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Fasteignamarkaðurinn kynnir 
vandað einbýlishús á einni 
hæð að Frjóakri í Garðabæ.

H úsið er 274,8 fermetrar á 
einni hæð með innbyggð-
um 36,3 fermetra bílskúr. 

Flísar og parkett er á gólfum en 
því fylgir einnig viðarverönd með 
heitum potti. Allar innréttingar í 
húsinu eru sérsmíðaðar úr hnotu 
og sprautulakkaðar. Granít er á 
borðum eldhúsinnréttingar og eyju 
sem og í stórum vaskborðum í bað-
herbergjum. Gólfhiti er í öllu hús-

inu en lofthæð er um 3 til 3,2 metr-
ar. 

Komið er inn í forstofu með fata-
skápum. Gestasalerni við forstofu 
er með glugga og skápum. Þvotta-
herbergi er innaf holi og er það með 
góðum innréttingum með vélum í 
vinnuhæð. Stofur og eldhús eru í 
einu stóru opnu rými með tveimur 
útgöngum á verönd. 

Í stofum er mjög stór viðar-
klæddur gasarinn með fjarstýr-
ingu. Fjögur stór parketlögð barna-
herbergi eru í húsinu sem öll eru 
með fataskápum. Stór hjónasvítan 
er flísalögð með miklum fataskáp-

um og útgangi á lóð. Sér baðher-
bergi er innaf hjónaherbergi með 
rennihurð á milli.

Sjónvarpsstofa ásamt vinnuað-
stöðu er á milli svefngangs og hols 
með rennihurðum í hvort rými. 
Stórt baðherbergi með glugga, stór-
um sturtuklefa og stóru baðkari. 

Úr þvottaherbergi er innangengt 
í flísalagðan bílskúr með góðum 
gluggum, göngudyrum, miklum 
hillum og rafmagnsopnari á bíl-
skúrshurð.

Lóð hússins er fullfrágengin með 
hellulagðri innkeyrslu og stéttum 
fyrir framan hús.

Vandað hús á einni hæð
Húsinu fylgir viðarpallur með heitum potti.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500

Óskum eftir 
fleiri eignum á söluskrá!
Erum allir mættir aftur eftir sumsrfrí og klárir í slaginn.  
Bjóðum góða þjónustu og vandaða vinnu  hvort sem 
er verðmöt,  aðstoð við kaup eða  sölu fasteigna. 
Hringdu núna og skráðu eign þín í sölu hjá okkur.
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lögg. fasteignasali
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Hilmarsson
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Einar
Guðmundsson
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Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

sími 483 5800

Soffía Theodórsdóttir , löggiltur fasteignasali.
Freydís Þrastardóttir, löggiltur fasteignasali.

Valsheiði, Hveragerði
5 -6 herb. einbýli með um 28fm stórum 
bílskúr. Sérlega vel skipulögð eign með 
4 herb. auk sjónvarpshols. Stofa og eld-
hús í sama rými. Tvö baðh., annað innaf 
hjónah. og þar er stórt nuddbaðkar. Að 
utan vantar upp á frágang á klæðningu, 
þaki og lóð og eins vantar upp á lokafrá-
gang að innan.
Skipti eru möguleg á ódýrari eign á 
Höfuðborgarsvæðinu. 

Hveragerði

Austurmörk 4, Hveragerði, www.byrfasteign.is

Valsheiði, Hveragerði
Fallegt 4ra - 5 herbergja einbýlishús 
með um 50fm innbyggðum bílskúr, 3 
herbergi, stofa og sjónvarpshol. Hellu-
lagt bílaplan, verönd fyrir framan og 
aftan hús, heitur pottur og fullfrágengin 
lóð. Eignin er staðsett innst í botnlanga 
með grænu svæði í kring. 
Skipti eru möguleg á ódýrari eign á 
Höfuðborgarsvæðinu.

Borgarheiði, Hveragerði
Snyrtilegt og mikið endurnýjað parhús 
með 24fm bílskúr. Herbergin eru 3 þ.e. 
2 svefnherbergi og eitt herbergi innaf 
sólstofu.
Eignin hefur alla tíð fengið gott 
viðhald og er með fallegum garði.
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ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Langalína- Sjálandi Garðabæ. 3ja herb.
Falleg og vönduð 115,5 fm. 3ja herb. íbúð á 3. hæð í vel staðsettu fjölbýli í  Sjálandinu. 
Sér stæði í bílageymslu.  Stórt opið eldhús með eyju. Rúmgóð og björt stofa. Flísalagðar 
svalir til austurs. 2 svefnherbergi með góðum skápaum. Næturlýsing í gólfum og 
veggjum. Innfelld lýsing í loftum að hluta.
Verð 32,9 millj.

Skúlagata- 2ja herb. 
útsýnisíbúð.
Falleg og vel skipulögð 63,6 fm útsýn-
isíbúð með sér stæði í bílageymslu fyrir 
60 ára og eldri. Yfirbyggðar opnanlegar 
svalir til vesturs. Gríðarlegt útsýni til 
vesturs yfir borgina og að Snæfellsjökli. 
Þvottaherb./geymsla innan íbúðar. 
Verð 21,3 millj.

Sóleyjargata- 
efri hæð og ris
Efri hæð og ris í tvíbýlishúsi á þessum 
eftirsótta stað í  miðborginni. Á 
hæðinni eru m.a. þrjár samliggjandi 
stofur, eldhús og gesta snyrting. Í risi 
eru 3-4 herbergi og baðherbergi auk 
geymsluriss. Svalir út af borðstofu í 
suður. Gott útsýni er úr risinu m.a. yfir 
háskólasvæðið. Falleg ræktuð lóð með 
háum trjám.
Laus til afhendingar strax.

Bragagata- laus strax.
2ja - 3ja herb. risíbúð í góðu fjöleignar-
húsi í Þingholtunum.
Laus til afhendingar strax. 
Verð 9,9 millj.

Barónsstígur. 4ra herb.
Góð 4ra herb. 92,0 fm íbúð á 2. hæð í 
góðu steinhúsi í miðborginni.  Íbúðin er 
mikið endunýjuð m.a. eldhús, baðher-
bergi og gólfefni að hluta. Samliggjandi 
stofur, opið eldhús, 2 rúmgóð herbergi 
auk herbergis við inngang íbúðar. Sér 
geymsla í kj.
Laus fljótlega. Verð 26,5 millj.

