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STAKFELL fasteignasala kynnir
Í einkasölu vandaðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir 
í hæstu íbúðabyggingu á landinu. Tvær íbúðir 
á hæð í turnum. Tvær lyftur. Fallegt anddyri og 
sameign. Ævintýralegt útsýni til þriggja átta úr 
sumum íbúðanna.

Allur frágangur á húsinu er vandaður. 
Íbúðirnar eru með vönduðum  sérsmíðuðum  
innréttingum  frá GKS ásamt vönduðum 

eldhústækjum frá Miele. Baðherbergi eru með 
sérsmíðuðum innréttingum frá GKS og tæki frá 
TENGI, flísalögð í hólf og gólf. Þvottaherbergi er 
einnig flísalagt með innréttingu.  Önnur rými 
skilast án gólfefna.  

Allar íbúðirnar eru bjartar og vel skipulagðar, 
afar vandaðar  og mikil áhersla lögð á þægindi og 
fallega hönnun. Lofthæð íbúðanna er yfirleitt um 
2,70 metrar.

Húsasamstæðurnar eru tengdar saman neðan-
jarðar með bílageymslum á þremur hæðum og er 
innangengt í lyftur. Einnig eru bílastæði á lóð og við 
götur. Húsið er steinsteypt með hefðbundnum hætti, 
klætt með málmklæðningu og flísum að utan.

Staðsetning og hönnun húsanna í hverfinu tryggja 
einstakt útsýni yfir sundin og umhverfi þeirra 

skiptist í göngustíga, opna garða, leiksvæði og bíla-
stæði. Stutt er niður að sjónum þar sem þægileg-
ir göngu- og hlaupastígar liðast með sjávarsíðunni 
hvort heldur sem er út í Laugarnesið eða í átt að 
miðbænum, Hörpunni og Þjóðleikhúsinu. Nú þegar 
er yfir helmingur íbúðanna seldur. 

Þær íbúðir sem eftir eru kosta á verðbilinu 38 m 
- 80 m.

Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu Stakfells 
535-1000 og á www.skuggabyggd.is.

Vandaðar íbúðir með 
fallegu og miklu útsýni

Í þessu háhýsi eru til sölu nokkrar fallegar íbúðir með miklu 
útsýni. 

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Bergur  
Steingrímsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Sveinn  
Eyland

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Falleg 4ra herbergja íbúð, sem telur 2 stofur og 2 herbergi. 124,4 fm                      
 Verð 36,9 m

Elín Viðarsdóttir
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsd.
Sölufulltrúi

audur@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá!

Öldugata 50, 101 Rvk. 2. hæð
Opið hús, miðvikudaginn 25. júlí kl. 17:00 - 17:30.
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Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali
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Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Finndu okkur  
á Facebook

Marbakkabraut 17 – Opið hús
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja 
miðhæð með sérinngangi við Marbakkabraut í 
Kópavogi. Verð 22,5 millj. 
Opið hús í dag frá kl. 17:30-18:00. 
Ruth sími 659-2512.

Guðrúnargata – sérhæð.
Sjarmerandi 5 herbergja  sérhæð  í tvíbýli 126 
fm. Tvær stofur og þrjú svefnherbergi. Glæsileg 
staðsetning við Klambratúnið. Góður garður í rækt. 
Verð 32 millj.   Laus fljótlega.

Hraunbær – 4ra.
Vel skipulögð um 98 fm 4ra herbergja íbúð. Þrjú 
herbergi og stofa. Stórar suðursvalir. Góð stað-
setning þar sem stutt er í alla þjónustu.  
Verð 18,9 millj.

Lómasalir – 4ra herb. endaíbuð.
Sérlega falleg og vel skipulögð 4ra herbergja 
endaíbúð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar inn-
réttingar og vönduð gólfefni. Glæsilegt útsýni allt til 
Suðurnesja. Laus fljótlega. Verð 30,9 millj.

Núpabakki – raðhús.
Mjög gott 216,5 fm raðhús á pöllum með inn-
byggðum bílskúr. Gott fjölskylduhús með fallegum 
suðurgarði. Góðar svalir og mikið útsýni.  
Gott verð!

Hraunteigur – sérhæð.
Töluvert endurnýjuð sérhæð á þessum frábæra 
stað. Þrjú herb, tvær stofur og innb. bílskúr, alls 155 
fm. Endurn. gólfefni, eldhús, bað o.fl.  
Verð 39,9 millj.

Ásbraut Kóp, - stúdíó.
Mjög góð 41,3 fm studíóíbúð á 3ju hæð (efstu hæð) 
í nýmáluðu fjölbýlishúsi á besta stað í Kópavogi. 
Parket og dúkur á gólfum. Verð 12,5 millj.

Háteigsvegur – sérhæð.
Nýleg um 112 fm sérhæð á tveimur hæðum í 
nýuppgerðu húsi á besta stað í borginni. Sérinn-
gangur. Parket og flísar á gólfum. Þrjú svefnher-
bergi. Tvennar svalir. Verð 33,9 millj.

Langholtsvegur – 3ja.
Mjög falleg og vel skipulögð 79,2 fm risíbúð í 
þríbýlishúsi við Langholtsveg. Gólfflöturinn er 
töluvert stærri. Tvö svefnherbergi - tvær stofur. Góð 
staðsetning. Verð 24 millj.

Kleppsvegur – 2ja.
Vel skipulögð 63 fm íbúð á 2. hæð.  Stór stofa og 
svefnherbergi, góðar suðursvalir.  Húsið endurbætt 
2007.  Laus fljótlega.  Verð 15,9 millj.

OPIÐ HÚS

Save the Children á Íslandi



Maríubaugur.
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN Glæsilegt 150 fm. endaraðhús að meðtöldum 30 fm.
bílskúr. Eignin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt.  Mikil lofthæð er í eigninni og
innfelld lýsing í loftum. 3 rúmgóð herbergi. Björt stofa. Eldhús með góðri borðaðstöðu.
Glæsileg lóð með stórri timburverönd til suðurs og heitum potti. Leik- og grunnskóli í næsta 
nágreinni. Verð 47,5 millj. 

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

SÉRBÝLI

Þingasel
Glæsilegt 363,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.  Húsið hefur 
verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. er búið að skipta um öll gólfefni, innréttingar, inni-
hurðir, bæði baðherbergi o.fl. Stórt opið rými sem í eru samliggjandi stofur með útsýni að
Esjunni. Stórt eldhús með eyju og góðri borðaðstöðu. Sjónvarpsstofa inn af holi. Mjög stórt
hjónaherbergi með miklum fataskápum og innréttingum.  3 barnaherbergi. Innaf tvöföldum
bílskúr eru góðar geymslur og rými sem nýtt hefur verið undir líkamsrækt. Stór lóð með
skjólgóðum veröndum. Verð 67,0 millj.

Byggðarendi.
Fallegt 270,6 fm. einbýlishús með aukaíbúð við Byggðarenda. Húsið er mikið endurnýjað. 
Aðalíbúðin skiptist m.a. í eldhús með eyju og vandaðri sérsmíðaðri innréttingu, stofu og borð-
stofu með útgengi í garð, hjónaherbergi með fataherbergi innaf, tvö barnaherbergi og flísalagt
baðherbergi.  Hiti í gólfum að hluta. Innfelld lýsing á erfi hæð. Sér íbúð á neðri hæð.  Glæsi-
legur og sólríkur garður til suðvesturs. Stór verönd úr harðviði og heitur pottur. Verð 85,0 millj.

Móaflöt-Garðabæ
Fallegt og vel staðsett 213,6 fm. einbýilshús með 50,4 fm. innbyggðum bílskúr. Húsið var 
nýlega stækkað og nánast algjörlega endurnýjað hið innra. Nýtt eldhús með vönduðum
tækjum, bæði baðherbergi endurnýjuð, öll gólfefni og settur gólfhiti í húsið o.fl. Fjögur 
svefnherbergi. Ræktuð lóð og vísar til suðurs með útsýni út í hraunið. Verð 66,9 millj.

Markarflöt – Garðabæ
Fallegt og vel skipulagt 199,7 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bíl-
skúr. Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjað á sl. 5 árum. Aukin lofthæð er í öllu húsinu.
Samliggjandi stofur með gólfsíðum gluggum. Þrjú herbergi og eitt herbergi innaf bílskúr. 
Parket nýlega slípað og lakkað. Gólfhiti. Skjólgóð steypt verönd fyrir framan húsið til suðurs. 
Hús að utan nýmálað. Verð 58,9 millj. 

Einarsnes
Fallegt 94,8 fm. parhús á þremur hæðum með suðursvölum í Skerjafirðinum. Húsið stendur 
á stórri og fallegri eignarlóð. Nýjar innréttingar eru í eldhúsi. Rúmgott svefnherbergi. Stórt 
alrými á efri hæð með útgangi á svalir. Auðvelt væri að skipta þessu rými í herbergi og
stofu. Sér bílastæði á lóð. Húsið er álklætt að utan. Verð 22,9 milllj.

