
FASTEIGNIR.IS

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu í 
faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-
ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.isSími 530 6500

ÞINN hagur
er okkar

metnaður.

7. NÓVEMBER 201145. TBL.

Stakfell fasteignasala er með 
til sölu Norðurbakka 17 og 19 í 
Hafnarfirði.

A rkitektastofan Batteríið á 
heiðurinn að hönnun Norð-
urbakka 17 og 19 í Hafnar-

firði, sem fasteignasalan Stakfell 
er með til sölu. Húsin standa við 
sjávarsíðuna á móti suðri og í 
göngufæri við alla þjónustu í 
Hafnarfirði. Nýtískuleg hönnun 
einkennir húsin sem eru einangr-
uð að utan, klædd með álklæðn-
ingu og að hluta með harðviði. 
Gluggar eru álklæddir timbur-
gluggar. Húsin eru á fjórum og 
fimm hæðum með sameiginlegum 
bílakjallara. Alls eru fjögur stiga-
hús með tveimur eða þremur íbúð-
um á hverri hæð. Bílastæði eru í 
kjallara og innangengt er úr bíla-
geymslu í stigaganga. 

Allar upplýsingar fást gefnar á 
skrifstofu Stakfells, Skúlatúni 2. 
Síminn er 535-1000.

Nýtískuleg fjölbýlishús 
við sjávarsíðuna

Húsin standa við sjávarsíðuna á móti suðri. Þau eru í göngufæri við alla helstu 
þjónustu. 

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI FRÓÐLEIKUR
Meiri Vísir.



Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.isFasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Vantar 3ja herb íbúð 
í lyftuhúsi í 101-108

Vantar 3ja-4ra herb. 
íbúð í salahverfi Kóp.

Vantar 150-200 fm sérbýli, 
par, raðhús eða hæð í 101

Erum með 4ra herb íbúð í 
Sjálandshverfi í skiptum fyir 
einbýli í Garðabæ





Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Halla Unnur 
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

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

KRAFTUR – TRAUST – ÁRANGUR

Ferjuvað 13-15 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv kl.17:30-18:00 - Sýningaríbúð númer 109 - Allir velkomnir
Nýjar 3ja herb. íbúðir í nýju fjölb.húsi m. lyftu og bílakjallara. Allar íbúðir m. sérinngangi af svölum. Góðar svalir til suðurs.  
Vel skipulagðar, fallegar innréttingar, baðherb. og þvottaherb. flísalögð. Geymsla í sameign. Afhendast fullbúnar án gólfefna  
í nóv/des 2011. Frábært verð á þeim öllum.

Verð 19.9 - 25.5 m.
Herbergi: 3 og 5 - Stærð: 76,7-125,5 fm.

OPIÐ HÚS

Lundur 1 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud. 8.nóv kl.17:30-18:00 ÍBÚÐ 103
Afar vandaðar íbúðir m/bílastæði í lokuðu bílskýli í 
nýlegu fjölbýli með lyftu. Aðeins 3 íbúðir óseldar! Einstök 
staðsetning, þar sem stutt er í margvíslega þjónustu og 
helstu umferðaræðar. Fossvogsdalurinn og Öskjuhlíðin 
með sínar rómuðu gönguleiðir eru á næsta leiti.  
Uppl. Sigríður Rut gsm 699-4610

Verð frá 32 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 118,5-141 fm.

OPIÐ HÚS

Bíldshöfði 9A – 110 Rvk

Góður fjárfestingakostur.
Eign í sérflokki. Húsnæði á efstu hæð í 8 hæða 
skrifstofubyggingu með stórglæsilegu útsýni. Stórar 
svalir eru á suðurhlið hæðarinnar. Eignin er innréttuð sem 
skrifstofuhúsnæði og er í útleigu traustra aðila. Eigninni 
fylgja 5 stæði í bílkjallara auk geymslu í sameign.
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Tilboð
Skrifstofuh. - Stærð: 414,5 fm.

Efstaleiti 10– 103 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv. kl.17:30-18:00 
Vönduð og mjög stór 3 herb. í hinu glæsilega 
Breiðablikshúsi með sérmerktu stæði í bílageymslu. 
Í húsinu er m.a. útisundlaug,líkamsræktaraðsta
ða,gufubað ofl. Einstök staðsetning stutt er í alla 
þjónustu og fallegar náttúruperlur, Öskjuhlíðina eða 
Fossvogsdalinn. Uppl. Sigríður Rut gsm 699-4610

Verð 39.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 154,3 fm.

OPIÐ HÚS

Vesturgata 14 – 101 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjudag 08.nóv kl. 17:30-18:00 
Tveggja herbergja íbúð á tveimur hæðum í 
þríbýli frá 1911. Húsið var allt endurnýjað árið 
2000. Forstofa, stofa og eldhús á fyrstu hæð, 
hringstigi niður í stórt herbergi, baðherbergi 
og þvottahús. Sameiginleg geymsla.  
Uppl. Dórothea gsm. 8983326

Verð 19 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 69,9 fm.

OPIÐ HÚS

Unnarbraut 28 – 170 Seltj

OPIÐ HÚS mánudag  7.nóv kl. 17:30-18:00  
Björt og skemmtileg 97,3 fm 3ja herb. íbúð 
á 2.hæð með 28,3 fm bílskúr. Eldhús og 
baðherbergi endurnýjað. Tvennar svalir, 
einstakt útsýni út á sjó. Búið að fara í þak 
og skólplagnir. Innkeyrsla að bílskúr með 
hitalögn. Uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Verð 29.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 125,6 fm.

OPIÐ HÚS

Grandavegur 47 – 107 Rvk

OPIÐ HÚS mánud 7.nóv kl. 17:30-18:00 
Fjölbýli 60+. Eignin er laus við kaupsamning. 
86,9 fm 3ja herb. íbúð á 1.hæð með 24,2 fm 
bílskúr. Mötuneyti á efstu hæð, sameiginleg 
gufa, tæki og heitur pottur út á verönd. 
Hárgreiðslustofa og sjúkraþjálfi eru í húsinu. 
Uppl. Dórothea gsm. 8983326

Verð 26.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 111,1 fm.