Hverfi sgata- 4ra herb.
Vel skipulögð 87,7 fm 4ra herb. íbúð 
á 3. hæð auk sér geymslu í kjallara 
í góðu steinhúsi. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð m.a. gólfefni, innréttingar 
og hurðir og skiptist í hol, samliggjandi 
bjartar stofur, eldhús með fallegri-
innréttingu, 2 herbergi og flísalagt 
baðherbergi.
Verð 21,9  millj.

Austurbrún. 2ja herb.
Falleg og mikið endurnýjuð 2ja 
herb. 47,6 fm. útsýnisíbúð á 6. hæð í 
fjölbýlishúsi við Laugardalinn. Nýleg 
eikarinnrétting í eldhúsi.  Svalir út af 
stofu til vesturs, fallegt útsýni. Hús 
nýlega viðgert og málað að utan. Verð 
14,7 millj.

Öldugata. 2ja herb.
Mikið endurnýjuð 48,9 fm 2ja herb. 
íbúð í kjallara með sérinngangi. Íbúðin 
skiptist í stofu/eldhús, 1 svefnherbergi 
og  baðherbergl með sturtu og þvotta-
aðstöðu. Geymsla við inngang.  
Verð 14,0 millj.

Hringbraut. 3ja herb. auk 
herb. í risi.
Falleg  91,2 fm íbúð á 3. hæð að meðt. 
6,1 fm herb. í risi og sér geymslu. Eignin 
er með glugga á þrjá vegu og því björt. 
Suðursvalir út af stofu. 
Nýlegt eikarparket er á öllum gólfu, 
utan baðherbergis. Sér herbergi í risi 
með aðgangi að snyrtingu. Skóli og 
þjónusta í aðra þjónustu.
Verð 21,5 millj.

Háaleitisbraut.4ra herb.
Falleg 88,3 fm 4ra herb. íbúð auk sér geymslu í kj. Stofa með útgengi á svalir til suðurs, 
3 herbergi og eldhús með góðri borðaðstöðu og útg. á svalir. Húsið var tekið í gegn að 
utan fyrir nokkrum árum sem og sameign. Nýlegt gler í gluggum íbúðarinnar.
Verð 21,5 millj. 

Eskihlíð- 4ra herb. ásamt bílskúr.
Falleg og þó nokkuð endurnýjuð 79,0 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð auk 34,2 fm bílskúrs 
í Hlíðunum.  Nýlegar innréttingar og vönduð tæki í eldhúsi. Rúmgóð og björt stofa. Sér 
svalir til vesturs á stigapalli fyrir framan íbúð.  Í litlum hluta bílskúrs eru leigutekjur af 
símstöð kr. 55 þús. pr. mán., en samt vel nothæfur sem bílskúr. Hluti bílskúrs er í<B>Afar 
vel staðsett eign með tilliti til fjarlægðar frá leikskóla og skóla. 
Verð 26,9 millj.

Blikanes-Garðabæ 
Glæsilegt 265,0 fm einbýlishús á einni og hálfri hæð með innb. einföldum bílskúr á 
þessum eftirsótta stað á sunnanverðu Arnarnesinu. Húsið var mikið endurnýjað árið 2005 
á vandaðan og smekklegan og skiptist m.a. í samliggjandi bjartar stofur, 4 svefnherbergi, 
stórt eldhús með miklum hvítum sprautulökkuðum innréttingum og 2 baðherbergi. Hús 
að utan endurnýjað. Falleg ræktuð lóð sem hefur verið mikið endurnýjuð m.a. hellulögn 
og lýsing.  Stór ný verönd með heitum potti.

Brekkugata – Akureyri. 
3ja herb.
4ra herb. risíbúð í fallegu húsi við 
Brekkugötu á Akureyri. Húsið var mikið 
endurnýjað árið 1995 m.a. gler, gluggar, 
rafmagnslagnir o.fl.  Nýlegar innréttingar 
í eldhúsi. Þrjú svefnherbergi. Falleg 
ræktuð lóð.  Laus fljótlega. Nánari uppl. 
á skrifstofu.

Kaplaskjólsvegur – 
4ra herb.
4ra herb.116,7 fm  á 4. hæð í lyftuhúsi 
með tvennum svölum og miklu útsýni 
til sjávar og yfir vesturborgina. Stórar 
stofur, eldhús, stórt baðherbergi og 
svefnherbergi. Sameiginlegt þvottahús 
á hæðinni og sameiginlegt gufubað 
og líkamsræktarherbergi á 7. hæð auk 
þakgarðs. Hús að utan nýlega viðgert 
og málað.
Verð 29,0 millj.

Ásvallagata – 3ja herb.
Falleg og vel staðsett 77,4 fm 3ja herb. 
íbúð á 1. hæð í góðu steinhúsi í gamla 
vesturbænum. Uppgerðar innréttingar 
í eldhúsi, samliggjandi bjartar stofur 
með rennihurð á milli og rúmgott 
svefnherbergi.  Falleg ræktuð baklóð 
með hellulögn.
Verð 21,9 millj.a

Nýtt endaraðhús við Fossahvarf- Kópavogi
Skipti möguleg á minni eign.
Húsið er 223,0 fm. að meðtöldum 29,0 fm bílskúr og er í dag fullfrágengið að utan. 
Að innan er húsið tilbúið til spörslunar.  4 – 5 svefnherbergi, sjónvarpsstofa, stofa með 
útgangi á stórar svalir. Eignin er vel staðsett innarlega í botnlanga með útsýni m.a. yfir 
Elliðavatn.  Lóð frágengin.  Stutt í skóla og þjónustu. Áhv. hagstæð lán.
Verð 39,8 millj.

Hagafl öt – Garðabæ
Fallegt og vel skipulagt 137,5 fm einbýlishús auk um 18,0 fm sólskála, 45,0 fm bílskúrs 
og um 7,5 fm sólstofu á þessum eftirsótta stað.  Húsið hefur verið nokkuð endurnýjað 
og skiptist m.a. í samliggjandi stofur með útgangi í sólskála, eldhús með nýlegum 
innréttingum, 4 herbergi og baðherbergi. Á baklóð eru stórar hellulagðar – og 
viðarverandir með skjólveggjum og rúmgóðri geymslu. Innkeyrsla og  stéttar fyrir 
framan hús eru nýlegar.
Verð 52,0 millj.<BL>

RAÐHÚS/ PARHÚS ÓSKAST Í GARÐABÆ Í SKIPTUM FYRIR GÓÐA 3JA HERB. ÍBÚÐ Í SJÁLANDI MEÐ STÆÐI Í BÍLGEYMSLU.