Dalsbyggð  – Garðabæ
Fallegt, vel skipulagt og vel staðsett 217,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með inn-
byggðum tvöföldum bílskúr. Bjartar og rúmgóðar stofur með útgangi á svalir til suðurs.
Eldhús með eikarinnréttingum. Fjögur herbergi. Möguleiki er á aukaíbúð á jarðhæð. Húsið 
var málað að utan árið 2011 og skipt þá um þakkant. Hiti í innkeyrslu, sem er hellulögð. 
Stutt í barnaskóla og framhaldsskóla. Húsið stendur á mjög góðum stað við opið svæði á 
1.034 fm. lóð. Verð 62,9 millj.

Ögurás-Garðabæ

rými, stóra stofu með kamínu og gólfsíðum gluggum, eldhús, 2 svefnherbergi og baðher-rr
bergi með þvottaaðstöðu. Lofthæð 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, við-
haldsfrírri. Verð 49,5 millj.Húsið stendur efst í hverfinu með stórkostlegu útsýni yfir sjóinn 
og fjallahringinn og gefur villt náttúran húsi og umhverfi fallegt yfirbragð.

Kaplaskjólsvegur.
Vel skipulagt og fallegt 187,0 fm. endaraðhús á pöllum auk 30,0 fm. bílskúrs í vesturbænum. 
Stórar og bjartar stofur. Sjónvarpshol. Eldhús með góðri borðaðstöðu. 5 herbergi. Nýlega 
endurnýjað baðherbergi. Stórar suðursvalir og rúmgóð afgirt lóð til suðurs með hellulagðri 
verönd. Hús í góðu ástandi að utan. Verð 59,0 millj. 

Viðarás
Fallegt og vandað 160,3 fm parhús á einni hæð að meðtöldum 26,9 fm. bílskúr. Eldhús 
með eyju, rúmgóðar stofur, rúmgott hjónaherbergi og 2 barnaherbergi . Hiti í innkeyrslu
og stéttum og skjólgóð verönd til suðurs út af stofum. Útsýnis nýtur að Rauðavatni, að
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Bláfjöllum og víðar. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 45,5 millj.

Jónsgeisli
Mjög fallegt og vel skipulagt 237,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað 
í Grafarholtinu. Rúmgóð stofa, stórt sjónvarpshol og 4 svefnherbergi auk fataherbergis. Allar 
innihurðir, parket og innréttingar eru úr eik. Verulega aukin lofthæð á efri hæð og lofthæð
á neðri hæð er 2,6 metrar. Hús nýlega málað að utan og lóð nýlega endurnýjuð. Miklar 
verandir og skjólveggir. Verð 67,5 millj.

Kringlan – endaraðhús
Fallegt og vel skipulagt 174,9 fm. endaraðhús auk 24,8 fm. bílskúrs við Kringluna. Stórar 
samligjgjandi stofur með arni, rúmgott eldhús með miklum innréttingum og stórri eyju,
sjónvarpsstofa/herbergi með útgangi á svalir til vesturs og  3 rúmgóð herbergi auk fata-
herb./vinnuherb. Innaf hjónaherbergi. Afgirt og skjólgóð lóð með stórri verönd.

4 - 6 HERB.

Espigerði- íbúð 
á tveimur 
hæðum 
Glæsileg 166,1 fm. íbúð á
tveimur hæðum að með-
talinni sér geymslu í kjall-
ara. Þrennar svalir eru á
íbúðinni og nýtur útsýnis
yfir borgina og víðar frá 
þeim og úr íbúðinni.
Stórar samliggjandi
stofur, sjónvarpshol,
tvö rúmgóð herbergi 
(möguleiki á þremur). 
Íbúðinni fylgir sér stæði
( g þ )(

í bílageymslu. Útsýnis
y g

nýtur Verð 39,5 millj.

Gullsmári –
Kópavogi. 4ra 
herbergja íbúð.
Falleg og vel skipulögð 
94,4 fm. íbúð á 5.
hæð að meðtalinni sér 
geymslu í kjallara. Rúm-
góð stofa með útgangi
á svalir til suðausturs.
Þrjú svefnherbergi.
Sjónvarpshol. Eldhús
með sprautulökkuðum
og mahogny innrétt-
ingum. Baðherbergi með
þvottaaðstöðu.  Sameign
til fyrirmyndar.  Stutt í 
þjónustumiðstöð eldri
borgara. Verð 26,9 millj.

Skaftahlíð – 4ra herbergja sérhæð ásamt bílskúr.
Góð 114,8 fm. 4ra herbergja neðri sérhæð í Hlíðunum auk 21,5 fm. sérstæðs bílskúrs. Íbúðin 
er nokkuð upprunaleg hið innra, en í góðu ásigkomulagi. Þrjú herbergi. Stofa og borðstofa 
með útgengi á svalir til vesturs. Einnig litlar svalir til austurs  út af hjónaherbergi. Svalir út af 
hjónaehrb Laus við kaupsamning.  Verð 37,4 millj.

Eikjuvogur- efri sérhæð.
Falleg 200,8 fm. sérhæð á tveimur hæðum auk 34,3 fm. bílskúrs. Eign sem hefur fengið 
gott viðhald í gegnum tíðina. Rúmgott eldhús. Tvær samliggjandi stofur með útgengi á suð-
vestursvalir. Fjögur herbergi. Allar raflagnir og töflur eru endurnýjaðar og húsið var málað og 
viðgert fyrir um 5 árum síðan. Stór lóð með timburveröndum. Verð 48,5 millj.

Dvergaborgir – 6 herbergja íbúð
Góð 132,1 fm. 6 herbergja íbúð á tveimur hæðum, 3. hæð og ris, í Grafarvogi með góðu
útsýni.  Eldhús með nýlegri innréttingu, rúmgóð stofa, baðherbergi og tvö herbergi á aðal-
hæð. Í risi eru opið rými, tvö herbergi og snyrting auk vinnuaðstöðu/geymslu. Sér merkt
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bílastæði á lóð. Verð  24,4 millj.

FLATIR-GARÐABÆ.   
EINBÝLISHÚS TIL LEIGU

Um er að ræða rúmlega 200 fm einbýli á einni 
hæð. Húsið skiptist m.a. í 2 svefnherbergi, stórar 
samliggjandi stofur, stórt eldhús, 2 baðherbergi, 

fataherbergi, bílskúr o.fl. Leigutími frá ágúst 2012 
til maí 2013 Leiguverð um 350 þúsund pr mánuð 

Nánari upplýsingar á skrifstofu. 



2JA HERB.

Nýbýlavegur –
Kópavogi. 
2ja herb. íbúð með
sérinngangi ásamt íbúðar-rr
herbergi og sér geymslu
á jarðhæð. 20,9 fm.
bílskúr. Birt stærð 98,3 fm. 
Góðar svalir til suðurs. Ný-
legar innréttingar í eldhúsi. 
Nýlegt parket á gólfum.
Verð 22,9 millj.

Njálsgata.
39,2 fm. risíbúð í mið-
borginni. Íbúðin skiptist 
í forstofu/gang, eitt
herbergi, stofu og eldhús. 
Baðherbergi er sameigin-
legt með íbúð á hæðinni. 
Verð 10,9 millj.

Grettisgata
Falleg 40,7 fm. íbúð á 2. hæð
ásamt 31,0 fm. sér geymslu 
með gluggum í kjallara í mið-
bænum. Eldhús og baðherbergi
endunýjað fyrir nokkrum árum.
Nýlegar svalir til suðurs úr svefn-
herbergi. Rúmgóð og björt stofa.
Óeinangrað risloft með glugga
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er yfir allri íbúðinni. Stór baklóð í 
séreign. Verð 16,9 millj.

Hofsvallagata.
Vel skipulögð 48,9 fm. 
íbúð á 1. hæð í  góðu
steinhúsi í gamla
vesturbænum auk 17,6 fm.
íbúðarherbergis í kjallara.
Eldhús með nýlegum
innréttingum. Rúmgóð
og björt stofa. Laus til 
afhendingar strax. Verð 
16,9 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

HÆÐ ÓSKAST Í 107 – MELAR – HAGAR
ÓSKUM EFTIR UM 120-150 HÆÐ FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

VANTAR Í EFTIRFARANDI PÓSTNÚMERUM
• 101 -  ÓSKUM EFTIR 2JA,3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
• 101- ÓSKUM EFTIR  EINBÝLISHÚSUM OG SÉRHÆÐUM
• 105- ÓSKUM EFTIR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
• 105 – ÓSKUM EFTIR SÉRHÆÐUM
• 107 – ÓSKUM EFTIR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
• 107- ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSUM OG SÉRHÆÐUM
• 210- ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA

ÓSKUM EFTIR ÚTSÝNISÍBÚÐ  Í REYKJAVÍK, NEÐAN ELLIÐAÁA.
VERÐ ALLT AÐ KR. 50 MILLJÓNUM.
STRIKIÐ 2-10 SJÁLANDI- GARÐABÆ

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST
 MEÐ YFIRBYGGÐUM SUÐURSVÖLUM OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

ÓSKUM EFTIR 80 – 100 FM ÍBÚÐ Í LEITUM 
FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA

EIGNIR ÓSKAST

3JA HERB.

