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Fasteignasalan Eignamiðlun hefur til sölu 
þriggja hæða einbýlishús við Fjölnisveg.

Húsið er 321 fermetri, virðulegt og fallegt á eftirsótt-
um stað í Þingholtunum. Það er teiknað af Pétri Ingi-
mundarsyni árið 1930 og er í svokölluðum skipstjóra-
villustíl. Húsið stendur á 1.020 fermetra eignarlóð og 
er á þremur hæðum auk rislofts. Í hluta kjallara er 
lítil íbúð með sérinngangi.

Eignin skiptist þannig: Á aðalhæð eru anddyri, 
samliggjandi stofur, rúmgott hol, gestasnyrting,  eld-
hús með sólskála og inngangur bakdyramegin. Á efri 
hæð eru fjögur til fimm herbergi og baðherbergi. Yfir 

efri hæðinni er baðstofuloft með góðri lofthæð. Í kjall-
ara er meðal annars lítil tveggja herbergja íbúð og 
svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og geymslur.

Stofurnar á aðalhæð eru bjartar og rúmgóðar, 
með mikilli lofthæð og rósettum í loftinu. Á gólfinu 
er marmari. Út frá eldhúsi er búið að byggja sólskála 
og er þar rúmgóður krókur.

Svefnherbergin á efri hæð eru fimm en tvö þeirra 
eru samliggjandi. Öll eru herbergin rúmgóð. Baðher-
bergi hefur verið endurnýjað og er flísalagt hólf í gólf 
með baðkari, sturtu og innréttingu. Baðstofuloftið er 
rúmgott og bjart með góðri lofthæð en þar er einnig 
kamína. 

Óskað er eftir tilboðum í húsið.

Virðulegt hús í Þingholtum
Húsið er á eftirsóttum stað í Þingholtunum.

Fálkahöfði - 3ja herbergja m/bílskúr
Falleg 91 m2, 3ja herbergja íbúð með sér inngangi á 
2. hæð ásamt 27,6 m2 bílskúr. Eikar innréttingar og 
eikarparket og flísar á gólfum. fallegt útsýni. Golfvöllur, 
sundlaug, leikskóli og skóli í næsta nágrenni. 
V. 23.5 m. Verð íbúðar án bílskúrs 20.7 m.  5035

Kvíslartunga 39 - Parhús
250,6 m2 parhús á tveimur hæðum með bílskúr við 
Kvíslartungu í Mosfellsbæ. Húsið er skráð samkvæmt 
Fasteignamati ríkisins 217,7 m2 og bílskúrinn 32,9 m2. 
Húsið sem er timbureiningahús er tæplega fokhelt í 
dag og afhendist í núverandi ástandi. Byggingarefni og
einangrun sem eru í húsinu fylgja með í kaupunum. 
V. 23,9 m. 5009
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Góð 4ra herbergja endaíbúð á 
fjórðu hæð auk endabílskúrs 
við Austurberg í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofuhol, 
hjónaherbergi með fataskápum, 
tvö lítil barnaherbergi,baðherb
erg, eldhús, stofu og sólskála. 
Sér geymsla er á jarðhæð ásamt 
sameiginlegu þurrkherbergi. 
Fallegt útsýni. Möguleiki á 100% 
láni frá Íbúðalánasjóði. V. 17,9 
m. 5088

Austurberg - 4ra herb m/ bílskúr

Góð 4ra herbergja 118,9 fm 
íbúð með sérinngang og 
stæði í lokaðri bílageymslu við 
Þórðarsveig. Íbúðin skiptist 
í forstofu, 3 svefnherbergi, 
þvottaherbergi, baðherbergi, 
eldhús og stofu. Sér geymsla er 
í kjallara. Áhvílandi er ca. 23,8 
milljón kr. lán.
V. 24,9 m. 5353

Þórðarsveigur - 4ra herbergja

Um er að ræða ca. 5,8 hektara 
landspildu við Smábýli 5 úr 
landi Skrauthóla á Kjalanesi, 
undir einbýlishús og t.d. hesthús 
á fallegum stað undir hlíðum 
Esjunnar.  Landið hallar lítið eitt 
til vesturs og er mikið og fallegt 
útsýni frá landinu út á sundin og 
að Reykjavík. V. 10,0 m. 5091