Gerðhamrar- efri sérhæð.
Glæsileg 161,5 fm efri sérhæð í tvíbýlishúsi í suðurhlíðum Hamrahverfis auk 31,5 fm bíl-
skúrs.  Hæðin skiptist í forstofu, hol, samliggjandi borð- og setustofu með arni, rúmgott 
eldhús, 3 herbergi, baðherbergi, þvottaherbergi og gestasnyrtingu.  Hátt til lofts í stofu 
og eldhúsi. Stórar suðursvalir og þaðan á timburverönd í garði. Glæsileg eign á rólegum 
og skjólsælum stað. 
Verð 44,9 millj.

Seilugrandi-  4ra herb.
Góð 87,0 fm 4ra herb. endaíbúð með sérinngangi af svölum og sér stæði í bílageymslu í 
fjölbýlishúsi í vesturbænum. Stofa með útgangi á svalir til suðurs. Þvottaaðstaða á bað-
herbergi. Eldhús með hvíttuðum innréttingum og góðri borðaðstöðu.  Tvö svefnherbergi 
með fataskápum auk lítils herbergis innaf stofu.
Verð 19,9 millj.

Holtás-Garðabæ.
Glæsilegt 205,5 fm einbýlishús á fallegum útsýnisstað við opna svæðið í Ásahverfinu.  
Húsið er innréttað  á vandaðan og smekklegan hátt. Allar innihurðir og innréttingar eru 
úr hlyni og gólfefni eru náttúruflísar og parket.  Stofur með gólfsíðum gluggum, arni 
og útgangi á tvennar svalir. Stór eyja í eldhúsi og vönduð tæki. Sjónvarps- og setustofa 
með arni. 4 svefnherbergi. Afar fallegt útsýni úr stofum yfir hraunið, til sjávar og að 
Snæfellsnesi. Lóð með hellulögðum veröndum. 

Ingólfsstræti- skrifstofuhæð til leigu
Til leigu 160,1 fm vönduð skrifstofuhæð og ris í hjarta miðborgarinnar. Eignin skiptist í 
stórt opið vinnurými, stóra skrifstofu, rúmgott fundarherbergi, geymslu/skrifstofu, eld-
hús og salerni. Á millilofti er rúmgott opið vinnurými með góðum gluggum og aðstöðu 
fyrir amk. 4 starfsmenn. Nánari uppl. á skrifstofu. 

Til leigu
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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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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

:: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk
Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is
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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

Laugavegur 28A - opið hús í dag 

Fallegt ca 170 fm endaraðhús á tveimur hæðum með innb. bílskúr. Húsið sem er vel staðasett 
við jaðarlóð er  með frábæru útsýni. Fallegur garður með afgritri verönd. Stutt í alla þjónustu 
svo sem skóla, leikskóla og íþróttir.  Verð 39,9 millj. 

Vörðuberg í Hafnafirði - Mjög gott fjölskylduhús 

Laufengi- Gott verð 
Björt og falleg ca 111 fm íbúð á 2. hæð. í 
fjölbýlishúsi í Grafarvogi. Þrjú stór og góð herbergi 
og stofa með fallegu útsýni. 
Húsið nýlega viðgert og málað að utan. Íbúðin 
getur verið laus við kaupsamning.  Verð 22,9 millj.

4ra til 7 herb.

Bólstaðarhlíð með bílskúr 
Björt og góð 3-4 ja herb. íbúð með bílskúr og góðum 
stað í Hlíðunum. Frábært útsýni.  Verð 21,9 millj.

Sumarhús Þórisstöðum-Grímsnesi: 
 Nýtt, ónotað vandað, ca. 87 fm. heilsárshús á 
góðum stað í námunda v. Sólheima í Grímsnesi. 
Þrjú svefnherbergi og hátt risloft. Góð staðsetning 
þar sem stutt er í sunlaug á Minni-Borg, golfvelli , 
menningu í Skálholti og margt fleira.  Gott verð

Sumarhúsin seljast hjá Fold 

Einbýli-Bergsmára Kópavogi: 
 Ca. 252 fm. gott einbýlishús á 2 hæðum á frábær-
um útsýnisstað í Kópavogi. Innbyggður bílskúr, 4 
rúmgóð svefnherbergi, parket á gólfum, rúmgott 
og vandað baðherbergi.   Skipti á minni eign 
möguleg, Verð 55,9 millj. 

Tvær sumarhúsalóðir fyrir eina : 
 Tvær samliggjandi sumarhúsalóðir  samtals 14.000 
fermetrar við eina fallegustu bergvatnsá landsins. 
Liggja í útjaðri skipulags  með miklu óbyggðu rými 
á þrjá vegu. Einstök náttúra og fjallasýn . Samtals 
1,4 ha. sem fást á verði einnar venjulegrar lóðar. 

Logafold 
 Stórglæsilegt 281 fm raðhús á sólríkum stað.Fimm 
svefnherbergi og stórar stofur með mikilli lofthæð. 
Fallegt eldhús með vönduðum tækjum og háfi. Tvö 
vel búin baðherbergi, Stór verönd og heitur pottur. 
Sérlega falleg og vönduð eign. 

3ja herb.

Rauðalækur-sérinngangur: 
 Ca. 73 fm björt og falleg íbúð í kjallara v. Rauðalæk. 
2 svefnherbergi, stofa m. parketi, bað og eldhús. 
Falleg vel viðhaldin eign á góðum stað. Möguleg 
skipti.  Verð 17,9 millj. 

