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Fasteignamarkaðurinn kynnir 
mjög fallegt 173,9 fermetra 
raðhús á tveimur hæðum 
ásamt 20 fermetra bílskúr í 
Hvassaleiti. Húsinu fylgir falleg 
lóð og verönd til suðurs.

Á neðri hæð er nýlegt parkett með 
hitalögn undir. Nýlega var skipt 
um gler og glugga á efri hæð, og 
skólp og dren er endurnýjað. Hiti 
er í innkeyrslu og undir stéttum 
fyrir framan hús.

Á fyrstu hæð er komið inn í 
flísalagða forstofu með fatahengi. 
Inn af er gestasnyrting með park-
etti á gólfi og flísum á veggjum. 

Eldhús er parkettlagt með upp-
runalegri tekkinnréttingu og ný-
legum tækjum. Tengi er fyrir upp-
þvottavél og góð borðaðstaða er í 
eldhúsi. Inn af eldhúsi er þvotta-
herbergi með innréttingu. Útgengt 
er á lóð úr þvottahúsi, en inn af því 
er kyndiklefi/þurrkherbergi.

Stofan er björt, parkettlögð og 
með útgangi á skjólgóða viðarver-
önd til suðurs. Borðstofa er björt 
og parkettlögð.

Á annarri hæð er stigapallur 
með parkettgólfi og fataskápum. 
Útgengt er á rúmgóðar svalir til 
suðurs. Tvö barnaherbergi eru á 
annarri hæðinni, bæði með skáp-
um og parketti á gólfum. Hjóna-
herbergi er parkettlagt með skáp-

um á heilum vegg. 
Baðherbergi er flísalagt á gólfi 

og veggjum. Baðkar með sturtu-
aðstöðu. Innrétting og gluggi.

Bílskúr er upphitaður, með 
heitu og köldu vatni, rafmagni og 
nýlega flotuðu epoxy-gólfi.

Sjarmerandi raðhús

Húsinu fylgir falleg lóð og verönd til suðurs.
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Magnús Einarsson löggiltur fasteignasali

Til þjónustu fyrir þig!

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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Fallegt og vel skipulagt endaraðhús með innbyggðum bílskúr við Bollagarða á Seltjarnarnesi.  
Eignin skiptist í forstofu, hol/gang, snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, fjögur herbergi, 
sjónvarpshol og baðherbergi.  Lóðin snýr til suðurs með hellulagðri verönd og garðskúr. Húsið 
hefur mikið verið endurnýjað á síðustu árum. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 58,9 m. 7005 

 Bollagarðar 21 - endaraðhús

Íbúðirnar eru einstaklega glæsilegar og mikið í þær lagt. Á það jafnt við um hönnun, efnisval, búnað og frágang. 
Staðsetningin er einstök og stutt er í allt það besta sem Seltjarnarnes hefur upp á að bjóða. Íbúðastærðir eru 
frá 84 fm og upp í 225 fm og ættu því allir að finna sér hentuga íbúðarstærð. Íbúðirnar afhendast fullbúnar 
án gólfefna. Eitt til þrjú stæði í bílageymslu fylgja hverri íbúð. Sölumenn Eignamiðlunar sýna íbúðirnar eftir 
óskum. Ítarlega skilalýsingu fá finna á eignamidlun.is   6973 

Hrólfsskálamelur - Draumastaður á Seltjarnarnesi

Langamýri 5 - mikið endurnýjað
Einstaklega fallegt einbýlishús innst í 
botnlanga. Staðsetning er mjög góð og stutt í 
skóla. Mikil lofthæð er í húsinu og eru innfelld 
ljós í loftum. Húsið var nánast allt endurnýjað 
fyrir ca 5 árum og er sérstaklega vandað í alla 
staði. Bílskúrinn hefur verið innréttaður að 
hluta sem snyrtileg stúdíóíbúð en rúmgóð 
geymsla er í fremri enda. Lóðin er sérstaklega 
skjólgóð með timburverönd og skjólveggjum. 
Á verönd/palli er gert ráð fyrir heitum potti. 
V. 70,0 m. 6947 

Einbýli

 Hátún6  - endurnýjuð íbúð í lyftuhúsi. 

Glæsileg algjörlega 
endurnýjuð 52,8 
fm íbúð á 6.hæð 
í lyftuhúsi. Nýjar 
innréttingar, gólfefni, 
skápar, raflagnir og fl. 
Góðar svalir. Glæsilegt 
útsýni. Laus strax. 
OPIÐ HÚS Í DAG 
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 
17:00 - 18:00
V. 16,9 m. 7003 

Brekkugerði 4 - vel hannað einbýli

Fallegt og vel hannað 231,8 fm einbýli á einni hæð teiknað af Sigvalda Thorðarsson arkitekt. 
Húsið upprunalegt að inna og skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, baðherbergi,  fimm herbergi og fl. 
Garður til suður og stutt í alla þjónustu. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00.
  V. 65,0 m. 6594

Hátún 
Fallegt tvílyft 181,2 fm einbýlishús sem 
er nýtt sem tvíbýlishús.  Á efri hæðinni 
er forstofa, hol, eldhús, baðherbergi, 
svefnherbergi, tvær samliggjandi stofur og 
sólstofa.  Á neðri hæðinni er hol, eldhús, 
baðherbergi, herbergi, stofu, þvottahús og 
geymsla V. 37,9 m. 6893

Virðulegt einbýli við Öldugötu 
Einbýlishús á þremur hæðum við Öldugötu  
Um er að ræða 245 fm hús sem er steinsteypt 
og byggt árið 1924. Húsið stendur á fallegri 
ræktaðri lóð. Í húsinu eru þó nokkur fjöldi 
herbergja og hægt væri að skipta húsinu upp í 
fleiri en eina íbúð ef vill en núverandi eigendur 
hafa að mestu nýtt það í einu lagi. Hátt er til 
lofts og rósettur og dyrakarmar eru “ í gömlum 
sjarmerandi stíl”   6972 

Haukanes - Góð staðsetning.
Vandað rúmlega 280 fm einbýlishús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. 
Húsið stendur á mjög fallegum útsýnisstað 
og er með stórum og grónum suðurgarði. 
Húsið var mikið endurnýjað fyrir fjórum 
árum síðan m.a. gólfefni, innréttingar og 
fl.  6935 

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Falleg 112,8 fm þriggja 
herbergja parketlögð 
íbúð  í vönduðu 
lyftuhúsi, innangengt 
er í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í 
forstofuhol, tvö góð 
herbergi, sjónvarpshol, 
baðherbergi, 
þvottaherbergi, fallegt 
eldhús með borðkrók, 
sér og góðar stofur með 
svölum og glæsilegu 
útsýni.
 OPIÐ HÚS Í DAG 
(MÁNUDAG) FRÁ KL. 
17:00 - 18:00 
V. 27,9 m. 6556 

 Barðastaðir 9 - glæsilegt útsýni

Látraströnd - glæsilegt sjávarútsýni

Fallegt og vel staðsett 
einbýlishús með afar 
glæsilegu sjávarútsýni.  
Eignin skiptist í anddyri, 
stofu, borðstofu, eldhús, 
þvottahús, þrjú herbergi 
og baðherbergi.  Húsið 
hefur tölvert verið 
endurnýjað á s.l. árum 
m.a. eldhús, baðherbergi, 
gólfefni og fl. Skipt hefur 
verið um gler og glugga 
að mestu leiti. Innbyggður 
bílskúr og stór eignarlóð.   
V. 79,9 m. 7013

Vatnsstígur - ný íbúð í 101 skugga

Glæsileg og fullbúin 127,7 fm íbúð 
á sjöundu hæð í skuggahverfinu í 
Reykjavík. Íbúðin er við Vatnsstíg 
í nýja hlutanum byggt 2008. 
Glæsilegt útsýni bæði til suðurs og 
norðurs. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Innréttingar og tæki eru sérstaklega 
vönduð.  5043 

OPIÐ
 H

ÚS

Kleppsvegur 30 - Góð íbúð.

