fylgir jörðinni en jörðin er afgirt. Stutt er til sjávar. Jörðin er stærri en kortið hér að ofan sýnir, hægt er að 
fá loftmynd með hnitum hjá sölufulltrúa í síma 8-67-37-07. 

Hér er um framtíðar fjárfestingu að ræða. Landið nær frá Geitafelli niður að sjó, rétt austanmegin við 
Strandakirkju.  Um 24,0ha + 12,0ha eru skráðir sem ræktað land hjá FMR.  Fyrirhugaður Suðurstrandar-
vegur sem mun liggja í gegnum jörðina, mun væntanlega auka verðgildi lands á svæðinu.  Forkaupsréttur 
er að sjávarjörðinni Nessandi sem er að stærð 2.100ha og liggur samsíða Nesi, austanmegin og jörðin Nes 
má þar nýta allan reka.

Jörðin er einungis í um 50km akstursfjarlægð frá Reykjavík um Þrengslin eða um 35-40 mínútna aksturs-
tímalengd frá Ártúnsbrekkunni.  Eignin er  seld skuld- og veðbandalaus.  Ásett verð er kr. 175.000.000.  Öll 
tilboð verða skoðuð gaumgæfilega.   Nánari upplýsingar veitir Sigurbjörn Friðriksson, sölufulltrúi  hjá 
Fasteignasölunni TORG, Garðatorgi 5, 210-Garðabær í síma 8-67-37-07 eða bjossi@fasttorg.is

JÖRÐ - VATNSÚTFLUTNINGUR MÖGULEGUR 

175 m.

FJÁRFESTING TIL FRAMTÍÐAR 

Áb. Bergsteinn Gunnarsson
lögg. fasteignasali

23. ÁGÚST 201034. TBL.

Fasteignasalan Stakfell auglýsir til sölu stóreign 
að Skólastræti 1. 

Húsið er 264,4 fermetrar á þremur hæðum, mikið end-
urnýjað og vel staðsett í hjarta borgarinnar. Í húsinu 
eru 5 íbúðir sem eru leigðar út sem hótelíbúðir en auk 
þess er í kjallara vinnustofa, þvottahús og geymslur. 

Framhúsið var byggt árið 1916 og endurnýjað árið 
2003. Auk þess fylgir 197,5 fermetra bakhús sem var 
byggt árið 1990. 

Á fyrstu hæð eru tvær stúdíóíbúðir, báðar með sér-
inngangi. Íbúðirnar eru innréttaðar með eikarinn-
réttingu í eldhúsi og stáltækjum. Gólf eru parketlögð 
og góð baðherbergi eru í báðum íbúðum. Svefnkrók-

ar eru inn af eldhúsi. Á annarri hæð eru einnig tvær 
stúdíóíbúðir, báðar með sérinngangi af svölum. Park-
etlagt gólf er á þeim báðum og góð baðherbergi. Íbúð-
irnar eru með eikarinnréttingum og stáltækjum. Á 
efstu hæðinni er þriggja herbergja íbúð. Hún skipt-
ist í eldhús með eikarinnréttingu og stáltækjum, tvö 
parketlögð herbergi og parketlagða stofu. Baðher-
bergið er flísalagt í hólf og gólf með upphengdu sal-
erni, viðarbaðkari og glugga. Rúmgóður stigapallur 
sem nýtist sem svalir er fyrir framan íbúð. Glæsilegt 
útsýni er úr efstu íbúðinni. 

Á lóðinni eru fimm einkastæði. Bakhús var áður 
nýtt sem trésmiðja og íbúð. Söluverð er 105 milljón-
ir.

Stóreign í miðbænum

Í húsinu eru fimm íbúðir sem eru 
leigðar út sem hótelíbúðir.

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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OPIÐ HÚS mánud. 23.ágú. kl. 18:00-18:30
Um er að ræða 4ra-5 herb. íbúð í lyftublokk ásamt stæði 
í bílgeymslu. 3 svefnherb. og 2 stofur. Stórar 14,6 fm 
suður svalir, og fallegur sameiginlegur garður.  Hægt að 
fá teikningar og nánari upplýsingar hjá Sigurbirni, sölu-
fulltrúa, GSM: 867-3707, netfang: bjossi@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 23. ágú. kl. 18:00-18:30
Nýtt í sölu! Kynnum í einkasölu gott einbýlishús með 5 
svefnh., 2 baðherb., 2 stofum og góðu nýuppgerðu eldhúsi 
með borðstofu ásamt góðum bílskúr, 37,3 fm að stærð.
Húsið sjálft er 177,4 fm að stærð með steyptri innkeyrslu 
og snyrtilegum garði. Nánari uppl. hjá Sigurði í GS: 898-
6106, netfang: sg@fasttorg.is 