Skildinganes í Skerjafirði-Sérinngangur 
 Ca..85 fm 3ja herbergja íbúð með á 1. hæð í 
tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað í Skerjafirði. 
Íbúðin er laus fljótlega .  Verð 17,9 millj.</b> 

Ca. 135 fm fallegt hús sem stendur milli Laugavegar og Grettisgötu. Húsið var endurbyggt árið 
1999 á mjög smekklegan hátt. Á hæðinni eru stofur og 1 herbergi, eldhús og bað og í risinu 2 
svefnherbergi og vinnuherbergi . Þar eru líka stórar svalir Séríbúð er í  kjallara.  Verð 34,9 millhj. 
Opið hús er á eigninni í dag milli kl. 18 og 19. Verið velkomin! 

OPIÐ HÚS

2ja herb.

Öldugrandi 
 Björt og góð 2ja herbergja íbúð á 2.hæð með stæði 
í bílageymslu.
Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. 
 Verð 17,5 millj.

Háaleitisbraut -önnur hæð: 
 Ca. 94 fm. vel skipulögð íbúð á annari hæð á rólegum 
stað við Háaleitisbraut.  Tengt f. þvottavél á baði. Stórar 
suðursvalir. Þetta er íbúð á besta stað norðanmegin við 
Háaleitisbraut.   Verð 19, 5 millj. 

OPIÐ HÚS mánud. 30.ágúst kl. 17:30-18:30 
Um er að ræða 3ja eða 4ra herb. íbúðir frá um 118 til 
170 fm að stærð, verð frá 28.8 milljónir. Tvær pent-
house íbúðir óseldar! Allar íbúðir bjartar og opnar með 
tvennar svalir og flestar með tvö bílastæði Í bílakjallar 
hússins. Skemmtilegar íbúðir í vel heppnuðu fjölbýlishú-
si. Stutt í skóla og almenna þjónustu í Garðabæ. Nánari 
uppl. Sigurður gsm: 898-6106 eða sg@fasttorg.is 

OPIÐ HÚS mánud. 30.ágúst kl.18:00-18:30
Vel skipulagt 6-7 herbergja einbýlishús við Álmakór 16. 
Húsið er staðsett á frábærum útsýnisstað við golfvöll 
Garðabæjar & Kópavogs ... Húsið er á tveim hæðum. 
Gólfefni og innréttingar í húsinu eru bráðabirgða nema á 
baðherbergjum þar sem búið er að flísaleggja gólfin. 
Nánari uppl. Gunnar í gsm: 822-3702 eða 
gunnar@fasttorg.is 

OPIÐ HÚS mánud. 30.ágúst 2010 kl. 17:30-18:00
Falleg hæð með sérinngangi og tvöföldum 52,8 fm 
bílskúr á besta stað í Laugarásnum. Tvennar svalir og 
góður garður. Eign sem bíður uppá marga möguleika. 
Nánari upplýsingar veitir Dórothea í síma 898 3326 eða 
dorothea@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 30.ágúst kl. 18:30-19:00
Falleg eign á friðsælum stað með 53 fm bílskúr og 
aukaíbúð í kjallara. Fjögur herbergi og sjónvarpshol á 
efri hæð, tvær stofur, arin og eldhús á miðhæð með 
útgengi út í fallegan gróðinn garð. 
Nánari upplýsingar veitir Dórothea gsm.898 3326, 
dorothea@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 30.ágúst kl. 17:30-18:00
Virkilega fín 4ra herbergja íbúð á 2. hæð m/aukaherbergi 
í kjallara í klæddri blokk.Falleg nýleg eldhúsinnrétting. 
Rúmgóð stofa og 3 svefnherbergi á hæðinni og aukaher-
bergi í kjallara með aðgengi að snyrtingu sem hentar vel 
til útleigu. Nánari uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698-7695 
eða jkt@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 30 ágúst kl 17.30-18.00
Fallegt og vel skipulagt parhús á frábærum stað í 
Rimahverfi Grafarvogs. Húsið er á tveimur hæðum 
með 4-5 svefnherbergjum, stórri hellulagðri verönd 
og afgirtum garði. Innbyggður bílskúr. Eignin er mjög 
vel staðsett neðarlega í rólegum botnlanga. Örstutt er 
í skóla og leikskóla. Nánari uppl. Berglind Hólm gsm 
694-4000 eða berglind@fasttorg.is.

OPIÐ HÚS mánud. 30 ágúst kl 17.30-18.00
Fallegt og bjart 250fm einbýlishús á einni hæð ásamt tvöföldum 
bílskúr á stórri eignarlóð á Arnarnesinu. Arkitekt: Kjartan Sveins-
son. Íbúðarrýmið er 198,0fm og bílskúr 52,0 fm. Innaf eldhúsi 
er gott búr, svefnherbergi eru 3 og eitt með fataherbergi. Tvær 
stofur með fallegum arni eru í húsinu sem er vel byggt og á 
frábærum stað þar sem göngufæri er í Sjálandsskóla.
Ýmiss skipti koma til greina. Nánari uppl. Hafdís gsm 895-
6107 eða hafdis@fasttorg.is

Pantið skoðun í síma 895-6107
Mjög fallega hannað 7 herbergja einbýlishús með sól-
skála og heitum potti. Húsið er á einni hæð og allir glug-
gar hússins eru gólfsíðir. Þakið er endurnýjað og húsið 
nýmálað að utan. Möguleiki er að hafa 6 svefnherbergi. 
Mjög fallegur gróður umlykur eignina. Nánari uppl. 
Hafdís gsm. 8956107 eða hafdis@fasttorg.is

Hraunbær 6 – 110 Rvk. Hrísrimi 25 – 112 Rvk. Hegranes 11 – 210 Gbæ Byggðarholt 2 – 270 Mos. 

Mýrarsel 3 – 109 Rvk.Dragavegur 4 – 104 Rvk. Álmakór 16 – 201 Kóp.Langalína 2 – 210 Gbæ.

Stærð: +121 fm – Herbergi: 3-4

28.8 m.

Stærð: 320 fm – Herbergi: 6-7

59.9 m. 34.9 m. 54.9 m.

22.9 m. 43.9 m. 59.9 m. 49.9 m.