Góð 50 fm 2ja herbergja íbúð á fyrstu hæð með svölum. Íbúðin hefur töluvert verið endurnýjuð. 
Auðvelt er að færa eldhús í stofu þar sem stutt er lagnir, og gera íbúðina 3ja herbergja. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 til 18:00. V. 14,9 m. 6928 

OPIÐ
 H

ÚS

Kvisthagi - rishæð - endursteinað hús 

Vönduð, mjög vel 
skipulögð og mikið 
endurnýjuð risíbúð í 
endursteinuðu húsi á 
mjög góðum stað á 
Högunum. Glæsilegt 
útsýni. Íbúðin er 
hol, stofa, eldhús, 
baðherbergi og 
geymsluloft sem mætti 
innrétta, góður stigi. 
Góð sameign.
V. 17,5 m. 7014
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 Atvinnuhúsnæði

2ja herbergja

Strandvegur - glæsileg íbúð
Mjög góð vel skipulögð og björt 5 herbergja 
138,4 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í 
bílageymslu í nýlegu fjölbýli við sjávarsíðuna í 
Garðabæ.  Fjögur rúmgóð herbergi, stór stofa 
og borðstofa og suður svalir. Útsýni til sjávar.  
V. 41,9 m. 6909 

Bauganes - efri sérhæð
Falleg 196 fm efri sérhæð sem skiptist í 
stigahol, forstofuhol, snyrtingu, eldhús með 
borðkrók, sér þvottaherbergi innaf eldhúsi, 
geymslu, borðstofu, dagstofu, sólstofu, 
sjónvarpshol, þrjú rúmgóð herbergi og 
baðherbergi. Sér bílastæði. Eignin er vel 
staðsett og í góðu ástandi.  V. 46,9 m. 6707 

 3ja herbergja

Logaland 22 - endaraðhús
Fallegt og vel staðsett endaraðhús á þremur 
pöllum ásamt bílskúr. Gott aðgengi er 
að húsinu sem er skráð 217,3 fm með 
bílskúrnum. Húsið er þó nokkuð endurnýjað. 
Fallegt útsýni frá stofu og skjólgóður 
suðurgarður.  V. 55 m. 6931 

Heiðnaberg 4 - vel staðsett
Fallegt og vel staðsett 172,3 raðhús á tveimur 
hæðum, með innbyggðum bílskúr, í lokaðri 
botnlangagötu. Suðurgarður og gott skipulag. 
Örstutt er í skóla, leikskóla og verslanir, auk 
þess sem Elliðadalurinn er handan við hornið. 
V. 39,5 m. 6934 

Þverás - gott raðhús á 2.hæðum.
Fallegt, vel skipulagt 203 fm raðhús á tveimur 
hæðum m. 31,9 fm bílskúr. Húsið stendur 
innarlega í botnlangagötu með frítt svæði 
suður af húsinu. Suðurgarður, hellulögð 
verönd, tvennar svalir.  3-4 svefnherbergi, tvö 
baðherbergi. Tengist næstu húsum eingöngu 
á bílskúrum.  Skipti eru möguleg á minni eign.  
V. 45,9 m. 6968 

Asparfell - á tveimur hæðum
Góð og vel skipulögð 129,9 fm á tveim 
hæðum.  Íbúðin skiptist í forstofu,  stofu og 
eldhús 4 svefnherbergi, baðherbergi og gesta 
salerni, þvottahús innan íbúðar, tvennar svalir 
og sér inngangur af svölum. V. 18,5 m. 6476 

Skarphéðinsgata 12 - góð staðsetning
Mjög góð 58 fm hæð í þríbýli við 
Skarphéðinsgötu í norðurmýri Reykjavíkur. 
Hæðin hefur töluvert verið endurnýjuð. 
Íbúðin er 3ja herbergja á fyrstu hæð. Húsið 
lítur vel út. V. 19,2 m. 6923

Foldarsmári - glæsileg efri sérhæð
Glæsileg 160 fm efri sérhæð  (132,3 fm)  með 
sérstæðum bílskúr (28 fm) í Smárahverfi 
Kópavogs. Aðkoma að húsinu er mjög góð og 
er þar stórt upphitað bílaplan. Glæsilegt útsýni 
er úr íbúðinni og eru gluggar til allra átta.  
V. 42,9 m. 6768 

Bogahlíð - jarðhæð
Góð 83,4 fm 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
við Bogahlíð. Íbúðin er ekki niðurgrafin. Ný 
eldunartæki í eldhúsi, innbyggður blástursofn 
og spanhelluborð. Gert var við þakið og húsið 
málað 2008.  V. 18,9 m. 5806 

Stóragerði - frábær staðsetning.
Falleg 4ra herbergja 121,1 fm íbúð á jarðhæð 
í mjög góðu mikið viðgerðu húsi. Hús klætt 
að utan. 3 svefnh., sérverönd.  Sérgeymsla 
innan íbúðarinnar.  V. 24,5 m. 6907 

Kirkjustétt - vönduð íbúð
Einstaklega falleg 4ra - 5 herbergja íbúð 
á 2.hæð í vel byggðu fjölbýlishúsi með 
bílageymslu í kjallara. Íbúðin skiptist í for-
stofuhol, þvottaherbergi, baðherbergi, 3 rúm-
góð herbergi, eldhús, sjónvarpsstofu (hægt að 
hafa sem fjórða herbergið) og stofu. Íbúðinni 
tilheyrir bílastæði í bílag. og er innangengt úr 
sameign inn í bílageymslu. V. 29,9 m. 6960 

Kirkjusandur - stór og rúmgóð
Vönduð og vel skipulögð 156,5 fm íbúð á 
4.hæð í þessu vinsæla fjölbýli ásamt 8,2 fm 
geymslu og stæði í bílakjallara. Húsvörður 
sér um daglegan rekstur og er húsvarðaríbúð 
í eigu húsfélags ásamt öðrum rýmum 
sem leigð eru út ásamt sameiginlegri 
heilsuræktaraðstöðu. V. 49,8 m. 5804

Barðastaðir - falleg íbúð
Mjög glæsileg 4-5 herbergja endaíbúð 
(norðurendi) á 2. hæð í litlu fjölbýli. Sér 
inngangur innaf svölum er í íbúðina. Íbúðin 
skiptist þannig: stofa, þrjú herbergi, eldhús, 
baðherbergi, og forstofa. V. 25,5 m. 6844 

Strandvegur - m. bílskýli - 141,1 fm.
Sérlega glæsileg og vönduð 4ra herbergja 
141,1 fm íbúð á 3ju hæð í vönduðu lyftuhúsi í 
Sjálandshverfinu í Garðabæ. 2 svefnherbergi. 
Tvennar stofur. Tvennar svalir. Glæsilegt 
útsýni. Stæði í bílageymslu. V. 35,9 m. 6835 

Eyrarholt - vel skipulögð
Rúmgóð og snyrtileg 5 herbergja 117,8 fm 
íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Fallegt útsýni til 
vesturs og norðurs. Íbúðin er laus strax og eru 
lyklar á Eignamiðlun.  6816 

