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Fasteignasalan Eignamiðlun 
er með vel við haldið 
einbýlishús við Barðavog til 
sölu.

Vogatunga nefnist einbýlis-
hús við Barðavog sem er til 
sölu hjá Eignamiðlun. Það 

er mikið endurnýjað en þó óbreytt 
að mestu frá upprunalegri gerð. 

Húsið er 112,4 fer metrar, byggt úr 
timbri og er á einni hæð, innst í 
botnlangagötu. Í því eru fjögur 
svefnherbergi, eldhús, búr, stofa, 
baðherbergi þvottahús og 
geymsla. Lóðin er í góðri rækt. 
Tveir inngangar eru í húsið. Aðal-
inngangur er að austan verðu og 
hinn að vestanverðu. Austur-
forstofan er rúmgóð og með flís-
um á gólfi. Baðherbergið er með 
sturtuklefa og góðri innréttingu. 
Eldhúsið er með parketi á gólfi og 
nýlegri hvítri innréttingu með 
granítvinnuborðum. Inni af er 
lítið búr er með parketi.

 Stofan er parketlögð. Einnig 
hjónaherbergi sem er með stórum 
ný legum eikarfataskáp og tvö-
faldri hurð út á afgirta verönd til 
suðurs. Einnig eru tvö parketlögð 

barnaherbergi og er annað þeirra 
með skáp. Fjórða herbergið er 
teppalagt. Við innganginn baka-
til er forstofa með flísum á gólfi 
og fatahengi. Í þvottaherbergi og 
geymslu eru máluð gólf. 

Húsið hefur fengið gott viðhald 

á undanförnum árum. Þak hefur 
verið yfirfarið og endurnýjað að 
mestu, einnig ofnar og ofnalagnir, 
allir gluggar og allt gler. Þá hefur 
verið skipt um klæðningu að utan 
og skólplagnir verið endurnýjaðar. 
Heimkeyrslan er hellulögð.

Innst í botnlangagötu

Húsið og umhverfi þess eru vitnisburður um byggð fyrir tíma skipulags.
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Fasteignakóngurinn auglýsir eftir...
...fyrir ákveðna kaupendur:
- Sérhæð  með bílskúr í hverf- 
 um 105 og 108
- 2ja herbergja íbúð á jarðhæð  
 með sérinngangi í úthverfum 
- 4ra herbergja íbúð á jarð- 
 hæð í Rimahverfi 112

Skúlagata -2ja 
Góð 60 fm íbúð á 6. hæð í 
lyftuhúsi.  Góða innréttingar 
og gólfefni og svalir til suðurs.  
Laus til afhendingar.

Reykás - 3ja herb.
Rúmgóð 105 fm íbúð á 2. 
hæð.  Tvennar svalir, þvottahús 
innan íbúðar og mikið útsýni.  
laus til afhendingar. 

Birkimelur - aukaherb í risi
Góð 3ja herbergja íbúð á 2. 
hæð með aukaherbergi í risi.  
Tvöföld stofa og góðar svalir.  
V. 25,9 m. 
Sölusýning á morgun þriðju-
dag kl 17:30

Kaldakinn - einbýli.
Mjög fallegt 132,3 fm einbýlis-
hús á einni hæð í Hafnarfirði. 
Fallegur garður með sólpöllum 
og geymsluskúr. Þrjú svefn-
herbegi. V 38,7 m.

Bugðulækur.
Falleg 81,4 fm 3ja herbergja 
íbúð á jarhæð / kj. með 
sérinngangi á eftirsóttum stað. 
V 18,9 m.

Hátún - sérhæð
Góð 110 fm miðhæð í þríbýl-
ishúsi. Tvö - þrjú svefnherbergi 
og stórar stofur. Garður í góðri 
rækt, sólpallur. Gott hús, laus 
til afhendingar. V. 24,9 m

Oddsholt sumarhús
Gott 55 fm sumarhús á stórri  
7500 fm eignarlóð.  Ca 200 fm 
sólpallur undir og við húsið.  
Auðvelt að stækka húsið! V. 
16,5 m 

Funalind - 4ra herbergja.
Rúmgóð og falleg 105,1 fm  
íbúð á 2. hæð í litlu sex hæða 
lyftuhúsi.  Vandaðar innrétting-
ar og gólfefni.  Möguleg 100% 
yfirtaka.  

Hvaleyrarbraut - Iðnaðar-
húsnæði
Gott mikið endurbætt 1100 
fm á einni hæð.  Nú skipt uðð 
sem þrjár starfsstöðvar.  Mikil 
lofthæð, góðar innkeyrsludyr 
og margir nýtingarmöguleikar.  
V. 95,0 m. 

Hrísabrekka 15
Hrísabrekka. Fullbúið nýlegt 
sumarhús í Svínadal í Hvalfjarð-
arsveit.  Húsið er skráð 52,5 fm 
að stærð að grunnfleti og bygg-
ingar ár 2005.  Í húsinu er um 
25 fm svefnloft.  Húsið stendur á 
4100 fm eignalóð.  V. 15,9 m.   

Digranesvegur - Sérhæð.
Mjög vel skipulögð og rúmgóð 
154,3 fm sérhæð.  4 svefn-
herbergi tvær stofur og gott 
útsýni.   Hagstætt verð og lán 
til yfirtöku. 
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Álfabakki -  Verslanir & 
vörulager
Vandað 405 fm verslunarhús-
næði á jarðhæð í Mjóddinni 
ásamt 355 fm vörulager í 
kjallara.   Miklir notkunnar - 
og tekjumöguleikar.  V. 145 m 

Fjallalind - Gott parhús
Parhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskur. Nýleg  
málað og nýleg gólfefni á neðri 
hæð.   Fjögur svefnherbergi, 
sjónvarpsstofa og stofa og 
fallegur bakgarður.  V. 50,0 m.  

Auglýsingasími
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Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögðOpið virka daga frá kl. 9-17

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477. 

Gvendargeisli sérhæð með stæði í 
bílag.
Mjög góð 129 fm íbúð á efstu hæð með sér 
inngangi í sérlega vel staðsettu húsi, íbúð fylgir 
gott stæði í þriggja bíla bílskýli. Mögul. að taka 
íbúð upp í kaupverð. V. 27,8 m. Nánari uppl. 
Heiðar í s:693-3356

Gullsmári - með bílskúr.
Vorum að fá mjög góða ca 77 fm íbúð á 10 
hæð í þessu vinsæla húsi fyrir eldri borgara. 
Íbúð fylgir góður 30,4 fm bílskúr. Suður 
svalir. Ýmiskonar þjónusta í boði fyrir fólk. V. 
26,9m. Nánari uppl. Heiðar s. 693-3356. 

Fallegt einbýli á einni hæð neðst í Smárarimanum. Stórar stofur og fjögur svefnherbergi, Vönduð 
gólfefni og innréttingar. Vel viðhaldin eign með góða staðsetningu. V 49.9 m Upp. Sigþór 899 9787

Fífusel - Glæsileg endurn. íbúð.
Glæsil. alls ca 115 fm íb. á 3.hæð (efstu) í 
klæddu litlu fjölb. á góðum barnvænum 
stað. Bílskýli. Stórt aukaherbergi í kj. m. 
aðgang að wc m.sturtu. Nýl. glæsil., eldhús, 
bað, innihurðir, gólfefni og fl.  Suður 
svalir flísal. fallegt útsýni. þvottaherb. í íb. 
Einstaklega glæsil. eign. Ásett verð 23,5 m. 
Skipti mögul. á 3ja herb. í 202, 203 Kópav. 
Uppl. gefur Ingólfur 896-5222

Stórglæsilegt 150 fm sumarhús á eignarlandi við bakka Úlfljótsvatn, ómetanlegt útsýni 
yfir vatnið og einstaklega vel hönnuð eign m.a. með fimm svefnherbergjum, fjórum 
baðherbergjum og eldhúsi með tækjum, á gólfum eru vandaðar granítflísar.  Fyrir framan 
húsið við bílastæði er 30 fm gestahús sem skiptist í stór svefnherbergi með snyrtiaðstöðu, 
tveimur stórum geymslum þar sem hægt væri að breyta öðru þeirra í svefnherbergi. Bryggja 
í grennd og ótakmörkuð veiði á vatninu.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Opið hús í dag milli 17:30-18:00 91,7 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í nýl. máluðu fjölbýlishúsi. 
Stofa m/ útg. á stórar flísalagðar S-svalir. Eldhús m/ nýlegri innréttingu, ljós viðaráferð, uppþvotta-
vél, nýl. Tæki. Þvottahús innan íbúðar. Tvö rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi m/ baðkari, flísar á 
gólfi og veggjum. Húsið var málað og viðgert að utan fyrir ca. 2 árum. Lóð er snyrtileg verðlauna-
lóð. V. 17,1 m. Uppl. Þórarinn 844-6353.

Sumarhús - Ómetanlegt útsýni yfir Úlfljótsvatn.

Kóngsbakki 15

4ra herb. Sérhæð með bílskúr í Garðabæ.

Mikið endurnýjuð 4ra herb. 123,5 fm sérhæð við Lynghóla í Garðabæ.  Bílskúrinn er 28,8 
fm.  3-svefnherbergi í mikið endurnýjaðri sérhæð.  Falegur garður, góð staðsetning.  Eignin 
er laus við kaupsamning. Verð 26,9 milj. Uppl. veitir Heiðar 693-3356

 
Nýkomið í einkasölu s.t. nýtt 308 fm einbýli m. 2-3ja herb. aukaíbúð á jarðhæð og 50 fm 
jeppabílskúr. Glæsilegar sérsmíðaðar innr, 5 góð sv.herb., flísar, náttúrusteinn, vönduð 
eldhús m. AEG og Siemens tækjum, m.a. uppþ.vélar, ísskápar, kaffivél og fl. Stórar ca 50 fm 
suðvestur svalir m. lögn f. heitum potti. Stórbrotið panorama útsýni, Snæfellsnes, Faxaflói, 
Reykjanes, Reykjavík og fl. Stendur á frábærri sjávarlóð við óbyggt svæði. Áhv. góð lán ca 32 
m. Verð 83 millj. Skipti á ódýrari mögul. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Lautasmári - 4 sv.herb. 100% lán.
Mjög góð tæpl. 110 fm 5.herb. íb. á 2.hæð í 
litlum 4 íb. stigagangi. 4 svefnherbergi, góðar 
innréttingar, frábær staðsetning, örstutt í alla 
skóla, íþróttir, verslanir og þjónustu. Verð 
27,5 m. Áhv. hagst. langt. lán 26,5 m. (gr.
byrði 158 þ.pr.mán). Laus ca 15.júní 2011.  
Uppl veitir Ingólfur 896-5222.