OPIÐ HÚS

Kaldárselsvegur – 220 Hfj

Hringdu og bókaðu skoðun í 694-4000
** Öll skipti skoðuð ** Gott 6 hesta hús á 
frábærum stað í Sörla í Hfj., nánar tiltekið í 
Hlíðarþúfum. Endabil og mjög góð aðkoma að 
því. Skiptist í 3xtveggja hesta stýjur með eikar 
milligerði. Á efri hæð er kaffistofa og salerni. 
Uppl. Berglind Hólm, gsm 694-4000

Verð 7.8 m.
6 hesta - Stærð: 61 fm.

Austurströnd 4 – 170 Selt

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv kl.18:30-19:00 
Björt og falleg 2ja herb. íbúð á annari hæð 
með stórum svölum, góðu útsýni, ásamt stæði 
í bílastæðahúsi í þessu vinsæla lyftuhúsi. 
Gólfefni eru parket og flísar, baðkar með 
sturtuaðstöðu á baðherbergi og þvottahús á 
hæðinni. Uppl. Sigurður gsm 898-6106

Verð 18.9 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 91,2 fm.

OPIÐ HÚS

Hrísmóar 4 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv kl.17:30-18:00 
Rúmgóð og falleg 3ja herb. íbúð á fjórðu 
og efstu hæð í lyftuhúsi með yfirbyggðum 
svölum og stæði í bílastæðahúsi. Mikið og 
fallegt útsýni af svölum til suð-austurs. 
Gólfefni er parket og flísar. Þvottahús er á 
hæðinni. Uppl. Sigurður gsm 898-6106. 

Verð 23.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 101,6 fm.

OPIÐ HÚS

Móaflöt 8 – 210 Gbæ

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898-6106
Einbýlishús með tvöföldum bílskúr á stórri lóð. 
4 svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús og 
sólskáli ásamt óskráðum kjallara. Bílskúrinn 
er 45,6fm. Komið að viðhaldi á ákv. hlutum í 
húsinu. Sjón er sögu ríkari!  
Uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Verð 47 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 194,6 fm.

Reynilundur 13 – 210 Gbæ

PANTIÐ SKOÐUN Í SÍMA 898-6106 
Sérstakt og fallegt raðhús á einni hæð. 
4 svefnherbergi, stofa og borðstofa, tvö 
baðherbergi og tvöfaldur bílskúr. Mikið 
upprunalegar innrétt. en búið að endurnýja 
þak. Hús teiknað af Albínu Thordarson arkitekt. 
Fallegur garður. Uppl. Sigurður, gsm: 898-6106

Verð 48.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 205 fm.

Holtsbúð 103 – 210 Gbæ

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA 698 7695
Fallegt, rúmgott og vel skipulagt einbýli á 2 
hæðum með tveimur íbúðum m/ sérinngangi. 
Á efri hæð er rúmgóð stofa/borðstofa og 3 
svefnherbergi. Á neðri hæð er séríbúð m/3 
svefnherb. og stórri stofu. Tvöfaldur bílskúr. 
Upp. Jóhanna Kristín, GSM 698.7695

Verð 69.9 m.
Herbergi: 7 - Stærð: 329 fm.

Hávegur 11 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv. kl.17:30-18:00
LÁTLAUST AÐ UTAN - GLÆSILEGT AÐ INNAN 
- algjörlega endurnýjað einbýli. Stórar stofur 
og sólstofa - viðbyggðar fyrir 10 árum, 2 
svernherbergi, bílskúr (61,2 fm.). Gróinn 
garður með sólpöllum sunnan og vestan við 
húsið. Upp. Jóhanna Kristín gsm: 698-7695

Verð 46.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 196,7 fm.

OPIÐ HÚS

Öldugrandi 1 – 107 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 7.nóv kl.17:30-18:00 
Falleg og rúmgóð íbúð á 2.hæð ásamt stæði 
í lokaðri bílageymslu. Frábært óhindrað 
sjávarútsýni. Parket á gólfi stofu og eldhúss og 
tengi fyrir þvottavél á baði. Lóðin er glæsileg og 
fékk umhverfisviðurkenningu Reykjavíkurborgar. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 20.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 79,6 fm.

OPIÐ HÚS

Lyngbrekka 9 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud. 8.nóv kl.17:30-18:00
Skipti möguleg á stærri eign! Rúmgóð íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi. Stórt og gott eldhús 
með nýlegri eldhúsinnréttingu, 3 svefnherbergi 
og baðherbergi endurnýjað 2006. Hagstæð lán 
sem möguleiki er á að yfirtaka. Þægileg kaup. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 23.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 110,6 fm.

OPIÐ HÚS

Nýjar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi             FRÁBÆR VERÐ!

Jarðhæð, 10 íbúðir 3ja og 5 herb. frá kr.22,7m – 25,5m
 Íbúð 105 SELD
 Íbúð 107 SELD
 Íbúð 110 SELD
Önnur hæð, 10 íbúðir 3ja og 5 herb. kr.22,8m – 25m
Efsta hæð, 10 íbúðir 2ja, 3ja og 5 herb. frá kr. 19,9.m – 21,5m
 Íbúð 305 SELD
 Íbúð 310 SELD

Uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700 



Stærð 105,9 m2

Þar af bílskúr 18,5 m2

Frábær staðsetning

Flott eign

Stóragerði 
Falleg 3ja herbergja

108 Reykjavík

Verð: 23,5 millj.

Þar af 45,6 m2 tvöfaldur bílskúr.  

Húsið er sérlega vel staðsett 

Stór sólpallur.  Fallegt útsýni.  

Laust við kaupsamning

Desjakór
Fallegt 227,3 m² einbýlishús

203 Kópavogur

Verð: 59,0 millj.

122 m2 auk stæðis í bílageymslu

Vinsælt fjölbýli í Mosfellsbæ.