OPIÐ HÚS mánud. 23. ágú. kl.17:30-18:00
Kynnum 4ra herb. íbúð á annari hæð (efri hæð) með frábæru 
útsýni við Sogaveg í Rvk. Íbúðin er skráð 87,9 fm en að auki 
er sérgeymsla í kjallara ásamt auka c.a.
10 fm herbergi með glugga, samtals 100 fm. Nánari uppl. 
Gunnar í GSM: 822-3702, netfang: gunnar@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 23. ágú. kl.18:00-18:30
Nýtt í sölu, upplýsingar s: 893 4416. 3ja herbergja, 104,5 
fm  íbúð á efstu hæð með stæði í bílahúsi.  Rúmgóð, 
snyrtileg og vel umgengin og til fyrirmyndar, 
líka er varðar stiga- og lyftuhúsið. Nánari uppl. Árni GSM: 
893 4416, netfang arnilar@fasttorg.is

Sogavegur 115 – 108 Rvk. Lómasalir 12 – 201 Kóp.

Marargrund 1 – 210 Gbæ.Strandvegur 26 – 210 Gbæ.

Stærð 120,7 fm – Herbergi:4-5

29.9 m.

Stærð: 214,7 fm – Herbergi: 7

44.0 m.

22.9 m. 26.8 m.

Stærð 104,5 fm – Herbergi: 3Stærð 100 fm – Herbergi: 4

 

Við á Fasteignasölunni 
Torg höfum fengið til liðs 
við okkur reynslu mikinn 
og öfl ugan sölufulltrúa.

Hringdu núna – Gunnar Valsson S: 822 3702

Gunnar Valsson hefur undanfarin ár verið einn 
öflugasti Sölufulltrúi Fasteigna hjá RE/MAX á 
Íslandi og í Evrópu. Gunnar hefur nú ákveðið að 
færa sig um set yfir á Fasteignasöluna Torg …
og bjóðum við hann velkominn.
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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

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s
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Þorláksgeisli
Glæsileg 117 fm 4ra 
herbergja
Frábær staðsetning
Lyftuhús
Tvennar svalir
Stæði í bílageymslu
Vönduð eign

4ra v. 26,9 m.

Álfkonuhvarf
Björt og rúmgóð 3ja 
herbergja
94 fm íbúð á 2. hæð
Stæði í lokaðri 
bílageymslu.
Falleg eign í alla staði
Gott verð 

3ja v. 20,9 m.

Smyrlaheiði
Hveragerði
Mjög gott 180 fm einbýli
Hús á einni hæð
Glæsilegt eldhús
Fjögur góð svefnherbergi 

Einbýli v. 39,9 m

Markland
Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í 
Fossvogi
Stór suður verönd
Laus strax

2ja v. 14,9 m.

Háaleitisbraut
Falleg og rúmgóð 110 fm
Þrjú svefnh. og tvær 
stofur
Húsið í góðu ástandi
Bílskúr

4ra v. 25,9 m.

Árskógar - 13. hæð
Glæsileg 3ja herb 
94 fm íbúð
Aukin lofthæð
Stórkostlegt útsýni
Fyrir eldri borgara
Mikil þjónusta í húsinu 

3ja v. 36,0 m.

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

4ra v. 22,5 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

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Hátún
Falleg 77 fm 3ja herbergja 
8. hæð í lyftublokk
Stórkostlegt útsýni
Suðursvalir
Skemmtileg íbúð

 3ja v. 19,9 m.

Suðurmýri
Glæsilegt tvílyft 181 fm 
parhús Góður suðurpallur 
og svalir. Vandaðar inn-
réttingar, gólfefni og tæki.
Fullbúinn 27 fm flísalagður 
bílskúr.
Sjá innlit á miklaborg.is

Parhús v. 56,0 m.

Háteigsvegur
77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
Fallegt hús

Hæð v. 18,9 m.

Reykás
130 fm. íbúð 
Efsta hæð og ris 
Góður bílskúr 
Nýlega uppgerð að hluta 
Glæsilegt útsýni

5herb v. 27,9 m.

Bergstaðastræti
Falleg 3ja herbergja
Risíbúð
Miðbær Reykjavíkur
Fjórbýlishús
Lítið undir súð

3ja v. 20,5 m.

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

Vallarás
Falleg 2ja herbergja
Björt og falleg íbúð
Gott aðgengi
Gengið inn frá jarðhæð

Kóngsbakki
Björt 4ra herbergja
Stutt í alla þjónustu
Húsið nýlega lagfært að utan
Snyrtileg eign
Gott verð

Sérbýli óskast

Vantar einbýlihús á Seltjarnarnesi.  Kaupverð má 
vera allt að 150 milljónir.  Allar nánari upplýsingar 
veitir Þröstur Þórhallsson í síma 897-0634

Einbýli-Raðhús í Kópavogi óskast í skiptum fyrir 
125 fermetra hæð auk bílskúrs í Lindunum.  Nánari 
upplýsingar veitir Þröstur  Þórhallsson í síma 
897-0634

Óskum eftir sérbýli í byggingu í skiptum fyrir 3ja 
herbergja íbúð í Tröllkór sem hluta af greiðslu.   
Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson  í 
síma 661-2100

2ja v. 14,9 m 4ra v. 18,4 m.