Holtagerði - Vesturbæ Kópav. 
Góð 4ra herb. 104 fm íb. á jarðh. í þríbýli. 
Nýtt í dag sem leiguheimili m. 4 svefnherb. 
Getur auðveldlega verið 4ra herb. íb. Verð 
18,8 m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

3ja herb. suður íbúð við 
Þangbakka
Höfum tekið í sölu 3ja herb. 83 fm suður 
íbúð við Þangbakka.  Íbúðin er vel skipulögð, 
búið er að kaupa ýmislegt efni sem fylgir 
með í kaupunum, svo sem parket og 
undirlag, flísar, hreinlætistæki, tæki í eldhús 
og fl.  Verð 19,7 milj. Allar uppl. veitir Heiðar 
í s:693-3356

Sumarhús

Álftanes
stórglæsilegt nýtt einbýli m. aukaíbúð á einstakri sjávarlóð.

Eldri borgarar

Dalaland 2ja með sérinngangi.
Ágæt 70 fm íbúð með sérinngangi við 
Dalaland í Fosvogi.  Endurnýjað eldhús og 
bað. Sérverönd og garður, stór stofa og gott 
skipulag. Verð 17,9 milj, uppl. veitir Heiðar 
s:693-3356

Holtsgata - 70 fm - laus
Falleg 70 fm mjög rúmgóð 2ja herb. íbúð 
á 1 hæð, suðursvalir. Parket. Rúmgóð og 
skemmtileg íbúð í gamla vesturbænum. 
Göngufæri í miðbæinn og Háskólann. Uppl. 
veitir Bárður í 896-5221

Skorradalur - Mjög gott verð !
Gott 50f m hús innst í Skorradal, þrjú 
svefnherbergi og svefnloft. Mikill birkiskógur 
og útsýni út á Skorradalsvatnið.  Uppl. Sigþór 
899 9787

Kiðjaberg - Frábært útsýni
Eitt glæsilegasta sumarhús í landi Kiðjabergs 
staðsett á 1,48 ha lóð.  Eignin er 220 fm að 
stærð sem skiptist þannig, 100 fm fermetra 
kjallari, 100 fm hæð og 21 fm svefnloft en 
heildargólfflötur þar er 50 fm.  Þrjú stór 
svefnherbergi. Baðherbergi með  tengi f. 
þvottavél,  Stofa og eldhús eru í stóru opnu rými, 
stóri gluggar með glæsilegu útsýni.  Allt í kring 
um húsið er útsýnispallur þaðan sem sést vel 
allan fjallahringinn, út yfir Hvítá og einnig er hluti 
golfvallarins sýnilegur.  V. 37,5 mill.  Uppl. Jón 
Rafn S: 695-5520

Sumarhús við Hallkelshóla
Nýlegt 70fm sumarhús við Hallkelshóla í 
Grímsnesi.  Húsið er að mestu búið, en smá 
frágangsvinna að utan og innan eftir.  Gott 
skipulag, 3 svefnherb,  og fallegt umhverfi.  
Áhvílandi 8,5 m. Skipti á bíl eða hjólhýsi 
möguleg. Verð 13,9 m. Uppl. Heiðar 693-3356

Víðimelur - laus strax. 
Nýkomin í einkasölu góð ca 43 fm íbúð í kj. 
í góðu húsi vestast á Víðimel. Nýtt eldhús, 
plastparket. Nýmáluð. Laus strax. Verð 10,8 
millj. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222. 

Rekagrandi  Falleg íbúð.
Falleg tveggja herb. á þriðju hæð. Endurnýjað 
baðherbergi og hluti gólfefna ofl. Björt og 
falleg íbúð með útsýni og suður svölu. Húsið er 
ný tekið í gegn að utan. V 16,9 millj uppl Sigþór 
s: 899 9787.

Sogavegur - falleg 3ja m. sérinng.
Nýkomin falleg 64 fm. íb. á jarðh, í góðu 
þríbýli á góðum stað. Góðar innr. nýtt plast-
parket á gólfum, íb. nýmáluð.  Laus strax. Verð 
14,9 m. Lyklar á Valhöll.  Uppl. veitir Ingólfur 
896-5222

Smárarimi  Vandað einbýli.

Falleg 2ja herb við Sóltún í 
Reykjavík
Höfum tekið í sölu fallega, 2ja herb. 79,2fm 
íbúð á 6-hæð með stæði í lokuðu bílahúsi, 
við Sóltún í Reykjavík.  Allar innréttingar og 
gólfefni mjög vandað.  Nýlegt hús í góðu 
ástandi.  Uppl. veitir Heiðar s:693-3356.

Falleg 2ja herb. í lyftuhúsi í 
Grafarholti
Glæsileg 70,5 fm 2ja herb. íbúð í lyftuhúsi við 
Katrínarlind í Grafarholti.  Stór stofa og góðar 
suður svalir, þvottarhús innan íbúðar.  Vönduð 
gólfefni og vel um gengin íbúð.  Verð 17,9 milj. 
Uppl. veitir Ellert 893-4477

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

Opið hús í dag milli 17:00-17:30 112,0 fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð. Aukaherbergi í 
kjallara. Eldhús m/ nýlegri hvítri innréttingu, Þvottahús innan íbúðar. Baðherbergi m/ baðkari 
og sturtuklefa, svefnherbergi. Rúmgóð stofa/borðstofa m/ parketi á gólfi, útg. á S-svalir.  Góð 
eign í góðu fjölbýli. V. 18,8 m.  Uppl. Þórarinn S: 844-6353

Jörfabakki 14

Nýkomin í einkasölu ca 130 fm efri sérhæð + ris, ásamt 28 fm bílskúr i góðu húsi á 
góðum stað miðsvæðis í Rvk. Mikið endurnýjuð eign m.a. eldhús, gólfefni (parket), og fl. 
2 skiptanlegar stofur og 3 sv.herb., stórt sérþvottaherb. í kj., og geymsla. Rúmgóður bílskúr 
(er í útleigu). Áhv. hagstætt langt. lán v.Arion banka ca 27 millj.  Verð 31,8 millj. Laus 
fljótlega. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222. 

Skipholt - endurnýjuð efri hæð+ris og góður bílskúr.

4ra til 5 herbergja

Hrísmóar  Garðabæ  með Bílskúr.
Falleg 100,9 fm íbúð ásamt 18 fm bílskúr 
samtals 118,9 fm.  2 góð svefnherbergi og 
hægt að bæta því þriðja við. Baðherbergið 
með baðkari og sturtuklefaf.Stofan er rúmgóð 
og vönduð gólfefni. Stórar suðursvalir. V 26,9 
millj Uppl. Sigþór 899 9787

Laufbrekka - einbýli á fráb. verði, 
þess virði að skoða
Vandað 205 fm einbýli m. 4 stórum herb, sólstofu 
og rúmg. stofum. Glæsil. eldhús. Parket. Verð aðeins 
40 millj. Uppl. veitir Bárður Tryggvason í 8965221.

Vesturberg - skipti mögul. á rað-
húsi/parhúsi
Í einkasölu mjög falleg 106 fm íbúð með 
góðum sólpalli í suður og vestur. Mikið 
endurnýjuð að innan og fráb. skipulag. Bein 
sala  eða skipti á sérbýli á allt að 40-45 m. 
Verð 19,5 m. Uppl. Bárður  8965222

Flyðrugrandi - Vesturbær
Glæsilegt 126,2 fm 5 herb. ibúð á 4 hæð 
ásamt 24 fm bílskúr, samtals 150,2 fm. Stofan 
er rúmgóð með útgengi út á svalir og með 
sérsmíðuðum bókaskápum. Gangur með 
góðum fataskápum. Herbergin eru 4. V. 38,5 
m. Frábær staðsetning rétt við KR-völlinn, 
göngufæri í skóla. Upp. Bárður S: 896-5221

4ra herb. falleg útsýnisíbúð með bílskúr
148fm 4ra herb. falleg útsýnisíbúð, þar af 28 fm 
sérstæður bílskúr við Maríubaug í Grafarholti.  
Rúmgott eldhús og baðherbergi.  Opið stigahús 
og einungis ein íbúð á hæð.  Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni.  Möguleiki á skiptum á minni 
eign. V:31,9 uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

3ja herb

Garðhús - Sérgarður.
Falleg 66 fm íbúð á jarðhæð.  Stórt svefnher-
bergi með miklu skápaplássi.  Eldhús opið út 
að stofu þaðan sem útgengt er út í sérgarð.  
Þvottahús innan íbúðar.  V. 16,5 millj.  Uppl. 
Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús - Hraunborg
Gott 52 fm sumarhús í landi Hraunborga 
m. tveimur svefnherbergjum, gestahúsi og 
verkfæraskúr.  Stofa og eldhús eru í opnu 
rými.  V. 14,9 millj.  Uppl. Sigþór S: 899-9787

Sumarhús - Eignarland
Gott 49 fm sumarhús í landi Kerengis á stóru 
eignarlandi sem er rúmir 8200 fm að stærð.  Tvö 
svefnherbergi ásamt svefnlofti sem getur rúmað 
5-6 einbreið rúm.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Búðavað endalóð undir Parhús
Valhöll fasteignasala s:588-4477 og Heiðar 
Friðjónsson Lögg.fast. s:693-3356, kynna 
endalóð við Búðavað í Norðlingaholti.  Búið 
er að teikna 250fm hús á lóðina en eftir er að 
greiða gatnagerðargjöld.  Verð:6,5 milj. Allar 
frekari uppl. um lóðina veitir Heiðar Friðjónsson 
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Óskað-eftir
• Mikil sala í sumarhúsum, skoða allar helgar. 

Jón Rafn S: 695-5520

• 100-300 fm Iðnaðarhúsnæði fyrir ákveðinn kaupanda. Uppl. 
Sigþór 899 9787.

• Bráðvantar fyrir ákveðin kaupanda,  sérhæð eða íbúð með 
sérinnganngi með 4 svefnherb. Í Grafarvogi, Grafarholti, 
Mosfellsbæ, Kópavogi, Reykjavík.  Allt að 33 millj.  Uppl. 
Ingólfur 896-5222.  