Fjölnisvegur- efri sérhæð
Góð 4ra herbergja 109,3 fm. efri sérhæð auk riss í tvíbýlishúsi á þessum eftirsótta 
stað. Aukin lofthæð er á hæðinni og útsýnis nýtur frá íbúðinni. Hæðin skiptist
í samliggjandi opnar stofur, eldhús, tvö herbergi, flísalagt baðherbergi og
þvottaaðstöðu. Í risi lítið rúmi (geymsla). Svalir út af stigapalli.m 

ggj p g gp
Verð 37,5 millj.

Espigerði – 4ra herbergja útsýnisíbúð
Falleg 93,3 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð, efstu, í góðu fjölbýli á þessum 
eftirsótta stað auk sér geymslu í kjallara. Útgangur á suðursvalir út af stofu og 
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hjónaherbergi. Tvö herbergi í dag, en eru þrjú á teikningu. Þvottaherbergi innan 
íbúðar.  Mikils útsýnis nýtur frá íbúðinni. Verð 27,0 millj.

Hátún- 4ra her-
bergja íbúð.
Góð 89,3 fm. 4ra her-rr
bergja íbúð  með útsýni
til þriggja átta í góðu
lyftuhúsi. Íbúðin skiptist 

þ ggj g

í eldhús, alrými/borð-
stofu, stofu með útgengi
á svalir til austurs, þrjú
herbergi og baðher-rr
bergi. Aðkoma góð og
garður í rækt.  Verð 
22,6 millj. 

Strandvegur- Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 4ra herb. íbúð
Mjög falleg og vönduð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð í 
vönduðu litlu álklæddu fjölbýlishúsi. Stórar stofur með 4,5 metra lofthæð og gólf-
síðum gluggum. Flísalagðar svalir.  Opið eldhús við stofu með eyju.  Þrjú rúmgóð
herbergi, öll með fataskápum.  Sér stæði í bílageymslu. Verð 36,9 millj.

Laugavegur
Glæsileg 88,7 fm.
íbúð á 2. hæð í 
nýlegu húsi í mið-
bænum Svalir eru út
á Laugaveginn frá
stofu og útgangur 
í þakgarð með
heitum potti til
suðurs úr hjónaher-rr
bergi. Nýtt parket og
flísar eru á gólfum
og nýjir gólflistar.
Hús nýlega málað
að utan. Mjög falleg 
og vönduð íbúð
á frábærum stað.
Verð 34,9 millj.

Skipasund.
70,9 fm. íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í anddyri með geymslu-
plássi undir innistiga, gang, stofu, eldhús með  eldri innréttingu, tvö herbergi og
flísalagt baðherbergi. Stór lóð í góðri rækt og hellulögð aðkoma. Laus fljótlega. 
Verð 18,2 millj.

Seljavegur.
71,0 fm. íbúð á jarðhæð  í vesturbæ Reykjavíkur auk sér geymslu í sameign. 
Eldhús er opið í stofu með nýlegri innréttingu . Tvö góð svefnherbergi. Stofa. 
Þvottaherbergi er sameiginlegt á jarðhæð. Verð 19,9 millj.

Trönuhjalli – Kópavogi.
Góð 77,6 fm. íbúð á 4. hæð í góðu fjölbýli í suðurhlíðum Kópavogs með suður-rr
svölum og góðu útsýni. Stofa og borðstofa með útgengi á svalir. Tvö herbergi,
bæði með skápum. Flísalagt baðherbergi með þvottaaðstöðu. Verð 19,8 millj.

Vindás – 3ja herb.
Vel skipulögð 85,2 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð með skjólgóðum suðursvölum og 
sér stæði í bílageymslu.  Rúmgóð stofa, sjónvarpshol og 2 góð svefnherbergi.  Sér 
geymsla innan íbúðar og sameiginlegt þvottaherb. á hæðinni. Verð 19,5 millj.

Vesturvallagata.
Vel skipulögð og vel staðsett 77,4 fm. íbúð í góðu steinhúsi. Björt stofa með 
útgangi á flísalagðar svalir til suðurs. Falleg ar uppgerðar eldri innréttingar í 
eldhúsi. Tvö góð herbergi. Sér geymsla í kjallara. Laus til afhendingar strax. Verð
21,9 millj.

Hjallavegur.
Góð  59,0 fm. íbúð á efstu hæð í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað.  Um
er að ræða mjög fallega og vel umgengna íbúð í í upprunalegum stíl frá árinu 
1965. Góðar svalir í suðaustur út af stofu. Þvottaaðstaða á baðherbergi. 2 svefn-
herbergi. Verð 18,5 millj. 

Suðurlandsbraut.
131,7 fm. skrifstofuhúsnæði á tveimur-rr
hæðum. Afar góð staðsetning miðsvæðis í 
Reykjavík. Neðri hæðin skiptist í fjórar skrif-
stofur og alrými og efri hæðin er eitt opið
rými með kaffiaðstöðu. Tilboð óskast. 

Borgartún – skrifstofuhæð 
til leigu
Til leigu 358 fm. skrifstofuhúsnæði á
3. hæð , efstu hæð, í góðu lyftuhúsi 
við Borgartún. Húsnæðið er laust til
afhendingar strax. Hæðin skiptist í alrými/
móttöku, fjölda skrifstofa, eldhúsaðstöðu,
matsal, snyrtingar o.fl. Sameign nýlega
flísalögð. Góð aðkoma og næg bílastæði.
Möguleiki að fá leigt til viðbótar rými í kjall-
ara t.d. undir skjalageymslur. Húsnæðið er 
laust strax.   

Skútuvogur  - laust til 
afhendingar strax. 
Til sölu 175,0 fm. vörugeymsla á jarðhæð 
með innkeyrsludyrum. Húsnæði  er í dag
innréttað sem skrifstofa, en lítið mál að
breyta til fyrra horfs. Þrír rúmgóðir salir, 
kaffiaðstaða, tækjaherbergi og salerni.  Góð 
aðkoma og næg bílastæði. Möguleiki er að
kaupa aðliggjandi pláss sömu stærðar með
innkeyrsludyrum sem losnar eitthvað síðar.
Laust til afhendingar strax. Verð 23,0 millj.

Ólafsgeisli
Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum á stórri og við-
haldslítilli hornlóð á frábærum útsýnisstað 
í Grafarholtinu. Allar innréttingar eru sér-rr
smíðaðar. Mjög mikil lofthæð er á efri hæð 
hússins og innfelld lýsing í öllum loftum. 
Stórar samliggjandi stofur. Hjónasvíta með 
fataherbergi og baðherbergi innaf.  Húsið 
er klætt með íslensku líbaríti.  Falleg lýsing 
á lóð og húsinu að utan. Arkitekt hússins 
er Kristinn Ragnarsson og innanhússarki-
tekt er Ellen Tyler. Fallegt útsýni úr stofum 
yfir golfvöllinn og borgina. Verð 93,0 millj.

ÓLAFSGEISLI Frábært fjárfestingartækifæri í Þingholtunum
Um er að ræða þrjá eignarhluta sem seljast í einu lagi. Verslunarhúsnæði er á jarðhæð auk tveggja eignarhluta á 
2. hæð samtals 240,1 fermetrar. Eignarhlutana á 2. hæð hússins sem eru tilbúnir undir innréttingar mætti mögu-
lega  fá samþykkta sem tvær íbúðir og innrétta þá sem slíka. Kjörið tækifæri fyrir fjárfesta eða iðnaðarmenn til
að innrétta eignina og útbúa íbúðir á efri hæð. Verð 54,9 millj.



 Raðhús

 Arnartangi 55 - raðhús m. bílskúr 
Fallegt vel skipulagt 94,0 fm endaraðhús 
byggt úr timbri á einni hæð á mjög góðum 
stað í Mosfellsbæ. Húsið er með 3 svefnher-
bergjum, baðherb.(sauna) eldhúsi og góðri 
stofu. Góður garður. Timburverönd. Góður 
28 fm bílskúr. Húsið er laust strax. V. 25,9 
m. 1764

 Furugerði - endaraðhús
Mjög fallegt og snyrtilegt 151,7 fm raðhús á 
góðum stað. Húsið er endaraðhús í lengju og 
er inngangur á vesturgafli hússins. Sérverönd 
er við húsið til suðurs ásamt því að sérbíla-
stæði er við innganginn. Íbúðin að innan er 
í mjög góðu standi innréttuð á smekklegan 
hátt. V. 41,3 m. 1760

 Kjalarland 22 - mikið endurnýjað
Vel staðsett og mikið endurnýjað 202,8 fm 
endaraðhús fyrir ofan götu ásamt 20,2 fm 
bílskúr á þessum eftirsótta stað í Fossvogin-
um. Eignin skiptist þannig: anddyri, hol, gesta 
snyrting, svefnherbergi, eldhús, stofu, borð-
stofu og á neðri hæð eru þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og sjónvarpshol.  
V. 56,9 m. 1723