Rúmgóð íbúð

Laus strax

Tröllateigur
Glæsileg 3ja herbergja

270 Mosfellsbær

Verð: 26,9 millj.

4 svefnherbergi

Gott eldhús

Afgirtur garður

Frábær staðsetning

Rauðagerði
Stór sérhæð á jarðhæð

108 Reykjavík

Verð: 34,5 millj.

Góðar innréttingar

Rúmgóð og björt

Í jaðri byggðar

Suður svalir

Þorláksgeisli
Sérlega falleg 2ja herbergja

113 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Verð: 17,9 millj.

Falleg 72,7m2 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð. 

Nýtt gler í húsinu. 

Fallegur garður með leiktækjum.

Furugrund
Falleg 3ja herbergja

200 Kópavogur

Glæsilegar stofur með arinn
Hátt til lofts á efri hæð
Bílskúr
Svalir með útsýni yfir Elliðaárdalinn

Laxakvísl 
Mjög gott 225,5 m² raðhús

110 Reykjavík

Verð: 52,0 millj.

Eignin er 112 m2

Stutt í Háskólann

Fallegt hús

Fálkagata
Góð 3ja herbergja íbúð

101 Reykjavík

Verð: 27,4 millj.

Góðar stofur.

Svefnhvergi stór.

Mikið endurnýjað.

Sér inngangur.

Hofteigur 34 
Góð 3ja herbergja íbúð 
á jarðhæð

105 Reykjavík

Verð: 21,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:00-17:30

Nánari upplýsingar veitir:

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi  

jorunn@miklaborg.is

sími: 845 8958

þrið. 8.nóvember

89 m2 - 3 herbergja 

Mikið endurnýjuð

Fallega innréttuð eign á

frábærum stað

Flókagata 23
Virkilega falleg kjallaríbúð
í góðu húsi

105 Reykjavík

Verð: 26,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:30-18:00

þrið. 8.nóvember

Nánari upplýsingar veitir:

Davíð Jónsson, sölufulltrúi 

david@miklaborg.is

sími: 697 3080

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 

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



Tvíbýlishús

183 m2

Gott skipulag

Dverghamrar
Velskipulögð 5 herb. e. sérhæð

112 Reykjavík

Verð: 39,9 millj.

4ra herbergja

Sérlega góð nýting

Frábær staðsetning!

Fálkagata
Skemmtileg risíbúð

112 Reykjavík

Verð: 23,0 millj.

86,2 m2 (ca.140 m2 gólfflötur)

Hitaveita, 

Eignarland, lokað svæði.

Gott áhvílandi óverðtryggt lán

Lækjarbrekka
Fullbúið sumarhús

801 Selfoss

Verð: 22,8 millj.

Virðulegt hús við hliðina á Þjóðleikhúsinu

Skrifstofu og þjónustuhúsnæði 

á frábærum stað

Langtíma leigusamningur

Hverfisgata 21
Hús með mikla sögu

101 Reykjavík

TIL LEIGU

3ja herbergja 113,1 m2 á 4 og efstu hæð auk 

stæðis í bílageymslu. Rúmgóðar svalir.

Áhvílandi góð lán, auðveld kaup.

Vindakór
Glæsileg endaíbúð

203 Kópavogur

Verð: 26,6 millj.

Með sérinngangi á efri hæð

Tvö stæði í bílskýli

Á frábærum stað í göngufæri við HÍ

Melhagi
Glæsileg nýleg 4ra herb. íbúð

107 Reykjavík

Verð: 35,9 millj.

Virkilega fallegt og bjart 246 m2 einbýlishús 

á tveimur hæðum með fallegu útsýni og 

grónum garði.

Verönd og heitur pottur.

Bergsmári 8
Einbýli á tveimur hæðum

201 Kópavogur

Verð: 63,0 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:00-18:00

Nánari upplýsingar veitir:

Ólafur Finnbogason, sölufulltrúi  

olafur@miklaborg.is

sími: 822 2307

þrið. 8.nóvember

Mjög vel um gengin eign.

Einstakt útsýni.

Stæði í bílageymslu.

Rjúpnasalir 12 
Vel skipulögð 3ja herbergja

201 Kópavogur

Verð: 25,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 16:30-17:00

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi  

atli@miklaborg.is

sími: 899 1178

mán. 7.nóvember

íbúð: 804

Frábær staður

Fallegt útsýni

Möguleiki á 4 svefnherbergjum

Góðir sólpallar

Háalind 2 
Mjög vel skipulagt parhús

201 Kópavogur

Verð: 51,9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG
frá kl. 17:30-18:00

Nánari upplýsingar veitir:

Atli S. Sigvarðsson, sölufulltrúi  

atli@miklaborg.is

sími: 899 1178

mán. 7.nóvember

Við leitum að ...

... iðnaðarhúsn. í miðbænum, ca.150 m² 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð
í Grafarvogi, Grafarholti.  
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

 í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is           

... 3ja herbergja íbúð í hlíðunum 
með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... einbýlishúsi, um 250 m²
í  Lindahverfi, Salahverfi og Kórahverfi. 
- Nánari upplýsingar veitir Heimir H. Eðvarðsson

 í síma 893 1485 eða heimir@miklaborg.is              

... draumahúsnæði, litlu einbýlishúsi 
eða sérhæð á sæði 101, 105 eða 107 
má kosta á verðbilinu 40-50 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... 2ja til 3ja herbergja íbúð
 með 100% yfirtöku
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

 í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is              

... hæð með sérinngangi í Lindar- 
og Salarhverfi
fyrir ákveðinn kaupanda sem er búinn að 
selja sýna eign.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason

 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is     

... rað, -par eða einbýli í Lindarhverfi 
Um er að ræða ákveðna kaupendur sem 
misstu af eign í því hverfi í þessari viku. 
Langur afhendingartími ef þess er óskað. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason

 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is     

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

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

...  3ja herbergja íbúð í Kópavogi, 
Smára, Linda, Sala eða Kórahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