Smábýli – 5,8 Hektarar

Mikið endurnýjað 306,6 m2 tvílyft einbýlishús með aukaíbúð við Dalatanga 27 
í Mosfellsbæ. Á aðalhlæð er stofa, borðstofa, glæsilegt eldhús, sjónvarphol, 3 
svefnherbergi, tvö baðherbergi og þvottahús. Á neðri hæð eru þrjú góð svefnherbergi, 
salerni, geymsla og stórt unglingaherbergi með sérútgangi. Á neðri hæð er einnig 
aukaíbúð með sér inngangi, þar er stofa, svefnherbergi, eldhúskrókur og baðherbergi. 
V. 65,0 m. 4972

Dalatangi – Einbýlishús

Mjög fallegt 153,6 m2 raðhús á einni hæð m/bílskúr við Spóahöfða 11 í Mosfellsbæ. 
Húsið skiptist í forstofu, hol, eldhús m/góðum borðkrók, rúmgóða stofu, sjónvarpshol, tvö 
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi m/sturtu og geymslu/þvottahús. Rúmgóður 
bílskúr með geymslulofti.  Hellulagt bílaplan fyrir framan húsið og timburverönd og garður í 
suðurátt.  V. 37,8 m. 5064

Spóahöfði - Raðhús

Miðholt - 3-4ra herbergja
Góð 94,8 m2, 4ra herbergja endaíbúð á 3. hæð í 
3ja hæða fjölbýli við Miðholt í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, stofu, tvö 
rúmgóð svefnherbergi og sjónvarpshol sem er auðvelt 
að breyta í svefnherbergi. íbúðinni fylgir rúmgóð 
sérgeymsla á stigagangi. Góð staðsetning í miðbæ 
Mosfellsbæjar. Stutt í alla þjónustu og skóla. 
V. 18,6 m. 5042

Mjög fallegt 159,1 m2, endaraðhús 
með innbyggðum bílskúr við 
Draumahæð 6 í Garðabæ. 
Á neðri hæðinni er  forstofa, 
forstofuherbergi, gestasnyrting, 
stofa, borðstofa, eldhús og 
þvottahús, innangengt í 22,2 
m2 bílskúr, Efri hæð skiptist  í 
sjónvarpshol, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og risloft. Fallegur og 
gróinn garður með timburverönd, 
stórt hellulagt bílaplan fyrir framan 
húsið. V. 39,5 m.

Draumahæð 6 - Raðhús

Laus strax

Laus strax

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Daníel

Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Óskum eftir fleiri 
eignum á söluskrá!  
Góð þjónusta fyrir seljendur og 
kaupendur á sanngjörnu verði

• Þarftu að selja?

•  Komdu til okkar með eignina þína við 
veitum toppþjónustu og náum árangri

• Hringdu núna!

Við náum árangri
í fasteignaviðskiptum

Garðatorgi 5 • 210 Garðabæ
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Einbýli í rótgrónu hverfi
Fasteignasalan Miklaborg kynnir 
glæsilegt einbýlishús á frábærum stað

Til sölu er 307 fm. einbýlishús á glæsilegri hornlóð á mótum 
Hjallavegar og Ásvegar. Húsið hefur verið endurnýjað og 
endurhannað frá grunni.

Húsið er á þremur hæðum, með samþykktri séríbúð í kjallara. 
Gengið er inn á miðhæð hússins. Á miðhæð eru aðal vistar- 
verurnar, stofa með gasarni, borðstofa, eldhús með Gorenje 
tækjum, skrifstofa, sjónvarpskrókur og baðherbergi. Hiti er í 
gólfum á miðhæð. Á efstu hæðinni eru þrjú svefnherbergi, 
fataherbergi er inn af hjónaherbergi og útgengt er á suðursvalir 
úr hjónaherberginu.

Nánari upplýsingar gefa Jason Guðmundsson í síma 899-3700 
og/eða Óskar R. Harðarson í síma 661-2100 hjá 
Fasteignasölunni Miklaborg.

Sérinngangur er í snyrtilega íbúð í kjallara. 

Húsið er á þremur hæðum á glæsilegri hornlóð. 

Eignin er á þremur hæðum með innbyggðum bílskúr.