•  Vantar rað- eða parhús í Rvík eða Kópavogi, verð allt að 55 
millj.  Uppl. Bárður S: 896-5221

•  4ra herb í Grafarvogi í skiptum f. 2ja herb íbúð einnig í 
Grafarv.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

•  3-4ra herbergja eign í Akralands eða Sjálandshverfi, verð 30-
32 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520            

•  Sumarhús í Öndverðanesi.  Verðhugmyndir 25-35 millj.  Uppl. 
Jón Rafn S: 695-5520

•  Vantar íbúð með 4-svefnherbergjum í Árbæ eða Grafarvogi, 
uppl. veitir Heiðar í s: 693-3356

•  Vantar sérbýli í Grafarvogi, uppl. veitir Heiðar í s: 693-3356

•  Hef fjársterkann kaupanda af sérbýli í Fossvogi, 
uppl. veitir Heiðar í s: 693-3356

•  Vantar góða 4ra herb íbúð á jarðhæð eða í lyftuhúsi, 
uppl. veitir Heiðar í s: 693-3356

2ja herb

4ra herb. við Kristnibraut í Grafarholti
Góð 4ra herb. 115,8 fm íbúð á 2-hæð í 4ra íbúða 
stigagangi við Kristnibraut í Grafarholti.  3-rúm-
góð svefnherbergi. Gott eldhús með borðkrók, 
vönduð gólfefni og baðherbergi með glugga. 
Tvennar svalir. Rúmgóð sérgeymsla.  Verð 25,5 
milj. Uppl. Heiðar í s:693-3356

Lóðir
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Mávahlíð-sérinngangur.
Falleg og vel skipulögð 94,2 fm 
íbúð í kjallara með sérinngangi. 
Rúmgott eldhús, samliggjandi stofur, 
önnur nýtt sem svefnherb. í dag,  1 
svefnherb. og flísalagt baðherbergi. 
Þak nýlega viðgert. Verð 19,9 millj.

Hjarðarhagi.
Falleg 81,0 fm íbúð á 2. hæð auk sér 
geymslu í kjallara, 3,5 fm vinnuherbergis 
í risi og 24,0 fm. bílskúrs. Íbúð sem hefur 
verið talsvert endurnýjuð á síðustu 3-4 
árum t.d. gólfefni og baðherbergi. Bjartar 
skiptanlegar suðursvalir út af stofum. Stór 
sameiginlegur garður með leikaðstöðu. 
24,0 fm bílskúr  Verð 23,9 millj.

Skógarás-útsýnis -
íbúðlaus strax.
Mjög góð 85,4 fm 3ja herb. íbúð á 
2. hæð í góðu fjölbýli í Selásnum. 
Stofa með útgangi á flísalagðar 
svalir til vesturs. Tvö svefnherbergi. 
Þvottaherbergi innaf eldhúsi. Húsið er 
klætt að utan og því viðhaldslítið. Laus 
til afhendingar strax. Verð 19,9 millj.

  Brekkubyggð -Garðabæ
92,0 fm. 3ja herb. íbúð með sérinngangi 
og glæsilegu útsýni á góðum og 
grónum stað í Garðabæ. Stór sér lóð 
fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, 
þvottaherbergi innaf forstofu, hol, 2 
svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús og 
flísalagt baðherbergi. Útsýni út á sjóinn, 
að Snæfellsjökli, yfir borgina og víðar. 
Verð 24,9 millj.

Langholtsvegur.
Vel skipulagt 212,3 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum að meðt. 21,7 fm 
innb. bílskúr, vel staðsett miðsvæðis 
í Reykjavík. Opið og bjart eldhús, 4 
rúmgóð herbergi, rúmgóð stofa/
borðstofa auk sjónvarpsstofu með 
útgengi á útsýnissvalir til norðurs. Stór 
afgirt timburverönd í suður. Verð 44,9 
millj.

Fífusel- aukaherbergi 
í kjallara. 
Góð 114,5 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð að 
meðtöldu 10 fm útleiguherbergi og sér geymslu 
í kj.  Björt stofa með útgengi svalir til suðausturs.  
3  herbergi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Sér 
stæði í upphituðu bílskýli. Leikvöllur beggja 
vegna við húsið. Stutt í alla þjónstu. 
Verð 22,7 millj.

Brúnavegur .  Neðri 
sérhæð ásamt bílskúr.
Vel skipulögð 5 herb. neðri 
sérhæð í þríbýlishúsi  ásamt 24,8 
fmbílskúr og um 20 fm sér geymslu 
í kjallara. 3 herbergi. Samliggjandi 
skiptanlegar stofur með útgangi á 
rúmgóðar svalir til suðurs. Eignin 
er staðsett rétt við Laugardalinn. 
Stutt í alla þjónustu, skóla o.fl.  Laus 
fljótlega. Verð 27,9 millj.

Laugarásvegur
Mjög vel staðsett 269,5 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum í Laugarásnum. Hús 
að utan er í góðu ástandi, en hið innra 
þarfnast eignin lagfæringa. Stórar 
svalir út af stofum. Stór hjónasvíta 
með fataherbergi. Laust til afhending-
ar við kaupsamn. TILBOÐ ÓSKAST.

Mýrarás
Gott einbýlishús á einni hæð 
vel staðsett á útsýnisstað innst 
í götu.  Húsið er 170,2 fm. auk 
65,1 fm tvöfalds bílskúrs. Arinn 
í stofu/borðstofu og hátt til 
lofts.  Rúmgott sjónvarpshol. 
4-5 herbergi. Timburverönd  til 
suðurs og hellulögð verönd til 
austurs. 943,0 fm eignarlóð. 
Verð 54,9 millj.

Ögurás-Garðabæ
Glæsilegt 129,1 fm parhús að meðtöldum 26,2 
fm bílskúr. Lofthæð í húsinu er að jafnaði um 
3 metrar. Húsið er allt hið vandaðasta að innan 
hvað varðar efnisval í innréttingum og gólfefni.  
Lýsing og raflagnir eru í algjörum sérflokki. 
Að utan er húsið klætt  með viðhaldsfríu áli 
og standandi eikarklæðningu, viðhaldsfrírri. 
Húsið stendur efst í hverfinu með stórkostlegu 
útsýni yfir sjóinn og fjallahringinn og gefur villt 
náttúran húsi og umhverfi fallegt yfirbragð.

Kirkjutorg.
Fallegt 139,3 fm einbýlishús í hjarta 
miðborgarinnar. Húsið er friðað í B-flokki 
(ytra byrði) og hefur allt  verið endurgert 
í upprunalegri mynd á síðustu 10-15 
árum í samvinnu við Árbæjarsafnið . 
Húsið er kjallari, tvær hæðir og ris og 
skiptist m.a. í opið eldhús, 2 stofur og 
4 herbergi. Svalir í suður sem snúa að 
Tjörninni.  Hellulögð lóð. Nánari uppl. 
á skrifstofu.

Bogahlíð – glæsileg  íbúð 
á efstu hæð auk þakgarðs
Glæsileg 158,1 fm íbúð á efstu hæð 
auk um 65,0 fm hellulagðs þakgarðs. 
Íbúðin er öll hin glæsilegasta hvað varðar 
innréttingar og efnisval.  Allar innréttingar, 
gólfefni og loftaklæðning er úr hlyni. 
Verulega aukin lofthæð er í allri íbúðinni.  
Öll aðkoma að húsinu og sameign eru til 
fyrirmyndar. Sér stæði í bílageymslu.

SÉRBÝLI

4RA HERB. OG STÆRRI

2JA HERB.

Gullsmári–
Kópavogi. 
Falleg 66,4 fm íbúð á jarðhæð 
auk sér geymslu. Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Björt stofa með 
útgangi á hellulagða verönd til 
suðurs út af stofu. Stutt í alla 
þjónustu. SKIPTI MÖGULEG 
Á 3JA – 4RA HERB. ÍBÚÐ í 
KÓPAVOGI, GARÐABÆ EÐA Í 
HAFNARFIRÐI. Verð 19,9 m.

Brúnastekkur
Glæsilegt 384 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum að meðt. 50 fm. tvöf. bílskúr. Húsið 
er mikið endurnýjað hið innra nýlega .  Stórar 
og bjartar stofur, 3 – 4 herbergi og stórt 
sjónvarpshol.  Ræktuð lóð með hellulögðum 
veröndum með skjólveggjum og vegghleðslum. 
Vel staðsett eign í enda á botnlanga með 
óbyggð svæði á tvo vegu. Sér 2ja herb. 
aukaíbúð er í kjallara hússins og er í útleigu fyrir 
90 þús. pr. mán. FRÁBÆR STAÐSETNING VIÐ 
OPIÐ SVÆÐI. Verð 69,9 millj.

Boðagrandi - útsýnisíbúð.
52,9 fm útsýnisíbúð með svölum til 
norðvesturs og sér stæði í bílageymslu. 
Íbúðin er nánast algjörlega endurnýjuð 
m.a. innrétting í eldhúsi, fataskápar og 
baðherbergi. Nýlegt parket á gólfum. Mikið 
útsýni er úr stofu að Snæfellsjökli og til 
sjávar.  Húsvörður. Verð 19,9 millj.

ELDRI BORGARAR.

Austurbrún.
Góð 48,1 fm íbúð á 4. hæð í 
þessu eftirsótta lyftuhúsi við 
Laugardalinn. Svalir til vesturs 
út af stofu. Opið herbergi 
innaf stofu. Geymsla innan 
íbúðar. Íbúðin er laus til af-
hendingar við kaupsamning. 
Verð 14,2 millj.

Unnarbraut-Seltjarnarnesi
Fallegt 142,9 fm raðhús á þremur hæðum að meðt. 27,8 m bílskúr. Húsið er byggt árið 
2001 og stendur á góðum á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Eignin er innréttuð á afar 
vandaðan og smekklegan hátt. Gólfefni eru flísar og eikarparket. Hiti í gólfum. Vönduð 
lýsing. Um 40 fm viðarverönd til suðurs með skjólveggjum. Verð 39,5 millj. 

Hátún.
Góð 100 fm. íbúð á 3. hæð auk 6,0 fm 
sér geymslu  í þessu eftirsótta fjölbýli 
miðsvæðis í Reykjavík. Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Svalir til austurs út af stofu. 
Opið eldhús með góðum borðkrók. 
Sameign góð.  Verð 28,8 millj.

Hús Íslensku óperunnar er til leigu
Hús Íslensku óperunnar (áður Gamla bíó) er elsta varðveitta kvikmynda- og tónleikahús 
Reykjavíkur. Húsinu hefur verið vel við haldið og verið notað sem óperu- og 
samkomuhús sl. 30 ár. Húsið er 1.678 fm að stærð með stórum samkomusal og svölum, 
leiksviði og hljómsveitargryfju. Glæsilegt anddyri með upprunalegum innréttingum,  
búningsherbergi, setustofur, hárgreiðslu- og förðunaraðstaða í kjallara. Salurinn tekur 
473 áhorfendur í sæti. Hentar vel til leiksýninga og tónleikahalds.