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

Parhús v. 39,9 m.

Traðarland
200 fm einlyft einbýli
Fallegt og velstaðsett
Hornlóð
Bílskúr
Frábær staðsetning í 
Fossvoginum

Einbýli v. 65,0 m.

Auðarstræti
Efri sérhæð og ris
Sérinngangur góður 
bílskúr sérlega glæsileg 
mikið uppgerð hæð.
Alls 165,3 fm
Skipti koma til greina

 Sérhæð v. 36,0 m.

Sóltún
Falleg og björt 2ja herb
Endaíbúð
Sérmerkt fyrir fatlaða
Íbúðin er á jarðhæð

2ja v. 25,5 m.

Þorláksgeisli
Velheppnað endaraðhús
Gott skipulag, allt vandað
Timburverönd til suð-
vesturs
Eftirsótt eign

Raðhús v. 47,5 m.

Sörlaskjól
Falleg 4ra herbergja íbúð 
á frábærum stað. Töluvert 
endurnýjuð, fallegur og 
gróinn garður ásamt 
stórum bílskúr.

4ra v. 30,9 m.

Meistaravellir
Björt og falleg 
4ra herbergja
100 fm íbúð m. 
glæsilegu útsýni
Vinsæll staður
Mikið endurnýjuð 

4ra v. 23,5 m. 

Lækjarvað
Falleg 136 fm n.sérhæð
Vandaðar innréttingar 
4 svefnherbergi
Gott skipulag
Vinsælt hverfi

5 herb v. 33,0 m.

Í

Óskum
fm au
laus fl
Harða

Vanta
Kópav
dóttir 

Óskum
eða G
Eðvar

Hraunbraut
Góð efri sérhæð
Frábært útsýni
Góð aðkoma
Falleg íbúð
5-6 herb.

3ja v. 42,5 m.

Norðurbakki
Stórglæsileg 3ja her-
bergja
Stærð skv. FMR 133,4 
fm. Íbúðin á jarðhæð
Hellulögð verönd
Stæði í bílageymslu
Glæsileg eign

3ja v. 31,0 m.
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2ja  v. 17,9 m. 

5 herb. v. 26,5 m.

Suðurgata
Sjarmerandi 270 fm 
einbýlishús
Frábær staðsetning
Laust við samning
Skjólríkur garður
Bókaðu skoðun! 

Einbýli v. 63,0 m. 

Silakvísl
Björt og rúmgóð 
5 herbergja
110 fm íbúð á tveimur 
hæðum
Gott skipulag
Sérinngangur

Kleppsvegur
Uppgerð 2ja herberbja
Útsýnisíbúð á 5. hæð
Lyftuhús
Hagstæð áhvílandi lán

Laufengi
Gullfaleg 3ja herb
83 fm íbúð
Lítið fjölbýli
Gott hverfi
Eign sem kemur á óvart
Skipti æskileg á stærri 

Flétturimi
Mjög rúmgóð 
4ra herbergja 
Stærð 112,6 fm jarðhæð 
Stæði í bílageymslu
Upprunalega 5 herbergja 
Stór timburverönd

4ra v. 24,8 m. 

Ljósavík
Falleg og björt íbúð
4ra herbergja í litlu 
fjölbýli
Bílskúr á jarðhæð
Gott aðgengi
Góð staðsetning

4ra v. 25,9 m.

3ja v. 21,5 m.

Lítið einbýli með bílskúr Þarfnast einhverra endurbóta
Vel skipulagt Tækifæri fyrir laghenta

Fallegt 270 fm einbýli við eina eftirsóttustu götu Garðabæjar.  Eignin 
skiptist meðal annars í þrjár stofur og þrjú herbergi.  Húsið lítur vel út að 
utan.  Frábær staðsetning.  Eignin snýr til suðurs.  Tvöfaldur bílskúr.

v. 30,0 m.

v. 64,9 m.

Ásgarðsland við Sogið

Glæsilegt 309 fm einbýlishús, frábærlega vel staðsett innst í botn-
langa við Gvendargeisla. Gert er ráð fyrir tveimur íbúðum í húsinu. 
Á aðalhæð er gert ráð fyrir 188,5 fm íbúð auk 45,8 fm bílskúrs, en á 
neðri hæð er gert ráð fyrir 74,5 fm séríbúð.
Mikil lofthæð, gott skipulag, húsið er nánast fullbúið að utan, en 
fokhelt að innan. v. 41,5 m. 

Eigum nokkrar frábærar sumarhúsalóðir á 
þessum eftirsótta stað á ótrúlegum verðum.

• Stærðir frá 0,7 -2,0 hektarar.  
• Verð frá 1,1m. -1,650 m.  
• Eignarlóðir. Gerðu góð kaup!

Lóðirnar sem um ræðir eru við: 
Freyjustíg, Herjólfsstíg, Óðinsstíg, Þórstíg, 
Ásabraut

Gvendargeisli - Einstök staðsetning

Steinagerði- Einbýlishús

Sunnuflöt - Reisulegt einbýlishús

Laugateigur
Glæsileg 78 fm íbúð 
þríbýlishús
Mikið endurnýjuð

3ja v. 18,4 m.