Básbryggja - falleg
Mjög góð ca 114 fm íbúð á tveimur hæðum.  
Íbúðin er skráð á 3 (efstu) hæð.  Suður svalir 
og góð lofthæð að hluta. V. 25,9 m. 6807 

Eiðistorg - stór og rúmgóð
Opin og björt 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 
vel staðsettu lyftuhúsi. Einstakt útsýni er úr 
íbúðinni yfir Faxaflóasvæðið. V. 37,5 m. 6636 

Hraunbær 2 - íbúð 0301 - endaíbúð
Góð 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð 
við Hraunbæ í Reykjavík. Tvennar svalir eru 
á íbúðinni og fallegt útsýni. Vel skipulögð 
íbúð sem getur verið laus til afhendingar við 
kaupsamning. 6495 

 4ra-6 herbergja

Hæðir

Brattakinn 33 - miðhæð í þríbýli.
Falleg 3ja herbergja 60,6 fm íbúð á miðhæð í 
ágætu járnklæddu timburhúsi í þríbýli á mjög 
góðum stað í Hafnarfirði.  Sérinngangur. 2 
svefnherbergi, stofa, eldhús og baðherbergi. 
Góður garður. Stefán tekur á móti 
áhugasömum. V. 13,9 m. 6952 

Vitastígur
Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi. Íbúðin skiptist í lítið hol, 2 svefnh.
i en annað þeirra er fremur lítið, gluggalaust 
baðherbergi, stofu og eldhús. Út af stofunni 
eru svalir til austurs. V. 19,5 m. 6900 

Langalína 14 - útsýnisíbúð
Glæsileg 129,5 fm endaíbúð á 2. hæð 
með einstöku sjávarútsýni til afhendingar 
strax. Íbúðin er innréttuð með hvítum og 
svargráum innréttingum og dökkum flísum, 
sprautulakkaðar innréttingar og hurðir. Stæði í 
bílageymslu. V. 38,8 m. 7387 

Hér er um að ræða mjög vandað 1377 fm skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði. Húsið er kjallari,
jarðhæð og skrifstofuhæð sem er á millilofti yfir hluta hússins. Að utan er húsið allt nýstand-sett og klætt með varanlegum Trespa plötum á 
álgrind Lóðin er afgirt með 2 járnhliðum og er malbikuð og steypt. Á lóðinni eru 28 bílastæði og opið skýli. V. 135,0 m. 6290

Sóleyjarimi 9 fyrir 50 ára og eldri. 
Glæsileg 134,7 fm 3-4ra herbergja íbúð 
á 3.hæð í nýlegu vönduðu álklæddu 
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri ásamt stæði í 
bílageymslu. Tvö rúmgóð svefnherbergi,stofa 
og borðstofa, eikarparket, sérþvottahús innan 
íbúðar. Vandaðar innréttingar. Sérinngangur 
af svölum. Einstaklega góð sameign. Fallegt 
útsýni. V. 30,9 m. 7015 

Reynimelur - glæsileg eign Efri hæð og 
rishæð
Virðuleg eign, sem er 250 fm auk 24 fm 
bílskúrs. Hæðin skiptist m.a í tvær saml 
suðurstofur m svölum útaf, bókaherbergi, 
stórt hol, tvö svefnherbergi, bað og o.fl.  
Rishæðin er nú innréttuð sem 2-3 ja herb. 
íbúð (100 fm). Yfir rishæð er svo gott 
geymsluris. Bílskúr. Húsið er teiknað af 
Halldóri H Jónssyni arkitekt. V. 79,0 m. 6891

Njálsgata - falleg
2ja herbergja falleg og góð íbúð á 2. hæð 
(efstu). Mjög góð staðsetning. Íbúðin er laus 
nú þegar.  V. 14,9 m. 6927 

Hverafold - sérgarður
Vel staðsett 56 fm 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sér garði við Hverafold í 
Grafarvogi. Húsið hefur nýlega verið viðgert 
og málað. V. 16,5 m. 6961 

Meðalholt 14- 2ja til 3ja herbergja hæð
Góð 60,7 fm 2ja herb. íbúð með auka herb. 
í kjallara. Búið er að útbúa gat úr stofu niður 
í herbergið en stiga vantar. Í dag er lokað 
fyrir gatið. Íbúðin er snyrtileg og lóðin falleg. 
Endurnýjaðir gluggar. V. 15,9 m. 6971 

Laugavegur - suðursvalir
Glæsileg 2ja her. 65,6 fm íbúð á 5.hæð í end-
urnýjuðu glæsilegu lyftuhúsi. Vandaðar innr. 
Parket og flísar. Stórar suðursvalir og fallegt 
útsýni. Frábær staðsetning. V. 21,9 m. 6888

Karfavogur - falleg risíbúð
Falleg og vel skipulögð 50 fm 2ja herb íbúð í 
risi á góðum stað. Íbúðin er stærri að gólffleti. 
Húsið að utan lýtur vel út og er íbúðin björt 
með stórum gluggum. V. 16 m. 6794 

Huldubraut - glæsilegt
Glæsilegt 184,2 fm parhús innst í botnlanga 
við Huldubraut í Kópavogi. Lóðin er 
einstaklega falleg með góðri suður verönd. 
Gott sjávarútsýni er frá stofu. Mikil lofthæð er 
í húsinu að hluta. V. 52,0 m. 6665 

Raðhús

Engimýri - Garðabær
Mjög gott og vel skipulagt 165,2 fm einbýli 
sem er hæð, ris og bílskúr.  Góð lóð til 
suðurs og hellulögð verönd.  Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. 
Bílskúr er frístandandi og innkeyrslan er 
hellulögð, hiti í hluta innkeyrslu.  V. 46 m. 6793 

Stigahlíð - einbýli/tvíbýli.  
Glæsilegt ca 380 fm hús á 2 hæðum. Húsið 
hefur verið nær algjörlega endurnýjað á 
vandaðan hátt. Miklar tölvulagnir. Vandaðar 
innréttingar, granít, parket, innbyggð lýsing, 
suðurgarður með verönd og heitum potti. 
Klætt að utan. Sér 2ja herb. ca 75 fm íbúð á 
jarðhæð með sérverönd.  V. 119 m. 6731 

Víkurströnd - Seltjarnarnes
Vel staðsett 287,1 fm einbýlishús, hæð og 
hálfur kjallari með innb. bílskúr. Húsið er 
forsteypt og byggt árið 1981. Fallegt vestur 
útsýni er úr stofu. Á neðri hæðinni er rúmgóð 
tveggja herbergja íbúð með sér inngangi. 
V. 64,9 m. 6603 

Jónsgeisli - glæsilegt útsýni.
Vandað og vel skipulagt 196 parhús á 2 
hæðum á einstaklega góðum útsýnisstað í 
Grafarholti. Stór afgirt verönd. Mjög góðar 
innréttingar. 3-4 svefnherb. Parket og flísar á 
gólfum. Glæsilegt útsýni. V. 48,9 m. 6949

Parhús

Langholtsvegur - 2ja herb. laus.
Góð talsvert endurnýjuð 57,8 fm 2ja herb. 
íbúð á efri hæð í góðu ágætlega staðsettu 
húsi. Endurnýjaðar innihurðir, skápar og 
fl. Fallegt útsýni. Suðursvalir. Laus lyklar á 
skrifstofu, sölumenn sýna. V. 14,7 m. 6998

Funahöfði - glæsilegt hús
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4ra herbergja íbúð með stæði í bílageymslu í 

skemmtilegu umhverfi

Rétt við golfvöll

Áhvílandi lán frá Landsbankanum 

c.a 27,5 millj getur fylgt.

