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Fasteignamarkaðurinn ehf. 
hefur til sölu fallegt, vandað og 
vel skipulagt parhús á tveimur 
hæðum í Vættaborgum í 
Grafarvogi.

H úsið er 174 fm að stærð á 
tveimur hæðum með inn-
byggðum 27,4 fm bílskúr, 

og stendur á fallegum útsýnisstað.
Forstofa er flísalögð og með fata-

skápum en þaðan er innangengt í 
bílskúr. Holið er parkettlagt og 
gestasalerni flísalagt. Eldhúsið er 
stórt, flísalagt og með góðri borð-
aðstöðu. Innréttingar eru úr kirsu-
berjaviði með flísum milli skápa.

Stofur er tvær, parkettlagðar 
og með útgengi á verönd, þaðan 
er fallegt útsýni út á sjóinn og að 
Eskjunni.

Á efri hæð er komið á stiga-
pall með útgengi á stórar svalir 
til austurs. Fallegur þakgluggi er 
yfir stiganum milli hæða, en stig-
inn sjálfur er steyptur og parkett-
lagður með fallegu handriði úr 
burstuðu stáli.

Tvö barnaherbergi eru á efri 
hæð, parkettlögð, rúmgóð og fata-

skápur í öðru þeirra. Hjónaher-
bergið er stórt, parkettlagt og 
með fataskápum á heilum vegg. 
Baðherbergi er flísalagt í gólf og 
veggi með góðum gluggum. Þar er 
bæði bað og sturta og tengi fyrir 
þvottavél og þurrkara.

Bílskúrinn er flísalagður með 
sjálfvirkum hurðaopnara. Hiti og 

rennandi heitt og kalt vatn er í bíl-
skúr auk geymsluaðstöðu. 

Húsið er í góðu ástandi og lóð 
frágengin. Tvær verandir eru við 
húsið og sú er vísar til suðurs er 
með skjólveggjum og fallegum 
gróðri. Hiti er í innkeyrslu.

Seljendur skoða skipti á 3ja her-
bergja íbúð á svipuðum slóðum.

Með útsýni til Esjunnar

Parhúsið er á tveimur hæðum, 174 fm með innbyggðum 24,7 fm bílskúr.

...kynnir með stolti nýja starfsmenn!

Sveinn Eyland Garðarsson
Kristberg hefur 11 ára reynslu af 
fasteignasölu, m.a. sem sölustjóri á 
Hóli. sími 892 1931
kristberg@landmark.is

Sveinn hefur áralanga reynslu af 
fasteignasölu og hefur lokið námi til 
löggildingar fasteignasala.
sími 690 0820, sveinn@landmark.is

Eggert kemur úr körfuboltanum og 
veit að góður liðsandi skiptir öllu 
máli. Eggert var sölumaður hjá 
DHL í 6 ár.
sími 690 1472, eggert@landmark.is

Kristberg Snjólfsson
Eggert Maríuson 

Sími: 512 4900

28. MARS 2011

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU FLEIRI PARTÝ OG MEIRA FJÖR Á VÍSI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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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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Fáðu Innlit fy

v. 54,9m

Lyngbrekka 21 200 Kóp

4 svefnherbergi
Mikið endurnýjað
Stór verönd
Frábær staðsetning

Parhús í Kópavogi

Nánari upplýsinga
Hilmar Jónasson
hilmar@miklaborg

Í dag frá 
Sölumaður 

OPIÐ HÚS

Mánudagur 28. mars

v. 39,5m

Hraunbraut
Sérhæð
203 Kóp

4 svefnherbergi
Rúmgóð stofa
Skjólsöm verönd
Glæsilegt útsýni

v. 20,5m

Kársnesbraut
Efri sérhæð

200 Kóp

4ra herbergja
Sér inngangur
LAUS STRAX

v. 22,6m

Aflagrandi
Þjónustuíbúð

107 Rvk

Glæsilegt útsýni
65 ára og eldri
80 m2 3ja herbergja
Lyfta og þjónusta

v. 19,5m

Kleppsvegur                          
3-4ra herb

105 Rvk

Mjög góð 3-4ra herbergja
á 2. hæð m/suðursvölum
Íbúð vel við haldið
2 stofur 2 herbergi

21,5m

Kleppsvegur                          
2ja herb
105 Rvk

88,6 m2 á jarðhæð
Snyrtileg og vel um gengin
Laus strax
Íbúum stendur til boða að 
sækja þjónustu að Hrafnistu

v. 34,9m

Framnesvegur                         
5 herb

101Rvk

136 m2 með stórum stofum
Mikið endurnýjuð
Útsýni yfir sjóinn og Esjuna
Einstök eign í 101