Háteigsvegur
Vel skipulögð íbúð
sérinngangur
Rólegt hverfi
Göngufæri frá miðbæn-
um

3ja . 22,9 m.

Einbýli v. 48,5 m. 

Fjóluhlíð
Fallegt 217 fm einbýli
Vinsæll staður
Gróið hverfi, útsýni
Lyklar á skrifstofu 

Sveitasæla
Einbýlishús og bílskúr. 
Áhugaverð eign, 
skammt frá Landeyjarhöfn.
Möguleiki að kaupa 5 ha. 
landspildu með.

Einbýli v. 16,0 m.

Sumarhús v. 24,9 m.

Fellahvarf
Glæsileg efri hæð á þess-
um vinsæla stað.
Einstakt útsýni, vandaðar 
innréttingar og gólfefni.
Komdu og skoðaðu 
þessa

Hæð v. 37,5 m. 

Austurbyggð
Heilsárshús á bökkum 
Hvítár
Stórbrotið útsýni
Bjart og skemmtilegt
Eignaskipti skoðuð.

569-7000 |  miklaborg. is

Íbúðarhúsnæði óskast

m eftir 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi, um 100 
k stæðis í bílageymslu.  Íbúðin þarf að vera 

fljótlega.  Nánari upplýsingar veitir Óskar R.
arson í síma 661-2100.

r 4ra herbergja íbúð í litlu fjölbýlishúsi í 
vogi.  Nánari upplýsingar veitir Elín Viðars-
í síma 695-8905

m eftir 3ja herbergja íbúð með bílskúr í Árbæ 
Grafarvogi.  Nánari upplýsingar veitir Heimir 
rðsson í síma 893-1485

Atvinnuhúsnæði  óskast 

Höfum ákveðna kaupendur að atvinnuhúsnæði 
fyrir krónur 20 -2.000 milljónir, með eða án leigu-
samninga.  Ákveðnir fjársterkir kaupendur.  Hafið 
samband við sölumenn atvinnuhúsnæðis. 

Höfum ákveðna kaupendur að heilum blokk-
um, stigahúsum eða eignasafni með íbúðum og 
atvinnuhúsnæði.  Áhugsamir hafið samband við 
sölumenn atvinnuhúsnæðis.

Vantar  100 – 200 fm verslunarhúsnæði í nágrenni 
Skólavörðustígs.  Nánari upplýsingar veitir Ragna
S. Óskarsdóttir í síma 892-3342

Sumarhús v. 38,4 m.

Bólstaðarhlíð
Glæsileg sérhæð
105 fm. + bílskúr
Sérinngangur
Sólpallar
4ra herb.

Einbýli v. 30,9 m. 

Hallkelshólar
Stórglæsilegt heilsárshús
Stærð 131 fm. Auk 24,5 
fm. gestahús 150 fm. sól-
pallur Glæsilega innréttað
10.000 fm. leigulóð
60 ára leigusamningur

Rjúpnasalir
Glæsileg 96 fm. 3ja 
herbergja
Frábært útsýni
Gott skipulag
Vinsælt hús
Stæði í bílageymslu 

3ja v. 21,5 m.

Þorláksgeisli 19
Sérlega falleg 2ja 
herbergja
Góðar innréttingar
Rúmgóð og björt
Í jaðri byggðar

2ja v. 18,5 m.
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Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

                                                                                   570 4800

FASTEIGNASALAN

KAPLASKJÓLSVEGUR - 3JA HERBERGJA 
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð með frábæru útsýni. 
2 góð svefnherbergi með skápum. Nýleg innrétting í eldhúsi. 
Flísalagt baðherbergi með sturtu ( nýl. standsett).

Verð 19,5 millj.

BJARKARÁS - GARÐABÆ
Falleg 3ja herb. 126 fm neðri hæð (hús byggt 2006) auk stæðis 
í bílageymslu og sér suður verönd. Tvö stór herbergi. Stór og 
björt stofa með suður verönd. Góðar innréttingar. Nýl. parket á 
gólfum. Fallegur garður. Góð staðsetning. Laus strax.

Verð 32 millj.

BURKNAVELLIR - SÉRINNGAGNUR
Falleg 87 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð w(efstu) í fallegu fjölbýli. 
Tvö rúmgóð herbergi og stór og björt stofa með suðursvölum. 
Þvottahús innan íbúðar. Fallegar innréttingar. Parket og fl ísar á 
gólfum. Glæsilegt útsýni. Falleg sameign.

Áhv. 17,5 millj.  Verð 19,5 millj. 

KÁRSNESBRAUT
Góð 102 fm efri hæð í tvíbýli í vesturbæ Kópavogs. Fjögur 
svefnherbergi og stór og björt stofa. Parket og fl ísar og dúkur 
á gólfum. Suðursvalir. Fallegur garður. Eigendur leita að ca. 3ja 
herb. íbúð í austurbæ Reykjavíkur. 