Innlitin  hafa vakið mikla athygli og standa öllum til boða.

Fólki auðveldað að skoða
fasteignir á vefnum
Fasteignasalan Miklaborg býður upp á nýjung í
sölu fasteigna sem þeir nefna Innlit. Innlit felst
í því að seljendur fasteigna fá tækifæri til að
kynna eign sína í gagnvirku vefumhverfi þar
sem sýndar eru ljósmyndir af fasteigninni
ásamt grunnmyndum.

Innlitin eru til sýnis fyrir kaupendur á vefslóðinni
www.miklaborg.is og eru mjög aðgengileg þar sem
notendur geta flutt sig úr einu rými húsnæðisins í
annað og skoðað einstök rými út frá ýmum sjónarhornum.
Samhliða því sem kaupendur klikka á ljósmyndir

birtast upplýsingar á grunnmyndinni um hvar þeir eru
staddir hverju sinni út frá grunnteikningu eignarinnar.
Hugsanlegir kaupendur geta því „gengið“ um eignina
og skoðað hana nánast eins og þeir væru á staðnum.

Helstu kostir þessarar nýjungar er að auðveldara er fyrir 
kaupendur að átta sig á möguleikum viðkomandi eignar og 
hvernig hún hentar þeim út frá fjölskyldustærð, skipulagi og 
öðru. Einnig getur verið gott að skoða eignina með þessum 
hætti á netinu eftir að farið hefur verið á staðinn í eigin 
persónu, áður en endanleg ákvörðun er tekin um kaup.

Raðhús miðsvæðis 
í Reykjavík
Fasteignasalan Miklaborg kynnir 
gott raðhús í Sólheimum

Endaraðhús á þremur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr.  
Húsið stendur á hornlóð við Skeiðarvog og er samtals um 
180 fm. Eignin skiptist í anddyri, gestasnyrtingu, vinnu- 
herbergi með glugga, bílskúr, þvottahús og geymslu undir 
stiga. Á 2. hæð er stórt eldhús, stofa og gott herbergi.  
Á 3. hæð er góður pallur, þrjú svefnherbergi og baðher- 
bergi. Eldhús er mjög rúmgott með stórum borðkrók og 
góðri hvítri viðarinnréttingu. Tengi fyrir uppþvottavél. 
Baðherbergið er með glugga, baðkari og flísum á gólfi og 
veggjum.

Snyrting á jarðhæð með glugga.  Þvottahús með glugga og 
hurð út á baklóð.  Bílskúrinn er innbyggður og með góðum 
gluggum og er innangengt í hann út frá vinnuherbergi. 
Eignin er laus við kaupsamning.  

Við leitum að 
3ja til 4ra herbergja íbúð í völdum 
lyftuhúsum í Salahverfi.
Viðkomandi hefur þegar selt sína fasteign,
sterkar greiðslur og rúmur afhendingartími í boði.
-  Nánari upplýsingar veitir Atli í síma 899 1178.

Góðri eign í Laugarás/Teigahverfi
Einbýlishús helst 180-300 fm, öruggur kaupandi.
Bein kaup.
-  Nánari upplýsingar veitir Halldór í síma 897 4210.

2ja íbúða húsi fyrir samhenta fjölskyldu.
Einbýlishús með góðri aukaíbúð þar sem 
skipti koma til greina.
-  Nánari upplýsingar veitir Óskar í síma 661 2100.

2ja til 3ja herbergja íbúð með sérinngangi 
Í grónum hverfum í Reykjavík.
-  Nánari upplýsingar veitir Atli í síma 899 1178.

3ja herbergja íbúð á jarðhæð með bílskúr.
Má vera í Reykjavík eða Kópavogi. Bein kaup.
-  Nánari upplýsingar veitir Ragna í síma 892 3342.

Sumarhúsum á skrá.
Mikil eftirspurn og góð sala.
-  Nánari upplýsingar veita Heimir og Hilmar
   í símum 893 1485 og 695 9500.

6 til 8 íbúða fjölbýli.
Fyrir fjársterkan aðila, sem mest tilbúið.
-  Nánari upplýsingar veitir Halldór í síma 897 4210.