... 2ja - 3ja herbergja íbúð á höfuðb.sv. 
með góðum áhvílandi lánum
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

...  góðu einbýlishúsi, rað eða 
parhúsi í Garðabæ.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 

 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is   

... ... einbýli/parhúsi/raðhúsi
í Salahverfi í Kópavogi
Fimm svefnherbergi eða möguleiki 
á því fimmta. Skipti koma til greina.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 

 í síma 697 3080 eða david@miklaborg.is   

... góðu einbýli í Kópavogi
Er með ákveðinn kaupanda að góðu húsi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir

 í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is   

... sérbýli í Hamrahverfinu eða Foldunum
Eignin má kosta á bilinu 40-50 milljónir.  
Ákveðinn kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson

 í síma 6612100 eða oskar@miklaborg.is   

... einbýli, rað- eða parhúsi í Garðabæ
Er með ákveðinn kaupanda að góðu húsi í 
Akralandi, Bæjargili eða Mýrunum.
Um bein kaup er að ræða.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir

 í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is   

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



Rými fyrir 
stórar 
hugmyndir!

Spennandi húsnæði til sölu eða leigu

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

Skotheld bygging
Húsnæðið er 292 m2 og hýsti áður banka.
Húsið er steinsteypt á tveimur hæðum og var 
byggt árið 1956. Gengið er inn á fyrstu hæð 
í afgreiðslu með afgreiðsluborðum. Á fyrstu 
hæð eru einnig tvær skrifstofur, baðherbergi og 
peningaskápur. Á efri hæð eru sjö skrifstofur af 
ýmsum stærðum ásamt baðherbergi. Húsnæðið
hentar vel undir skrifstofur, verslun eða aðra 
þjónustu.

Banki

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

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

Andrews-leikhúsið

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

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

Ásbrú er spennandi svæði þar sem fyrrum herstöð er 

um breytt í samfélag frumkvöðla, fræða og atvinnulífs. 

Á Ásbrú er stór háskólagarður, 

spenn andi nám í boði hjá Keili, 

kvik myndaver, heilsuþorp í 

fararbroddi heilsu ferða mennsku, 

tækniþorp þar sem alþjóðlegt 

gagnaver er að rísa og fjöldi 

áhugaverðra sprota fyrirtækja. 

Mikil upp bygg ing er á svæðinu 

og má þar nú meðal annars finna leikskóla, grunnskóla, 

verslun og veitingastað.
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Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

fasteignasala
Skeifan FÖSTLÁG

SÖLUÞÓKNUN

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Sölumaður / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is magnus@skeifan.is / skeifan.is sigurdur@skeifan.is / skeifan.iseysteinn@skeifan.is / skeifan.is

%Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður o.fl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 26 ár!
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Austurbrún - Stúdíó-íbúð
Falleg stúdíó-íbúð 48 fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk á 
þessum vinsæla stað í Austurborginni. Góðar innréttingar. 
Austursvalir. Sérlega glæsilegt útsýni. 
Verð 13,2 millj.

Kleppsvegur inn við Sund
Mjög falleg 106 fm 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í 
litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað við Sundin. Nýlegt 
eldhús og nýlegt bað. Fallegar innréttingar. Parket. Suð-
vestursvalir. Nýir gluggar og gler. Ný svalahurð. Húsið 
var tekið í gegn og málað árið 2008. Verð 25,8 millj.

Ögurás - Raðhús
Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjaviði. Stór 
timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á
góðum stað í Garðabænum. Verð 39,9 millj.

Grænatún – Einbýli
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 286.9 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum, með innbyggðum bílskúr með gryfju.
Stórar og bjartar stofur á efri hæð með arni. Suður svalir 
með heitum potti. Nýtt eldhús. 3 svefnherb. á efri hæð 
(geta verið 4), einnig 2 svefn. á neðri hæð. Falleg lóð.
Verð: 59,8 millj.

Grettisgata – Einbýli
Fallegt 128 fm einbýlishús sem er 2 hæðir og kjallari 
í gamaldags stíl í hjarta borgarinnar. Parket og flísar. 
Ágætar innréttingar. Húsið er bakhús og er með garði, 
þar er lítil verönd. Verð 31,8 millj.

Vesturberg 2ja - Laus strax
Mjög falleg 2ja herbergja 64 fm íbúð á 6. hæð í 
lyftublokk. Nýtt eikarparket. Nýtt eldhús með fallegum 
eikarinnréttingum. Flísalagt bað. Glæsilegt útsýni yfir 
borgina. íbúðin er öll nýgegnumtekin. Íbúðin er laus nú 
þegar. áhv. Húsnæðislán frá íslandsbanka ca 13,5 millj. 
Verð. 15,9 millj.

Hlíðarhjalli – 2ja herb.- bílsk.
Glæsileg 54 fm 2ja herbergja íbúð á 3ju hæð ásamt 31 
fm bílskúr. Sérlega fallega hönnuð íbúð með ljósum 
innréttingum og flísum á gólfi. Suðvestursvalir. Húsið 
hefur verið tekið í gegn að utan. Áhv. lán frá Arion banka 
kr. 19 millj. Verð 19,9 millj.

Glitvangur Hfj. – Einbýli með 
aukaíbúð. -  Laufskáli
Einbýlishús á 2 hæðum með sér 3ja herb. íbúð á neðri 
hæð sem auðvelt er að stækka. Húsið er 298 fm ásamt 
44,8 fm tvöf. bílsk. og 35 fm laufskála. Vel staðsett hús. 
Fallegar innrétt. Nýtt bað. 40 fm herb. á neðri hæð. 
Sérlega falleg eign á einstökum stað. Verð 63,9 millj.

Tröllateigur – Mos. – Raðhús
Mjög fallegt nýlegt raðhús á tveimur hæðum 140 fm með 
innb. 26 fm bílskúr. Fallegur náttúrusteinn á gólfum.
3 til 4 svefnherbergi. Fallegar innréttingar. Flott eign. 
Verð 39,5 millj.