34,0m

Sérhæð
105 Rvk

Nýtt hús byggt í gömlum stíl
165 m2 sérhæð
Sérlega björt
Tilbúinn undir tréverk

Gullteigur

v. 18,9m

Tungusel 3
3ja herb
109 Rvk

Góð 88 m2 3ja herbergja 
Talsvert endurnýjuð
Frábært útsýni 
Stutt í skóla og leikskóla.

v. 22,9m

Kelduland
3ja herb
108 Rvk

Góð 86 m2 3ja herbergja
Góður staður í Fossvogi
Mjög mikið endurnýjuð
Kíktu á þessa!

v. 21,7m

Ljósvallagata
3ja herb
101 Rvk

67 m2
Góður garður 
Rólegt hverfi
5 min frá miðbænum

v. 37,9m

Kólguvað 
Sérhæð
110 Rvk

Glæsileg efri sérhæð
Tvíbýlishús
Bílskúr
Afar vönduð eign

v. 22,5m

Kaplaskjólsvegur
3ja herb

 

83,4 m2
Mikið endurnýjuð
Endaíbúð
Gott skipulag

v. 21,9m

Andrésbrunnur 8 

3ja herb
113 Rvk

Falleg 95 m2  3ja herbergja
á 2. hæð í nýlegu lyftuhúsi

Stæði í bílageymslu
Laus strax
Gott verð

Nánari upplýsingar veitir:
Óskar R. Harðarson,  Löggiltur fasteignasali
oskar@miklaborg.is  sími 661 2100

Í dag
Frá kl.  17.45-18.15

Mánudagur 28. mars

OPIÐ HÚS

v. 30,5m

Lindarvað 5

Sérhæð

110 Rvk

Ný stórglæsileg sérhæð
4ra herbergja
Eftirsóttur staður
Tvíbýlishús
Glæsileg eign

Nánari upplýsingar veitir:
Óskar R. Harðarson,  Löggiltur fasteignasali
oskar@miklaborg.is  sími 661 2100

Í dag
Frá kl. 17:00 -17:30

Mánudagur 28. mars

OPIÐ HÚS

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt 
214                      með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnh.

BÓKIÐ SKOÐUN

Stóragerði 
42-44 Fjölbýli

108 Rvk

Hér er um að ræða 
stórglæsilegar í íbúðir í einu 
vandaðasta fjölbýlishúsinu
í Reykjavík.  
Aðeins nokkrar íbúðir eftir.

v. 34,9m

Hátún 27
Sérhæð og ris

105 Rvk

Velskipulögð 170 m2
sérhæð og ris
Þar af 28,2 m2 bílskúr
Tvíbýli
Fjögur góð herbergi
Töluvert endurnýjað

Nánari upplýsingar veitir:
Óskar R. Harðarson,  Löggiltur fasteignasali
oskar@miklaborg.is  sími 661 2100

Í dag
Frá kl.  16:00-16:30

Mánudagur 28. mars

OPIÐ HÚS

v. 26,5m

Espigerði
Útsýnisíbúð 

109 Rvk

Á 8. hæð
Glæsileg 2ja-3ja herb
Fallegt útsýni

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali r

Guðrún Pétursdóttur
skjk alagerð 

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 -

Leita á miklaborg.is

0m

hæð
Rvk Skannað

eignann

þinn o

ítarup
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einbýli á Seltjarnarnesi
fyrir aðila sem er búinn að selja. Staðgreiðsla í boði.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

4ra herbergja íbúð í Grafarvogi með sérinngangi.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3ja herbergja íbúð á jarðhæð eða lyftuhúsi á 
höfuðborgarsvæðinu.
Ekki verra ef lán geta fylgt.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

3ja til 4ra herbergja í Hvörfunum í Kópavogi 
eða Sjálandshverfinu í Garðabæ.
Gerð er krafa um gott aðgengi og bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

rað , par- eða einbýlisshúsi í Linda 
eða Salahverfi Kópavogi
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

hæð eða litlu húsi nálægt 
miðbænum til leigu í 1 ár eða lengur.
Traustur leigjandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

2ja - 3ja herbergja íbúð í nágrenni 
við Háskóla Íslands
fyrir starfsmann Háskólans.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

4-5 herberja íbúð í Hólahverfi eða 
Bergum í Breiðholti
á hreinni yfirtöku.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3-4ra herbergja íbúð í Hvassaleiti-Stóragerði
fyrir fjölskyldu utan af landi.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

góðri eign í Garðabæ fyrir ákveðinn kaupanda.
Eignin þarf að vera 3ja til 4ra herbergja c.a 120-150 m2
Sterkar greiðslur í boði,  afhendingartími er samkomulag.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
 í síma 8991178.