Einbýli eða raðhús í Garðabæ. 
Þarf að losna sumarið 2011. Verð 38 - 55 milljónir.
-  Nánari upplýsingar veitir Jason í síma 899 3700.

220 til 300 frm einbýli í 
Vesturbæ Kópavogs.
Hjallahverfi, Lindahverfi eða Salahverfi.
-  Nánari upplýsingar veita Heimir og Hilmar
   í símum 893 1485 og 695 9500.

Mikil eftirspurn eftir sérbýlum á 
Höfuðborgarsvæðinu.

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

- með þér alla leið

- með þér alla leið
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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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v. 54,9m

Stuðlasel
Einbýli

109 Rvk

Gott fjölskylduhús
Tvöfaldur bílskúr
Glæsilegur garður

v. 15,5m

Hjaltabakki
2ja herb
109 Rvk

Stór verönd
Mikið endurnýjuð
Mjög góð eign

v. 59,5m

Heiðarhjalli
Parhús

200 Kóp

214,6 fm 
Glæsileg útsýni
Stór timburverönd
Innbyggður bílskúr
Flott og vönduð eign

v. 21,9m

Lækjarbakki

Sumarhús

Grímsnesi

Fullbúið, skráð 97,2 fm
8.022 fm eignarlóð
Hitaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 38,0m

Lyngholt
Einbýli

Álftanes

Fokhelt 280 fm
Allt að 6 svefnherbergi
Hornlóð
Góður staður á Álftanesi

v. 20,5m

Grænlandsleið
Neðri sérhæð

113

2ja til 3ja herbergja
Sérinngangur
Góð staðsetning

v. 19,5m

Úthlíð
Rishæð
105 Rvk

Fallegt hús
Miklir möguleikar
Frábær staðsetning

v. 32,9m

Búagrund
Einbýli

Kjalarnes

172 fm
4 svefnherbergi 
Einbýli á einni hæð
Innbyggður bílskúr

v. 38,0m

Espigerði
3ja herb
108 Rvk

Lyftuhús
Falleg 165 fm íbúð
Góður staður í austurborginni
Sérlega hagstætt lán
Mikið áhvílandi

v. 17,9m

Hraunbær
3ja herb
110 Rvk

Björt íbúð
Vel viðhaldið fjölbýli
Suðursvalir
Gott leiksvæði
Yfirtakanleg lán, ca 13 m.

v. 44,0m

Logafold
Parhús

112 Rvk

157,8 fm
Vandaðar innréttingar
Bílskúr
Heitur pottur
Stór sólpallur

v. 22,9m

Engjasel
5 herb

109 Rvk

Björt og falleg endaíbúð
3 svefnherbergi
Mikið útsýni
Stæði í bílageymslu 

v. 33,9m

Marargrund
Einbýli

210 Gbr

217,8 fm
5 herbergja
Stór bílskúr

v. 31,5m

Flúðasel
Raðhús
109 Rvk

4 svefnherbergi
Endaraðhús
Afgirtur garður
Bílskúr
Skipti á minni eign

v. 46,9m

Glósalir
Raðhús

201 Kóp

2ja hæða 
Vel innréttað
4 svefnherbergi
Glæsilegt útsýni

v. 19,9m

Langholtsvegur
Risíbúð

101

3ja herbergja 
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
Skipti á stærri eign

v. 18,4m

Kóngsbakki
4ra herb

109 Rvk

Gott verð
Björt 4ra herbergja
Stutt í alla þjónustu
Snyrtileg eign

v. 20,5m

Hverafold
3ja herb
112Rvk

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Fallegt útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

Heimir H.
Eðvarðsson
sölufulltrúi

Heimir hefur langa 
og farsæla reynslu 
af sölu fasteigna.

Hann er krafmikill 
sölumaður sem 
leggur metnað sinn í 
að fasteignaviðskiptin 
skili bæði kaupendum 
og seljendum ánægju 
og öryggi.

Hafið samband 
við Heimi á 
heimir@miklaborg.is
eða í síma 569-7000

v. 41,9m

Álfheimar
Hæð

104 Rvk

6herb. 189fm
Falleg eign í fallegu húsi
Hvíttað eikarparkert
Yfirbyggðar svalir og Bílskúr

Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali

Guðrún Pétursdóttur
skjalagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

- með þér alla leið

- með þér alla leið

VILTU SLÁST

HÓPINN
?