Starengi – 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í snyrtilegu
nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket 
og flísar. Gengið úr stofu út á afgirta sérlóð með verönd 
í suður. Sérinngangur. Þvottahús í íbúð. Stutt í alla 
þjónustu. Góð eign fyrir dýravini. Verð 21,0 millj.

Brekkuhvarf – Einbýlishús
Fallegt 174 fm einbýli með 47 fm bílskúr á þessum 
frábæra stað við Elliðavatnið. Fallegar innréttingar. 
Parket. Stór lóð. Byggingareitur hefur ekki verið 
fullnýttur og eru miklir möguleikar á stækkun. Hægt er 
að sækja um hesthús eða gestagús á lóðinni. Góð eign á 
frábærum stað. Stutt í veiði og útivist. Verð 46,9 millj.

Bárugata – Akranesi
Höfum til sölu 382 fm húseign við Bárugötu á Akranesi 
með tvöföldum 64 fm bílskúr. Hægt er að breyta húsinu 
í gistiheimili með 10 herbergjum. Eign með mikla 
möguleika. Verð 24,9 millj.

Fjóluvellir – Nýtt einbýli
Glæsilegt nýtt 219 fm einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum 44 fm bílskúr. Húsið er með glæsilegum 
innréttingum og er mjög fallega hannað. Gólfhiti í í öllu 
húsinu. Alveg nýtt hús á rólegum stað sem aldrei hefur 
verið búið í. 
Verð 55,9 millj. 

Tröllakór – 3ja með bílskýli
Mjög falleg 107 fm nýleg 3ja herbergja íbúð á 3ju hæð 
í lyftublokk ásamt stæði í bílskýli. Flottar innréttingar. 
Parket. Fallegt útsýni. Flott eign á góðum stað. 
Verð 25,7 millj.

Sörlaskjól – Vesturbær 
-  Bílskúr
Mjög falleg 3ja herbergja íbúð í risi í þríbýli. Eignin er 
mikið endurnýjuð og er með fallegum innréttingum. 
Bæði eldhús og bað er nýlegt. Frábær staðsetning. Góður 
31 fm bílskúr fylgir. Verð 25,5 millj.

Ásgarður – Endaraðhús 
Laust strax
Fallegt og mikið endurnýjað endaraðhús sem er 2 hæðir 
og kjallari 136 fm. Parket. Nýlegar innréttingar. Nýjar 
lagnir. o.fl. Sér bílastæði.  Verð 29,8 millj.

Hafnargata – Vogum 
Vatnsleysuströnd – Einbýli
Fallegt 138 fm einbýli á einni hæð ásamt 29 fm 
bílskúr. Fallegar innréttingar. 4 svefnherb. Parket. Góð 
timburverönd með heitum potti. Ræktaður garður. 
Sérlega fallegur staður. Frábært útsýni. Möguleiki á 
skiptum á eign í Hafnarfirði. Verð 32,5 millj.

Fossaleynir – Atvinnuhúsnæði 
– Laust strax
Vorum að fá til sölu 114 fm atvinnuhúsnæði við Fossa-
leyni með stórum innkeyrsludyrum og 30 fm millilofti 
með skrifstofu, kaffistofu og snyrtingu. 5 til 6 metra 
lofthæð. Laust strax. Verð 14,9 millj.

Vesturás – Raðhús – Tvær íb.
Mjög fallegt raðhús á tveimur hæðum 178 fm auk 80 
fm 2ja herbergja íbúðar á neðri hæðinni. Fallegar inn-
réttingar. Parket og flísar. 4 svefnherbergi. Svalir í suð-
vestur. Ræktaður garður. 22 fm bílskúr fylgir. 
Verð 57,9 millj.

Réttarholtsvegur – 4ra herb. 
– Bílskúr
Falleg 125 fm íbúð á 2. hæð í góðu steinhúsi ásamt 26 
fm bílskúr. Rúmgóðar fallegar stofur með parketi. Góðar 
svalir. 
Verð 24,9 millj.

Föst sölulaun
upp að 60 millj. 299.900.–2929999.900.909000.–00.–.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vs
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Linda B Stefánsdóttir
löggiltur fasteignasali

Falleg 3ja herb. íbúð í góðu fjölbýli með bílskúrsrétti. Búið 
að taka húsið að utan í gegn múrviðgert og málað. Fallegt 
útsýni frá eldhúsi. Verð 18,2 millj. 

Álfhólsvegur 200 Kópavogur

Upplýsingar veitir
Elsa viðskiptastjóri 
sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

Glæsilegt 319,8 fm.  einbýlishús á einni hæð. Húsið er 
mikið uppgert og allt hið vandaðasta. Fallegur gróinn 
garður og stór pallur. Falleg eign sem vert er að skoða á 
besta stað í Garðabæ. 

Hörgslundur  210 Garðabær

Upplýsingar veitir
Elsa viðskiptastjóri 
sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

Falleg 3ja herb. 85,5 fm. íbúð með palli ásamt stæði í 
opnu bílskýli í nýlegu fjögurra hæða fjölbýli með lyftu. 
Yfirtaka á hagstæðu láni hjá ILS með 4,15% vöxtum + 
söluþóknun.  

Kristnibraut  113 Reykjavík

Upplýsingar veitir
Elsa viðskiptastjóri 
sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

Virkilega fallegt og vel skipulagt 242,9 fm. einbýlishús 
á þremur pöllum þar af 57,8 fm. 2ja herb. íbúð með 
sérinngangi. Stórt bílaplan fyrir framan hús og stór pallur. 
Mikið og fallegt útsýni. Verð 62,5 millj.  

Máshólar  111 Reykjavík

Upplýsingar veitir
Elsa viðskiptastjóri 
sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

Einstaklega fallegt og vel skipulagt 185,8 fm.  einbýlishús 
á einni hæð. Húsið stendur á fallegri jaðarlóð við friðland. 
Stórt bílaplan og fallegur gróinn garður. Eign á vinsælum 
stað í Grafarvogi. Verð 53,5 millj. 