100-130 m² íbúð á Nesinu
með bílskúr eða bílageymslu.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

sérbýli til leigu í hverfum 108 eða 270.
Að minnsta kosti 4 svefnherbergi. 
Traustur leigutaki og langtímaleiga.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

Við leitum að ...

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 

yrir eignina þína! Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

efri hæð neðri hæð

v. 44,7m Raðhús   4 herb   182 m2

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

Velheppnað tvílyft
endaraðhús

Þorláksgeisli 113 Rvk

Parhús   4-5 herb   167 m2

efri hæðjarðhæð neðri hæð

v. 39,5m

efri hæð jarðhæð

v. 57,0m Parhús   7 herb   237 m2

Mjög gott 237,5 m2 parhús
Þar af 24,4 m2 bílskúr
2 hæðir
Aukaíbúð í kjallara
Glæsilegt útsýni

Parhús á 2. hæðum
Grófarsmári 201 Kóp

v. 23,9m Fjölbýli   3 herb   128 m2

Þríbýlishús
Alls 128 m2 með stórum bílskúr
Glæsilegt hús

Falleg og björt miðhæð
Laugarnesvegur  105 Rvk

ar veitir:
n Sölufulltrúi
g.is  sími 695 9500

kl. 17:00 -17:30
verður á staðnum

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

v. 44,7mm

G ó á

ðu         
   QR kóða 

na inn í snjallsímann 

og skoðaðu myndir og 

pplýsingar um þær þar.
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VOR-TILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²

kr. 1.689.000,- án fylgihluta
kr. 1.989.000,- með fylgihlutum
og byggingarnefndar teiknisetti.

31.5 m² kr. 2.149.000,- án fylgihluta
36.0 m² kr. 2.229.000,- án fylgihluta

Sjá nánar á heimasíðu www.volundarhus.is

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

Vel valið fyrir húsið þitt

VOR-TILBOÐ 
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

Nú fer hver að verða síðastur

VH
/1

1-
03

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

Pallaefni, girðinga-
efni, undirstöður, 
skrúfur og festingar.

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

www.volundarhus.is

Á gæðunum þekkið þið pallaefnið 
frá Völundarhúsum.

Nánari upplýsingar á heimasíðu:

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

Sértilboð Garðhús 9,7 m²

Tilboð Garðhús 9,9 m² - án gólfs

kr. 359.900 án/fylgihluta - áður kr. 389.900 

kr. 389.900 m/fylgihlutum - áður kr. 419.900 

kr. 304.900 án/fylgihluta - áður kr. 329.900 

kr. 314.900 m/fylgihlutum - áður kr. 339.900 

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Sölufulltrúi
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

Gunnar 
Sölufulltrúi
GSM: 822 3702

Fasteignasalan Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 - Fax: 520 9599  - www.fasttorg.is 

Álftamýri 8 - 108 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 28. mars kl. 17.30 – 18.00
Frábær staðsetning og gott verð. Sameign 
innan og utan í góðu lagi, málað utan og 
skipt um gler og glugga í fyrra. Góð íbúð 
með flott skipulag, sem má gera algerlega 
ómótstæðilega, án mikils tilkostnaðar. 
Góð kaup og enn betri fyrir handlaginn og 
útsjónarsaman. Uppl. Árni gsm: 893 4416 

Verð 19.9 m.
Herbergi: 3-4 - Stærð: 99,5 fm.

OPIÐ HÚS

Dynsalir 4 - 201 Kóp

Aðeins skipti uppí rað-, par- eða einbýli í 
næstu hverfum. Einstök staðsetning við opið, 
grænt svæði. Góður bílskúr. Göngufæri í sund, 
íþróttahús, golf, verslun og nánast alla þjónustu. 
Húsið stendur við enda á götu, lítil umferð. 
Frábært útsýni og vítt umhverfi.   
Aðeins skipti í rað-, par- eða einbýli með minnst 
3-4 svefnherbergjum. Uppl. Árni gsm: 893 4416 

Herbergi: 4-5 - Stærð: 147,5 fm.

SKIPTI UPPÍ STÆRRA

Neðstaleiti 20 -  103 Reykjavík

OPIÐ HÚS mánud. 28. mars kl. 18.30 – 19.00.
Raðhús miðsvæðis í Reykjavík á jaðri 
Kringlu-svæðisins, nánast öll þjónusta í 
göngufæri. Frábær staðsetning. Íbúð er 
208,1fm, bílskúr 26,2fm. Gott skipulag, fjögur 
stór svefnherbergi, möguleiki á því fimmta.  
Ómótstæðilegt útsýni. Fágæt eign með mikla 
möguleika. Uppl. Árni s: 893 4416 

Verð 51.9 m.
Herbergi: 7 - Stærð: 234,3 fm.