Stærð: 292,9 fm – Herbergi: 6-7Stærð: 174,7 fm – Herbergi: 4-5

Stærð 228,5 fm – Herbergi: 7Stærð: 250,0 fm – Herbergi: 6Stærð 180,7 fm – Herbergi: 5Stærð: 117,6 fm – Herbergi: 5

SELD
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Þorláksgeisli
Glæsileg 117 fm 4ra 
herbergja
Frábær staðsetning
Lyftuhús
Tvennar svalir
Stæði í bílageymslu
Vönduð eign

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

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

Viðjugerði
Glæsilegt einbýli
Miðsvæðis í Reykjavík
Innst í botnlanga
3ja herbergja aukaíbúð
Innbyggður bílskúr
317,5 fm skv. FMR

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

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

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

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

Langholtsvegur
3ja herbergja risíbúð
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
SKIPTI Á STÆRRI EIGN
OPIN STAÐSETNING

Háteigsvegur
77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
Fallegt hús

Eiðistorg
Frábærlega staðsett
íbúð í fjölbýli á Seltjarnar-
nesi. 183 fm og skiptist í 
tvær íbúðir 5 herbergja og  
2ja herbergja.
Skipti á minni koma til 
greina.
Frábært útsýni

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

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, Fossvogi eða 
við Laugardal  Kaupverð má vera allt að 150 millj-
ónir.  Allar nánari upplýsingar veitir Þröstur Þór-
hallsson 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 Kórahverfinu
skiptum fyrir 3ja herbergja íbúð í Tröllakór sem 
hluta af greiðslu.   Nánari upplýsingar veitir 
Óskar R. Harðarson  í síma 661-2100

Gvendargeisli
Glæsilegt 309 fm ein-
býlishús, frábærlega vel 
staðsett. Gert er ráð fyrir 
tveimur íbúðum í húsinu 
auk 45,8 fm bílskúrs, Mikil 
lofthæð, gott skipulag, 
húsið er nánast fullbúið að 
utan, en fokhelt að innan.

Gullengi
3ja 4ra herbergja íbúð
2h í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag <B>V. 24,9 
m.<B> 7772

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

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

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

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

Íb

Óskum
fm auk 
laus fljó
Harðars

Óskum

Óskum
eða Gra
Eðvarð

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

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

4-5herb v. 24,9 m.

4ra v. 26,9 m.

3ja v. 36,0 m.

5heb v. 33,0 m.

4ra v. 22,5 m.

Einbýli v. 82,0 m.

Einbýli v. 68,5 m.

3ja v. 31,0 m.

Einbýli v. 41,5 m.

3ja v. 20,9 m.

4ra v. 25,9 m.

4ra v. 23,5 m.

5herb v. 35,7 m.

3ja v. 21,5 m.

2ja v. 14,90 m.

Hæð v. 18,9 m.

3ja v. 19,1 m.

e.sérhæð v. 42,5 m.

3ja v. 19,9 m.

2ja v. 25,5 m.

 Raðhús v. 47,5 m.

4ra v. 18,4 m.

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

Ásbrekka 3
Glæsileg 3ja herbergja
Stærð 88,5
Jarðhæð með sérinngang
Fjórbýlishús 70 fm verönd
Eign í sérflokki m.

3ja v. 23,5 m. Sérhæð v. 30,9 m.
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Sunnuflöt
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. Eignin snýr 
til suðurs. 

Andrésbrunnur
Falleg 96 fm 3ja herbergja
Efsta hæð
Lyftuhús
Stæði í 3 bíla bílageymslu

Engjavellir
Stór og björt 5 herbergja
Stærð 158 fm
***NÁNAST YFIRTAKA***
Stór verönd
Jarðhæð
Sérinngangur

Ljósavík
Falleg og björt 3ja 
herbergja
Stærð 96,9 fm
Sérinngangur
Tvennar svalir
Glæsilegt útsýni
Stutt í alla þjónustu

Arnarhraun
Ódýr 3ja herbergja
107 fm íbúð á jarðhæð
Mikið endurnýjuð
Ódýrara en að leigja 

Laugateigur
Glæsileg 78 fm íbúð 
þríbýlishús
Mikið endurnýjuð

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

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

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

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

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

569-7000 |  miklaborg. is

búðarhúsnæði óskast

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

ótlega.  Nánari upplýsingar veitir Óskar R.
son í síma 661-2100.

 eftir eignum með miklu áhvílandi.

 eftir 3ja herbergja íbúð með bílskúr í Árbæ 
afarvogi.  Nánari upplýsingar veitir Heimir 
sson 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

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 

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

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

Einbýli v. 65,0 m. 4ra v. 30,9 m.

3ja v. 15,4 m.

Einbýli v. 48,5 m.

5herb v. 31,9 m.

3ja v. 22,9 m.

3ja v. 22,8 m.

3ja v. 22,5 m.

3ja v. 18,40 m.

Sumarhús v. 24,9 m.

Hæð v. 37,5 m.

Einbýli v. 30,0 m.

3ja v. 23,0 m.

Einbýli v. 64,9 m.

sumarhús v. 38,4 m.

Einbýli v. 60,0 m.

Skráðu eignina þína í innlit

Deildarás
Fallegt 270 fm einbýli
Fimm góð svefnherbergi
Þrjár stofur
Fallegur garður
Vel viðhaldið hús í góðu 
hverfi V. 60,0 m. a 8302
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Kvennhjólaklúbburinn Skutlurnar eru í húsnæði frá Eik sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. Við bjóðum
m.a. húsnæði fyrir tryllitæki og töff áhugamál. Einnig er í boði húsnæði fyrir verslanir, lagerhald, skrifstofur, veitinga-
og skemmtistaði og margt fleira. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur er Eik
með rétta kostinn fyrir þig.

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200.
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Kársnesbraut - einbýli á 
flottum útsýnisstað.
Fallegt og velviðhaldið 168 fm ein-
býli á einni hæð ásamt 43 fm bílskúr 
(þriggja fasa rafmagn)., samtals 211 
fm. Nýlegt þak. Lóðin er gróin og í 
góðri hirðu, fallegir göngustígar, lítið 
garðhús. Hellulögð heimkeyrsla. 
V. 45,9 m. 5933

Völvufell - endaraðhús á 
einni hæð ásamt bílskúr.
Endaraðhús á einni hæð, 126,9fm 
ásamt 23,5fm bílskúr.samtals 
150,4fm. Góðar stofur. 4 herrbergi. 
Fallegur gróin suðurgarður. Þægileg 
eign á góðu verði.
V. 34,9 m. 6098

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. 2 svalir, suður 
og vestur og frábært útsýni. Á efri 
hæð er stór setustofa með arin. 6087