 Hæðir

Hallveigarstígur - uppgerð með 
aukaíbúð 
Mjög góð 69,6 fm sérhæð ásamt 37,5 fm 
sér íbúð í bakgarði. Húsið er mikið endur-
nýjað,  íbúðin skiptist í Forstofu, stóra stofu, 
eldhús, tvö svefnherbergi skápar í öðru og 
lítið bakhús í bakgarði. V. 34,9 m. 1837

Sólheimar efsta hæð 
Falleg að hluta endurnýjuð 4ra -5 herbergja 
íbúð á 3.hæð (efstu) í húsinu nr. 26 við Sól-
heima. 3.herbergi og tvær stofur. Glæsilegt 
útsýni til vesturs og norðvesturs. Endurnýjað 
baðherbergi. Parket og flísar. Yfirbyggðar svalir 
og aðrar svalir út af þeim. V. 28,9 m. 1601

 Bræðraborgarstígur - sérhæð 
ásamt risi
Falleg sérhæð ásamt risi í virðulegu tví-
býlishúsi á mjög góðum stað í vesturbæ 
Reykjavíkur. Húsið er járnklætt timburhús á 
steyptum kjallara og hefur það verið talsvert 
endurnýjað. Á neðri hæðinni er forstofu- og 
stigahol, eldhús með borðstofu, stofa og stórt 
herbergi. Í risinu er hol, stórt baðherbergi og 
tvö herbergi. Stór ræktaður garður er við húsið 
og tilheyra íbúðinni tvö bílastæði á lóðinni.  
V. 39,9 m. 6628

 Krosseyrarvegur - sérinngangur
Sjarmerandi 3-4ra herbergja 95,6 fm íbúð 
með sérinngangi á 1. hæð og kjallara í 
tvíbýlishúsi við Krosseyrarveg í Hafnarfirði. 
Eignin er bárujárnsklætt timburhús með 
fallegri gluggasetningu. V. 19 m. 1644

 Einbýli

Lindarbraut 31 - Seltjarnarnes
Einlyft velbyggt 129,6 fm einbýlishús ásamt 
36 fm bílskúr, samtals 165,6 fm. Húsið 
stendur á 1.000 fm lóð sem er með verönd, 
hekki, grasflöt o.fl. Húsið skiptis í forstofu, 
hol, rúmgott eldhús, tvær stofur, svefngang, 
baðherbergi, hjónaherbergi og rúmgott svefn-
herbergi. V. 51 m. 1462

Hólaberg - gistiheimili
Hólaberg 80 er ca 180 fm einbýlishús á 
tveimur hæðum ásamt ca 215 fm framhúsi 
á sömu lóð samtals ca 395 fm. Í húsunum 
hefur verið rekið gistiheimili með fjölda her-
bergja, sameiginlegum eldhúsum í hvoru húsi 
ásamt baðherbergjum og snyrtingum . Ástand 
húsanna virðist nokkuð gott og milli húsanna 
er stór timburverönd með skjólgirðingum. 
Góð bílastæði á lóð. V. 67,0 m. 1691

 
Kleifarsel - vel staðsett
Vel skipulagt og frábærlega staðsett 178,1 fm 
sérbýli á tveimur hæðum með rúmgóðum bíl-
skúr (33,5 fm) við Kleifarsel í Reykjavík. Húsið 
er staðsett í barnvænu og rólegu umhverfi og 
aðeins í nokkra mín. göngufæri frá skóla. Tvær 
stofur og tveir útg. frá jarðhæð út í fallegan 
garð. Rúmg. svalir frá hjónaherb. Eignin er 
björt og hefur verið í eigu sömu aðila frá upp-
hafi. V. 39,8 m. 1734

 
Freyjubrunnur - rúmlega fokhelt
Nýtt parhús á 2.hæðum á mjög góðum út-
sýnisstað. Húsið sem er byggt úr forsteyptum 
einingum er afhent í núverandi ástandi. Stærð 
er skráð 161,2 fm en þar af er íbúðarrýmið 
137,7 fm og bílskúrinn er skráður 23,5 fm. 
 V. 24,5 m. 1670

Hólar við Esjurætur við Mógilsá

Einbýlishús í skógivöxnu landi við Mógilsá. Húsið er 129,8 fm (auk sólstofu)og stendur á um 5.000 fm leigulóð. Við húsið er 40 fm 
nýlegur bílskúr. Húsið er í góðu ástandi. Falleg heimreið er að húsinu og gott bílaplan. Grasflöt er við húsið en að öðru leyti er landið 
skógi vaxiið og hallar til suðurs. Útsýni er fallegt. Opið hús mánudaginn 23. júlí milli 17 og 18 V. 59 m. 1599

OPIÐ HÚS

Norðurbakki 11A - Sjávarútsýni

Glæsileg 136,6 fm íbúð á 1. hæð með frábæru sjávarútsýni. Íbúðin skiptist í stóra stofu og borð-
stofu, eldhús, tvö baðherb., tvö svefnherb., þvottaherb. og tvennar svalir. Stórar svalir sem snúa til 
suðurs út á höfn. Fallegar innréttingar og lýsing. Stæði í bílaskýli fylgir. Verð 35,5 millj
Opið hús frá kl. 17 - 18 í dag og til sýnis verða fleiri íbúðir við Norðurbakka 11-13 sem eru  
til sölu. Verð frá 25,9 millj. 1236

Árland - glæsileg eign

Fallegt og vel hannað einbýlishús í Fossvoginum ásamt sérstæðum bílskúr. Húsið er teiknað á 
arkitektastofu Skarphéðins Jóhannssonar. Eignin skiptist í forstofu, snyrtingu, borðstofu, stofu, 
bókastofu, eldhús, þvottahús, bakinngang, 4 barnaherbergi,o.fl. Í kjallara er stórt herbergi með 
gluggum o.fl. Stór og gróinn garður. V. 89 m. 1811

Fákahvarf - Glæsileg fullbúin eign

Verulega glæsilegt og vandað nýlegt 356,4 fm einbýlishús þar af er 36,8 fm bílskúr. Húsið stendur 
á frábærum útsýnisstað með miklu útsýni yfir Elliðavatn. Sérsmíðaðar vandaðar innréttingar og 
gólfefni hannað af Rut Káradóttur innanhúsarkitekt. Hiti í gólfum, innbyggð lýsing og ljósastýr-
ingarkerfi. Sigurður Hallgrímsson arkitekt teiknaði húsið. 1650

OPIÐ HÚS

 Fróðaþing - nýlegt vandað hús. 

Vandað og vel staðsett 360m fm einbýli innst í botnlangagötu með fallegu útsýni yfir Elliðavatn. 
Húsið er teiknað af Baldri Svavarssyni arkitekt og Rut Káradóttir hannaði allar innréttingar sem 
voru sérsmiðaðar hjá Trésmiðjunni Borg. Húsið var byggt af TVT verktökum árið 2008. 1738

 Glæsilegur sumarbústaður í Hálsasveit

Húsið er í Fjárhústungu í landi Stóra-Áss (Hálsasveit) og er alls 81,8 fm. Bústaðurinn er hannaður 
af arkitekt. Landið er gróið. Heitt og kalt vatn. Pallar við aðalinngang og við útgang úr baði og 
stofu. V. 27 m. 1796



 Heiðarhjalli - glæsileg efri sérhæð 
- laus strax. 
Glæsileg efri sérhæð í tvíbýlishúsi með 
frábæru útsýni til austurs, suðurs og vesturs. 
Hæðin er 145,7 fm, sérgeymsla er 8,3 fm 
og innbyggður bílskúr er 25,8 fm, samtals 
179,8 fm. Sér inngangur. Allar innréttingar eru 
hannaðar af Tryggva Tryggvasyni arkitekt og 
eru sérsmíðaðar úr spónlagðri eik eða hvítsp-
rautaðar. V. 47,9 m. 1606

 4ra-6 herbergja

Kirkjuvellir - Lyftuhús.
Falleg og rúmgóð 4ra herbergja 110.2 fm 
íbúð á 5. hæð í 6. hæða lyftuhúsi. Fallegar 
eikarinnréttingar og parket á gólfum. Björt og  
rúmgóð stofa með útgang út á stórar svalir til 
suðvesturs. Sjávarútsýni. V. 22,9 m. 1817

 Neðstaleiti- stór með stæði í bíla-
geymslu
Vel skipulögð og góð 4ra herbergja íbúð á 1. 
hæð, ásamt stæði í bílageymslu, mjög mið-
svæðis í Reykjavík. Tvennar svalir til norðurs 
og suðurs. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, stóra 
stofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og 
tvö barnaherbergi, þvottahús innan íbúðar.  
V. 38 m. 1317

 Básbryggja 15 2.hæð 
Góð og vel skipulögð 124,6 fm 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð við Básbryggju í Reykjavík. 
Tvennar svalir eru á íbúðinni. Góður sameigin-
legur garður er við húsið. Íbúðin er laus strax. 
V. 26,5 m. 1778

 Eskivellir fimm herbergja m. bíl-
skýli. Laus strax.
Falleg vel skipulögð fimm herbergja 124,9 
fm endaíbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Fjögur svefnherbergi, sér-
þvottahús. Suðvestursvalir. Gott útsýni. Laus 
strax, lyklar á skrifstofu. V. 24,9 m. 1762