Verð 20,9 millj.

OPIÐ HÚS EFSTALEITI 10 - BREIÐABLIK
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17 -18
Glæsileg 145 fm 4 herb. íbúð á jarðhæð í fjölbýli (lyftuhúsi) 
með stæði í bílageymslu. Tvö stór herbergi, stór og björt stofa 
og sjónvarpherb. Stór suðurverönd með fallegu útsýni. Parket 
og marmari á gólfum. Glæsileg sameign: Sundlaug, heitir pott-
ar, gufubað, tækjasalur og margt fl . Húsvörður. Gott aðgengi er 
að íbúðinni. Stutt í alla þjónustu.  

Verð 47,9 millj.

STÓRHOLT  MEÐ AUKAHERB.
Góð og mikið endurnýjuð 3ja herb. 81 fm íbúð á 1. hæð með 
aukaherbergi í kjallar með aðg. að wc. og sturtu. Í íbúðinni 
eru tvö svefnherb., baðherbergi, stofa og  eldhús með nýl. 
innréttingum. Parket á gólfum.  Lyklar á Gimli. 

Verð 19,4 millj.

BARMAHLlÍÐ - SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR
Falleg og mikið endurnýjuð 158 fm neðri sérhæð með bílskúr í 
þríbýli. Íbúðin er á tveimur hæðum. Þrjú stór herbergi og tvær 
stórar og bjartar stofur. Fallegar innréttingar. Glæsilegt baðher-
bergi. Parket og fl ísar á gólfum. Bílskúr er fullbúinn, fl ísalagður 
og með hurðaropnara.

Verð 32 millj. 

ÖGURÁS - GARÐABÆ TIL SÖLU EÐA LEIGU
Falleg 3ja herb. 95 fm efri hæð í fjórbýli með sér inngangi. Tvö 
stór herbergi og stór og björt stofa með fallegu útsýni. Fallegar 
innréttinar. Parket og fl ísar á gólfum.

LAUS FLJÓTLEGA. Upplýsingar gefur Sveinbjörn 
s: 892-2916 

HÓLMGARÐUR - EFRI HÆÐ
Falleg 95 fm 5 herb. efri hæð í fjórbýli með sérinngangi. Þrjú 
rúmgóð herbergi og tvær stórar og bjartar stofur. Fallegar 
nýlegar innréttingar í eldhúsi. Parket og fl ísar á gólfum. Fallegur 
garður. Björt og rúmgóð eign miðsvæðis í Reykjavík.

Verð 26,5 millj.

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

 Verð 33 millj.

ÁLFHÓLSVEGUR - EINBÝLI
Gott 186 fm tveggja hæða einbýlishús með innb. bílskúr á 
fallegum útsýnisstað í Kópavogi. Fimm svefnherbergi og tvær 
stofur. Nýlegar innréttingar. Glæsilegur garður. Flott staðsetn-
ing fyrir ofan götu og við opið svæði (Álfhól). Glæsilegt útsýni. 

Verð 41 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.

OPIÐ HÚS
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Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

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

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Fasteignasala/ Leigumiðlun

Suðurgata - Hf - Einbýli
Nýkomið glæsilegt  171,2 fm einbýli ásamt bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, hol, 
tvöfalda stofu, borðstofu, eldhús, baðherb. og fatageymslu. Í risi eru þrjú herb., 
baðherb. og fataherb.. Í kjallara er geymsla, þvottahús og stórt vinnuherb. Bílskúr 
32,7 fm með vinnuherbergi og salerni inn af. Fallegur gróinn garður. Verð 47 millj.

Lindarberg - Hf -  Sérhæð
Nýkomið í einkasölu glæsileg efri sérhæð með innb. bílskúr samtals 185 fm. 
Íbúðina er sérlega falleg í alla staði, vandaðar innréttingar og gólfefni, allt fyrsta 
fl okks. 4 svefnh. Frábær staðsetn. í Setbergslandi. Stórkostlegt útsýni. Verð tilboð.

Kirkjubrekka - Álftanes - Raðh
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilegt 164 fm raðhús á einni hæð með innb. 
26 fm bílskúr. Eignin er mjög vel staðsett í göngufæri við skóla, leikskóla, sundlaug 
og íþróttasvæði. Eignin skiptist í forstofu, hol, barnaherb., hjónaherbergi, baðherb., 
gang, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús/geymsla og bílskúr. Fallegar innréttingar 
og gólfefni eru parket og fl ísar. Eignin er laus strax. Verð 29,9 millj.