OPIÐ HÚS

Sóleyjarimi 11 – 112 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 28. mars kl.17:30-18:00
***Laus við kaupsamning*** Glæsileg og 
rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi 
með sérinngangi og stæði í bílageymslu. 
Góðar suðursvalir með fallegu útsýni. Stutt í 
alla þjónustu. Uppl. Dórothea gsm:898-3326

Verð 24.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 96,6 fm.

OPIÐ HÚS

Sogavegur 105 – 108 Rvk

LAUS STRAX ! 
2ja-3ja herbergja björt íbúð í kjallara í litlu 
fjölbýli. Íbúðin er vel skipulögð, ný gólfefni  
og ný máluð. Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 14.9 m.
Herbergi: 2-3 - Stærð: 63,5 fm.

Jörfabakki 4 – 109 Rvk

Góð fyrstu kaup!
Góð 3ja herbergja íbúð á 3. hæð.
Lóð er barnvæn og vel búin leiktækjum.
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 15.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 82,9 fm.

Skeljagrandi 4 – 107  Rvk

LAUS STRAX ! 
3ja herbergja íbúð á 2. hæð með stæði  
í bílageymslu.
Stutt í skóla og alla þjónustu.
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 19.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 110,5 fm.
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Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri
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Hringir þetta
einhverjum

bjöllum?

Spennandi húsnæði til sölu eða leigu

Húsnæðið hýsti áður samskiptamiðstöð
Bandaríkjahers. Það var byggt árið 1997
og er tæplega 1.700 m2. Húsið er ákaflega
rammbyggt, hefur eins metra þykka
steypuveggi og stálhurðir sem hannaðar eru
til að standast loftárásir. Lóðin er afgirt og 
slökkvistöð í næsta nágrenni. Húsið hentar
því vel sem geymsla fyrir mikilvæg verðmæti,
hvort sem þau eru stafræn eða áþreifanleg.

Skotheld bygging
Húsnæði með 100 íbúðum er til sölu eða
leigu. Húsið er 3.359 m2 á þremur hæðum.
Það var byggt árið 1976 og er í mjög góðu 
ástandi. Baðherbergi og eldhús er í öllum 
íbúðum og húsnæðið gæti því hentað
vel undir stúdentagarða, lýðheilsuskóla, 
ráðstefnur o.fl. Húsið er staðsett í heilsu-
þorpinu á Ásbrú.

Lýðháskóli

Atlantic Studios er 4.730 m2 kvikmyndaver
í flugskýli sem þjónaði áður Bandaríkjaher. 
Kvikmyndaverið er hið stærsta á Íslandi, 
með 2.700 m2 aðalsviði (e. soundstage)
þar sem lofthæð er 9 metrar. Einnig er 
þjónustuaðstaða með búningsherbergjum,
skrifstofum og kaffistofu. Kvikmyndin 
Reykjavík Whale Watching Massacre var 
meðal annars tekin upp í verinu.

Atlantic Studios

Kirkjubyggingin á Ásbrú er nú til sölu eða leigu. Kapella ljóssins þjónaði áður varnarliðinu og var síðar nýtt
sem skólabygging Keilis. Kirkjubyggingin er 981 m2 og var byggð árið 1985. Töluverðar breytingar voru
gerðar á húsnæðinu árið 2007 og var rafmagn m.a. endurnýjað. Húsnæðið getur hentað undir margvíslega 
starfsemi, s.s. skrifstofur, veitingastað, gallerí, samkomuhús o.fl.

Hið sögufræga Andrews-leikhús er til sölu
eða leigu. Húsið var áður kvikmyndasýningar-
salur Nató, en byggingin var endurnýjuð árið 
2010. Salurinn tekur 499 í sæti og sviðið er
100 m2. Myndvarpi, tjald og gott hljóðkerfi er
til staðar fyrir fyrirlestra. Húsnæðið hentar 
undir leik- eða kvikmyndasýningar, tónleika
eða ráðstefnur.

Andrews-leikhúsið

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Þetta er einungis sýnishorn af þeim eignum sem eru til 
sölu eða leigu á svæðinu. Nánari upplýsingar um eignir 
á www.asbru.is/fasteignir.

Ásbrú er spennandi svæði þar sem fyrrum herstöð er 

um breytt í samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs. 

Á Ásbrú er stór háskólagarður, 

spenn andi nám í boði hjá Keili, 

kvik myndaver, heilsuþorp í 

fararbroddi heilsu ferða mennsku, 

tækniþorp þar sem alþjóðlegt 

gagnaver er að rísa og fjöldi 

áhugaverðra sprota fyrirtækja. 

Mikil upp bygg ing er á svæðinu 

og má þar nú meðal annars finna leikskóla, grunnskóla, 

verslun og veitingastað.
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