Brekkuheiði 
– Bláskógabyggð
Fallegt 115,4 fm. steinsteypt 
heilsárshús  í Bláskógabyggð, afar 
vel staðsett á 5.000 fm. útsýnislóð. 
Eignin skiptist í forstofu, opið 
eldhús, bjarta stofu og borðstofu, 
3 herbergi, baðherbergi og 
þvottaherbergi.  Hiti í gólfum. 
SKIPTI KOMA TIL GREINA Á EIGN 
Á STÓR-REYKJAVÍKURSVÆÐINU. 
Verð 37,0 millj.

Furuás – Hafnarfi rði
Vel skipulagt um 367  fm einbýlishús á tveimur hæðum Í Áslandinu . Að innan er neðri 
hæðin að mestu leyti tilbúin, en efri hæðin er tilbúin til innréttinga. Hiti er í gólfum. 
Bílskúr með aukinni lofthæð. Gríðarlegt útsýni úr stofu yfir borgina, að jökli og víðar. 
Lóðin er 681,1 fm að stærð. Nánari upplýsingar á skrifstofu.

3JA HERB.

Markarfl öt - Garðabæ
Einbýlishús  á einni hæð á frábærum stað með fallegu útsýni til suðurs. Húsið sem er 
um 200 fm að stærð stendur á afar fallegri og ræktaðri 983,0 fm lóð og skiptist m.a.  í 
hol með útgangi í sólskála,   gestasnyrtingu, rúmgott eldhús, þvottaherbergi, stofu,  4 
herbergi á svefngangi og baðherberbergi .  Tvöfaldur bílskúr. Eign í góðu ásigkomulagi.
Verð 51,9 millj.

Safamýri – 2ja herb. 
laus strax.
59,3 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð 
með stórum suðvestursvölum. 
Íbúðin skiptist í hol, rúmgóða 
stofu, opið eldhús við hol, 1 
svefnherbergi og baðherbergi. 
Laus til afhendingar strax. 
Verð 15,3 millj.

Þorragata - 3ja herb. íbúð.
Björt og vel skipulögð 108,1 fm.  íbúð á 2. hæð 
auk tveggja sér bílastæða í opinni bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, eldhús, samliggjandi 
rúmgóðar stofur, sjónvarpsstofu, 1 svefnherbergi 
og baðherbergi. Auðvelt er að útbúa 
svefnherbergi úr sjónvarpsstofu. Um 20 fm. svalir 
til suðurs út af stofum með fallegu útsýni til sjávar.  
Innangengt er úr húsinu í þjónustumiðstöð á 
vegum Reykjavíkurborgar. Gott aðgengi og lyfta. 
Húsvörður. Verð 36,0 millj.

Kleppsvegur. 2ja herb. 
Laus strax.
Falleg og björt 88,6 fm. íbúð á jarðhæð í 
þessu eftirsótta húsi fyrir 60 ára og eldri. 
Íbúðin skiptist í forstofu/gang,  eldhús sem 
er opið við stofu að hluta, 1 svefnherbergi, 
baðherbergi og þvottaherbergi. Íbúar geta 
sótt ýmsa þjónstu til Hrafnistu. 
Laus við kaupsamning. Verð 21,8 millj.

  Fjarðargata-Hafnarfi rði. 
3ja herb. útsýnisíbúð
Vel skipulögð 117,6 fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi með stórum flísalögðum 
svölum og útsýni til sjávar.  Stórar og 
bjartar stofur, rúmgott eldhús og 2 
herbergi.  Þvottaherbergi  og geymsla 
innan íbúðar. Aðkoma góð, upphitaðar 
stéttar og sameign til fyrirmyndar. 
Verð 31,9 millj.
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v. 39,9m

Langholtsvegur
Glæsilegt raðhús

104 Rvk

Raðhús á 3.hæðum
Gróinn og fallegur garður
Húsið hefur verið mikið tekið
í gegn síðustu árin

v. 19,3m

Mosarimi  
Falleg 3ja herb

112 Rvk

81,9 m2 íbúð á besta 
stað í Mosarima 
Sérinngangur
Stutt í skóla og leikskóla

v. 34,9m

Mávahlíð
4ra herb
105 Rvk

169 m2 4ra herb m/aukaíbúð
Mikið endurnýjuð 
Stórar svalir
Glæsileg eign 

v. 26,8m

Andrésbrunnur
Góð 4ra herb

113 Rvk

119 m2
Lyftuhús
Allt sér
Sérstæði í lokaðri bílageymslu

v. 18,9m

Tungusel
3ja herb
109 Rvk

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

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

Stærð 119,7 m2
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
LAUS STRAX

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 39,5m

Lyngbrekka
Fallegt parhús

220 Kóp

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd
Frábær staðsetning

v. 25,9m

Heimahagi
Einbýli

800 Selfoss

Mikið endurnýjað einbýli
Gott skipulag
4 svefnherbergi
Áhv. lán geta fylgt

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 18,1m

Skálagerði
Skemmtileg 3ja herb

108 Rvk

68 m2, endaíbúð
Frábær staðsetning 
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign

v. 45,5m

Lyngberg 

Glæsilegt einbýli á frábærum 
stað í Setberginu. 
Mikið endurnýjað þar á meðal
innréttingar, gólf, loft og bað

Fallegt einbýli
221 Hfj

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb. íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 39,5m

Vesturholt
Einbýli m/aukaíbúð

220 Hfj

213 m2 
Bílskúr
Frábært útsýni
Rétt við golfvöll
Hagstætt áhv. lán kr. 33,0 m ÍLS

v. 29,9m

Vindakór
4ra herb
203 Kóp

129 m2 íbúð 
ásamt stæði í bílgeymslu
Fullbúin með gólfefnum
Jarðhæð með sér verönd
Traustur byggingaraðili

v. 37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Gbæ

3ja herb sérhæð í tvíbýli
155,2 m2 auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 78,0m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. FMR

v. 39,9m

Hljóðalind 
Mjög gott raðhús 

201 Kóp

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

v. 68,5m

Akrasel
Glæsilegt einbýli

109 Rvk

4ra herb/2ja herb aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur 

v. 20,0m

Krummahólar                         
4ra herb

111 Rvk

3 svefnherbergi
Bílskúr
Fallegt útsýni

v. 24,9m

Akralind
Atvinnuhúsnæði

201 Kóp

Góðar innkeyrsludyr
155 m2 með millilofti
Frábær staðsetning
Laust strax

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali r

Guðrún Pétursdóttir
skjk alagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Davíð Jónsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Margrét Kjartansdóttir
ritari
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... einbýli eða raðhúsi í Gvendargeisla.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
 í síma 897 0634.

... 4ra til 5 herbergja íbúð eða hæð á Seltjarnarnesi.
Eignin þarf að vera í það minnsta 150 m2 og helst á efstu 
hæð og lyfta. Að lágmarki 2 svefnherbergi og góðar stofur.
- 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 899 1178.  

... stóru einbýli í 101, 108, 170 eða 210.
Leita að í það minnsta 400 m2 góðu húsi í ofangreindum 
póstnúmerum. Skilyrði að í húsinu séu góðar stofur.
Um er að ræða bein kaup og trausta greiðendur.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

... sérbýli rað-, par- eða einbýlishúsi í 
Linda eða Salahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.  

... 4ra herbergja íbúð í Áslandi, 
Norðurbæ/Miðbæ Hafnarfirði. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.  

... stórri íbúð í Suðurhlíðum. 
Eignin þarf að vera í það minnsta 150 m2 og helst á efstu 
hæð og lyfta. Að lágmarki 2 svefnherbergi og góðar stofur.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307

... góðu sérbýli í Salahverfi.
Í húsinu þurfa að vera 4 svefnherbergi.
Um er að ræða bein kaup.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

... eign í Rvk í skiptum fyrir fasteign á Selfossi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

... einbýli í Teigunum eða í kringum 
Laugarásveginn.
Eignin þarf að vera í það minnsta 200 m2 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

... góðri 3ja herbergja í hverfum 104, 105 eða 108.     
Um bein kaup er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

... 3ja-4ra herbergja íbúð í Garðabæ.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

... 4ra herbergja íbúð á 2-3 hæð 
í Sjálandshverfi með sjávarsýn. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.  

... 4ra herbergja íbúð með bílskúr eða 
stæði í bílageymslu.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178. 

... rað-, par- eða einbýlishúsi í nágrenni 
Snælandsskóla eða Álfhólsskóla,
4-5 svefnherb. Möguleg skipti á 4ra herb. íbúð í sama hverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.
 
... 3ja- 4ra herbergja íbúð í Kópavogi.
í Hvörfum-, Sala-, Kóra-, eða Lindahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

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 

v. 21,9m

Lyngbrekka
Fullbúið heilsárshús

Grímsnesi

Stærð ca. 110 m2 gólfflötur
Glæsileg staðsetning
7.576 m2 eignarlóð
Hitaveita

v. 54,9

Smárarimi
Einbýli

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

112 Rvk

v. 19,9m

Veghús
Falleg 2ja herb

112 Rvk

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð 
Snyrtilegt fjölbýli
66,8 m2 með útgangi 
út á verönd

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

v. 15,9m

Fullbúið heilsárshús

Stærð 68 m2
Innastokksmunir geta fylgt
Lokað svæði
4.610 m2 eignarlóð

Lækjarbrekka Grímsnesi

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og vel skipulagt raðhús
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 7,9m

Aspavík
Sumarhúsalóð

Hraunborgum

Allt klárt til frekari framkv.  
Fullbúið gestahús og 
steyptur grunnur undir 
sumarhús. Inntök, rotþró og 
samþ. teikningar klárar.

v. 57,0m

Grófarsmári 

Mjög gott 237,5 m2 parhús 
á tveimur hæðum með 
innbyggðum 24,4 m2 bílskúr
Aukaíbúð í kjallara
Glæsilegt útsýni

Parhús
201 Kóp

v. 14,7m

Eyrarskógur
Sumarhús

311 Bor

50 m2 með góðum sólpalli
2 svefnherbergi
10 m2 svefnskáli með sólpalli
5.200 m2 leigulóð
Selst með öllu innbúi

v. 18,5m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb

110 Rvk

Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb. í Norðlingaholti

v. 22,7m

Bólstaðarhlíð 
 60 ára og eldri

105 Rvk

3ja herb. 85 m2 á 6. hæð
Glæsliegt útsýni
Öflugt félgsstarf
Virkur þjónustukjarni

v. 25,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 21,9m

Lækjarbakki Grímsnesi
Fullbúið sumarhús

8.022 m2 eignarlóð
Stærð ca. 140 m2 gólfflötur
Hitaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 12,4m

Engjasel
2ja herb
109 Rvk

Góð fyrstu kaup
Stór og björt stofa 
Góð áhvílandi lán

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  
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Fasteignasala 
snýst ekki bara 
um fasteignir... 
...heldur líka um fólk

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

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

B æ j a r h r a u n i  10   •   H a f n a r f i r ð i   •   S í m i  5 2 0  7 5 0 0   •   w w w. h r a u n h a m a r . i s

Einbýlis-, rað-, parhús

Norðurbakki - Hf.
Falleg fullbúin 94,9 fm 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í glæsilegu nýju lyftuhúsi 
á Norðurbakkanum í Hafnarfirði. 
Íbúðinni fylgir stæði í upphitaðri 
bílageymslu. fallegar innréttingar og 
gólfefni. Laus strax. Verð .24,5 millj. 