Furuvellir - Hf - Einbýli
Vel staðsett einbýli á einni hæð á þessum friðsæla stað í fl atahverfi nu í 
Garðabæ. Húsið er 156,5 fermetra einbýli á einni hæð ásamt 48,3 fermetra 
bílskúr samtals um 204.8 fermetrar. Húsið skiptist m.a. í forstofu, 3 svefnherb. 
Möguleiki á 4 svefnherg. Bjarta stofu og eldhús, sólskála og bílskúr og. fl .  
Glæsilegur garður. Þetta er fl ott eign sem vert er að skoða. V. 55,9 millj

Tjarnarbraut - Hf - Einbýli
Nýkomið í sölu einbýli/tvíbýli á tveimur hæðum samtals um 204,2 fm á fráb. 
stað við tjörnina í Hafnarfi rði. Eignin skiptist í forstofu, hol, gang stofu, borðstofu, 
eldh., baðherb., tvö herb. ásamt geymslul. Á neðri hæð er tveggja herb. íbúð með 
sérinng. og skiptist í forstofu, gang, eldhús, stofu, baðherb., herb., geymslu ásamt 
sameiginl. þvottah. Frábær staðsetn. Verð 45. millj. Uppl. Þorbjörn Helgi gsm. 8960058.

Breiðvangur - Hf - Raðhús
Nýkomið í sölu  sérlega fallegt raðhús á einni hæð með bílskúr samtals 171 fm. 
Frábær staðsetning í hrauninu í botlanga. Forstofa, hol. Stofa, borðstofa. Eldhús 
með borðkrók. Svefnálma með 4 svefherb.
Frábær staðsetn. í botnlanga. Verð 41,5 millj.

Smárafl öt - Gbæ - Einbýli
Sérlega vandað einbýlishús á einni hæð ásamt bílskúr samtals 226 fm með 
bilskúr. Eignin Forstofa, Hol, eldhús með borðkróki, stofa, borðstofa, baðherbergi, 
4-5 svefnherbergi, salerni. geymsla(fataherbergi) og bílskúr. Þetta er glæsileg 
eign sem vert er skoða. Skipti á minni eign skoðuð. Verð 52,9 millj

Stórglæsilegt 296,3 fm einbýlishús á tveimur pöllum þar með talinn 66,5 fm bílskúr (með gryfju). Búið að endurnýja mikið m.a. 
eldhús með nýrri viðbyggingu og sólskál. Nýir sólpallar, nýr rafmagnspottur. Lóð endurnýjuð (jarðvegur og dren).

Frábært verð 49,5 millj. Möguleiki á að taka minni eign uppí.

Marargrund - Garðabær

HÚSAVÍK -  GOTT ORÐSPOR -  TRAUST VIÐSKIPTI

LÆKKAÐ VERÐ

SANYL
ÞAKRENNUR

• RYÐGA EKKI
• PASSA Í GÖMLU RENNUJÁRNIN
• STANDAST ÍSLENSKT VEÐURFAR
• AUÐVELDAR Í UPPSETNINGU
• ÓDÝR OG GÓÐUR KOSTUR

Austurvegi 6 – Sími 482 4800 – www.arborgir.is

Dvergasteinar 4 Stokkseyri 
Mjög gott 202 m2 einbýlishús miðsvæðis 
á Stokkseyri. Húsið er allt hið vandaðasta 
og hefur ýmsa notkunarmöguleika. Lóðin 
er um 1.700 m2 og er öll frágengin. Nánari 
upplýsingar á skrifstofu. Verðtilboð

Kóngsvegur - Úthlíð 
Skemmtilegt og vel staðsett 53 m2 
sumarhús með góðu útsýni. 2 svefnherb, 
svefnloft, stofa, eldhús, góð verönd og heitur 
pottur. Verð 13,9 millj.

Reynivellir - Selfossi
Gott 272 m2 einbýlishús með bílskúr á glæsi-
legri lóð miðsvæðis á Selfossi. Eignin er mikið 
endurnýjuð með garði í sérflokki. Sjón er sögu 
ríkari. Skipti möguleg. Verð 46,9 millj.

Grenigrund- Selfossi
Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýlishús 
í grónu og vinsælu hverfi á Selfossi. 3 
herbergi, stór sólpallur, fullfrágegnin eign að 
innan sem utan. Verð 44,9 millj

Kóngsvegur - Úthlíð
Snyrtileg sumarhús á góðum stað með fall-
egu útsýni. Nýlegar innréttingar og gólfefni, 
sólpallur með heitum potti. Möguleiki á 
skiptum. Verð 13,4

Finnheiðarvegur-Grímsnesi 
Vel viðhaldið eldra sumarhús á eftirsóttum 
stað í Grímsnesi. Gróin og skjólgóð lóð.  
Verð 18,5millj.

Dvergasteinar- Stokkseyri
Reisulegt eldra 202 m2 einbýlishús á 2053 
m2 lóð á Stokkseyri. Húsið er byggt 1929 
en búið er að stækka það og endurnýja mjög 
mikið. Fallegt útsýni. Verðtilboð óskast.

Heiðarbær - Þingvellir 
Mjög gott eldra sumarhús á einstökum stað 
við bakka Þingvallavatns. Verðtilboð óskast. 
Frábært útsýni.