Hafðu samband
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Síðumúla 13 - 108 Reykjavík Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Innlit 
á M

iklaborg.is

v. 54,0m

Sævargarðar
Raðhús

Neðri hæð

Efri hæð

170 Seltjarnarnes

205 fm
Hlýlegt 2. hæða raðhús
Fallegur garður til suðurs 
Stórri verönd og nýr pottur
Innbyggður bílskúr

Fáðu Innlit
fyrir eignina 
þína!

Innlit er ný og skemmtileg leið til að kynna 
sér þær eignir sem Fasteignasalan Miklaborg 
hefur í sölu. 
Í Innlitinu flakkar þú um eignina með samspili 
ljósmynda og grunnteikningu.

Innlitin hafa vakið mikla athygli og standa 
öllum til boða.

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

v. 52,9m

Strandgata
Atv.

220 Hfj

Virðulegt verslunar og
skrifstofuhúsnæði
Fjárfestingartækifæri
Áberandi staður
Kíktu á þessa!

v. 31,0m

Austurströnd
5 herb
170 S

Stórar stofur
4 svefnherbergi
Endaíbúð
Efsta hæð

v. 64,0m

Kálfhólar
Einbýli

Selfossi

Stærð 354,7 fm
1.450 fm hornlóð
Fullbúinn garður
Stór timburverönd
Eign í sérflokki

v. 34,2m

Marbakkabraut
Einbýli

200

161 fm 
Pallabyggt
Aukaíbúð og bílskúr
Góð staðsetning

v. 26,7m

Skipholt
4ra herb
105 Rvk

133 fm
Stór verönd 
Góður garður 

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 25,9m

Kristnibraut
4ja herb
113 Rvk

Glæsileg 122 fm jarðhæð
Góðar stofur
Vönduð eign
Frábært útsýni

v. 16,9m

Austurströnd 
2ja herb

Seltj

Rúmgóðar stofur
Glæsilegt útsýni
Stæði í bílageymslu
Lyfta
Góð kaup

v. 68,5m

Dofraborgir
Neðri sérhæð

112 Rvk

5 herbergja 
Stór timburverönd
Jaðarlóð með útsýni
Skipti á eign með bílskúr

v. 43,6m

Brúnastaðir
Einbýli

112 Rvk

Gott skipulag 198,3 fm 
4 svefnherbergi 
Stór bílskúr
Vinsælt hverfi
Laust strax

v. 21,0m

Skúlagata
2ja herb
101 Rvk

Fyrir 60 ára og eldri 
Frábært útsýni
Stæði í bílastæðahúsi
Lyklar á skrifstofu

v. 48,7m

Sóleyjarimi
Raðhús
112 Rvk

Neðst í botnlanga
5-6 herbergja
Öll herbergi stór
Skipti möguleg á minni eign

v. 22,5m

Eskivellir
4ra herb

220 Hfj

Sérinngangur
Lyftuhús
Möguleg slétt skipti á 
minni eign í Reykjavík

v. 24,5m

Gullengi
3ja herb
112 Rvk

Fallegt fjölbýlishús
Snyrtileg sameign
Gott áhvílandi lán

v. 46,5m

Kögursel
Einbýli

109 Rvk

5herb. 199fm
2.hæðir og bílskúr
Rúmgott flísalagt eldhús
Sólskáli og góður garður

- með þér alla leið

- með þér alla leið
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www.búseti.is

™

93,9 %
Mæla með Búseta

Ólíklegt

Hvorki né

3,3%

2,9%

D
V
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f
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ÍÐ

Fasteignaeigendur ! 

höfum áhuga á að kaupa 
heilu fjölbýlishúsin, 
ekki stakar íbúðir.

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

sjónarmið að leiðarljósi.

Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir

og almennar leiguíbúðir
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GRENSÁSVEGI 13 – SÍMI 570 4800 – FAX 570 4810

FASTEIGNASALAN

GIMLI

BREIÐAVÍK MEÐ SÉRVERÖND
Falleg 3ja herb. íbúð á jarðhæð með sér suður-
verönd í góðu fjölbýli. Stór stofa og borðstofa 
(var áður herb.). Stórt herb. með skáp. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Fallegt 
útsýni frá íbúð. 
Verð 17,9 millj.