 3ja herbergja

Stekkjarholt - 801 Selfoss
Fallegur heilsársbústaður í 
Grímsnesinu, Húsið er skráð 47,2 fm 
en er aðeins stærra þar útskúrinn 
er ekki inni í fm. 2 svefnherb. stofa, 
eldhús, svefnloft. heitt og kalt vatn 
til staðar. heitur pottur. Sérlega falleg 
staðsetning. Góð útiaðstaða. 5 mín. 
gangur niður að vatni, þar sem heimilt 
er að veiða. v. 15,8 millj.

Sogsbakki - Sumarhús
Glæsilegt 204 fm sumarhús við Sogið (Sogsbakki). Um er að ræða nýtt 
heilsárshús (byggt úr steypu og timbri) Húsið er ekki fullbúið en tæpl. tilbúið 
undir tréverk að innan. Fullbúið að utan. Einstök staðsetning. (neðsta lóðin 
við Sogið) Kjarrivaxin eignarlóð. Heitt vatn. Frábært útsýni. Verðtilboð.

50 ára og eldri

Ásakór - Kóp.
Glæsileg rúmgóð 3ja herb. 118 fm 
íbúð á 1.hæð í lyftuhúsi. Parket á 
gólfum. Eldhús opið inn í stofu. 
Baðherb. með baðkari og sturtuklefa. 
2 góð svefnherb.  Verð 26,9 millj.

Fagrahlíð - Hf.
Snyrtileg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð 
í litlu fjölbýlishúsi. Suður svalir ,parket 
og flísar. Verð 18,5. millj Laus strax.

Sumarhús - Öldubyggð
Hraunhamar kynnir glæsilegt nýtt 88,1 
fm 5 herbergja heilsárshús á tveimur 
hæðum með hita í gólfum. Stendur 
á um 0,6 hektara eignarlandi. Húsið 
er tilbúið og er með stórri verönd og 
heitum potti. Verð 21,3 millj.

Vallarbraut - Hf.
Falleg 90,4 fm 3ja herb. íbúð á 1.hæð 
í nýlegu litlu fjölbýli vel staðsett í 
Hafnarfirði. Vandaðar innréttngar. 
Gólfefni parket og flísar. Eign sem vert 
er að skoða. Laus strax. V. 19.5 millj.

Sumarhús

Óskum eftir eignum
Leitum eftir einbýli ca. 230-300 fm. í Áslandi - Setberglandi Hf.
fyrir ákveðin fjársterkan kaupanda. Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign. 
Nánari uppl. getur Helgi Jón sölustj. s. 893-2233

Rauðavað - Rvík.
Nýkomin í einkasölu, nýleg 
sérlega falleg og rúmgóð, 
björt 110,6 fm. endaíbúð í 
litlu (fjölbýli) klasahúsi 3 íb. 
í stigahúsi, ein íbúð á hæð. 
Vandaðar innréttingar. Parket. Sér 
þvottaherb. Rúmgóðar s- svalir. 
Útsýni V. 25,9 millj. 

Sævangur - Hf - Einbýli 
Nýkomið í einkasölu pallabyggt 
einbýli m/ innb. bílskúr samtals. 
232 fm. Glæsilegur garður. 
Sjá myndir á netinu. Róleg og 
góð staðsetning í hrauninu. 
Verðtilboð.

Lindarberg - parh. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir: 
Sérlega fallegt tvílyft parhús með 
innbyggðum bílskúr. Ræktaður garður, 
útsýni. Frábær staðsetning innst í 
botnlanga (jaðarlóð). Skipti möguleg 
á minni eign. Verðtilboð.  

Úthlíð Hf. Glæsilegt raðhús.
Nýkomið sérlega vandað og fallegt 
178 fm. raðhús m/innb. bílskúr. 4 
svefnherb. Fallegar innréttingar. 
Verönd í garði. Verð 39 millj.

Efstahlíð - parh. - Hf.
Glæsilegt 200 fm. parhús m/ innb. 
bílskúr. Fallegar innréttingar, vöndu 
gólfefni. Ræktaður garður m/ timbur 
verönd. Verð 41,9 millj.

Kvistavellir - raðh. - Hf.
Fallegt raðhús tilbúið, án gólfefna 
og innréttinga, allt annað til staðar. 
Húsið skiptist ma. í Stofu, 4 svefnherb. 
2. baðherb. og bjart eldhús. Skipti 
skoðuð á minni eign. 

Heiðalundur - einb. - Gbæ. 
Nýkomið í einkasölu skemmilegt 235 
fm. einbýli m/ innb.tvöfödum bílskúr. 
Skemmtilega hönnuð eign sem bíður 
uppá mikla mögurleika. Róleg og góð 
staðsetning. Verð 55. millj.

Erluás - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir 
glæsilegt 211,7 fm. pallbyggt einbýli 
með innbyggðum 40,9 fm. bílskúr 
samtals um 252,6 fm á frábærum 
útsýnisstað í Áslandinu i Hafnarfirði. 
Sölumenn sýna. Verð 58.millj.

Norðurvangur - Hf
Vel staðsett einbýli á einni hæð í 
Norðurbæ Hafnarfjarðar. Húsið er 
skráð 142 fm, bílskúr 40,7 og geymsla 
14 fm samtals 196,7 fm. Glæsileg 
hraunlóð með pöllum, heitum potti 
og tilheyrandi. Verð 48 millj

Breiðvangur - Hf- Raðhús 
Nýkomið í sölu  sérlega fallegt raðhús 
á einni hæð með bílskúr samtals 171 
fm. Frábær staðsetning í hrauninu í 
botlanga. Verð 39,5 millj.

Hrauntunga - Kóp. - Raðh.
Sérlega fallegt tvílyft endaraðhús 
240 fm. með  innbyggðum bílskúr. 
Húsið í góðu standi að utan (s-svalir 
og terras) Róleg og góð staðsetning 
innst í botnlanga. Frábært útsýni. V. 
43,9 millj.

Hæðir

Krosseyrarvegur - Hæð - Hf.
Sérlega falleg efri hæð og ris 116 fm 
auk nýr bílskúr 35 fm (fokh.) samtals 
151 fm. Húsið hefur verið mikið 
endurn. á sl. árum. Teikn. af stækkun. 
Fallegur stór garður í suður. Frábær 
staðsetn. Útsýni. Verð 27,5 millj.

Klettagata - Hf. - Sérhæð.
Sérlega falleg og vel umgengin 105 
fm. 3ja herb. neðri sérhæð í góðu 
tvíbýli á þessum frábæra stað. Allt 
sér. Verð 22,9 millj.

4ra herbergja

Álfaskeið - Hf. m/ bílskúr.
Sérlega falleg mikið endurnýjuð 4-5 
herb. 126 fm. íbúð auk bílskúr. Nánast 
allt nýtt í íbúðinni. Glæsil. innréttingar, 
ný gólfefni. Hús í góðu ástandi. Verð 
26,5 millj.

Skipalón - Hf. 50 ára 
og eldri. 
Örfáar íbúðir eftir.
Sérlega vel staðsett 
fjölbýli og glæsilegt 
útsýni yfir Hafnarfjörð, 
hafnarsvæðið, að Esju og 
víða. -3ja herb. 122,2 

fm2 - 4ra herb. íbúðir frá 127 til 133 fm -Til afhendingar strax. Góð 
hagstæð lán frá Íbúðarlánasjóði. Allt að 80 % lán. 50 ára og eldri. 
Hagstætt verð - Sölumenn sýna.

Háholt - Hf.
Sérlega fallegt 105 fm. 3ja-4ra herb. 
íbúð á 4. hæð í vönduðu lyftuhúsnæði. 
(Litli turninn) Sér þvottaherb. Bílsýli, 
parket. Frábært útsýni. Svalir. Góð eign. 
Hagstætt verð 24,9 millj.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Sundlaugavegur 37 - 105 Reykjavík
Falleg 366,1 m2 húseign 
við Sundlaugaveg 37. Búið 
er að skipta húsinu upp í 
4 íbúðir tvær á jarðhæð 
og efri hæð og ris má nýta 
sem eina eða tvær íbúðir. 
Íbúðirnar eru alls 317,1 fm 
auk 49 fm bílskúrs. Eignin 
stendur á 1.971 fm gróinni 
lóð. Íbúðirnar eru allar 
með sérinngangi. Eignin 
er laus til afhendingar 
strax. V. 75,0 m. Opið hús 
í dag mánudag frá kl. 
12:00 til 12:30

Hverfisgata 37 - 101 Reykjavík

75,7 m2 2-3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð við 
Hverfisgötu 37 í Reykjavík. 
Íbúðin skiptist í forstofu, 
svefnherbergi, gluggalaust 
herbergi, baðherbergi, 
eldhús og stofu. . Eignin 
hentar einnig mjög vel fyrir 
margvíslega verslunar- 
og þjónustustarfsemi í 
miðborginni. Eignin er 
laus til afhendingar strax. 
V. 13,9 m. Opið hús í dag 
mánudag frá kl. 13:00 
til 13:30

Víðihóll 2 - 270 Mosfellsdal
Víðihól 2, er 103,1 m2 einbýlishús á einni hæð 
ásamt 48,7 m2 bílskúr, 32,6 m2 sumarbústað og 
tveimur 28 m2 gróðurhúsum á 5.032,5 m2 gróinni 
eignarlóð á mjög fallegum stað í Mosfellsdal. Hér 
er um að ræða mjög fallega og sjarmerandi lóð, 
miðsvæðis í Mosfellsdal. Frábært tækifæri fyrir 
laghenta og náttúruunnendur. V. 33,9 m.