Ásakór
Rúmgóða og vel skipulögð

203 Kópavogur

Verð: 31,7 millj.

Reisulegt hús

Fjögur góð herbergi, stofa og borðstofa

Eignin getur verið laus fljótlega

Skipti koma til greina.

Jórusel
Fallegt 300 m² einbýlishús

109 Reykjavík

Verð: 49,5 millj.

Lækjarvað
Falleg 136 m² n.sérhæð í tvíbýli
Vandaðar innréttingar  og tæki

4 svefherbergi

Gott skipulag

Vinsælt hverfi

110 Reykjavík

Verð: 35,5 millj.

Sérlega falleg, velskipulögð og björt endaíbúð í 

fallegu lyfthúsi við Lómasali í Kópavogi

Stæði í bílageymslu fylgir með íbúðinni  

Stórar svalir og sólríkar

Íbúðinni er laus fljótlega

Lómasalir
Björt 4ra herbergja endaíbúð

201 Kópavogur

Verð: 30,0 millj.

Frábært útsýni - góður staður

Óbyggt svæði rétt við húsið.

Snýr vel - Þarfnast lokafrágangs

Hamravík
Glæsilegt 250 fm einbýlishús

112 Reykjavík

Verð: 65,0 millj.

Húsið er á þremur hæðum, með góðum suður-

garði. Húsið hefur mikið verið tekið í gegn, 

m.a. annars var efsta hæðin endurnýjuð á mjög 

smekklegan hátt fyrir tveimur árum. 

Gott sérbýli á hagstæðu verði

Borgarholtsbraut
Gott 113 m² parhús

200 Kópavogur

Verð: 35,5 millj.

Á 3. hæð á  þessum vinsæla stað. Íbúðin er skráð 

143,5 m2 að stærð, þar af er bílskúr 21,8 m2. Aukin 

lofthæð í stofu, glæsilegt útsýni yfir Fossvogs-

dalinn og skógræktina. Stutt í göngu- og útivistar-

svæði Fossvogsdalsins

Ánaland
Björt og skemmtileg 4ra herb.

108 Reykjavík

Verð: 40,7 millj.

216 m2

Hornlóð

Laust við samning

Bæjargil
Fallegt tvílyft einbýlishús

210 Garðabær

Verð: 59,0 millj.

Eitt af þessum hlýlegu raðhúsum við Háagerði 

í Reykjavík. Húsið hefur verið nýtt sem 2 íbúðir, 

en tiltölulega einfalt er að nýta það sem eina 

einingu. Góður pallur framan við hús og gróður-

sæll garður að aftanverðu

Háagerði
Hlýslegt 130 m² raðhús

108 Reykjavík

Verð: 32,0 millj.

2ja herb ósamþykkt íbúð

Á rólegum stað

Lækkað verð

Leifsgata
101 stutt í þjónustu

101  Reykjavík

Verð: 12,0 millj.

8. hæð í lyftublokk

Stórkostlegt útsýni

Suðursvalir 

Skemmtileg íbúð

Hátún 4
Falleg 77 m² 3ja herbergja  

105 Reykjavík

Verð: 19,1 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

mán. 5.september

569 7000
www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -
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Þetta er mikið endurnýjuð eign á 2.hæð 

á vinsæla stað stað sem vert er að skoða.

Grundarstígur
Vel skipulögð 3ja herbergja

101 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

4ra herbergja hæð og ris

Sér bílastæði

Vönduð eign

Lindargata
Stórkostlegt útsýni

101 Reykjavík

Verð: 28,9 millj.

189 m2, frábær staðsetning.

Mikið endurnýjað.

Áhvílandi lán getur fylgt, stendur í 35,9m

Álfheimar
Glæsileg efri hæð og bílskúr

104 Reykjavík

Verð: 42,9 millj.

Eignin er á tveimur hæðum með 

möguleika á sér íbúð í kjallara  

Laus strax

Barðavogur
Gott einbýlishús með bílskúr 

42,0 millj.

104 Reykjavík 

Verð:

Allt endurnýjað 2007

Sérlega vel skipulagt

Góð lán áhvílandi

Sólvallagata
Vel skipulögð 3ja herbergja

101 Reykjavík

Verð: 17,9 millj.

Endaíbúð

Glæsilegt útsýni

Miðsvæðis

Safamýri
Mjög góð 4ra herbergja

108 Reykjavík

Verð: 21,9 millj.

Þar af 24,4 m2 bílskúr

2 hæðir

Aukaíbúð 

Frábært útsýni

Grófarsmári
Glæsilegt 237,5 m² parhús

201 Kópavogur

Verð: 57,0 millj.

3 svefnherbergi

Gott verð

Fjórbýlishús

Holtsgata
Gott skipulag

101 Reykjavík

Verð: 20,9 millj.

Á tveimur hæðum 126 m2 

Eigninni fylgir 25 fm bílskúr sem er í dag 

innréttaður að mestu sem studio íbúð

Þetta er snyrtileg eign sem vert er að skoða  

Laust strax

Skógarás
Snyrtileg 3ja - 4ra herbergja

110 Reykjavík

Verð: 26,0 millj.

Ný standsett

Laust strax

Ásgarður
Góð 2ja herbergja

108 Reykjavík

Verð: 10,5 millj.

Sérstæður bílskúr og sauna

4 svefnherbergi

Gott fjölskyldurými

Algjör gullmoli!

Fákahvarf
Gullfallegt bjálkahús

203 Kópavogur

Verð: 56,0 millj.

Jarðhæð, sérinngangur

Þvottahús innan íbúðar og verönd 

Snyrtilegt umhverfi, góður garður, stutt í 

grunnskóla og framhaldsskóla.

Vallengi
Góð 4ra herbergja endaíbúð

112 Reykjavík

Verð: 21,0 millj.

Bílskúr og stór garður

6 herbergja íbúð

Velviðhaldin eign

Efstasund 85
Sjarmerandi tvíbýlishús

105 Reykjavík

Verð: 31,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 18:00-18:30

Nánari upplýsingar veiti:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

mán. 5.september

Glæsilega hannað þriggja hæða lyftuhús á mjög fallegum stað á Seltjarnarnesi. 
Í húsinu erum fjögur stigahús með að jafnaði tveimur íbúðum á hverri hæð. 
Einkenni skipulags hússins við Hrólfsskálamel 2-8 er hversu vel það fellur inn 
í nánasta umhverfi nærri miðbæjarkjarna Seltjarnarness. Mjög stutt er í alla 
þjónustu. Nútímaleg hönnun og allur frágangur er sérlega vandaður.

Pantið skoðun í síma 569 7000. 

Hrólfsskálamelur 2-8

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



FASTEIGNIR.IS8 5. SEPTEMBER 2011

hámark  lágmark að ósk eiganda

www.búseti.is

™

93,9 %
Mæla með Búseta

Ólíklegt

Hvorki né

3,3%

2,9%

D
V

eh
f

/D
AV

ÍÐ

Samkvæmt þjónustukönnun
Capacent mæla 94% íbúa með 
félaginu við vini og
fjölskyldumeðlimi.

Fyrirvari um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum. 

Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir og almennar leiguíbúðir

Búseti hsf. • Skeifan 19, 108 Reykjavík • Sími: 520 5788 • Fax: 533 5749 • www.buseti.is

Íbúðir í fyrstu auglýsingu - umsóknarfrestur til og með 13. sept. og úthlutun 14. sept. nk.