Hesthamrar  112 Reykjavík

Upplýsingar veitir
Elsa viðskiptastjóri 
sími: 664-6013
eða elsa@domus.is

Rentus er fyrirtæki sem sérhæfir sig í almennri leigumiðlun og þjónustar jafnt einstaklinga 
og fyrirtæki sem vilja leigja út fasteign eða taka fasteign á leigu til skemmri eða lengri 
tíma. Sérfræðingar Rentus sjá um alla þjónustuþætti, allt frá grunnskráningu eigna til 
samningsgerðar við útleigu.
 

L E I G U M I Ð L U N

Laugavegi 97, 101 Reykjavík, sími 440 6100, 
tölvupóstur: rentus@rentus.is, www.rentus.is

Rósa Pétursdóttir
rosa@rentus.is
gsm 664 6012

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA YKKUR MEIRI VÍSI?
Stærsti frétta- og afþreyingarvefur landsins.



Skógarhlíð 12     105 Reykjavík     Sími: 527 1040     landhelgi@landhelgi.is     www.landhelgi.isNánari upplýsingar um eignir á

Einbýlishús Penthouse Hæð

Fjölbýli Fjölbýli 

Sími: 527 1040

Verð: 21.900.000 kr

Stærð: 97 fm
Stofur: 1
Svefnherbergi: 2

Baðherbergi: 1
Inngangur: Sam.
Byggingaár: 1976

Dalsel, 109 Reykjavík

Verð: 16.900.000 kr

Stærð: 101 fm
Stofur: 1
Svefnherbergi: 3

Baðherbergi: 1
Inngangur: Sam.
Byggingaár: 1968

Hjaltabakki, 109 Reykjavík

Verð: 49.900.000 kr

Stærð: 196 fm
Stofur: 2
Svefnherbergi: 3

Baðherbergi: 2
Inngangur: Sam.
Byggingaár: 2006

Hörðukór, 203 Kópavogur

Verð: 31.300.000 kr

Stærð: 241 fm
Stofur: 1
Svefnherbergi: 4

Baðherbergi: 2
Inngangur: Sér
Byggingaár: 2011

Lækjarfit, 210 Garðabær

Stærð: 71 fm
Stofur: 1
Svefnherbergi: 1

Baðherbergi: 1
Inngangur: Sér
Byggingaár: 2004

Daggarvellir, 221 Hafnarfj.

Nánari upplýsingar 
veitir Trausti í síma 
618-5200.

Stærð: 1.656 fm
Byggingaár: 1984

Tunguháls, 110 Reykjavík

Verð: 32.000.000 kr

Stærð: 163 fm
Stofur: 2
Svefnherbergi: 4

Baðherbergi: 2
Inngangur: Sér
Byggingaár: 1956

Fagrakinn, 220 Hafnarfjörður

Verð: 75.000.000 kr

Stærð: 165 fm
Stofur: 1
Svefnherbergi: 2

Baðherbergi: 2
Inngangur: Sam
Byggingaár: 2007

Lundur, 200 Kópavogur
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Verð: 33.900.000 kr

Stærð: 173 fm
Stofur: 2
Svefnherbergi: 4

Baðherbergi: 2
Inngangur: Sér
Byggingaár: 1988

Suðurhvammur, 221 Hafnarfj.

Penthouse 

Verð frá: 22.500.000 kr

afhus.is/verk/thorrasalir1-3/

Þorrasalir,

201 kópavogur

Landhelgi fasteignasala hefur fengið í einkasölu glæsilegar 3ja herbergja íbúðir með 
bílskýli á frábærum stað í Kópavogi í göngufæri. við einn glæsilegasta  golfvöll landsins, 
sundlaug, skóla, leikskóla, apótek,matvöruverslun, íþrótta og fimleikahús.  
Skoðaðu íbúðirnar á www.afhus.is/verk/thorrasalir1-3/

Bjarni Sigurjón 

Þórðarson

Söluráðgjafi 

Þorgils Már 

Sigvaldason

Söluráðgjafi 

Trausti 

Ágústson

Söluráðgjafi 

Ólafur 

Kristinsson

Hdl og Lögg.
fasteignasali 

Anna Maria 

Marcinkowska

Söluráðgjafi 

Óskar Már 

Alfreðsson

Söluráðgjafi 

Magnús H. 

Magnússon

Söluráðgjafi 

Steinunn 

Gísladóttir

Söluráðgjafi 

Hjá Landhelgi er kappkostað við að vanda til allra þátta er koma að kaupum 
og sölu fasteigna.

með bílskúrí byggingu

Verð: 19.900.000 kr
Yfirtaka á lánum

Atvinnuhúsnæði

Auðveld kaup!

Opið hús 7. nóv.
kl. 17:00 - 17.30

Norður

Suður

FR
U

M

Fasteignasalan Bær • Malarhöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 512 3400 • Fax 517 6345 • www.fasteignasalan.is

Opið hús þriðjud. 8. nóv. kl. 17:30-18:00

Kambsvegur 1, 2. hæð, 104 Rvk
*SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR* Góð 5 herb. sérhæð, 
157.2 fm., með stórum bílskúr. Íbúðin er björt og vel 
skiplulögð. Rúmg. svalir með útsýni. Stór og ræktaður 
garður í sameign. Nýl. skipt um gler í gluggum, dren og 
þak málað. Frábær staðsetning. Verð kr. 33.9 millj.
Allar nánari uppl. veitir: Eggert, lögg. fast.sali.,
Sími 893 1819, eggert@fasteignasalan.is 

Opið
hús

Drápuhlíð, 105 Reykjavík
Rúmgóð 119,1 fm neðri sérhæð ásamt 26,7 fm bílskúr. 
Íbúðin skiptist í  tvö stór svefnh. flísalagt baðh, eldhús, 
fatah, stórt hol og borðstofu sem nýta má sem þriðja 
svefnh. Allir gluggar og gler eru nýlegir í íbúðinni og verið 
er að klára að steina húsið að utan. Verð 34.9 millj.
Nánari upplýsingar gefur Aldís í síma 896-6686 
eða aldis@fasteignasalan.is