 Laufvangur 3 - laus strax.
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð 
(efstu hæð) Íbúðin er 117,9 fm og skiptist 
í forstofu/hol, tvö barnaherbergi, hjóna-
herbergi, baðherbergi og stórt eldhús með 
borðkrók, þvottahús inn af eldhúsi og rúmgóð 
stofa í kjallara er sér geymsla. V. 21,5 m. 1736

 Maríubaugur - efsta hæð
Maríubaugur 99 er falleg 4ra-5 herbergja 
íbúð á 3.hæð (efstu) í fallegu fjölbýli á mjög 
góðum útsýnisstað í Grafarholtinu. Fínar inn-
réttingar. V. 30,9 m. 1674

 Eiðistorg - gott útsýni
Góð og vel skipulögð 4ra til 5 herbergja 
152,4 fm íbúð 1. hæð á þessum góða stað. 
Gott útsýni. Svalir til norðurs og sér garður til 
suðurs. Þrjú rúmgóð herbergi og stór stofa. 
Búið er að skipta um allar vatnslagnir innan 
íbúðar. V. 35,9 m. 1741

 Efstaleiti - vönduð sameign
Mjög falleg fjögurra herbergja 137 fm íbúð 
á 1. hæð í Breiðablikshúsinu sem er trúlega 
glæsilegasta hús sinnar tegundar í Reykjavík. 
Mjög mikil og vönduð sameign. Húsvörður. 
Íbúðin skiptist í forstofu með gestasnyrtingu, 2 
herbergi, tvær stofur, eldhús og baðherbergi. 
Stæði í bílageymslu. V. 37,9 m. 1373

 Snæland 6 - falleg íbúð
Falleg 4 herbergja, 99 fm íbúð á góðum stað í 
Fossvoginum. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, 3 
herbergi og baðherbergi. Suðursvalir.  
V. 24,9 m. 1335

 3ja herbergja

 Hallveigarstígur - uppgerð með 
aukaíbúð
Mjög góð 69,6 fm sérhæð ásamt 37,5 fm sér 
íbúð í bakgarði. Húsið er mikið endurnýjað, 
íbúðin skiptist í Forstofu, stóra stofu, eldhús, 
tvö svefnherbergi skápar í öðru og lítið bakhús 
í bakgarði. V. 34,9 m. 1837

 Hæðargarður - laus strax
3ja herbergja 85,8 vönduð íbúð á jarðhæð 
í suðvesturhorni hússins. Gegnheilt parket 
er á íbúðinni. Sér verönd til suðurs er út af 
stofunni. 1813

 Suðurhlíð- Glæsileg mikið útsýni
Mjög glæsileg og vönduð 100,4 fm íbúð á 2. 
hæð ásamt tveimur stæðum í bílageymslu. 
Parket er á öllum gólfum nema á þvottahúsi 
og baðherbergi þar eru flísar. Vandaðar inn-
réttingar og mikið skápapláss. Góðar svalir til 
suðvesturs og mikið útsýni til sjávar.  
V. 43 m. 1794

 Fífurimi laus strax. 
Falleg 3ja herbergja íbúð á efri hæð í fjórbýlis-
húsi 86,6 fm að stærð. Parket, sérgeymsla 
innan íbúðarinnar. Suðvestursvalir. Laus strax 
V. 18,9 m. 1765

 Lindargata - Glæsileg íbúð í 
Skuggahverfi
Óvenju falleg og vönduð 127,3 fm íbúð á 
6.hæð með suður-svölum og miklu útsýni. 
Innréttingar eru sérsmíðaðar og eru m.a. 
innfelld lýsing og lagnir fyrir hljómtæki. Íbúðin 
skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, borð-
stofu, dagstofu og svefnrými. V. 67,0 m. 1742

 Hamarsbraut 9 - miðhæð
Mikið endurnýjuð miðhæð og kjallari í endur-
nýjuðu húsi á mjög góðum stað í Hafnarfirði. 
Endurn. eldhús, baðherbergi, og fl. Hús að sjá 
endurnýjað. Laus strax. V. 19,8 m. 1688

 Gullengi - sérinngangur
Mjög góð og vel skipulögð 84,8 fm 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð með sér inngangi 
af svölum. Parket og flísar á gólfum, sér 
þvottahús innan íbúðar og stórar suður svalir. 
V. 20,9 m. 1580

 Kirkjusandur - glæsilegt útsýni
Falleg og rúmgóð 3ja herbergja 103,7 fm 
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi á frábærum stað 
með Snæfellsjökul beint af augum út um 
borðstofugluggann. Húsvörður. Stæði í 
bílageymslu. Stór sameiginlegur garður fyrir 
Kirkjusand 1-5 með púttvelli og grillaðstöðu. 
V. 38,5 m. 1636

 2ja herbergja

 
Neðstaleiti - Glæsilegt útsýni.
Vorum að fá 2ja herbergja 63,4 fm íbúð á 2. 
hæð ásamt stæði í bílageymslu. Björt stofa 
með útgang út á stórar svalir til suðurs, fallegt 
útsýni. svefnherbergi með skáp og eldhús 
með eldri innréttingu og borðkrók. V. 19 m. 
1826

 

 Fálkagata - endurnýjuð
Mikið endurnýjað 58,8 fm 2ja herbergja íbúð 
/bakhús við Fálkagötu í Reykjavík. Endurnýjað 
eldhús, baðherbergi, gólfefni,innréttingar og fl. 
Laus strax. V. 18,5 m. 1665

 Hátún 6 6.hæð - mikið uppgerð og 
glæsilegt útsýni
Falleg og björt 2ja herbergja íbúð á 6.hæð 
í lyftuhúsi miðsvæðis í borginni. Íbúðin er 
mikið endurnýjuð og m.a. er búið að endur-
nýja gólfefni, baðherbergi, eldhús að hluta, 
hurðir og gólfefni. Gler endurnýjað að hluta. 
Íbúðin er nýlega máluð. Hvítar rúllugardínur f. 
gluggum. Ljós sem eru í íbúðinni fylgja með. 
Búið er að skipta um rofa og dósir og endur-
nýja rafmagn að hluta. V. 16,9 m. 1789

 Kríuhólar 2ja herb. í lyftuhúsi
Tveggja herbergja íbúð á þriðju hæð í fallegu 
lyftuhúsi sem var klætt að utan fyrir nokkrum 
árum. Íbúðin skiptist í stofu, opið eldhús, 
baðherbergi og svefnherbergi með svölum. 
Sér geymsla er í kjallara ásamt hjólageymslu. 
Íbúðin er laus eftir 01.október n.k. V. 10,9 m. 
1452

 Vesturgata - Nýtt á skrá.
Björt og falleg 58,6 fm 2ja herbergja íbúð á 
3. hæð í fjölbýli. Íbúðin er snyrtileg í alla staði 
með fallegri eldri innréttingu í eldhúsi. Fallegt 
útsýni yfir höfnina til Esjunnar. V. 18,5 m. 1827

 Austurbrún - glæsilegt útsýni
Einstaklega hagkvæm íbúð á 6.hæð í lyftuhúsi 
með glæsilegu útsýni yfir borgina og Esjuna. 
Íbúðin er 47,6 fm og skiptist í hol, baðher-
bergi, eldhús, svefnherbergi, stofu og geymslu. 
V. 14,9 m. 1649

 Vesturberg - lítil útborgun
Falleg og björt 63,7 fm íbúð á 4.hæð með 
útsýni yfir borgina. Baðherbergi og eldhús 
hafa verið endurnýjuð og eru stórar suður 
svalir með miklu útsýni. Hús er að hluta klætt 
að utan. V. 13,9 m. 1628

 Atvinnuhúsnæði

Drangahraun Hf. - atvinnhúsnæði

Öll húseignin sem er gott atvinnuhúsnæði samtals 1092,9 fm. Húsið skiptist í iðnaðar- verslunar- 
og skrifstofuhúsnæði. Húsið er á þremur hæðum. Á neðstu hæð er ekið frá baklóð þar sem eru 
fimm misstór iðnaðarbil. Á götuhæð er iðnaðarhúsnæði, lagerhúsnæði og verslunarhúsnæði. 
2.hæð er rúmgott skrifstofuhúsnæði með sér-inngangi og stigahúsi. V. 98,0 m. 1756

Vatnagarðar - til sölu eða leigu

TIL SÖLU EÐA LEIGU! Tvílyft atvinnuhúsnæði á eftirsóttum stað. Eignin er samtals 619,2 fm og er 
í austurhluta hússins með gluggum til norðurs og austurs. Gott malbikað bílaplan er við húsið að 
norðan- og austanverðu. Húsið er í góðu ástandi og nýlega málað. Viðhald hefur verið gott.  
V. 106 m. 1080

Laugarvatn - þrjú fjölbýlishús

Vorum að fá í einkasölu Laugarbraut 1-5 að Laugarvatni. Um er að ræða þrjú nýleg hús sem sam-
tals 26 íbúðum. Tvö þeirra eru með átta 2ja herbergja íbúðum og eitt er með 10 íbúðum, 2ja og 
3ja herbergja. Ástand á íbúðum er gott og staðsetning er frábær. Allar íbúðirnar eru með sér inn-
gangi. Góð þjónusta er að Laugarvatni. Til greina kemur að hvert hús í einu lagi. Tilvalið tækifæri 
fyrir t.d. leigufélög, stéttarfélög og aðila tengda ferðaþjónustu. 1806

 Eignir óskast
Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum.  
Góðar greiðslur í boði. Nánari uppl veitir Sverrir Kristinsson. 