Hafnarfjörður - 3ja herbergja 
við Suðurgötu.  
ca 85 fm 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 innréttingum, Hagstæð 
áhvílandi lán. V. 21,9 m. 5343

Lómasalir- Kópavogur
Falleg 3ja herb. ca.91 fm íbúð á 
annarri hæð í nýlegu lyftuhúsi. Stutt 
í skóla, leikskóla, íþróttamiðstöð og 
sundlaug.Möguleg yfirtaka á láni.
 V. 22,5 m. 5914

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. 60277

Veghús - lyftuhús /bílageymsla
Laus við kaupsamning. Stór 3ja 
herbergja 101,4fm íbúð á 5. hæð í 
lyftuhúsi, ásamt 13,4fm sérmerktu 
stæði í lokaðri bílgeymslu,  Þvotta-
hús í íbúð. Gott útsýni. 
V. 21,3 m. 57086

Árbær - 110 Reykjavík - ein-
býli á einni hæð.
Mjög gott einbýli á einni hæð við 
Þykkvabæ í Árbæ, húsið er um 150 
fm auk góðs bílskúrs, samtals um 
190fm. Góðar stofur. 3 til 5 herbi. 
Glæsilegt eldhús. Stór og afar skjól-
góður garður með sólpalli, heitum 
potti og skjólveggjum. Frábær 
staðsetning. V. 58,0 m. 6092

Parhús við Lynghóla í Garða-
bæ. Lánayfirtaka möguleg.
Vel staðsett 198 fm parhús á 2 hæð-
um með sérstæðum  34 fm góðum 
bílskúr. Stutt í skóla, íþróttahús og 
aðra þjónustu. Hagstæð áhvílandi 
lán - nánast hægt að yfirtaka án 
útborgunar. Fullbúið og gott hús. 
5667

Akranes - raðhús- Beykiskógar
Trésmiðjan Akur ehf byggir 
raðhús við Beykiskóga á Akranesi. 
Hver íbúð er um 150 fm með 3 
sv.herbergjum. Innbyggðir bílskúrar. 
Tilbúin til afhendingar strax. Fullbúin 
að utan og tilbúin undir tréverk að 
innan. Verð frá 29,9 millj. 5899

3ja herbergja í Hraunbæ 
- 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

Hæðargarður - efri hæð/ 
sérinngangur
3ja herb. efri sérhæð ásamt óinn-
réttuðu risi Íbúðin er í dag skráð 
75,9fm en stækkun á gólfplássi 
íbúðar við hækkun á þaki með 
stórum kvistum í norður og suður 
gæfi hugsanlega 2-3 herbergi auk 
sjónvarpshols og baðherbergis. 
V. 20,8 m. 5929

Auðbrekka- Kópavogur 
2 ósamþykktar uppgerðar íbúðir 
á efri hæð, inngangur frá Löngu-
brekku. Íbúðirnar eru 68 fm og 72 
fm, báðar með sérinngangi. stærri 
íbúðin er 3ja herbergj með sér-
þvottahúsi en minni íbúðin er 2-3ja 
herbergja með lögn fyrir þvottavél á 
baði. Áhv. langt.lán ca.18,5mlj. Ýmis  
skipti. V. 26,2 m. 5850

Syðri Brú - Grímsnes. 
Glæsilegt heilsárs orlofshús ásamt 
tilheyrandi ca 7.000 fm eignalandi 
á góðum útsýnisstaði í landi Syðri-
Brúar í Grímsnesi. Að utan er húsið 
nálægt því að vera fullbúið, inni eru 
komnir milliveggir, búið að einangra 
og plasta. Hluti lagnakerfis er frá-
gengin og rafmagn komið í hús. 
V. 13,5 m. 6057

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

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

BARNAHÚS 2,1m²

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/

1
0

-1
3

kr. 139.900,- 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

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 7,2m²
kr. 339.000,- án/fylgihluta
kr. 359.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

Lækkað verð

Sértilboð
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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

fhending strax.

Furugerði v. Álmgerði •  Sími 588-2030  •  Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

RÉTTARHOLTSVEGUR – 108 RVK 
Raðhús um 100 fermetrar í 
efstu húsarjöðinni við 
Réttarholtsveg – gott útsýni.
Húsið er mjög vel umgengið 
og mikið endurnýjað.  
Í húsinu eru 3 svefnherbergi.
Sérmerkt 2 bílastæði beint 
framan við húsið.
Til afhendingar við 
kaupsamning.
Verð 26 milljónir.

Góð 3ja herbergja 79 
fermetra íbúð á 3ju hæð 
(efstu hæð).  
Mjög gott útsýni 
yfir borgina.  Íbúðin er mikið 
endurnýjuð, björt og falleg.
Verð 15,5 milljónir

Mjög vandað tveggja hæða 
einbýlishús 227 fm auk þess 
bílskúr 43 fm. með gryfju. 
Í húsinu eru 6 stór svefnh. og 
góðar stofur, stórt eldhús o.fl. 
Auk þess er 50 fm hobbyrými 
til viðbótar. Innréttingar og 
gólfefni eru nýleg.  Auðvelt er 
að gera íbúð á neðri hæðinni.  
Fallegur garður með verönd.
Húsið er sem nýtt. Skipti á 
minni eign koma vel til greina.

ÞÓRUFELL – 111 RVK 

LJÁRSKÓGAR 109 – RVK

SÍÐUMÚLA 33 108 REYKJAVÍK SÍMI: 588-9490

SKÓLAGERÐI - 
VESTURBÆR KÓPAVOGS
Fallegt og mikið endurnýjuð 120 
fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, 
ásamt 32 fm bílskúr. Sér 
geymslur og þvottahús samt. ca 
25 fm. Verð 36,9 m. 
Skipti á rað,par eða einbýlsihúsi 
allt að 50 m koma til greina.

S IG R Ú N G ISSU R AR DÓT T I R  LÖGG .  FASTE IG NASAL I
w w w. l yng v ik . i s  •  l yng v ik@lyng v ik . i s

BARÐAVOGUR - 
3 JA HERBERGJA.
Mjög góð og mikið endurnýjuð 
80 fm 3ja herbergja íbúð með 
sér inngangi. áhv. 15,5. 
Verð 19,9.
Skipti á dýrari eign með áhv allt 
að 30 m með ca 5.m kr. 
eignarhlut..