ÁLFKONUHVARF MEÐ BÍLAGEYMSLU 
OG LYFTU
Falleg 96 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fallegu 
lyftuhúsi auk stæðis í bílageymslu. Tvö rúmgóð 
herbergi. stór og björt sofa/ borðstofa. Suðursvalir 
með glæsilegu útsýni. Parket og flísar á gólfum. 
Þvottahús innan íbúðar. Falleg sameign.
 Verð 21,9 millj. 

Traust þjónusta í 30 ár

HÁTÚN EINBÝLI
221 fm einbýlishús með bílskúr í austurbæ 
Reykjavíkur. Íbúð er 195 fm og bílskúr 26. Húsið 
sem er steinsteypt er á þremur hæðum, kjallari 
hæð og ris. Eignin gefur góða möguleika. Tvenn-
ar svalir eru á húsinu. Búið er að endurnýja 
baðherbergi, ofna og lagnir en að öðru leiti 
þarfnast húsið mikillar endurnýjunnar.  
Eignin er laus til afhendingar. 
Verð 32 millj.

FLÓKAGATA - JARÐHÆÐ
Falleg og mikið endurnýjuð 87 fm 3ja herb. 
íbúð á jarðhæð/ kjallara í góðu fjórbýlishúsi á 
þessum eftirsótta stað í austurbæ Reykjavíkur. 
Tvö stór svefnherbergi með skápum. Stór og 
björt stofa. Parket, dúkur og flísar á gólfum. 
LAUS STRAX. 
Verð 19,8 millj.

HÓLAVAÐ - RAÐHÚS
Eigum eftir 5 milliraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr á fallegum stað í Norðlinga-
holtinu. Húsin afhendast í því ástandi sem þau eru 
í dag, þ.e. fullbúin að utan og lóð grófjöfnuð en 
að innan nánast tilbúin til innréttinga. Teikningar 
og nánari upplýsingar á skrifstofu.  
VERÐ 26 MILLJ.  

VALLENGI - 2JA HERBERGJA
Mjög góð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) 
með sérinngangi. Góð stofa með útgengi á suður 
verönd. Ágæt innrétting í eldhúsi. Snyrtilegt 
baðherbergi. Svefnherbergi með skápum. 
EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. 
VERÐ 16,3 MILLJ.

SÍMI

570 4800

VIÐ RAFSTÖÐ Í ELLIÐAÁRDAL

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

Glæsilegt, nýtt ca 1204 fm húsnæði á Rafstöðvarvegi við hliðina á Minjasafni OR. 
Húið er byggt sem sýningarhúsnæði og fyrir fundaraðstöðu. Húsið er ein og hálf hæð. Jarðhæðin 
er sýningarsalur ca 845 fm og ca helmingur þess með tvöfaldri lofthæð. 2. hæðin er ca 360 fm og 
þar er gert ráð fyrir fundaraðstöðu. Á báðum hæðum eru snyrtingar og þjónustu og skrifstofu-
rými. Lyfta milli hæða. Einnig  er sér aðkoma á bakhlið að þjónustusvæði með stórum innkeyrslu-
dyrum. Stór lóð, byggingaréttur. Verð 230 milj.
HENTAR VEL  FYRIR SÝNINGAR – FUNDI – VEISLUR OG VEITINGAR EÐA VÖRUKYNNINGAR.

Ég sel 5 eignir í þessum mánuði, 
eignin þín gæti verið ein þeirra, 
skráðu eignina þar sem hún selst!

Hringdu núna

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn

Jónsson hdl.

lögg. Fasteignasali

Auglýsingasími

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.

MEIRI 
FRÓÐLEIKUR

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem 
setja „like“ við Vísi á Facebook 
geta unnið óvænta vinninga í 
hverri viku.

FORSÍÐA VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing
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Menntaáætlun 
Nordplus 2011

Auglýst eftir styrkjum til samvinnu á 
sviði menntunar á Norðurlöndum og 

Eystrasaltslöndum

Nordplus menntaáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar 
stuðlar að gæðum og nýsköpun í menntakerfum Norður-
landa og Eystrasaltslanda með styrkjum til ýmiskonar 
samstarfsverkefna og samstarfsneta. Heildarfjármagn 
menntaáætlunar Nordplus starfsárið 2011 er u.þ.b. 8 
miljónir evra.