Berjavellir 6, Hafnarfjörður
Falleg 3 herb. íbúð á 4. hæð. Möguleg skipti á 4 herb. 
jarðhæð í tví-eða fjórbýli á Völlunum. Rúmgóð stofa,  
suðaustur-svalir. Tvö stór svefnh. Eldhús með borðkrók. 
Þv.hús. Innrétt. ásamt hurðum úr mahóny, parket. Í 
sameign er sérgeymsla, ásamt hjóla-og vagnageymslu. 
Um er að ræða fallega eign í nýlegu lyftuhúsi. Allt 
aðgengi og sameign er til fyrirmyndar. Verð 19.5 millj.
Upplýsingar gefur Páll í síma 699 4994 
eða pall@fasteignasalan.is

Opið hús á mánudag kl. 17.30-18.00

Þórufell 10
-3ja herbergja á 2. hæð, mikið endurnýjuð og snyrtileg 
sameign. Skipti skoðuð á stærri eign.
Yfirtaka + 1,5 millj.
Ásett verð 16,9 millj.
Allar nánari uppl. 
Lóa Sveinsdóttir í síma 698-8733

Opið
hús

Básbryggja 1, 112 Reykjavík
Glæsilega 3 herbergja íbúð með bílageymslu í Bryggju-
hverfinu í Grafarvogi. Íbúðin skiptist í forstofu, rúmgóða 
stofu,  eldhús, tvö rúmgóð svefnh., baðh., þvottah. og 
rúmgóða skrifstofu aðstöðu. Sérgeymsla. Sér stæði í 
bílageymslu. Verð 27.5 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Guðbergur Guðbergs-
son löggiltur fasteignasali í síma 893-6001 eða á 
netfangið beggi@fasteignasalan.is

Opið hús mánud. 7. nóv. kl. 17:30-18

Safamýri 48, 2. hæð 108 Rvk. 
***GULLFALLEG ÍBÚÐ MEÐ BÍLSKÚR***
4ra herb., 120,9 fm. íbúð á 2. hæð, m. bílskúr. Í næsta 
nágr. er leiksk., grunnsk., Kringlan o.fl. Hol. Stofa/
borðst., útg. á svalir. Eldhús og búr. Rúmg. hjónah. 2 
barnah. Baðh. Sérgeymsla. Þv.hús. Verð kr. 25.9 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir: Eggert, lögg. fast.s., 
s: 893 1819, eggert@fasteignasalan.is

Opið
hús

Vesturvangur, Hafnarfjörður
Fallegt ca. 290 fm einbýlishús á 2 hæðum innst í 
botnlanga við Vesturvang. Á neðri hæð er lítil studíóíbúð 
með sérinngangi sem hentar vel til útleigu eða sem 
vinnustofa. Garðurinn skiptist í ósnortið mosagróið 
hraun, grasigróna túnbletti og trjágróður. Um er að ræða 
eign sem hefur verið vel við haldið. Verð 59.5 millj.
Upplýsingar gegur Páll í síma 699 4994 
eða pall@fasteignasalan.is

Fagleg og persónuleg þjónusta

Rúnar S. Gíslason hdl., Lögg. fasteignasali

Magnús N. Reykdalsson Snorri Sigurfinnsson Páll Guðjónsson Ólafur Guðmundsson Haraldur A. Haraldsson Aldís Einarsdóttir Guðbergur Guðbergsson Kristín B. Garðarsdóttir Páll Rúnar Pálsson

  Brynjólfur Tómasson Kristinn B. Ragnarsson Rúnar S. Gíslason hdl Jósep Grímsson Ólafur Eggertsson Sigurður Eggertsson Eggert Ólafsson Lóa Sveinsdóttir Elín Viðarsdóttir Ágúst Valsson

Opið hús á mánudag kl. 17.30-18.00

Lambasel 1
-Einbýli á 1. hæð
-240 fm, -6 herbergja, -rúmlega fokhelt.
-Jaðarlóð 
-Skipti skoðuð á minni eign.
Ásett verð 45,9 millj.
Allar nánari uppl. ELÍN VIÐARSDÓTTIR, Löggiltur 
fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali. Gsm: 695-8905 

Opið
hús
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Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir og almennar leiguíbúðir

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

sjónarmið að leiðarljósi.

SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Ástþór Reynir
lögg. Fasteignasali

                                   senter@remax.is 
414 4706 

                                   

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 

kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan sölu-

mann og fáðu að vita hvað hægt er 
að gera, það kostar ekki krónu.

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



Eignir vikunnar

Fallegt og reisulegt einbýlishús frábærlega staðsett í rólegri botnlangagötu í Bústaðahverfinu. 
Húsið sem er hæð, ris og kjallari bíður upp á mikla möguleika. Stór bílskúr með bílagryfju. Stutt í 
skóla, leikskóla og verslanir. Mögulegt að hafa séríbúð í kjallara. Lækkað verð 44,9 millj.

Litlagerði 8, RVK. - Einbýli með bílskúr

Hlíðarvegur Kópavegur-einbýli

Fallegt vel skipulagt einbýlishús á stórri gróinni lóð í Kópavogi. Húsið er bjart og hefur verið 
talsvert endurnýjað. Fimm svefnherbergi og rúmgóðar stofur. Húsið stendur á stórri lóð með
mkilli trjárækt. Góð pallaaðstaða er við húsið og gott útsýni til suðurs. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 49 millj.

Einbýli Skerjabraut Seltjarnarnesi
Rúmlega 260 fm. fallegt, vel viðhaldið
hús á stórri eignarlóð á Seltjarnarnesi. Á 
neðri hæð eru rúmgóðar stofur, eldhús,
gestasnyrting og þvottahús. Á efri hæð
baðherbergi og 4-5 svefnherbergi. Gengt
á svalir frá 2 þeirra. Eigninni fylgir bílskúr.
Lóðin er stór og falleg og öll útiaðstaða
mjög góð. Verð 64,9 millj.