                                    
Staður Íbúð nr. Fm  Fj.herb         Búseturéttur    Búseturéttur             Búsetugjald     Tegund láns Afhending/losnar

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgar svæðinu 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.

Gautavík 29-31

Kristnibraut 61-63

Þverholt 13-15

Lerkigrund 5-7

Klapparstíg 20

Reykjavík        
Laugavegur 135 301 52,2  2  1.976.940  1.166.181  87.688  Almennt lán Strax
Klapparstígur 20 402 68,7  3  2.533.801  1.486.666  118.043  Almennt lán Byrjun október
Kristnibraut 65 203 110,4  4  3.848.814  2.248.096  150.675  Almennt lán Samkomulag
Garðhús 6 301 109,4  4  4.017.347  3.643.001  97.871  Lán með tekjumarki í október
Gautavík 29 202 120,0  5  2.069.051  1.974.830  116.383  Almennt lán 1. desember nk.
        
Kópavogur        
Trönuhjalli 17 102 87,0  3  2.859.745  2.749.842  78.164  Lán með tekjumarki Sem fyrst
        
Mosfellsbær         
Þverholt 15 302 57,3  2  1.939.059  1.157.106  75.675  Almennt lán Strax

hámark  lágmark að ósk eiganda

Áður auglýst til sölu – tilboð óskast

Staður  Íbúð nr. Fm  Fj.herb Búseturéttur Búseturéttur Búsetugjald  Tegund láns Afhending/losnar
         
Reykjavík         
Kristnibraut  61 301 101,1  4  3.392.984  2.027.395  130.388  Almennt lán Samkomulag
        
Mosfellsbær         
Miðholt 5 201 84,0  3  2.702.114  1.591.111  95.038  Lán með tekjumarki Strax
Þverholt 15 102 91,2  3  2.974.209  1.774.818  113.603  Almennt lán Byrjun september
        
Akranes        
Lerkigrund 7 301 94,0  4  2.271.030 1.355.205  130.161  Almennt lán Strax 
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Vesturberg 27 – 111 Rvk 

OPIÐ HÚS mánud. 5.sept.kl.18:30-19:00
  ***Skoða skipti á minni eign***
Einbýli með bílskúr og 2ja herbergja íbúð í 
kjallara. Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi. 
Óhindrað útsýni yfir borgina og göngufæri 
inn í Elliðarárdal. Stutt í alla þjónustu.
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 44,9 m.
Herbergi: 5+íbúð í kjallara – Stærð: 232,7 

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Hlynsalir 16 – 201 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 5.sept.kl.17:30-18:00
Vel skipulagt 5 herb. raðhús með innb. 
bílskúr. Einstakt útsýni. Efri hæð: Gestabað, 
eldhús, borðstofa , stofa og svefnh. Neðri 
hæð: Baðh., þvottahús, 2 rúmgóð herb., 
sjónvrpshol og auka gluggalaust rými. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 52,9 m.
Herbergi: 5 – Stærð: 200,6 fm.

Iðunnareplið – 101 Rvk

UNGBARNAKAFFIHÚS Í FULLUM REKSTI
Skemmtilegt kaffihús – viðkomustaður 
fyrir foreldra og börn - á frábærum stað í 
miðbænum. Hollur matur og öll aðstaða til 
fyrirmyndar, svo sem skiptiherbergi, leikher-
bergi með eftirlitsmyndavél og svæði fyrir 
barnavagna.
Upp. Jóhanna Kristín, GSM 698.7695

Hávegur 11 – 200 Kóp

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 698 7695
LÁTLAUST AÐ UTAN - GLÆSILEGT AÐ INNAN 
algjörlega endurnýjað einbýli. Stórar stofur og 
sólstofa - viðbyggðar fyrir 10 árum, 2 svern-
herbergi, bílskúr (61,2 fm.). Gróinn garður 
með sólpöllum sunnan og vestan við húsið.
Upp. Jóhanna Kristín gsm:698-7695

Verð 47,9 m.
Herbergi: 4 – Stærð: 196,7 fm.

Nýtt í sölu, bókið skoðun: 893 4416
Íbúð í sérflokki á 1. hæð, tvennar svalir, 
falleg, björt og einkar rúm. Hentar m.a. 
hreyfihömluðum. Extra stórt bílastæði í 
bílageymslu, stór geymsla. Vandaðar inn-
réttingar og góð hljóðeinangrun.
Uppl. Árni s: 893 4416

Verð 29,5 m.
Herbergi: 2  – Stærð:94,6 fm.

Nýtt í sölu, bókið skoðun : 893 4416
Sérlega falleg íbúð á 2. hæð með aukaher-
begri í risi með aðgengi að snyrtingu (ekki 
meðtalið í stærð).  Nýlegt parket góðar inn-
réttingar, tengi fyrir þvottavél í baðherbergi, 
góð sameign og verðlaunagarður.
Uppl. Árni s:893 4416 

Verð 24,9 m.
Herbergi: 3 – Stærð: 77,7 fm.

Nýtt í sölu, bókið skoðun: 893 4416 
Neðri sérhæð, þrjú stór svefnherbergi, stór 
geymsla inni og önnur utan íbúðar. Sér-
smíðaðar innréttingar í öllum herbergjum, 
baðherbergi, anddyri og í eldhúsi. Sturtuklefi 
og baðkar í baðherbergi. Eikarparkett.
Uppl. Árni s: 893 4416

Verð 34,8 m.
Herbergi: 4-5– Stærð: 128,6 fm.

Sóltún 18, 105 Rvk Birkimelur 6A, 107 Rvk Fossahvarf 5, 203 Kópav. Sumarbústaður við Gíslholtsvatn

Nýtt í sölu, uppl. og skoðun: 893 4416
Frábær staðsetning á einum hektara lands 
í hlíðinni móti suðri við Gíslholtsvatn í landi 
Kambs. 80 km frá Reykjavík, rétt austan 
Þjórsár. Bústaður og staðsetning frábær. 
Rafmagn og kalt vatn og möguleiki á að 
taka inn heitt vatn.
Uppl. Árni s: 893 4416

Verð 16 m.
Herbergi: 4-5 – Stærð: 50,4 fm.

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

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

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR

Hrólfskálamelur 2
Íbúð Stærð Bílastæði

101 84,3 1
201 198,8 2
202 145,5 2
302 145,4 2

HRINGDU OG PANTAÐU SKOÐUN í síma 694-4700 eða 898-6106
Fasteignasalan TORG kynnir nýjar íbúðir að 
Hrólfsskálamelum 2-8, fjölbýlishús með lyftu. Hér er um 
að ræða einstaka staðsetningu í hjarta Seljtarnarness. 
Um er að ræða íbúðir í stigahúsi nr. 2 og 4 og eru þær 
2-4 herbergja, frá 85fm upp í um 240fm að stærð, að auki 
með stæði/stæðum í bílskýli. Allt glæsilegar eignir með 
miklu sjávarútsýni og góðum svölum. Nánari upplýsingar, 
teikningar og bókun skoðunar hjá Sigurði, fasteignasala í 
síma 898-6106, netfang: sg@fasttorg.is  og/eða Þorsteini, 
sölufulltrúa í síma 694-4700, netfang: steini@fasttorg.is  
Hringdu núna við erum við símann! 