Ljósavík - 112 Reykjavík
Flott 94,6 m2 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og sérgarði við Ljósuvík 
23 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
rúmgott hjónaherbergi, barnaherbergi, eldhús 
m/borðkrók, stofu/borðstofu, baðherbergi og 
sér þvottahús. Eignin er nýmáluð og laus til 
afhendingar strax. V. 23,9 m.

Efstihjalli 3 - 200 Kópavogur
56,8 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð í tveggja 
hæða fjölbýlishúsi við Efstahjalla 3 í Kópavogi. 
Íbúðin skiptist í hol, svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, borðstofu og stofu. Íbúðinni fylgir 
sérgeymsla í kjallara. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 14,5 m.

OPIÐ
 H

ÚS

68,8 m2 einbýlishús, ásamt 40,5 m2 
bílskúr við Miðbraut 28 á Seltjarnarnesi. 
Húsið skiptist í tvö svefnherbergi, 
forstofu, baðherbergi, hol, eldhús og 
stofu. Bílskúrinn er 40,5 m2.  Eignin 
stendur á 860 fm eignaralóð. Skv 
deiliskipulagi má gera ráð fyrir 430 fm 
byggingarrétti á lóðinni (nýtingarhlutfall 
0,5). Eignin er laus til afhendingar. V. 
37,9 m. Opið hús í dag mánudag frá 
kl. 14:00 til 14:30

Miðbraut 28 - 170 Seltjarnarnes

Mjög fallegt 290 m2 einbýlishús á tveimur 
hæðum, með innbyggðum bílskúr við 
Viðjugerði 8 í Reykjavík. Neðri hæð: forstofa, 
hol, tvö rúmgóð svefnherbergi(þrjú á 
teikningu), salerni, þvottahús og geymsla. 
20 m2 fullbúinn bílskúr. Efri hæð: 3 herbergi, 
hjónaherbergi með baðherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofa og borðstofa. Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni. Fallegur garður í 
suðvestur með timburverönd með heitum 
potti. Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 74,0 m. Opið hús í dag mánudag frá kl. 
15:00 til 15:30

Mjög rúmgóð 170,2 m2, 5 herbergja 
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi við Ásakór 1 
í Kópavogi. Íbúðin skiptist í forstofu, 
fjögur rúmgóð svefnherbergi, 
aðherbergi, þvottahús, sjónvarpshol, 
eldhús, stofu og borðstofu. Eigninni 
fylgir 11,1 m2 sérgeymsla á jarðhæð. 
Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 28,5 m. Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 16:00 til 16:30

Rúmgóð og glæsileg 143,7 m2, 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð í 2ja hæða lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílakjallara við Rúgakur 3 
í Garðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
baðherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, 
rúmgott svefnherbergi og hjónaherbergi með 
fataherbergi. Íbúðinni fylgir bílastæði ásamt 
25,3 m2 sér geymslu í lokuðum bílakjallara. 
Glæsilegar innréttingar og falleg gólfefni. 
Fallegt útsýni. Íbúðin er nýmáluð og tilbúin 
til afhendingar. V. 33,9 m. Opið hús í dag 
mánudag frá kl. 17:00 til 18:00

Rúgakur 3, íbúð 302 - 210 Garðabær

Ásakór 1, íbúð 302 - 203 Kópavogur

Viðjugerði 8 - 108 Reykjavík

OPIÐ
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ÚS
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ÚS

OPIÐ
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ÚS

OPIÐ
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ÚS

OPIÐ
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FJARÐARSEL
235,70 fm endaraðhús á þremur 
hæðum með möguleika á aukaíbúð 
ásamt 21,30 fm bílskúr eða samtals 
257 fm á góðum stað í Breiðholti. 
Verð 38,0 millj.

NORÐUBAKKI 
Vel skipulögð 4ra herb. 135,8 
fm endaíbúð á 2. hæð í fallegu 
fjöleignarhúsi með lyftu, ásamt 
stæði í bílgeymslu á þessum 
frábæra útsýnisstað. Áhv. 23,4 millj. 
Verð 37,0 millj.

VESTURBERG 
Snyrtilegt 128 fm raðhús á einni hæð 
ásamt rými í kjallara við Vesturb-
erg í fimm húsa lengju. Stutt í alla 
þjónustu s.s. verslanir, sundlaug, 
heilsugæslu, leikskóla, grunnskóla, 
framhaldsskóla og útivistarsvæði. 
Verð 29 millj.

FUNAFOLD
Vel skipulagt 143,7 fm einbýlishús á 
einni hæð ásamt 31,0 fm innbyg-
gðum bílskúr eða samtals 174,70 fm. 
á þessum vinsæla stað í Grafar-
vogi. Að auki er ca. 80 fm útgrafið 
geymslurými í kjallara. 
Verð 46,5 millj.

SKÚLAGATA
Björt og vel skipulögð, 88,5 fm, 
3ja herbergja íbúð á 5. hæð í góðu 
fjöleignarhúsi fyrir 60 ára og eldri. 
Húsvörðu er í húsinu og gengið 
er inn frá Lindargötu. Yfirbyggðar 
suðursvalir. Íbúðin er laus. 
Verð 24,8 millj.

HJALLAVEGUR 
125 fm einbýlishús sem er hæð og 
ris og í eru tvær íbúðir, kjallari er 
undir hluta hússins. Sameiginlegur 
inngangur er í húsið. Hér er hús á 
góðu verði í grónu hverfi. 
Verð 31,5 millj. 

HRAUNBÆR 
Snyrtileg 2ja herb. 55,0 fm íbúð á 
jarðhæð í litlu fjölbýli á góðum stað í 
Árbæ. Laus fljótlega.  
Verð 12,5 millj.

FÍFULIND 
6 herbergja 158,60 fm endaíbúð 
á 4. hæð og risi með sérinngangi 
af svölum á þessum vinsæla stað í 
Kópavogi. 5 svefnherb. o.fl. Suðurs-
valir. Áhv. 18,3 millj. með 4,15% vöxtum. 
Verð 30,9 millj.

VOR Á FASTEIGNAMARKAÐI – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ
Allt að gerast og okkur vantar eignir á skrá. M.a. vantar okkur einbýlishús í 
Gerðum og Garðabæ. Hæðir í Vesturbæ og víða og 2ja, 3ja og 4ra herberga 

íbúðir. Góð sala og margir sem bíða eftir réttu eigninni. 

Hafið samband við sölumenn okkar. Traust er okkar lykilorð

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali

  

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

Ca. 57 fm. falleg íbúð fyrir 60+ í vönduðu húsi á Seltjarnarnesi. Samkomusalur og mötuneyti í 
húsinu. Svalir með sjávarútsýni. Hús nýlega viðgert og málað. Mjög hagstætt verð 16,9 millj.

Skólabraut- Seltjarnarnes 60+

Einbýlishús við Litlagerði - 108 Reykjavík

Fallegt og reisulegt einbýlishús staðsett í rólegri botnlangagötu við Fossvoginn.  Eignin er á 
þremur hæðum. Í kjallara er lítil íbúð (60 fm.)  Stór og góður bílskúr með bílagryfju. Stutt í 
skóla, leikskóla og verslanir. Verð 46,3 millj. Tvnr. 8008

Ásendi - einbýli á góðum stað í 108
Einbýli á einni hæð í grónu hverfi. 4 svefnherbergi, 
2 stofur, 2 baðherbergi og eldhús. Skjólsæl suður 
verönd. Arinn í stofu og útiarinn. Mjög rúmgóður 
bílskúr ( 36,5 fm) er við húsið og steypt plan framan 
við hann. Garðurinn er gróinn og mikill trjágróður í 
honum. Skipti möguleg á minni eign 
Verð kr. 59 millj. 

Opin hús
Vesturströnd 13, Endaraðhús 
Seltjn. m. aukaíbúð Opið hús frá 
18-18:30 í dag.
Ca. 237 fm. endaraðhús á einstaklega 
góðum útsýnisstað að Vesturströnd 13 á 
Seltjarnarnesi. Húsið er mjög vel skipulagt og 
er með góðri 2ja herbergja íbúð á jarðhæð. 
Gengt frá efri svölum í fallegan garð. Stór 
og góður bílskúr. Verð 54,9 millj. Verið 
velkomin milli 18 og 18:30 í dag. Rakel 
gsm 699-0044 sýnir.

Nesbali 25 -Seltjarnarnes Opið hus 
í dag 17-!7:30
Falleg og vel umgengið einbýli, sem skiptist í 
hæð og kjallara auk bílskúrs og geymsluhúsa 
á lóð. Góð staðsetning suðvestanmegin á 
Seltjarnarnesi. Þetta er rúmgóð eign sem 
nostrað hefur verið við á frábærum stað 
á nesinu. Verð 65 millj. Skipti möguleg. 
Rakel sýnir frá 17-17:30 í dag, gsm 699-
0044, verið velkomin.

Sumarhúsalóð Leirubakka.
Ca. 7000 fm. lóð á einstökum stað 
í Fjallalandi, Leirubakka. Gott verð 
1.750 þúsund.

Einbýli Neshömrum Grafarvogi
Ca. 183 fm. fallegt einbýli á einni hæð á rólegum 
og góðum stað v. Neshamra í Grafarvogi. 4 
sevfnherbergi, góður pallur og mjög fallegur garður. 
Skipti möguleg á minni eign. 

2ja herbergja

Sumarhús

Einbýli

Rauðagerði 10- sérhæð-OPIÐ HÚS Í 
DAG FRÁ 18-18:30 Ca. 148 fm efri sérhæð 
í þríbýlishúsi v. Rauðagerði 10, Reykjavíkmeð 
ca. 24 fm bílskúr. Á hæðinni eru stofur,ein m. 
arni, 3-4 svefnherbergi, eldhús og bað. Í kjallara 
er geymsla og 1 herbergi. Íbúðin er vönduð og 
mikið endurnýjuð og húsið nýlega viðgert og 
málað. Glæsileg eign samtals um 172 fm. Skipti 
möguleg á eign vestan Elliðáa. Laus fljótlega  
Verð 33,9 millj. Þórey sýnir milli 18 og 18:30 
í dag gsm. 867-9907. Verið velkomin.