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Þorsteinn 

Magnússon

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður lögg. fasteignasali
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Nýbýlavegur – Nýbygging – stór-
glæsilegar íbúðir í lyftuhúsi til 
afhendingar strax.
Um er að ræða 4 íbúðir á 2 og 3 
hæð í nýju húsi. Eignirnar er frá  
112,5fm til 125,7fm, allar 3 herb. og 
einstaklega rúmgóðar með tvennum 
svölum. Möguleiki á að fá 34,0fm 
bílskúr eða 25,7fm stór geymsla/vin-
nuh. með íbúðunum. Innréttingar frá 
Axis. Gólfhiti, Ítalskar fl ísar á öllum 
gólfum. Innfelld lýsing í loftum. 
Verð frá : 35,0millj. 

NÝBÝLAVEGUR 54
Kópavogi, Stórglæsilegar íbúðir 

í nýju lyftuhúsi með bílskúr.

OPIÐ HÚS Opið hús milli 18.00 og 
19.00 í dag mánudag 

Leifur Aðalsteinsson löggildur fasteignasali. 

Suðurhlíð – 105 Reykjavík.
Erum með 4 íbúðir í sölu á einum 
besta stað í borginni. 
Tvær íbúðana er á jarðhæð og eru : 
101,6fm og 103,1fm.
Tvær íbúðana er á annari hæð og 
eru : 88,3fm og 98,3fm.
Allar íbúðirnar eru 3 herbergja með 
einstöku útsýni.
Öllum íbúðum fylgir stæði í 
bílageymslu. 
Verð frá : 39,9millj.

Tröllateigur 43 – 270 Mosf. 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 18-19.
Stórglæsileg 150fm 4ra herb. íbúð 
á 2 hæð í góðu fjórbýlishúsi á 
rólegum stað í lokuðum botnlan-
ga. Eignin skiptist í: Forstofu, hol, 
3 herbergi, fataherbergi, baðher-
bergi, eldhús, stofu/borðstofu, 
þvottahús og geymslu. Glæsilegar 
innréttingar og gólefni. V-38millj.
Benedikt og Þorbjörg taka vel á 
móti ykkur í dag milli kl : 18-19.

Skólastræti.
Einstök 151,7fm efri sérhæð 
ásamt risi á þessum góða stað í 
miðborginni.
Eignin skiptist í : forstofu, gang, eld-
hús, 3 stofur, 2 herbergi og salerni 
á neðri hæð. Efri hæðin skiptist í 
herberig, baðherbergi og mjög stórt 
opið rými. Eignin er mjög mikið 
endurnýjuð. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina

Mjög fallegt 188,0fm einbýlishús 
á einni hæð ásamt 47,6fm bíl-
skúr, samtals : 235,6fm.
Eignin skiptist í : Forstofu, gang, 3 
herbergi, stórar stofur, garðskála 
með heitum potti, wc, baðher-
bergi, þvottahús/búr og tvöfaldan 
bílskúr. Eignin er vel staðsett innst 
í botnlanga. Leiguverð : 230þús.
pr.mán. 3 mánaða bankatrygging 
skilyrði. 
Húsið er laust 1 sept.

Til sölu góður veitingarstaður í 
miðborginni.
Allar frekari upplýsingar veittar á 
skrifstofu í síma : 511-3101.

Er með góða 5 herb. íbúð í Austurbergi í makaskiptum 
fyrir sérbýli 40 til 50 m.

Útsýni og stór bílskúr skilyrði.
Upplýsingasími: 8933985

Austurberg - Makaskipti



BÍLAR &
FARATÆKI

SUBARU FORESTER SJÁLFSKIPTUR ÁRG. 
2003. SKOÐAÐUR. EKINN 154 Þ.KM. 
HVÍTUR. ÁSETT VERÐ 1290 ÞÚSUND. 
SKIPTI Á ÓDÝRARI HUGSANLEG. S. 
895 8956.

NISSAN MICRA SJÁLFSKIPTUR ÁRG. 
2004. EKINN 104 ÞÚSUND KM. 5 
DYRA. LITUR : GULLSANSERAÐUR. 
VERÐ 990 ÞÚSUND.

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

M.BENZ C180 8/2000 ekinn 148 þ.km 
Sjálfskiptur, Tilboðsverð 790.000.-

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

VW Passat VR6 4Motion (4X4) Trendline 
08/2000 allt nýtt í bremsum gott við-
hald, topplúga ofl. verð 840 þús.

Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 L 
03/1999 ek 156 þ.km , leður, lúga ofl 
GÓÐUR JEPPI ! verð 890 þús.

VW Transporter Double Cab Diesel 
vinnuflokkabíll (6 manna) árg 11/2002 
ek. 148 þ.km verð 790 þ.km.

VW Golf Comfort 4 Motion STW (4X4) 
árg. 2001 ek. 170 verð 590 þús.