Hrólfsskálamelur 2-8, 170 Seltjarnarnesi – Nýjar íbúðir

Hrólfskálamelur 4
Íbúð Stærð Bílastæði

104 102,9 1
105 115,9 1
106 107,4 1
203 120,6 2
204 225,6 3
303 116,4 2
304 239,3 3

SELD

SELD

SELD

SELD
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 sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. Við 
bjóðum m.a. húsnæði sem hentar vel til að temja kroppinn. Einnig er í boði húsnæði fyrir verslanir, lagerhald, skrifstofur, 
veitinga- og skemmtistaði og margt fleira. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða 
hefja rekstur er Eik með rétta kostinn fyrir þig.

Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200 eða utleiga@eik.is.

HHHHHjjjjjáááááá  EEEEEiiiiikkkkk   fffffiiiiinnnnnnnnuuuurr  þþþú hhheeennnttttuggggtt hhhhúúússsnnææææððððððððiiii
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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
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Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Ferjuvað 7 í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 
3ja herbergja íbúð sem er 
rúmlega 90 fm að stærð. 
Íbúðin er á jarðhæð í 
þriggja hæða fjölbýlishúsi 
ásamt lyftu og stæði í 
bílakjallara. 

Ásett verð er kr. 4.5 millj. 
og mánaðargjöldin eru um kr. 143.000.-. 
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn skv. 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. 2.5 millj og mánaðagjöldin um 100.000.-. Allt er innifalið í mánaðargjöldunum.

Grænlandsleið 28 í Reykjavík
Til endurúthlutunar  er 3ja herbergja íbúð um 95 fm að stærð.  Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýlishúsi. Sér inngangur er inn á hvora hæð 
fyrir sig.   Stæði í bílageymslu fylgir íbúðinni. Verð búseturéttar er um kr. 5 millj. og mánaðargjöld um 102.000.-. Í mánaðargjaldi 
íbúðarinnar er allt innifalið nema rafmagn.

Hvammsgata 10 í Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja um 90 fm ásamt garðskála.  Verð búseturéttar er um kr. 6.8 
millj. og eru mánaðargjöldin um kr. 89.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Hvammsgata 20 í Vogum
Til endurúthlutunar er búseturéttur í parhúsi. Íbúðin er 3ja herbergja ásamt bílskúr. Íbúðin er um 90 fm og bílskúrinn um 25 fm. Verð 
búseturéttar er um kr. 4.2 millj. og eru mánaðargjöldin um kr. 111.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti 
samkvæmt mæli.

Prestastígur 11 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um 82 fm. Íbúðin er á annarri hæð í fimm hæða fjölbýlishúsi. Í húsinu 
er lyfta og fylgir aðgangur að samkomuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 2.1 millj. og eru mánaðargjöldin um 97.000.-. 

Prestastígur 6 í Reykjavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 4ra herbergja íbúð. Íbúðin er um 107 fm á þriðju hæð í fjögra hæða fjölbýlishúsi með lyftu. 
Bílastæði í bílakjallara fylgir íbúðinni og aðgangur að samkomuhúsi. Verð búseturéttarins er um kr. 8.8 millj. og eru mánaðargjöldin 
um 116.000.-.  Í mánaðargjöldunum er allt innifalið nema rafmagn.

Vallarbraut 6 á Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 109 fm að stærð. Íbúðin er í  raðhúsi og fylgir um 30 fm bílskúr.Verð 
búseturéttar er um kr. 4.3 millj. og mánaðargjöld um 138.000.-. Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt 
mæli.

Umsóknarfrestur er til  12. september  n.k.

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.

Melateigur 33, Akureyri
Til sölu er búseturéttur í 
2ja herbergja íbúð sem 
er um 70 fm. Íbúðin 
er á annarri hæð í 
fjórbýlishúsi.  Rólegt 
umhverfi og einstakt 
útsýni.

Ásett verð er kr. 3.950.000.-  og eru mánaðargjöldin um 
kr. 77.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

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. 104.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli

Suðurtún 25 í 
Sveitarfélaginu Álftanesi
Til sölu er búseturéttur 
í 3ja herbergja íbúð í 
raðhúsi sem er um 90 
fm að stærð. Að auki 
fylgir íbúðinni um 25 fm 
bílskúr. 

Ásett verð er kr. 12.500.000.- og mánaðargjöldin eru um 
kr. 101.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.

Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur 
í 3-4 herbergja íbúð 
um 105 fm. Íbúðin er 
á sjöundu hæð í átta 
hæða lyftuhúsi. Stæði 
í bílakjallara fylgir 
íbúðinni.

Ásett verð er kr. 8.000.000.- og mánaðargjöldin eru um 
kr. 151.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur 
í 3 herbergja íbúð um 
102 fm. Íbúðin er á átt-
undu hæð í átta hæða 
lyftuhúsi. Stæði í bíla-
kjallara fylgir íbúðinni.

Ásett verð er kr. 6.653.000.- og mánaðargjöldin eru um 
kr. 147.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í 
að gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í 
síðasta lagi 9. september  n.k.
Tilboðsfrestur er til 16. september  n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í 
búseturéttinn.

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

Grænlandsleið 44 í 
Reykjavík
Til sölu er búseturéttur 
í 3ja herbergja íbúð um 
95 fm að stærð.  Íbúðin 
er á efri hæð í tvíbýlishú-
si. Sér inngangur er inn 
á hvora hæð fyrir sig.   
Bílskúr fylgir íbúðinni. 

Ásett verð er 7.7 millj. og mánaðargjöldin eru um kr. 119.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.

Glæsilegt og vandað 171,3 fm einbýlishús ásamt 33,6 fm sambyggðum bílskúr.  
Húsið er timburhús, byggt árið 1993.  Skjólgóð falleg verönd er framan við húsið.  
Innkeyrslan er öll hellulögð og hitalögn er undir hellunum. 
Skipti möguleg á eign á höfuðborgarsvæðinu, s.s Garðabæ.  Verð 43,0 m.

Nánari uppl. veitir Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður
Lögmenn Suðurlandi, Austurvegi 3, Selfossi. 
480-2902
halli@log.is

Sílatjörn 1, Selfossi

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
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Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Til sölu

Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar 
Kirkjubraut  37, Akranesi. 

14823 - Kirkjubraut 37, Akranesi, eignarhluti Íslandspósts hf. 
Um er að ræða afgreiðsluhúsnæði á 1 hæð, stórt herbergi og kaffiaðstöðu á 
2 hæð og geymslur í kjallara ásamt hlutdeild í sameign. Stærð húsnæðisins er 
talið vera 388,6 m², samkvæmt Þjóðskrá Íslands, ásamt tilheyrandi leigulóðar-
réttindum. Húsið er byggt úr steinsteypu árið 1958. Brunabótamat er 
kr. 88.100.000,- og fasteignamat kr. 33.760.000,- 
Afgreiðsluhúsnæðið er fyrrum afgreiðsla Íslandspósts hf. 
Húsnæðið verður til sýnis í samráði við Þór Reynisson í síma 431 1001 og  
Ríkiskaup í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði. 
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7, 105 Reykjavík  fyrir kl. 10.00 
þann 20. september 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska. 

Traust þjónusta í 30 ár

OPIÐ HÚS KLEPPSVEGUR 6 8. HÆÐ 
OPIÐ HÚS MÁNUD. 5. SEPT. FRÁ KL. 18:00 - 18:30 
Falleg og mikið endurnýjuð 91 fm 3ja herb. íbúð á 8. 
hæð í lyftuhúsi. Tvö rúmgóð svefnh. og stór og björt 
stofa með suðursvölum. Glæsilegt útsýni. Nýlegar 
innréttingar og gólfefni. Hús nýl. viðgert að utan, skipt 
um glugga, gler og fl. Verð 22,9 millj. LAUS STRAX.