Safamýri 17-jarðhæð - á morgun 
þriðjud. 10.5 milli frá kl.18-18:30 
Mikið endurnýjuð, falleg 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð við Safamýri. gengt frá stofu á suð-
urverönd. Eldhús, gólfefni ofl. endurnýjað. 
Verð 22,4 millj. 

Viðar sýnir í opnu húsi á morgun 10.5 frá 
kl. 18-18:30

Sumarhús Grímsnesi.
Mjög vandað nýlegt sumarhús 
í landi Hallkelshóla Grímsnesi. 
Bústaðurinn sem er á 10.000.- 
eignarlóð selst með öllu innbúi. 
Góð eign í þægilegri akstursfjarlægð 
frá borginni. Verð 15,9 millj.

Sumarhús Gjábakkalandi 
Þingvöllum
Ca. 45 fm. einstaklega 
vel staðsettur bústaður á 
útsýnisstað á rólegasta svæðinu í 
Þingvallaþjóðgarði. Þetta svæði er 
einstök náttúruparadís sem á enga 
sér líka í veröldinni. Verð aðeins 
14,9 millj.

SUMARHÚSIN SELJAST Á 
FOLD - MIKIL EFTIRSPURN 

EFTIR SUMARHÚSUM Á
VERÐBILI 6-17 MILLJÓNIR

ERUM MEÐ TRAUSTAN 

KAUPANDA AÐ EINBÝLISHÚSI 

Í SMÁÍBÚÐAHVERFI. SKIPTI 

MÖGULEG Á

ÍBÚÐ Í HVERFINU”

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Ástún Kópavogi-rúmgóð eign
Ca. 65 fm. falleg íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli. 
Góðar svalir. Vel hönnuð eign. Verð 15,5 millj. 

3ja herbergja

Skerjabraut-Seltjarnarnesi.
Ca. 71 fm. 3ja herbergja íbúð á annari hæð á mjög 
goðum stað á sunnanverðu Setjarnarnesi.  
Gott verð, aðeins 16,9 millj.
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Tilboð óskast í eignarhluta 
Ríkissjóðs í fasteigninni 
Laugaveg 105 við Hlemm. 

14968 Laugavegur 105, Reykjavík, eignarhluti Ríkissjóðs Íslands. 
Um er að ræða 3, 4 og 5 hæð í þessu glæsilega húsi við Hlemm. 
Eignarhlutarnir eru samtals 1.824 m², byggt árið 1939. 
Brunabótamat er kr. 233.700.000,- og fasteignamat er kr. 169.420.000,- 
Húsnæðið hefur verið í umsjá Náttúrufræðistofnunar Íslands í um fimm 
áratugi. 
Heimilt er að gera tilboð í hverja hæð fyrir sig eða allan eignarhlutann. 
Þriðja hæð er 635,7 m², fjórða hæð er 639,6 m² og fimmta hæðin er 548,7 
m² en hún er inndregin. 
Eignarhlutirnir verða til sýnis í samráði við Ríkiskaup á skrifstofutíma í síma 
530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang 
og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 17. maí 2010 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess 
óska. 

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.
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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.

Traust þjónusta í 30 ár

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali.

VÍÐIHVAMMUR 
EINBÝLI/TVÍBÝLI
173,2 fm einbýlishús í Suðurhlíðum Kópa-
vogs. Húsið er holsteinshús á þremur hæð-
um með tveimur 3ja herb. 72 fm íbúðum á 
1. og 2. hæð. Í kjallara/ jarðhæð eru tvær 
stórar geymslur, sameiginlegt þvottahús 
og 29 fm bílskúr. Sérinngangur er á hvora 
hæð. Lóðin er stór. Fallegt útsýni.

ÚTHlÍÐ EFRI HÆÐ OG RIS
Vorum að fá í sölu góða 170 fm efri sérhæð og ris auk 27 fm bílskúrs samtals 197 
fm Hæðin skiptist í 3 stór herb. baðherbergi, tvær stórar stofur með suðursvölum og 
eldhús. Í risinu er rúmgóð stúdíó íbúð með suðursvölum. Góðar innréttingar. Fallegur 
garður. Bílskúr er fullbúinn.
Verð 47 millj.

HÓLSBRAUT 4ra HERB. ÍBÚÐ
Falleg 4ra herb íbúð á 1. hæð í fjölbýli. Þrjú 
rúmgóð svefnherbergi. Björt stofa. Flísalagt 
baðherbergi. Góðar innréttingar. Parket og 
flísar á gólfum. Eignin getur losnað fljótlega. 
Áhv. 13,2 millj. frá íbúðarlánasjóði. 
Verð 16,9 millj. 

KIRKJUTEIGUR - HÆÐ
Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 
neðri hæð í fjórbýlishúsi. Þrjú svefnher-
bergi. Rúmgóð stofa og borðstofa. Eldhús 
með mjög fallegri innréttingu. Flísalagt 
baðherbergi. Áhv. ÍLS 20 millj. 
Verð 34,9 millj. 

STÍFLUSEL - 4RA HERBERGJA
Mjög góð og vel skipulögð 4ra herbergja 
íbúð á 3. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Tvö 
góð barnaherbergi með skápum. Stórt 
hjónaherbbergi með skápum. Flísalagt 
baðherbergi. Snyrtileg innrétting í eldhúsi. 
Stofa þaðan sem útgengt er á suður svalir. 
Verð 21,5 millj.

MÁVAHLÍÐ - 3JA HERBERGJA
Mjög góð 3ja herbergja risíbúð.  Tvö 
rúmgóð svefnherbergi innan íbúðar. Eldhús 
er opið í stofu með nýlegri innréttingu. 
Baðherbergi með kari. Þvottahús á hæð-
inni. Húsið hefur fengið mjög gott viðhald í 
gegnum árin. 
Verð 17,5 millj.

HRÍSATEIGUR - 3JA HERBERGJA
Mjög góð og vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð í kjallara (lítið niðurgrafinn) í þríbýlis-
húsi með sérinngangi. Tvö ágæt herbergi. 
Flísalagt baðherbergi með sturtu. Góð 
stofa. Frábær staðsetning. 
Verð 16,9 millj. 

SKÚLAGATA 
76 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í fjölbýli. 
Tvö rúmgóð herbergi og björt stofa með 
suðursvölum. Góðar eldri innréttingar. 
Dúkur á gólfum. Góð sameign. Stór sameig-
inlegur lokaður suðurgarður. 
Verð 14,5 millj. 

SÖRLASKJÓL - 2JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu 2ja herbergja íbúð í 
kjallara með sérinngangi. Ágæt stofa. Hvít 
innrétting í eldhúsi. Flísalagt baðherbergi 
með sturtu. Svefnherbergi með skáp. 
Geymsla/herbergi. 
Verð 12,5 millj. 
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Fífusel - 3ja herb.
124,6 fm 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, 
hjónaherbergi, baðherbergi, og ris sem má 
nota sem herbergi. Verð 17 millj.

Höfum kaupanda að einbýlishúsi
í Garðabæ

Leitum að 3ja – 4ra herb.
íbúð í smáranum í Kópavogi

Höfum kaupanda að 2ja og 
3ja herb. íbúðum í vestur- og 
miðbæ Reykjavíkur. 

Leitum að einbýli í Reykjavík
með tveimur íbúðum

Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

Stuðlasel - einbýli
Fallegt 246,1 fm. vel staðsett einbýlishús 
á rólegum og verðursælum stað í lokaðri 
botlangagötu. Mjög miðsvæðis. 
Verð 54,9 millj.

: : 535_1000.is

Hraunteigur - 3ja - 4ra herb.
4ja til 5 herbergja íbúð sem skiptist í 
forstofu hol, eldhús, borðstofu og stofu 
samliggjandi, baðherbergi, þrjú svefnher-
bergi og auka rými sem hægt væri að nýta 
sem auka herbergi. Mikið endurnýjuð íbúð 
í fjölbýli á efstu hæð á Teigunum.
Verð 29.5 millj. 

Skjólbraut - 200 Kóp.
Vandað og vel hannað 322,8 fm. einbýlishús á frábærum útsýnisstað í suðurhlíðum Vesturbæjar Kópavogs. Samþykkt 
aukaíbúð með sérinngangi á jarðhæð. Góður bílskúr. Fallegur gróinn garður. Stutt í menningu, íþróttir, skóla, fallegar 
gönguleiðir og alla þjónustu. Frábært fjölskylduhús. Verð 77 millj.

Efstaleiti - 103 Rvk.
Stór og góð 3ja herb. 127,4 fm útsýnisíbúð ásamt 9,9 fm. geymslu, samtals 137,3 fm. á 4. hæð í þessu glæsilega 
lyftuhúsi. Frábær staðsetning miðsvæðis í borginni. Einstakt útsýni. Stæði í bílageymslu. Íbúðinni fylgir mikil og góð sa-
meign með setustofum, bar og samkomusal. Aðgengi að líkamsræktaraðstöðu, sundlaug, heitum pottum og gufubaði. 
Húsvörður er í húsinu.

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Grundarland - 108 Fossvogur
Notalegt og fallegt einbýlishús á einni hæð ásamt, sólstofu og innbyggðum bílskúr, samtals um 218 fm. á besta stað 
í Fossvoginum. Vel skipulagt og gott hús  á stórri hornlóð með skemmtilegri aðkomu í rólegri götu. Garðurinn er í 
góðri rækt. Mikil veðursæld. Fallegt og gróið umhverfi, stutt í góða skóla, verslanir og þjónustu. Einstök eign með 
mikla möguleika. Upplýsingar á skrifstofu.

Hrauntunga - endaraðhús
Um er að ræða 239 fm endaraðhús innst í botnlanga. Eigninni hefur verið vel viðhaldið. Skipti möguleg á minni eign.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Ystasel - hæð
Björt og falleg 156,1 fm. efri sérhæð á 
frábærum útsýnisstað í Seljahverfi ásamt 52 
fm. bílskúr, samtals 208,1fm. Stórar svalir 
með miklu útsýni yfir borgina og auk þess 
góð afgirt verönd. Falleg eign í grónu og 
barnvænu hverfi. Verð 43.9 millj.

Flyðrugrandi - 2ja herb.
2ja herbergja  íbúð á  efstu hæð (3ja hæð 
frá aðalinngangi) með stórum svölum og 
útsýni, íbúðin skiptist í anddyr, stofu, eldhús, 
svefnherbergi og baðherbergi.
Verð  15.7 millj.