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 
- 3-4RA HERBERGJA ÍBÚÐ. 
Í virðulegu steinhúsi er falleg 
mikið endurnýjuð 119 fm  íbúð 
á tveimur hæðum. Gólfefni eru 
parket á stofu og herbergjum 
og er annað með skáp. Eldhús 
og sjónvarpshol með flísum. 
Baðherbergi flísalagt með horn 
baðkari, innréttingu og tengi fyrir 
þvottavél.  Verð 29,9 m.
Skipti á sérbýli í byggingu á 
svipuðu verði, einnig koma skipti á 
gömlu húsi sem þarfnast endurbóta 
til greina.

SKIPTI SKIPTI SKIPTI

SKIPTI SKIPTI SKIPTI

SKIPTI SKIPTI SKIPTI
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Hringdu núna og við seljum eignina fyrir þig!

Landmark er ný fasteignasala með reynda starfsmenn sem býður upp á gæða 
þjónustu við sölu fasteigna.

www.landmark.is - sími: 512 4900 - Bolholti 4

Magnús Einarsson
Löggiltur Fasteignasali

897 8266
magnus@landmark.is

Er eignin þín búin að vera lengi í sölu 
og ekkert að gerast?
Erum að opna nýja og framsækna fasteignasölu.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM AF EIGNUM Í SÖLU!

Gunnar Már Borg
897 0988

gunnar@landmark.is

Friðbert Bragason
820 6022

fridbert@landmark.isSigurður Samúelsson
Löggiltur Fasteignasali

896 2312
sigurdur@landmark.is

Þórarinn Thorarensen
770 0309

th@landmark.is
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Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði

Sími: 520 7500
www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, 
löggiltur fasteignasali

Glæsilegar nýjar fullbúnar 
sýningaíbúðir.

Opið hús í dag milli kl. 17.-18 
Mánudag.

Hraunhamar fasteignasala kynnir 
glæsilegar útsýnisíbúðir á besta stað 

í Áslandinu í Hafnarfirði.

Íbúðirnar eru 3j og 4ra herbergja 
96- 125 fermetrar.

Glæsilegar innréttingar frá 
Axis, vönduð tæki og gólfefni fylgja.

Tvennar svalir / sér afnotaflötur og 
sér inngangur. Bílskýli fylgir völdu 

íbúðum.
 

Traustur verktaki. G.Leifsson ehf.
Til afhendingar strax.  

Verð frá kr. 24.4 mlljónir. 

Nánari uppl. 
Veita sölumenn í síma 520-7500

Dalsás 8-12. Hafnarfirði

FASTEIGNASALA/ LEIGUMIÐLUN

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

Smárafl öt - Gbæ - 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. 

Furuvellir - Hf - 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. V.52,9 millj.

Miðvangur - Hf - Einbýli
Sérlega skemmtilegt 250 fm einbýli á einni hæð með innb. tvöföldum bílskúr. Hús 
í mjög góðu standi, arinn, sólstofa, góð herbergi. Frábær staðsetning, stutt í skóla 
og alla þjónustu. Verð 54 millj.

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.

Garðavegur - Hf - Einbýli
ýkomið í sölu sérlega skemmtilegt 150 fm tvílyft einbýli í Vesturbæ Hafnarfj. 
Þónokkuð endurnýjuð eign á sl. árum. Stór afgirt verönd, tvennar svalir. Frábært 
útsýni og staðsetning.
Verð 33,5 millj

Hörgshlíð - Rvk - Sérhæð m bílskúr.
Nýkomin í sölu sérlega falleg sérhæð með bílskúr samtals 176 fm.  Forstofa, 
3 svefnherbergi, þvottahús, stofa, borðstofa, sólstofa. Eldhús með borðkróki.  
Íbúðinni hefur verið vel viðhaldið og  er í fínu standi. Frábært staðsetning. Eign í 
sérfl okki. Verð 46,9 millj.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…
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SANYL
ÞAKRENNUR

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

Lán til endurbóta
og viðbygginga
Íbúðalánasjóður veitir lán til endurbóta á húsnæði að innan og utan. 
Meðal annars eru veitt lán til lóðarframkvæmda og viðbóta við húsnæði. 
Lán geta numið allt að 80% af framkvæmdakostnaði. Hámarkslán eru 
20 milljónir og lánstími 5 til 40 ár. Sömu vextir eru á þessum lánum og 
almennum lánum Íbúðalánasjóðs.

Borgartúni 21  |  105 Reykjavík  |  Sími : 569 6900, 800 6969
www.ils.is

án skuldbindinga.

ÁF-hús – alhliða byggingaverktaki

Áratuga reynsla!

Upplýsingar hjá Árna Geir Magnússyni,
verkefnastjóra, í síma 690 6011 eða arni@afhus.is www.afhus.is

...ég sá það á Vísi

Ótrúlegt
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!

Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi.

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur og seljendur
Góð ráð og aðstoð við leigu á íbúð.

Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Óskum eftir 2ja-4ra herb. íbúðum
Fasteignafélag óskar eftir 2ja-4ra herbergja íbúðum til kaups.  
Mega þurfa standsetningar. Enginn kostnaður fyrir seljanda. 

 Staðgreiðsla í boði.  Upplýsingar í síma: 863-4555



BÍLAR &
FARATÆKI

SKODA OCTAVIA AMBIENTE COMBI. 
Árgerð 2004, ekinn 128 Þ.KM, BENSÍN, 
5 GÍRAR. Verð 1.190.000. Rnr.101439.

GALLOPER GALLOPER TCI. 33“ Árgerð 
2000, ekinn 175 Þ.KM, DÍSEL, 5 GÍRAR. 
Verð 490.000. Rnr.101492.

Bílamarkaðurinn
Smiðjuvegi 46E, Kópavogi

Sími: 567 1800

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá og á planið hjá okkur, 
Skráið bílinn frítt hjá okkur, Sendið 
okkur skráningar á 100bilar@100bilar.is 
eða í síma 5179999, 100bílar.is,

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

4x4 á TILBOÐI
Nissan Terrano II 2.4 bensín árg. ‚95 
ekinn 246 þ km 5 gíra 4x4 33“ breyttur 
krókur 7 manna skoðaður 2011 krome 
felgur góð dekk mikið endurnýjaður 
ný smurður verð aðeins 299.000- stgr. 
uppl. í síma 861 7600.

VW Golf 1,6 Comfortline 5/2005 
ekinn 95 þ.km 5 gíra Topplúga álfelgur 
Nýkominn úr þjónustuskoðun nýtíma-
reim. Verð 1,350 þús. uppl. 857 2696.

VOLVO XC 70 dísel árg. 08 ek. 37þ. 
sjálfsk. verð 6.680.000. uppl. í s: 862 
8330

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

VW Transporter TDI Diesel 5 gíra, skáður 
06 2005. Ekinn 89 Þ. 11 manna.Lítur 
vel út.verð 2480. S: 898 2811.

SUBARU FORESTER 4WD SJÁLFSKIPTUR 
ÁRGERÐ 2003. 2,0 L. SKOÐAÐUR. EKINN 
154 ÞÚSUND KM. HVÍTUR. ÁGÆTT 
ÚTLIT. NÝ MICHELIN HEILSÁRSDEKK. 
SKIPTI Á ÓDÝRARI HUGSANLEG. ÁSETT 
VERÐ 1290 ÞÚSUND. S 895 8956.

Til sölu Suzuki Vitara árg‘99, ek.131þ. 
Sk.11. V.360þ. Uppl. í S. 581 1979 & 
861 0096.

Nissan Almera árg. 2004, ekinn aðeins 
37 þ.km 5 dyra, sj.sk, ljósbrúnn. Verð 
1.350 kr. s.8673598

 0-250 þús.

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

Tilboð 250þús
Opel Corsa 3.dyra árg. ‚99, 5g. Sk‘11. 
Ek.175þus. S. 891 9847.

TILBOÐ 290 ÞÚS!
Mitsubishi Carisma 1.6 árgerð‘98 ek.160 
þús,beinskiptur,ný kúpling,ný skoðaður 
án athugasemda,góður og traustur bíll 
sem eyðir litlu,ásett verð 390 þús FÆST 
Á 290 ÞÚS STGR! s.841 8955

 Bílar óskast

ÓE sjálfsk. bíl í góðu standi, sk 2011. 
200-300þús. S. 690-2409

Vill kaupa bíl á ca. 30-150 þús. Má 
þarfnast viðgerðar. S. 896 6744.

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

Vel með farinn og skoðaður bíll óskast 
t.d. Golf. Allt kemur til greina. Verð 
hugmynd 3-600 þús. S. 557 4457 & 
868 1197.

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.

 Hópferðabílar

16 manna hópferðabíll til sölu, mjög 
snyrtilegur og fallegur bíll Árgerð 1999, 
Vél keyrð aðeins 220.000, nýr star-
tari og vatnskassi.Verð 2,450.000.- 
Upplýsingar í síma 894 5265.

 Vörubílar

MAN 33.464 6x6 árg. 10/2000 
Dráttarbíll m. færanl. stól. Vökvakerfi, 
smurkerfi og olíumiðstöð. 620 þ. km. 
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá 
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla 
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050.okspares@simnet.is

MB 1840 Actros árg. 1998 640.000km 
2ja öxla dráttarbíll, svefnhús, 
Olíumiðstöð, smurkerfi, retarder Einnig 
Flatvagn Van Hool 3jaöxla árg 1995 
loftjaðrandi lágbyggður 19,5“ dekk. 
Höfum fl vinnubíla og tæki á söluskrá 
einnig varahlutaþjónusta fyrir vörubíla 
og vinnuvélar O.K.Varahlutir ehf S:696-
1050.okspares@simnet.is

 Fjórhjól

Ný dekk á fallegum felgum, sparaðu 
stórt! uppl. á www.motorhjol.net

 Kerrur

Til sölu 1 öxla mælirslaus kerra m 7m 
kælikassa og 1 1/2 T vörulyftu, Höfum 
einnig fl kerrur, vinnubíla og tæki á sölu-
skrá enfremur varahlutaþjónusta fyrir 
vörubíla og vinnuvélar O.K.Varahlutir 
ehf S:696-1050.okspares@simnet.is

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

 Tjaldvagnar

Montana tjaldvagn árg. ‚95, vel með 
farinn, án fortjalds. V. 230 þ. S. 868 
1084.

 Vinnuvélar

Öruggar og öflugar loftpressur í úrvali. 
8-14 bar vinnuþrýstingur. Vinna við -
20°C til +70°C IMPEX.is S. 534 5300.

Til sölu Case 595 le Súper ‚98 4900 
tímar i góðu lagi, góð dekk, glussa-
tengi,aukaskóflur og gafflar verð 2,5 + 
vsk skipti ath t.d Endurohjól ofl. uppl. 
897 2780.

 Lyftarar

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

 Bátar

Til sölu Sómi 600. Er með haffæri og 
veiðileyfi, hentar vel til strandveiða. Vél 
Volvo Penta 165. Upplýsingar í síma 
893 6182, tilboð óskast. Litlanes er til 
sýnis í Kópavogshöfn.

Veiðivötn-Veiðivötn
Nýkomin 3“ - 4“ silunganet. 5“ - 6“ stór-
fiskanet. Heimavik ehf. S. 892 8655. 
www.heimavik.is

 Varahlutir

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

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

Varahlutir s. 772 6777
Renault Megane árg. ‚96-‘09. Laguna, 
Peugeot 306, 307, 406, 407, 607. Skoda 
Fabia, Mazda 626.

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.

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.

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

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.

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso,Terrano,Nubiru, 
Lanos, Galloper, Discovery, H1,Santa 
Fe, Nissan DC 97, Cherokee, Trooper, 
Ford 250,Clio 00,Megan Scenic 
98,Freelander. Kaupum bíla til niður-
rifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 9 
Hafnarfirði. S.864 0984.

Varahlutir í Baleno Wagon ‚97. 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, Nissan ‚94. 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.

 Viðgerðir

Þarftu að láta gera við tjaldvagninn, 
fellihýsið,hjólhýsið eða húsbílinn eftir 
sumarið? Við getum hugsanlega hjálp-
að. Hagverk bifreiðasmiðja Bæjarflöt 2 
S: 587 4760.

ÞJÓNUSTA

 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

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan-
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu-
orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 
0661. www.velaverkjs.is

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

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