Óskast í Sjálandshverfi
Traustur kaupandi óskar eftir 120-140 fm útsýnisíbúð í Sjálandshverfi í Garðabæ.  
Nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson 

Íbúð við Hæðargarð óskast – staðgreiðsla
Höfum kaupanda að ca. 100 fm íbúð að Hæðargarði 29, 33 eða 35.  
Nánari uppl veitir Sverrir Kristinsson. 

Norðurbakki 11c endaíbúð - Opið hús í dag

Mjög glæsileg 3ja herbergja 114,7 fm endaíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegar 
samstæðar innréttingar og gólfefni. Stór og björt stofa með útg. út á rúmg. svalir. Þvottah. inn af 
baðherbergi. Auk baðherbergis er gestasnyrting. Opið hús verður í dag frá kl. 17:30 til 18:00. 
V. 29,5 m. 1815

Vel staðsettur 44,1 fm bústaður fremst inn í 
Skorradal. Vatnsendahlíð. Mjög góð verönd 
er til suðurs og vesturs og er útsýni yfir 
Skorradalsvatnið. Lítið nýlegt útihús fylgir 
bústaðnum. V. 13,9 m. 1621

OPIÐ HÚS



t r a u s t  

ORLANDO - WATERSONG

Glæsilegt 285fm einbýlishús í botngötu á stórri lóð. 
6 svefnherbergi og 4 baðherbergi.Yfirstærð er a 
sundlaug, heitum potti og verönd.Fasteignin er í 
eigu íslensks einkahlutafélags og er því sérlega 
góður fjárfestingakostur fyrir einstaklinga eða 
fyrirtæki. Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Verð: Tilboð

Bókið skoðun!

Stærð: 285 fmHerb. 7

Teigasel 9 - 109 Rvk

 3ja herb. íbúð á 1.hæð með sér garði. Eldhús 
og baðherbergi upprunalegt.  Rúmgott 
hjónaherb. með skápum. Björt og rúmgóð stofa. 
Í sameign er 10 fm sérgeymsla, sameiginleg 
hjóla-og vagnageymsla, leikherb. og  þvottahús. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Verð: 15,5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjudag 24.júlí kl. 18:30-19:00

Stærð: 80,1 fm Herb. 3

Langabrekka 15 - 200 Kóp

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á efri 
hæð í tvíbýli með sér inngangi. Þvottahús í 
sameign.  Endurnýjað: skólp, vatnslagnir út í 
götu, rafmagn, nýjir gluggar á austuhlið og nýtt 
gler í stofu. Nýmálað utanhúss.
Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Verð: 23,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjudag 24. júlí kl. 17:30-18:00

Stærð: 91,8 fm Herb. 3

ORLANDO - WATERSONG

Sérlega vandað og glæsilegt 365fm einbýlishús 
fullbúið fallegum húsgögnum í botngötu á stórri 
lóð. Mjög gott eldhús með rúmgóðu  
fjölskyldurými, 6 svefnherbergi og 6 baðherbergi. 
Yfirstærð er á sundlaug, heitum potti og verönd. 
Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Verð: Tilboð

Bókið skoðun!

Stærð: 365 fmHerb. 7

Núpabakki 21-109 Rvk

Fallegt og vel skipulagt 216,5 fm raðhús á 
pöllum með innbyggðum bílskúr og góðri 
suðurlóð með timburverönd. Eldhús með 
fallegum AXIS innréttingum. Snjóbræðsla í 
innkeyrslu. Húsið getur verið laust strax.
Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700

Verð: 44,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánudag 23. júlí kl. 17:30-18:00

Stærð: 216 fm Herb. 5

Birkigrund 35 – 200 Kóp

Fallegt og sérstaklega vel  við haldið einbýlishús 
í enda götunnar. Gott skipulag, vandaðar 
upprunalegar innréttingar, unglinga- eða 
vinnuherbergi í kjallara og rúmgóður bílskúr. 
Fallegt hús á frábærum stað.
Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Verð: 56,5m

Hringið og pantið skoðun!

Stærð: 206 fm Einbýlishús  

Dalakur - 210 Gbæ

Mjög góð eignarlóð fyrir einbýli við Dalakur í 
Akrahverfinu í Garðabæ. 
Lóðin sem er 728 m2 er vel staðsett í þessu 
fallega og vinsæla hverfi.
Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Verð: 15m

Eignarlóð!

Lóð: 728 fm 

Furugrund 24 – 200 Kóp

LAUS STRAX -  Vel staðsett íbúð á 2. hæð í 
fjölbýli.  Íbúðin er með stórum svölum og stutt í 
útivistarsvæðið í Fossvogsdalnum.  Rúmgóð 
stofa, eldhús, 2 svefnherb. og bað. Geymsla og 
sameiginlegt þvottahús í  kjallara.
Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Verð: 17,9m

OPIÐ HÚS mánudag 23. Júlí kl. 17:30-18:00

Stærð: 75,5 fm Herb. 3

Herb: 5-6

Opið
hús

Tryggvagata 4 – 101 Rvk

Falleg og vönduð 93,2 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð við Tryggvagötu 
í  Reykjavík.  Eignin er stílhrein og hefur verið endurnýjuð að miklu leiti. 
Verönd til suðurs og sérbílastæði.  
Uppl. Garðar Hólm, gsm: 899 8811

Verð: 29,5m

Stærð: 93,2 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS 23. júlí kl. 18:00-18:30

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Aðalþing 4  – 203 Kóp

Glæsilegt og sérstaklega vandað endaraðhús á 2 hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Einstakt útsýni niður að Elliðavatni og upp til 
fjalla. Húsið er fullbúið innréttað vönduðum innréttingum og gólfefnum. 
Lóð er fallega gróin. Eign í sérflokki.    
Uppl. Þóra, gsm: 822 2225

Verð: 64,5m

Stærð: 246,9 fmHerb. 6

OPIÐ HÚS mánudaginn 23. júlí kl. 17:30 – 18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Barrholt 33 – 270 Mos

Fallegt einbýlishús á einni hæð með bílskúr í grónu hverfi í Mosfellsbæ.  
Í eigninni eru 4 svefnherbergi.  Lóðin er mjög gróin og bak við hús er 
verönd með yfirbyggðum heitum potti.  Stutt frá skóla og annari 
þjónustu.  
Uppl. Garðar Hólm, gsm: 899 8811

Verð: 41,9m

Stærð: 176,3 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS 23. júlí kl. 19:30-20:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Tunguás 2 - 210 Gbæ

Glæsilegt og sérlega vandað einbýlishús á góðum stað í Garðabænum. 
Húsið sjálft er 179,6fm og bílskúr er 50,5fm með gryfju, samtals 
230,1fm. Eignin er með þrjú svefnherbergi og tvö baðherbergi, mjög vel 
skipulögð og með góðum innréttingum.  Góð lofthæð og innbyggð 
lýsing. Garðurinn er stór og fallegur með góðri verönd.  
Uppl. Edda, gsm: 6-600-700

Verð: 79m

Stærð: 230,1 fmHerb. 6

OPID HUS manudaginn 23. júlí kl 17:30-1800 

Herb: 5-6

Opið
hús

Grasarimi 22 - 112 Rvk

Frábært fjölskylduraðhús á rólegum stað með bílskúr. Í húsinu eru 4 
góð svefnherbergi. Húsið er teiknað af Albínu Thordarson, arkítekt. 
Alrými eignarinnar, stofa + borðstofa + eldhús, er einstaklega 
skemmtilegt með mikilli lofthæð og fallegum gasarinn. Stór 
timburverönd er í garðinum sem snýr í suður, mikil veðursæld.  
Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Verð: 48,9m

Stærð: 193,7 fmHerb. 6

OPIÐ HÚS mánud. 23.júlí kl.17.30-18.00

Opið
hús

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Háls-Þverbrekka - 601 Akureyri

Í Öxnad, Hörgársv. 745ha jörð, 27,4ha rækt land, 2 stöðuv með 
miklum fiski og veiðir. í Öxnadalsá í Bægisárhyl. Íbúðarh steypt 210m2 
+ 101m2 hlaða. Fyrrum veitingast. m/fullk.eldh. Hrikalegt umhv; 
Hraundrangi, fallegt útsýni og gönguleiðir. Skoða á netinu: 
http://mbl.is/mm/fasteignir/fasteign/index.html?eign=562793 
Uppl. Sigurbjörn, gsm: 867 3707

Verð: 47,0m

Stærð: 210,8m2 + 101,0m2Herb. 9

Jörð / LÚXUS ORLOFSHÚS

Herb: 5-6

Opið
hús

Drekavellir 26 - Hfj

Björt íbúð á sjöundu hæð á besta stað á Völlunum í Hafnarfirði. 
Frábært verð.  Yfirtakanlegt lán. Vandaðar innréttingar og parket úr eik, 
nýmáluð og tóm, tilbúin til afhendingar. Gott baðherbergi og innréttað 
þvottahús. Bílastæði í bílakjallara. Óborganlegt útsýni. Stórar 
suðursvalir.
Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Verð: 22,0m

Stærð: 99,4 fm BílakallariHerb. 3

PANTIÐ SKOÐUN s. 893 4416!

Herb: 5-6

Opið
hús

Neðstaleiti 20 - Rvk

Raðhús á einstökum stað í hjarta borgarinnar. Húsið stendur við 
lokaða húsagötu með skjólgóðum suðurgarði, með frábæru útsýni. 
Rúmgóð bílastæði. Viðhald húss gott. Skipulag hússins er þannig, að 
breytingar eru auðveldar.  6 sérherbergi, innbyggður 26fm bílskúr. 
Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning.  
Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Verð: 49,9m

Stærð: 234 fmHerb. 7

PANTIÐ SKOÐUN s. 893 4416!

Herb: 5-6

Opið
hús

Krókamýri 58 - Gbæ

Einbýlishús á kyrrlátum stað, innst í eftirsóttu og vinsælu hverfi.  Húsið 
er eitt þessara draumahúsa á einni hæð og einstaklega skemmtilegt.  
Fimm sérherbergi.  Vandaðar innréttingar. Garðurinn er vel gróinn, 
skjólsæll og sólríkur með stórum afgirtum timburpalli, með potti og 
útiaðstöðu eins og hún gerist best.
Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Verð: 84,9m

Stærð: 242,1 fmHerb. 6

PANTIÐ SKOÐUN s. 893 4416!

Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

8:00

LÆKKAÐ VERÐ!

Opið
hús



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
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.
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Skipalón - Hf. - Auðveld kaup
Vönduð falleg 97,5 fm 3ja herb. íbúð í nýlegu lyftuhúsi ætlað 50 
ára og eldri. Vandaðar innréttingar frá Brúnás. Stæði í bílakjallara. 
Áhvílandi 22,5 millj. Verð 23,8 millj.

Daggarvellir - 3ja herb. - Hf.
Hraunhamar kynnir 2-3 herbergja íbúð á annarri hæð í nýlegu 
fjölbýlishúsi vel staðsett í Vallarhverfinu. Íbúðin er 76,2 fm með 
geymslu. Skipting eignar: Forstofa, Svefnherbergi, geymsla m/
glugga, hol, baðherbergi, þvottahús, stofa, eldhús, geymsla og 
svalir. Auk reglubundinnar sameignar. Gólfefni eru parket og flísar. 
Falleg eign sem vert er að skoða. Verð 17,2 millj.

Hraunbær - 3ja herb. - 110 Rvk.
Falleg 82 fm. íbúð á 1. hæð. Rúmgóð herbergi. Endurnýjað eldhús. 
Auðveld kaup. Áhvílandi 17,1 millj. lán frá Íbúðarlanasjóði. Verð 
18,3 millj.

Fagrahlíð - Hf. - 3ja herb.
Um  er að ræða mjög snyrtilega 80,2 fm 3ja herbergja endaíbúð 
á annarri hæð í góðu litlu fjölbýli vel staðsett við grænt svæði 
í Setbergshverfinu. Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, her-
bergi, hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, stofu, geymslu 
ásamt hefðbundinni sameign. Fallegar inréttingar og gólfefni. 
Verð 19,8. millj.

Norðurbakki 11-13 - Hf. - Útsýnisíbúðir
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnarfirði. Fullbúnar með 
gólfefnum. Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur vand-
aður. Tvennar svalir með stærri íbúðunum. 3ja herb. frá 112 fm. til 
142,3 fm. Frábært útsýni yfir höfnina og bæinn. Tvö baðherb. í stærri 
íbúðunum.  Góð fjárfesting. Hlynur s.698-2603,  Hilmar s. 892-9694.  
Þorbjörn Helgi s. 896-0058 Verð kr. 25. millj - 38,5 millj.

Brekkuás 9-11 Hafnarfirði - Nýjar íbúðir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi 3ja -4ra  í Áslandi í Hafnar-
firði. Íbúðirnar 87 - 138 fermetrar skilast fullbúnar með gólfefnum. 
Innréttingar frá Parka. Tæki frá Ormsson. Hreinlætistæki frá Ísleifi 
Jónssyni. Flísar frá Álfaborg. Frábær staðsetning og vandaður frágangur. 
Traustir verktakar. Lyfta í húsinu ásamt stæði í bílageymslu með völdum 
íbúðum.Frekari upplýsingar s. 5207500 eða sölumenn@hraunhamar.is

Suðurvangur - Hf. - 4ra
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega 116 fermetra 4ra 
herbergja íbúð á fyrstu hæð í vel staðsettu nýlegu fjölbýli i hraun-
jaðrinum við Suðurvang 23b í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, eldhús, borðstofu, stofu, tvö barnaherbergi, hjónaherbergi, 
baðherbergi, þvottahús og geymslu ásamt hefðbundinni sameign. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 31.9 millj.

Kórsalir - 4ra herbergja - Kóp.
Hraunhamar kynnir sérlega smekklega 4ja herbergja íbúð á þriðju 
hæð í góðu lyftu húsi, glæsilegt útsýni til suðurs. Íbúðin er 130 fm 
auk stæðis í lokaðri bílageymslu. Gólfefni eru flísar og parket.
Þetta er sérlega smekkleg íbúð sem vert er að skoða. Laus strax, 
ekkert áhvílandi. Verð 32.7 millj.

Furuhlíð - Raðhús - Hf. 
Sérlega fallegt raðhús vel staðsett í setberginu í Hafnarfirði, húsið 
er 192 fm og er á tveimur hæðum. Gólfefni eru parket og flísar. 
Þetta er sérlega gott fjölskylduhús, 5 fín svefnherbergi,  gott 
skipulag og nýtist húsið vel. Allt frágengið, smekkleg lóð. Falleg 
eign sem vert er að skoða. Til afhendingar strax.  Verð 48.7 millj.

Álfaberg - Hf - Einbýli
Nýkomið í einkas. sérlega fallegt einlyft einbýli m. góðum bílskúr 
samtals 191 fm. 4 svefnherb. Glæsil. garður. Frábært staðsetning 
innst í botnlanga. Verð 45 millj.

Flókagata - Hf. - Sérhæð með bílskúr
Nýkomin í einkasölu mjög falleg efri hæð 120 auk nýlegur 35 fm  
bílskúr  samtals 155 fm. 3 svefnherbergi, stofa og borðstofa ofl. 
Sérinngangur. Mjög góður bílskúr. Góð eign.
Verð 29,8 millj.

Drápuhlíð - Hf. - Fjórbýli
Glæsilegt 110,2 fermetra íbúð á annarri hæð í góðu fjórbýli vel 
staðsett við Drápuhlíð 28 í Reykjavík. Eignin hefur verið mikið 
endurnýjuð á mjög smekklegan hátt. Eignin skiptist í stigapall, hol, 
stofu, tvö mjög góð herbergi, hjónaherbergi, eldhús, þvottahús/
geymslu, baðherbergi kaldri geymslu í kjallara, hjólageymslu ásamt 
hefðbundinni . Glæsilegar innréttingar og gólfefni. verð 32,9 millj.

Breiðvangur - Sérhæð m/ bílskúr - Hf.
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg, talsvert endurnýjuð neðri 
sérhæð auk 32 fm. bílskúr samtals 170 fm. Hús í mjög góðu ástandi 
að utan, nýlega málað. Þrjú góð svefnherbergi. Rúmgóð stofa. 
Arin. Frábær staðsðsetning í næsta nágrenni við skóla og leikskóla. 
Verð 36 millj.

Vesturvangur - Einbýli - Hf. - Laus strax
Gott einbýli á einni hæð samtals um 193 fm. á frábærum 
útsýnisstað í hraunjaðrinum við Vesturvang númer 9 í norðurbæ 
Hafnarfjarðar.  Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, forstofuher-
bergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, tvö herbergi, 
baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, bílskúr og geymslu. 
Einstök staðsetning. Verð 48.9 millj

Álfaskeið - Hf. - Raðhús  
Glæsilegt 185 fm raðhús á einni hæð með bílskúr. Húsið hefur 
verið endurnýjað á liðnum árum bæði utan sem innan. Glæsileg 
hönnun og skipulag. Fjögur svefnherbergi. Vandaðar innréttingar. 
Ný standsett lóð. Frábær staðsetning. Verð 47,5 millj.

Spóaás - Hf. - Einbýli
Mjög gott 198,2 fm. einbýli á einni hæð ásamt 43,7 fm. bílskúr samtals 
um 241,9 fm. Eignin er staðsett við grænt svæði á frábærum útsýnisstað 
við Ástjörnina í Hafnarfirði.Gólfhiti er í húsinu og gólefni eru parket og 
flísar. Hellulagt pílaplan. Einstök staðsetning.  Skipti á minni eign koma til 
greina. Sölumenn Hraunhamars sýna eignina. Verð 64 millj.