Einnig er auglýst eftir umsóknum um styrki í Norrænu 
tungumála- og menningaráætlun Nordplus (Nordplus 
Nordiske Sprog- og kulturprogram). 

Menntaáætlun Nordplus samanstendur af fjórum 
undiráætlunum og eru meginmarkmið og áherslur þeirra 
tilgreindar hér að neðan. Þar að auki er lögð sérstök 
áhersla árið 2011 á loftlagsmál sem á við allar 
undiráætlanirnar fjórar.

Nordplus Junior
Styrkir samvinnu þátttökulanda á sviði grunn- og fram-
haldsskóla og styður samstarfsnet leik-, grunn- og 
framhaldsskóla.  Árið 2011 verður sérstök áhersla lögð á 
eftirfarandi svið:

• Gæði í menntun, iðnmenntun, heilsa, brottfall úr skólum,  
 fjölmenning í kennslu, frumkvöðlastarf, nýsköpun 
 og hugvit. 

Nordplus fyrir háskólastigið
Stuðlar að samvinnu á milli skóla á háskólastigi í þátt-
tökulöndunum auk annarra stofnana og félagasamtaka 
sem starfa á sviði háskólamenntunar. Mynduð eru sam-
starfsnet þar sem miðlað og skipst er á upplýsingum um 
reynslu, góð vinnubrögð og frumlegar niðurstöður. Árið 
2011 verður áhersla lögð á eftirfarandi svið:

• Þróun á sameiginlegum námsleiðum, þróun á námsefni  
 og gæðaeftirliti á háskólastiginu. Einnig endurnýjun og  
 stækkun samstarfsneta og þá sérstaklega aðkomu nýrra  
 skóla frá Eystrasaltslöndunum.

Nordplus Voksen 
Styrkir samvinnu og samstarfsnet þeirra sem vinna að 
fullorðinsfræðslu.  Árið 2011 verður sérstök áhersla lögð á 
eftirfarandi svið:

• Grunnfærni fullorðinna og viðurkenning og mat á  
 raunfærni. Bæta aðgengi og framboð í fullorðinsfræðslu.  
 Sérstök áhersla er lögð á að ná til landsbyggðarfólks.  
 Samspil fyrirtækja og fullorðinsfræðslustofnana í þjálfun  
 og menntun fullorðinna.
• Áherslur á loftslagsmál og umhverfi en einnig að 
 frumkvöðlastarfsemi.

Nordplus Horisontal
Styrkir þverfaglega samvinnu á milli sviða menntageirans 
og styður samstarfsnet og verkefni sem ná til fleiri en ein-
nar undiráætlana Nordplus og styðja við áherslur þeirra.  
Árið 2011 verður sérstök áhersla lögð á eftirfarandi svið:

• Samstarfverkefni og samstarfnet sem hafa að mark 
 miði að þróa gæðamenntun fyrir alla sem stunda nám  
 í þátttökulöndunum, t.d. með því að fjalla um brottfall og  
 aðgengi að námi.
• Kennaramenntun og uppeldisaðferðir, óháð kennslu-
 greinum, sem fjalla t.d. um nýstárlega samvinnu og  
 tengsl milli grunn- og framhaldsskóla, fullorðinsfræðslu,  
 háskólamenntunar, rannsókna, fyrirtækja og félaga-
 samtaka.

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins, landskrif-

stofu Nordplus: www.nordplus.is

Umsóknarfrestur í öllum hlutum 
Menntaáætlunar Nordplus er 1. mars 2011

Öllum umsóknum verður að skila rafrænt 
í gegnum umsóknarkerfið ARS á slóðinni: 

http://ars.norden.org

Leiðbeiningar og frekari upplýsingar á 
www.nordplusonline.org

Norræna tungumála- og 
menningaráætlun 

Nordplus 2011
(Nordplus Nordiske Sprog- og 

kulturprogrammet)

Auglýst eftir styrkjum til verkefna á 
sviði Norðurlandatungumála og til 

námsferða í grunn- og 
framhaldsskólum.