Hverafold - einbýli
Gullfallegt og vandað 204,3 fm einbýlishús 
á tveimur pöllum, þar af 27 fm. bílskúr með 
gryfju. Auk þess 12 fm. sólstofa. Vel skipulagt 
hús með stórri suðurverönd og grónum garði. 
Vandaðar innréttingar og falleg gólfefni. Húsið 
stendur á frábærum og veðursælum stað 
sunnan megin í Grafarvoginum. Stutt í góða 
skóla, verslanir og þjónustu.

Dalsel - 3ja herb.
90,1 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð/ 
kjallara í fjölbýlishúsi í Breiðholtinu sem 
þarfnast lagfæringa. Verð 15.5 millj.

Holtabyggð - 3ja herb.
96,7 fm snyrtileg neðri hæð með sér 
inngangi í vel staðsettu fjórbýlishúsi í 
skemmtilegu umhverfi. Sérinngangur er í 
íbúðina. Verð 20.5 millj.   

Flétturimi - 2ja herb.
 2ja herbergja, 67,5 fm. íbúð á 2. hæð í 
þriggja hæða fjölbýlishúsi við Flétturima, 
ásamt 19,8 fm. stæði í opnu bílskýli. 
Verð 16,9 millj.

Suðurhús - einbýli
350 fm. stórglæsilegt og vandað einbýlishús 
í rólegu og fjölskylduvænu hverfi á frábærum 
útsýnisstað í Grafarvoginum. Sérsmíðaðar,  
fallega hannaðar innréttingar og vönduð 
gólfefni. Stórar og bjartar stofur, fallegt eldhús, 
stór og góð svefnherbergi og gott fjölskyl-
durými. Verð. 85.000.000.

Þorláksgeisli - 4ra herb
Falleg 139,5 fm 4ra herbergja íbúð 
á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi með 
bílageymslu. . Laus við kaupsamning. 
Verð 29 millj.

Bæjargil - einbýli
207 fm reisulegt einbýli á tveimur hæðum 
ásamt innbyggðum bílskúr.Húsið er mjög 
fallegt sem og lóðin og allt umhverfi. Húsið 
er vel staðsett, á rólegum og góðum stað í 
Garðabænum. Nánari uppl. á skrifst.

Reykjafold - einbýli
 242,7 m2 einbýlishús á þremur pöllum 
með innbyggðum bílskúr.  Húsið skiptist 
þannig: Neðri hæð og millipallur er 128,8 
m2 auk 49,9 m2 bílskúr og efsti  pallur er 
64,0 m2. Um er að ræða snyrtilega eign.
Nánari uppl. á skrifst.

Rauðhamrar - útsýnisíbúð
Stór og björt útsýnisíbúð á tveimur 
hæðum, ásamt bílskúr, samtals 198,2 fm., 
í grónu hverfi. Opið eldhús, stórar stofur 
og aukin lofthæð. Góðar suðursvalir. Mikið 
endurnýjuð íbúð. Fallegar innréttingar. Skipti 
möguleg á minni eign. Verð 38,9m.

Vesturberg - 3ja herb
3ja herbergja íbúð á 2. hæð við Vesturberg 
í Breiðholti. íbúðin skiptist í hol, eldhús, 
þvottahús, tvö svefnherbergi, baðherbergi og 
stofu. Verð 15.3

Leirvogstunga - einbýli
199,2 fm reisulegt einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr í 
Mosfellsbæ. Nýtt hús, klætt að utan með 
viðhaldslítilli klæðningu. Verð 44,9

Mánatún - 3ja herb
102,4 fm falleg 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð, með verönd. Sér þvottahús 
og geymsla innan íbúðar, einnig er sér 
geymsla í kjallara. Húsið er álklætt að utan, 
byggt árið 2002. Nánari uppl. á skrifst.

Sóltún - 3ja herb
91,4 fermetra 3ja herb. íbúð á sjöundu 
hæð/næst efstu ásamt 24,1 fermetra stæði 
í bílskýli. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö 
svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi, 
sérgeymslu í sameign og stæði í bílskýli. 
Verð 33.5 millj.

Þórsgata - 2ja herb
Einstaklega notaleg og falleg mikið 
endurnýjuð 58,2 fm sér hæð á þriðju 
og efstu hæð í sjarmerandi húsi við 
Þórsgötu. Frábær staðsetning í hjarta 
borgarinnar. Nánari uppl. á skrifst.

Kópavogsbakki - einbýli
Glæsilegt stílhreint og vel hannað 203,1 fm 
einbýlishús á einni hæð á frábærum stað 
sunnan megin í Kópavoginum. Róleg gata, 
mikil veðursæld og stutt í alla þjónustu. 
Vandaðar og fallegar sérsmíðaðar innrét-
tingar, aukin lofthæð. Verð 75.000.000.
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Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 4ra herbergja 
íbúð sem er um 98 fm á jarðhæð í tíu 
hæða fjölbýlishúsi. Svalir eru yfirbyggðar. 
Tvær lyftur eru í húsinu og fylgir aðgangur 
að samkomusal. Ásett verð er kr. 6 millj. 
og mánaðargjöldin eru um kr. 119.000.- Í 
mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn 
samkvæmt mæli.

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

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Akurgerði 25  í Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 2ja herbergja íbúð í raðhúsalengju sem 
tengist þjónustumiðstöð fyrir eldriborgara í Vogum. Um er að ræða um 67 fm íbúð. 
Verð búseturéttar er um kr. 2.4 millj og mánaðagjöldin um 93.000.-. Allt er innifalið 
í mánaðargjöldunum.

Kríuland 3 í Garði
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegu parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt 
bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og bílskúrinn um 29 fm.  
Verð búseturéttarins er um kr. 3.4 millj. og eru mánaðargjöldin um 119.000.-. 
Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn.

Prestastígur 11 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð. Íbúðin er um 107 fm á 
jarðhæð. Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni og aðgangur að samkomuhúsi. 
Verð búseturéttarins er um kr. 3.6 millj. og eru mánaðargjöldin um 132.000.-. 
Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn.

Skipastígur 12 í Grindavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegu parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt 
bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og bílskúrinn um 25 fm.  
Verð búseturéttarins er um kr. 3 millj. og eru mánaðargjöldin um 103.000.-. 
Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn og hiti.

Stekkjargata 41 í Reykjanesbæ
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegu parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt 
garðskála og bílskúr. Íbúðin er um 110 fm og bílskúrinn um 25 fm.  
Verð búseturéttarins er um kr. 5.4 millj. og eru mánaðargjöldin um 133.000.-. 
Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn og hiti.

Umsóknarfrestur er til  16. maí  nk.

Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að 
panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 16. maí  n.k.
Tilboðsfrestur er til 23. maí  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að 
Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið 
bumenn@bumenn.is

Hægt er að fá nánari upplýsingum á skrifstofu félagsins í síma 
552-5644 milli kl. 9-15. Einnig er hægt að nálgast nánari upplýsingar 
um íbúðirnar og aðrar íbúðir í sölumeðferð á heimasíðu Búmanna.

Réttarheiði 39 í Hveragerði
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja 
íbúð í parhúsi sem er um 90 fm að stærð. 
Að auki fylgir íbúðinni um 15 fm garðskáli.
Ásett verð er 4.9 millj. og mánaðargjöldin 
eru um kr. 95.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn 
og hiti samkvæmt mæli.

Suðurtún 25 á Álftanesi
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja 
íbúð sem er um 90 fm. Íbúðin er í raðhúsi 
ásamt um 25 fm bílskúr.  
Ásett verð er kr. 14 millj. og mánaðargjöl-
din eru um kr. 93.000.-. 
Í mánaðargjaldi íbúðarinnar er allt in-
nifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt 
mæli.

Vallarbraut 14 á Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 4ra herbergja 
íbúð sem er um 111 fm að stærð. Íbúðin er 
raðhúsi og fylgir um 30 fm bílskúr.
Ásett verð er 5.6 millj. og eru 
mánaðargjöldin um 128.000
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn 
og hiti samkvæmt mæli.

Víðigerði 12 í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja 
íbúð ásamt garðskála og bílskúr. Íbúðin 
ásamt garðskála er um 91 fm og bílskúr 
um 28 fm.
Ásett verð er 8.8 millj. og mánaðargjöldin 
eru um kr. 112.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn 
og hiti samkvæmt mæli.

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

ER MEÐ ÁKVEÐNA 
KAUPENDUR AÐ:
• Einbýlishúsi í Garðabæ 
   - Verð allt að 100 milljónir

• Einbýli / Rað eða Parhúsi  í Grafarvogi 
   - Verð allt að 60 millj

• 5 Herbergja íbúð í Grafarholti 
   - Verð allt að 37 millj

• 3-4ra herbergja íbúð í Norðlingaholti

• 300-500 fm skrifstofuhúsnæði með 
   -  Gott aðgengi  og næg bílastæði skilyrði 

Nánari upplýsingar veitir:
Kristberg Snjólfsson 
í síma 892 1931

Tilboð óskast í fasteignina 
Aðalstræti 122a, Patreksfirði. 

15063 – Aðalstræti 122a, eigandi Ríkissjóður Íslands. 
Um er að ræða steinsteypt einbýlishús á einni hæð sem stendur á fallega 
gróinni 770 m² lóð. Húsnæðið er í útleigu en er laust frá og með 
1. október nk. 
Húsið er samtals 229,3 m², byggt árið 1981. Íbúðin er 186,7 m² og bílskúr 
er 42,6 m². Húsið er í góðu ástandi. Skipt var um neysluvatnslagnir fyrir 
tveimur árum. 
Brunabótamat eignarinnar er kr. 45.460.000,- og fasteignamat er kr. 
10.300.000,- 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Jónas Sigurðsson hjá Lögreglunni á 
Vestfjörðum á skrifstofutíma í síma 450 3747. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum 
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 24. maí 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess 
óska. 

Tilboð óskast í fasteignina 
Ártún 3, Sauðárkróki. 

15061 – Ártún 3, eigandi Ríkissjóður Íslands. 
Um er að ræða tveggja hæða steinsteypt einbýlishús sem stendur á 690 
m² lóð. Húsnæðið er í útleigu en er laust frá og með 1. ágúst nk. 
Húsið er samtals 222,6 m², byggt árið 1985. 
Brunabótamat er kr. 43.000.000,- og fasteignamat er kr. 24.850.000,- 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Sýslumanninn á Sauðárkrók á 
skrifstofutíma í síma 455 3300. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum 
ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðseyðublaði. 

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 24. maí 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess 
óska. 

Auglýsingasími

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín