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

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur

og löggiltur 
fasteignasali.

HRAUNTUNGA - KÓPAVOGI
Gott 223 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr 
á fallegum stað í Kópavogi. Íbúðin er 186 fm og 
bílskúrinn 37 fm. Fimm svefnherbergi og stór og 
björt stofa og borðstofa. Arinn í stofu. Parket og 
flísar á gólfum. Falleg sólrík lóð. Eignin er laus. 

SKÓLAGERÐI - EINBÝLISHÚS
Vorum að fá 169,2 fm einbýlishús sem er hæð 
og ris auk 45 fm sérstæðs bílskúrs á stóri lóð. 
3-4 svefnherbergi. Eldhús með upprunanlegri 
innréttingu. Húsið þarfnast standsetningar og er 
það laust nú þegar, ekkert áhvílandi. Verð 34 millj.

Vesturbær - 2ja herbergja
2ja herbergja 78 fm. íbúð á 3ju hæð við Ánanaust í 
Reykjavík. Íbúðin var innréttuð á mjög smekklegan 
hátt fyrir 2-3 árum. Eikarinnréttingar. Parket á 
gólfum. Smekklegt baðherbergi með flísum. 
Glæsilegt útsýni yfir flóann.
Íbúðin er laus. Verð 18,9 m.

FLYÐRUGRANDI - 2JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu 2ja herbergja íbúð a 4. hæð í 
fjölbýlishúsi ( þrjár hæðir frá bílaplani). Eldhús með 
upprunanlegri innréttingu. Stofa með stórum svölum. 
Þvottahús á hæðinni. EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. 
Verð 15,7 millj. 

ÖGURÁS - FALLEG EIGN
Falleg 3ja herb. 95 fm efri hæð í fjórbýli með sér 
inngangi. Tvö stór herbergi og stór og björt stofa 
með fallegu útsýni. Fallegar innréttingar. Vestursvalir 
með glæsilegu útsýni. Parket og flísar á gólfum. 
Þvottahús innan íbúðar.  Verð 27,5 millj.

OPIÐ
 H

ÚS

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í tvö timburhús án lóð-
réttinda til brottflutnings eða niðurrifs 
staðsett við Hjarðarhaga 2 - 6

    15075 – Timburhús (Letigarður). Tilboð óskast í húsið án lóðarréttinda 
til brottflutnings eða niðurrifs. Um er að ræða 124 m² einingarhús, byggt árið 
1978 skv. upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands.

   15077 – Timburhús (Sumarhöllin). Tilboð óskast í húsið án lóðarréttinda 
til brottflutnings eða niðurrifs. Um er að ræða 181,3 m² einingarhús, byggt 
árið 1987 skv. upplýsingum úr Þjóðskrá Íslands.
Húsin eru í eigu Háskóla Íslands og standa við Hjarðarhaga 2 – 6 í Reykjavík. 
Húsin eru til sýnis í samráði við byggingastjóra Háskóla Íslands, 
Ingólf Aðalbjörnsson á skrifstofutíma í síma 525 4757.

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá Ríkiskaupum. 
Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa www.rikiskaup.is
Tilboð skulu berast  Ríkiskaupum, Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10:00 
þann 8. september 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

PRÓFAÐU DOHOP
LEITARVÉLINA Á VÍSI 
Flug og gisting, öll hagstæðustu 
tilboðin á einum stað.

Fólkið í 
landinu les 
FréttablaðiðFréttablað

Prentmiðlakönnun Capacent Gallup.
18-49 ára á höfuðborgarsvæðinu.
Meðallestur á tölublað, apr.-jún 2011 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA 
YKKUR 
MEIRI VÍSI?
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S. 562 1200   862 3311
TRAUST

ÞJÓNUSTA Í 
ÁRATUGI

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

Einiteigur, Mosfellssveit
Höfum til sölu einbýlishús á fínum stað í Mosfellsbæ. Húsið er ein hæð 260 fm, þar af er 
innb. bílskúr 55 fm. Mjög góð teikning með 4 rúmgóð svefnherbergi. Staðsteypt, mjög 
vandað hús. Selst fokhelt, frágengið utan.

Álfhólsvegur – sérhæð
Stór og góð efri sérhæð ásamt hluta af neðri hæð og bílskúr, samt. 200,5 fm á mjög 
góðum stað. Hæðin er saml. stofur (arinn), skáli, eldhús m.búri, þrjú svefnherbergi og 
baðherbergi á  sér gangi. Af stigapalli er gengið í eitt herbergi og snyrtingu. Á neðri hæð 
er forstofa, eitt hverbergi með snyrtingu. Samtals 5 svefnherbergi. Góð eign. Fallegur 
mikið ræktaður garður. Eignin er laus.

Rauðalækur – sérhæð
Neðri sérhæð í fjórbýlishúsi. 
Íbúðin er 138,3 fm og bílskúr 29 
fm, samt. 167,3 fm. Íbúðin skiptist 
í stofu, opið glæsilegt eldhús að 
stofu, eitt fjölskylduherbergi, 
þrjú svefnherbergi, hol og 
baðherbergi. Tvennar svalir. 
Eftirsóttur staður. Mikið og 
fallega endurnýujð sérhæð. 
Verð 38,5 millj.

Borgartúni 7c, 105 Reykjavík
Sími 530 1400
www.rikiskaup.is

Tilboð óskast í hluta fasteignarinnar
Borgarbraut 12. Borgarnesi. 

15022 - Borgarbraut 12, Borgarbyggð, eignarhluti Íslandspósts hf. 
Um er að ræða afgreiðsluhúsnæði og geymslur á 1. hæð ásamt kaffistofu 
í kjallara, stærð samtals 366,8 m², samkvæmt Þjóðskrá Íslands, ásamt 
tilheyrandi leigulóðarréttindum. Húsið er byggt úr steinsteypu árið 1957. 
Brunabótamat er kr. 60.600.000,- og fasteignamat er kr. 25.340.000,
- Afgreiðsluhúsnæðið er fyrrum afgreiðsla Íslandspósts hf. 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Guðrúnu Maríu Harðardóttir í síma 
580 1000 og Ríkiskaup í síma 530 1400. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi á sama stað ásamt reglum um frágang og 
útfyllingu á tilboðseyðublaði. 
Tilboð skulu berast Ríkiskaupum,  Borgartúni 7c, 105 Reykjavík fyrir kl. 10.00 
þann 20. september 2011 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er 
þess óska.

Sigga Rut
Sölufulltrúi
GSM: 699 4610

Sigurður
Lögg. fasteignasali

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040

kjoreign@kjoreign.is

OPIÐ MÁN.-FIM. 9-18 OG FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

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
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Hvað telja fasteigna-
salar á Norðurlönd-
unum helst hafa áhrif 
á fasteignamarkað-
inn núna?

Félög fasteignasala 
á Norðurlöndum hófu 
nýverið sameiginlega 
vinnu við að kanna 
reglulega ýmsa þætti 
er varða fasteigna-
markaðinn á Norð-
urlöndum. Kannanir 
eru gerðar meðal fast-
eignasala hvers lands 
og sams konar spurningar lagð-
ar fyrir. Með slíku skapast einkar 
áhugaverður samanburður um 
fasteignamarkaðinn milli Norður-
landanna. 

Í upphafi sumars var leit-
að svara við því hvað það væri 
sem helst hefði áhrif á fasteigna-
markaðinn í dag en mögulegt var 
að nefna þrettán atriði. Það voru 
einkum þrír þættir sem íslenskir 
fasteignasalar voru sammála um 
að hefðu helst áhrif en 74% nefndu 
stöðuna á vinnumarkaði, 62% 
nefndu óvissuna, þ.e. að bíða og 
sjá til hvað verður, og 58% strang-
ar útlánareglur bankanna.    

Meðal norskra 
fasteignasala var 
það bjartsýni gagn-
vart eigin fjárhag 
sem talin var hafa 
mest áhrif á fast-
eignamarkaðinn, 
hjá sænskum fast-
eignasölum var talið 
að mest áhrif hefðu 
strangar útlánaregl-
ur bankanna meðan 
danskir fasteigna-
salar töldu neikvæða 
umfjöllun fjölmiðla 

ráða mestu um stöðuna á fasteigna-
markaðinum í Danmörku. 

Á næstu mánuðum mun sam-
vinna félaga fasteignasala á Norð-
urlöndum verða aukin til muna og 
almenningi á Norðurlöndunum 
kynntar reglulega ýmsar niður-
stöður varðandi fasteignamarkað-
inn á Norðurlöndunum en það eru 
vitaskuld fasteignasalarnir sem 
hafa nákvæma þekkingu á því hver 
staða markaðarins er hverju sinni 
sem hægt er að miðla til almenn-
ings bæði til gagns og gamans.                   
 Grétar Jónasson hdl

framkvæmdastjóri Félags fast-
eignasala

Hvað hefur áhrif á 
fasteignamarkaðinn?



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

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

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

TILBOÐ Í NOKKRA DAGA !
Flottar stórar 50cc bensín vespur í 
rauðu og svörtu á 12” og 13” dekkjum. 
Box aftan á og þjófavörn fylgja frítt 
með. VERÐ NÚNA: 195.000. Þú sparar 
79.000. Eigum ennþá til nokkrar af 
okkar vinsælu þjófavörnum fyrir heimili 
og lítil fyrirtæki. City Runner S: 567 
1040 Laugarvegur 168

Heimilisþjófavörn
Þjófavörn fyrir heimahús, hringir í 3 
símanúmer. Örfá stk eftir.

Eigum nokkur stk. Viðgerðarmaður 
setur þær í fyrir þig. Tilboð núna með 
birgðir endast. 18.900 krónur. City 
Runner S: 567 1040 Laugarvegur 168

City Runner ehf
Laugarvegur 168, 105 

Reykjavík
Sími: 567 1040

Opið frá 14 til 17 mánudaga til 
föstudaga.

Ford Transit með krana!!!!
Til sölu Frod Transit 125-350 diesel 
árg. 2002 ekinn ca 140 þ km 5 gíra 
skoðaður 2012 er á tvöföldu að aftan, 
bíll mikið endurnýjaður s.s. turbína, 
vél, kúpling, spíssar, olíuverk og .fl á 
pallinum er áfastur Hiab krani, bíll í 
góðu standi verð 1290 þús, án vsk. 
Uppl. s. 420 6600

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19, 260 

Reykjanesbær
Sími: 420 6600 

LEXUS Rx400h Hybrid. Árgerð 2006, 
ekinn 57 Þ.KM, sjálfsk, leður, krókur, 
Mjög flottur og vel búinn bíll. Verð 
5.490.000. Rnr.116299. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

VW FOX’06 / 31 Þ km / 375 Þ ÚT / 20 Þ 
á mán í 30 mán / gsm 663 4811.

Yaris árg ‘05, 4 dyra. Ek. 123. þús. Sk. 
12. V. 890þús , ath. skipti á ódýrari. 
Uppl í s. 899 4009

Til sölu græn Toyota Carina E. Árg ‘97. 
Sk. 12. Ek. 225þús. V. 250þús. Uppl í 
s. 891 6625

Subaru Legacy ‘96. ssk. ek. 210 þkm. 
Sko 2012. krókur, V. 225 þ. S. 615 4815

 0-250 þús.

Daewoo Nubira station,árg’99, sjálfsk. 
ek.187 þús,skoðaður 2012.Verð 249 
þús.Uppl.8993804

 1-2 milljónir

Skoda Octavia 2007 til sölu. Ekinn 
59.000 km. Sjsk.bensín. Gullmoli! 
v.1.750.000 sími.6998806

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1810 eða sendu sms.

Vantar bíl 0-250 stgr.
Vantar bíl á verðinu 0-200. Skoða allt. 
Jeppa, fólksbíl. Má þarnast lagfæringar. 
Sími 891 9847

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

BÍLL ÓSKAST. Corolla, 
Yaris, Avensis, Micra, 

Almera, Golf, Polo, Focus, 
Peugeot 206 eða Lancer

Árg. 1998-2003 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast 
lagfæringa. Uppl. í síma 772-5450.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til sölu MAN 26.403 árg.’98, tíuhjóla, 
með krókheysi, utanáliggjandi lásum. 
Tekur 5 & 6 metra gáma. Ný upptekinn 
gírkassi með retarder og kúpling og 
nýjar headpakkningar. V. 3,7m + vsk. 
Uppl. í s. 897 2288

 Fjórhjól

Til sölu toppeintak af Can-Am 
Outlander 800 MAX Ltd. - Götuskráð - 
árg. 2008. ek. 2000 km. 27” Big Horn 
radialdekk og hlaðið aukahlutum. Verð 
2.350 þús. Sími 844-2150.

 Kerrur

155.000 kr. fyrir 750 kg. Þýska 
úrvalskerru. Mikið úrval af Þýskum 
HUMBAUR kerrum á staðnum. 
Sérsmíðum kerrur. Mikið úrval af 
íhlutum fyrir kerrusmíði og viðgerðir. 
www.topplausnir.is Smiðjuvegi 40, gul 
gata. s:517 7718

 Vinnuvélar

LIPRIR OG VEL BÚNIR BÍLKRANAR 
OG VÖRUBÍLAR Í HVERS KYNS 
HÍFINGARVINNU. DS-LAUSNIR ehf 561-
8373 www.dslausnir.is

 Bátar

Fyrirdráttanet 
Fyrirdráttanet

fyrir veiðirétthafa. Álagildrur, silunganet. 
Heimavik ehf. S. 892 8655. www.
heimavik.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 
Fullkomin smurstöð, fullkomið 
dekkjaverkstæði. PITSTOP, S: 565 2121 
Hjallahrauni 4, 220 Hafnarfirði

 Varahlutir

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

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

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa Peugeot ‘02, Golf 
‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, Pajero ‘92-
00 Accent ‘98. Grand vitara XL7 ‘03. 
Benz ‘88-’05, Landrover Discovery ‘98. 
Fiat Stilo ‘04 Kaupum bíla niðurrifs og 
uppgerðar. Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 
09-18 og lau. 10-14.

Partatorg.is Notaðir varahlutir í 
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. Sonata 
97, Impreza 99 og Skoda felicia 99, 
Peugeot 306 99, 206 og 406 ST. Nissan 
Almera 97, Ford 250 99, Megane 01. 
Opel Vectra ‘98, Baleno ‘98. Kaupi bíla 
til niðurrifs.   sími 661 5270.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

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

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. 
Upplýsingar í síma 663 5315.

 Hreingerningar

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

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

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

Hreingerningaþjónusta S:770-
4630 Flutningsþrif, teppa og 
steinteppahreinsun ásamt bónvinnu 
ofl.

 Garðyrkja

Bætt 
líðan 
með 
betra 
lofti
Hreinsar loftið
Eyðir lykt
Drepur bakteríur

Grensásvegi 3
Sími 581 1006

ecc@ecc.is

10 ár á Íslandi!