Tungumála- og menningaráætlun Nordplus er sér-
stakur vettvangur helgaður norrænum tungumálum.  
Þau lönd sem standa að áætluninni eru Danmörk, 
Finnland, Ísland, Noregur og Svíþjóð. Einnig eiga 
sjálfsstjórnarsvæðin Færeyjar, Grænland og Áland-
seyjar ásamt samíska málsvæðinu aðild að áætlun-
inni. 

Tungumála- og menningaráætlun Nordplus hefur 
alls til umráða 6.517.480 danskar krónur (DKK) til 
starfsemi sinnar árið 2011. Þar af eru 2.000.000 DKK 
sérstaklega ætlaðar námsferðum nemenda og starfs-
fólks grunn- og framhaldsskóla.

Meginmarkmið Tungumála- og menningar-
áætlunar Nordplus á árunum 2008-2011 eru:
• Að styrkja málskilning og þá sérstaklega skilning á  
 grannmálunum (dönsku, norsku og sænsku).
• Að auka áhuga, þekkingu og skilning á norrænni  
 menningu, málum og lífsháttum. 

Áætlunin er tvískipt: 
• Annar hluti hennar er helgaður norrænum málum.  
 Veittir verða styrkir til verkefna og samstarfsneta.
• Hinn hluti hennar er ætlaður námsferðum á sviði
 grunn- og framhaldsskóla. Styrkir verða veittir  
 til nemenda- og starfsmannaskipta með það að  
 markmiði að styrkja málskilning, málkunnáttu og  
 menningarvitund nemenda/uppeldisstarfsfólks.  
 Þessi hluti áætlunarinnar er fyrst og fremst ætlaður  
 bekkjum á grunn- og framhaldsskólastigi en einnig 
 kennurum og öðrum sem starfa að uppeldis- 
 málum innan grunn- og framhaldsskóla.

Áherslur 2011
• Verkefni sem efla málskilning barna og ungmenna  
 (á dönsku, norsku, sænsku).
• Verkefni sem innihalda leiðbeiningar um hvernig 
 best sé að kenna dönsku, norsku og sænsku í 
 Finnlandi, Færeyjum, Grænlandi, Íslandi og  
 samísku svæðunum. 
• Verkefni sem innleiða verkefnið ’sprogpiloterne’ í 
 kennslu ungmenna (14-19 ára). 
 (sjá www.sprogpiloter.dk).
• Verkefni sem styrkja stöðu málskilnings í 
 kennaramenntun og styrkja samvinnu um stefnu- 
 mótun á sviði norrænna mála í kennaramenntun á  
 Norðurlöndunum.
• Verkefni sem innihalda hugleiðingar um val  
 háskóla á tungumálum sem kennt er á.
• Samstarfs- og þróunarverkefni á sviði tungutækni.
• Verkefni sem stuðla að því að markmið norrænu  
 tungumálaherferðarinnar (Nordisk Sprogkampagne)  
 náist. (sjá www.nordisksprogkampagne.org).

Öllum umsóknum verður að skila rafrænt í 
gegnum umsóknarkerfið ARS á slóðinni: 

http://ars.norden.org

Umsóknarfrestur í öllum áætlunum 
Nordplus er 1. mars 2011

Nánari upplýsingar á heimasíðu 
Alþjóðaskrifstofu háskólastigsins, landskrif-

stofu Nordplus: www.nordplus.is

Upplýsingar á norrænum málum á 
aðalsíðu Nordplus:

www.nordplusonline.org/sca/sprog_kultur

HEILDSALAR – 
FATNAÐUR
Óskum eftir samstarfi við eða kaupum á lítilli 
eða meðalstórri rekstrareiningu sem selur fatnað 
á fyrirtækja- eða endursölumarkaði

Áhugasamir vinsamlegast sendið svar á net-
fangið box@frett.is fyrir föstudag 14. janúar 2011.

Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..

Blaðberinn
bíður þín

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

VERTU MEÐ VIÐSKIPTIN
Í RASSVASANUM

Meiri Vísir.

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

Deildu Vísi með öðrum. Þeir sem setja 
„like“ við Vísi á Facebook geta unnið 
óvænta vinninga í hverri viku.