Eiðistorg Seltjarnarnesi-atvinnuhúsnæði
Ca. 717 fm bjart og gott skrifstofuhúsnæði á 3. hæð 
v. Eiðistorg á Seltjarnarnesi. Skiptist í dag í mótöku, 
fjölda skrifstofuherbergja o.fl. Ýmsir nýtingar-rr
möguleikar koma þó til greina. Verð 64 millj.

Stigahlíð 61 3ja herbergja

2ja herbergjaOPIÐ HÚS FRÁ 16:30-17 Miðvikudag 9.11
Ca. 355 fm einbýli sem þarfnast standsetningar að innan. Eign sem býður upp á mikla möguleika í 
hönnun og nýtingu. Hagstætt lán 4,15% vextir getur fylgt. Axel og Viðar sýna í opnu húsi milli 16:30 
og 17 ímiðvikudag 9.11 Gsm. 899-2060 og 694-1401 

Gullsmári- góð 3ja m. útsýni
Björt og falleg 3ja herbergja endaíbúð á besta stað
í Smáranum. Þvottahús innan íbúðar. Skipti koma 
tilgreina á raðhúsi, parhús eða einbýli.
Verð 21,4 millj.

Björt og falleg risíbúð í þríbýlishúsi við
Barðavog. Íbúðin er laus til afhendingar 
nú þegar. Stórt efra ris er yfir íbúðinni
sem nýtist sem geymsla og mögulegt
væri að innrétta frekar.

Barðavogur - ris 3ja.

Atvinnuhúsnæði

OPIÐ
 H

ÚS

Vesturberg-útsynisíbúð
Ca. 64. fm. björt og falleg íbúð á 3. hæð í fjölbýli.
Íbúðin lítur vel út. Frábært útsýni. Verð 13,9 millj.

FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. flokki hjá Creditinfo

sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Hafðu samband í símað í í 552 1400552 1400

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 BöðvarssonVið Böð viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali ið ki f ði lö il f i li Einar GuðmundssonEi G ð d löggiltur fasteignasalilö il f i li

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

Vel valið fyrir húsið þitt

RISA
HAUST-TILBOÐ
Fyrstur kemur fyrstur fær - Aðeins tvö gestahús í boði

VH
/1
1-
08

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Gestahús 24 m² - Sýningarhús

Fullt verð 2.900.000 kr.
Haust-tilboðsverð kr. 2.390.000,- 

(Aðeins eitt eintak)
Fullbúið að utan, fokhelt að innann.

Byggingarnefndarteiknisett.

Garðhús í úrvali
 10% afsláttur af öllum garð-
húsum meðan byrgðir endast.

Sjá nánar á heimasíðu
 

www.volundarhus.is

Af gæðunum þekkið þið 
pallaefnið frá Völundarhúsum

Tilboð Gestahús 25 m²
Verð áður kr. 1.689.000,- án fylgihluta.

Haust-tilboðsverð kr. 1.500.000,- án fylgihluta.
Verð áður kr. 1.989.000,- með fylgihlutum.

Haust-tilboðsverð kr. 1.800.000,- með fylgihlutum 
og byggingarnefndar teiknisetti.
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S: 820 0303

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
oli@husin.is
Sölustjóri

FjFjFjFjögögögögurururrr m m m mmm ynynynynyny dbdbdbbbbbbbbbbbdbbönönönönönöönönöönnööönöö dddd dddddd memememeð ð ðð ðð
nýnýnýýnýnýýjujjujujujuujum m m mm m lölölööllööögugugugugugugugug m mm m m m HjHjHjHjHjHjHjHjHjHjHjHHjHjjHjHjjáááálálálllálááááálááááláá mamamamamamama ááááá ááááá  
vívívívvívvívíísissisisisisissisisisirrrrrrr.r.r.r.isisissisiisisisiss/pp/p/p/p/p/p/p/p/p/p/p/ppopopopopopppopopopopopppoopppppppppppppp

 ÉÉÉÉG G G GGG GGGGGGGG TETETETTTTTETTTETETEIKKKKKIKIKKKKKKKIKIKKNNANANANNNNNNNANAN SSSSSSS SSS STJTJTJTTTJTJTJTJTT ÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRÖRRÖRÖ NUNNUNUNNUNUNUNUNUNURRRRRRRRRRRRR
 V V VVV VVVVÍSÍSÍSSÍSÍSSA AA A AAA A ÚRÚRÚRÚRÚRRÚRÚR Á ÁÁ ÁÁÁÁFFFFFFTATATATATATAATAMÝMÝMÝMÝMÝÝMÝMÝÝÝMÝMÝRIRIRIRRIRIRIRII
 B B B B B BB ORORORORORORRORORORRORRORRÐÐÐÐÐÐÐ ÐÐÐÐ ÐÐ FFFFFFFFFYRYRYRYRYRYYYYYYRYRRY IRIRIRRRIRIRIRIRIRI  T TTTTT T TTT TTVVVVVVVVVVOOOOOOOOOOO
 Á ÁÁÁ  TTTTTJÖJÖJÖJÖJÖÖJJÖRNRNRNRNRNNINININININNINININNINININI
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TÓNLISTARTÍMARITIÐ FYLGIR FRÉTTABLAÐINU Á TVEGGJA VIKNA FRESTI

Disovery Channel  er fáanleg í  ALLT    

 FRÆÐSLA      TOPPUR

PIERS
MORGAN
tonight

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

Piers Morgan tók við 
af Larry King og er 
alla daga með þátt 
sinn á CNN þar sem 
hann spyr fræga og 
fína fólkið spjör-
unum úr og dregur 
ekkert undan.

Sölufulltrúar: 
Jóna María 
jmh@365.is 512 5473 
Brynja Dan 
brynjadan@365.is 512 5465 
Snorri 
snorris@365.is 512 5457