Opel Mervia-A Enjoy 07/2005 ek 35 
þ.km verð 1190 þús ákv 750 þús

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

NÚ ER TÆKIFÆRIÐ!!! NISSAN SKYLINE 
R32 GTR ÁRG 90‘ek 20 þ.km 5 gírar. 
650rwhp BESTI 1/4 TÍMI 10.4@134 
Verð 3.500.000. Rnr.129547 ER Á 
STAÐNUM.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

Burðargrind fyrir mótorhjól úr alumi-
um. Fest aftan á. Allar festingar fylgja. 
Rampur til að keyra hjólinu upp á grind. 
Verð nú kr. 36.000kr.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Porsche Cayenne, árg2008, ek. 35þús.
km, sjálfsk, 290hö, leður, lúga, loft-
púðafj, BOSE, Stórglæsilegur umboðs-
bíll, hlaðinn aukabúnaði og lítur út 
sem nýr, Ásett verð 8990þús.kr, 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

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterkt Powdercoat WWW.duft.is 
Sími 512 4460.

Subaru Legacy 2002, sjálfskiptur ekinn 
170 þús. Góður bíll, þjónustubók, krók-
ur, ný skoðaður. Ásett verð 900 þús. 
Uppl. 899 4902.

Bílaútsölur framleiðenda í USA. Nú 
færðu nýjan eða nýlegan bíl á lækkuðu 
verði. Fáðu verðtilboð á netinu eða 
símleiðis. Eigum einnig heimkomna 
sýningarbíla með allt að 3ja milljón 
króna afslætti. Útvegum á betri verðum 
fólksbíla, jeppa og pallbíla frá Toyota, 
Ford, Dodge og öðrum helstu fram-
leiðendum. Hundruð ánægðra við-
skiptavina. www.islandus.com - Sími 
5522000

 0-250 þús.

Plexiform og bólstrun viðgerðir á 
sætum Dugguvogur 11 sími 5553344 
plexiform.is

 Bílar óskast

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

Golf, Polo, Micra eða
Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast lag-
færinga. Uppl. 772 5450.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Til sölu Yamaha Virago 1100 árg 1994 
ekið 10 þús. mílur. Lítur út eins og nýtt, 
ný dekk og ný skoðað. Skipti á fjórhjóli 
möguleg. Upplýsingar í síma 894-7890

Yamaha WR450 árg. 2005. Mikið end-
urnýjað. Verð 420 þús. Bragi 840-7031.

 Kerrur

Brimco kerrur.
Kerrubreidd 1,25m. Lengd 1,50-3,0m. 
13“ dekk. Verð frá 159.000 H.b.geta 
750kg. Yfirbreiðslur. Brimco ehf. 
Flugumýri 8, Mos 894-5111

 Fellihýsi

Palemino Yearling 2003
11.5 feta fellihýsi, fortjald, borð og stól-
ar. 2 sólarsellur. Verð 1 milljón. uppl. í 
s. 690 1348.

 Vinnuvélar

Hinar þekktu Tsurumi dælur í úrvali 
á lager. Skolpdælur Iðnaðardælur 
Verktakadælur IMPEX.is S. 534 5300.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

til sölu BAYLINER 175 3,0L m/
Kerru, GÓÐUR Í SJÓSTÖNG-
SVARTFUGLSVEIÐAR ER MEÐ 
YFIRBYGGÐU TJALDI. VERÐ 3,9milj. 
SKIPTI Á JETSKI, FJÓRHJÓLI, SNJÓSLEÐA 
EÐA PICKUP. S:773-0710

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00-
‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. 
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. 
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. 
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. 
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum 
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 
2284. www.carparts.is

partabílar.is 770-6400
Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 
98-03, dodge carvan 97, dodge neon 
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep 
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, 
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99-
01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, 
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, 
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

Varahlutir í Vitara árg. ‚97. MMC Space 
Wagon ‚97, Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, 
Hatcback ‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, 
Escord ‚98. Accent ‚95 & ‚97. Impreza 
‚99. Legacy ‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, 
Vento ‚97, Lanos ‚99, Elantra Wagon 
‚97, Civic ‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til 
niðurrifs. S. 896 8568.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 898 8835. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

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

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Kangoo 
& Skoda Oktavia ‚02. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Óska eftir tramp-
ólíni. Uppl. í s. 892 7852.

VW, Skoda, Audi, vara-
hlutir og viðgerðir 

 S: 534 1045
Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Sérhæfum 
okkur einnig í viðgerðum á sömu teg-
undum. Bílabúið, Suðurhella 10, Hfj.

Erum að byrja að rífa Pajero árg. ‚99 
2.5 diesel, Skoda Octaviu árg. ‚99 & ‚07 
diesel, VW Bora árg. ‚00 & ‚04, Terrano 
árg. ‚98, Kia Carnival árg. ‚00, Corolla 
árg‘. 99 og Polo árg. ‚07. Partahúsið S. 
555 6666.

ÞJÓNUSTA

 Sendibílaþjónusta

Ódýrir flutningar frá rvk-austfj.-ak er að 
fara austur með tóman sendibíl mið-
vikudaginn 25.08, get tekið búslóða-
vörur eða annað S:8996825

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagn-
ir, vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

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

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is