Skógarás - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt tvílyft einbýli með inn-
byggðum bílskúr samtals 302 fm. 5 stór herbergi, tvö baðherbergi, 
glæsilegt eldhús og rúmgóðar stofur og borðstofur. Hátt til lofts. 
Halogenlýsing. Sérsmíðaðar innréttingar. Vönduð tæki. Parket, 
nátturuflísar á gólfum. Frábær staðsetning og útsýni. Eign í sér-
flokki. Verð 79 millj.

Furuhlíð - Hf. - Raðhús
Nýkomin í einksölu pallabyggt raðhús með innbyggðum bílskúr.
Glæsilegt eldhús, 2 rúmgóð svefnherbergi, rúmgóðar stofur. Svalir. 
Glæsilegur garður.  2 sólpallar. Hiti í plani og götu. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Fullbúin eign í algjörum sérflokki. Teikning 
Vífill Magnússon.

Stuðlaberg - Einbýli - Hf. 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, rúmgott vandað einbýli á 
einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 235 fm. Arinn í stofu. 
4 svefnherbergi. Stofa, borðstofa ofl. Suður garður. Róleg og góð 
staðsetning í barnvænu hverfi. Verð 49 millj.

Breiðás - Gbæ. - Einbýlishús
Sérlega fallegt vel við haldið og mikið endurnýjað einbýlishús á 
tveimur hæðum með góðum bílskúr. Eignin er skráð 158,6 fm, 
bílskúr 32,9 samtals 191,5 fm. Sérlega fallegur garður og umhverfi.  
skiptist m.a. í  5 svefnherbergi, stofu borðstofu, eldhús með borð-
króki. Falleg eign sem vert er að skoða. Seljendur skoða skipti á 
minni eign í sjálandshverfinu. V. 49,9 millj. 

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir

Fjölbýli



Útsýni í algjörum sérflokki
Einstök 215 m²  eign á einni hæð
Veglega innréttuð eign á sjöundu og efstu hæð
Stór stofa, 3-4 svefnherbergi og tvennar svalir
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu
Sjón er sögu ríkari

Jötunsalir - Penthouse
201 Kópavogur

j g 63,9 millj.Verð:

Mjög góð 4ra herbergja íbúð

Arin í stofu, tvennar svalir

Þvottahús inn af eldhúsi

Góð staðsetning 

Fallegt hús og stór garður

Kleppsvegur
104 Reykjavík

27,9 millj.Verð:

Fallegt vel við haldið sérbýli

Gott skipulag, frábær staðsetning

Sér inngangur, gott aðgengi

2-3 svefnherbergi, góð stofa

Fallegur gróinn garður

104 Reykjavík

Verð: 33,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24.júlí 17:00 - 18:00

Álakvísl 47

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

**100% YFIRTAKA ILS**

Góð 4ra herbergja á 3.hæð

Auka herbergi í kjallara

Mikið útsýni

Blöndubakki
109 Reykjavík

Verð: 24,0 millj.

Velskipulögð 5 herbergja e. sérh.

Tvíbýlishús á góðum stað

183 fm með bílskúr

Gott skipulag

Dverghamrar
112 Reykjavík

37,9 millj.Verð:

Fallegt og vel staðsett 224,4 fm raðhús

Gott innra skipulag 

Mjög vandaðar innréttingar

Stórar suðursvalir 

Góður garður í suður

Friggjarbrunnur
113 Reykjavík

54,5 millj.Verð:

Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð

Fyrsta hæð

Stór fallegur pallur

Opið eldhús

Stæði í bílageymslu

Rauðamýri
270 Mosfellsbæ

Verð: 31,9 millj.

Falleg 155fm íbúð og aukaíbúð.

Sér inngangur

Fallegur garður

Strýtusel neðri sérhæð
109 Reykjavík

Verð: 31,9 millj.

Sérhæð 169,0 fm

Fimm herbergja

Bílskúr 

Frábær staðsetning

104 Reykjavík

Verð: 38,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24.júlí 17:00 - 18:00

Glaðheimar 24 1.hæð

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir , Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

LAUS 

15.ÁGÚST

Ný 3ja herbergja íbúð

Fallegar innréttingar

Gott lyftuhús

Stæði í bílageymslu

101 Reykjavík

Verð: 43,6 millj.

OPIÐ HÚS
Mánudag 23.júlí 17:00 - 17:30

Lindargata 35

Nánari upplýsingar veitir

Óskar R. Harðarson ,
hdl. og löggiltur fasteignasali
oskar@miklaborg.is sími: 661 2100

Til sölu 318,8 fm einbýlishús á einni hæð

Glæsilega hannað hús í lokaðri botlangagötu

Hluti hússins eru vinnustofur

Lokafrágang vantar á eignina

270 Mosfellsbær

Verð: 59,9 millj.

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 24.júlí 18:00 - 18:30

Svöluhöfði 12 

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson, Sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697  9300

Einbýli á góðum stað

Stærð 190,5 fm

4 svefnherbergi

Stór bílskúr

Gróinn garður

Holtagerði
200 Kópavogur

49.9 millj.Verð:

MIKLABORG 569 7000

Margrét Kjartansdóttir
ritari

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 892 3342

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur
fasteignasali
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann



Góð 7 herberja íbúð

Möguleiki á 6 svefnherb

Mikið útsýni

Bílskúr

Veghús
112 Reykjavík

29,0 millj.Verð:

Eignarland 20,1 ha

Hestaræktendur

Ferðaþjónusta

Mýkjunes Landsveit
851 Hella

11,0 millj.Verð:

Glæsileg 4ra herb íbúð

Stórar stofur

Þvottahús innan íbúðar

Mikið útsýni

Stæði í bílageymslu

Kórsalir
201 Kópavogur

32,7 millj.Verð:

r Lækkað verð

Góð 3ja herbergja íbúð

Á fyrstu hæð

Fallegt útsýni

Góðar svalir

Hlíðarvegur
200 Kópavogur

Verð: 19,5 millj.

Glæsilegt 2ja hæða einbýlishús

263,6 fm í lokuðum botnlanga

miklar svalir - mikið útsýni

Vandaðar innréttingar og tæki

Instabus rafkerfi

Þrastarhöfði
270 Mosfellsbær

87,0 millj.Verð:

Glæsileg 131 fm hæð auk 21 fm bískúrs

Stór steinsteypt verönd

Mikil lofthæð

Vönduð eign

Grænlandsleið
113 Reykjavík

41,9millj.Verð:

Einstaklega veglegt og reisulegt einbýlishús

Gott innra skipulag, stórar stofur

Fjögur svefnherbergi, þrjú baðherbergi

Gróin og falleg verðlaunalóð

Glæsileg eign í einstöku umhverf

Logafold
112 Reykjavík

Tilboð

19,5millj.Verð:

Sérinngangur

Tvö svefnherbergi

Gróinn garður

Gott sambýli

Langeyrarvegur sérhæðr
220 Hafnarfjörður

Góð 3ja herb. íbúð

Gott skipulag

Eftirsótt staðsetning

Laus fljótlega

Ljósheimar
104 Reykjavík

23,9 millj.Verð:

Stórglæsilegt heilsárs sumarhús
Lóðin er eignarlóð og liggur móti suðri
147 fm á á tveimur hæðum 
Þakverönd sem er 71 fm 
Glerskáli 41 fm - Glæsilegt útsýni
3 svefnherbergi - 2 stofur

Hvammsskógur
103 Reykjavík

g

Útsýni yfir Eyrarvatn og Vatnaskóg

Gróin og falleg lóð

Laus við kaupsamning

Eyrarskógur - Sumarhús
301 Akranes

8,9 millj.Verð:

Falleg 3ja herbergja á 2.hæð

Stórar suðvestur svalir

Lyftuhús

Stæði í bílageymslu

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

24,9 millj.Verð:

Falleg 4ra herbergja íbúð á 3. hæð

Sérinngangur af svölum.

Stæði í lokaðri bílageymslu

Gvendargeisli
113 Reykjavík

27,0 millj.Verð:

Mjög góð neðri sérhæð á besta stað

152,4 fm 5 herbergja björt og rúmgóð

2 stofur 3 stór svefnherbergi

Nýtt járn á þaki og nýtt dren

Mávahlíð
105 Reykjavík

36,0 millj.Verð:

Vel staðsett endaraðhús

Aukaíbúð í kjallara

Stór sólstofa 

Pallur með heitum potti

Lækkað verð

Garðhús
112 Reykjavík

42,9 millj.Verð:

Verð: 55,0 millj.

SALA / LEIGA

Vesturgata 6, 8, 10 og 10a, samtals 1294 fm. 
Til sölu eða leigu einstaklega vel staðsett eign í miðbænum sem hægt er að skipta niður í minni einingar.

Eignin býður upp á ýmsa möguleika í heild eða hluta  s.s. fyrir veitingarekstur, skrifstofur og sem hótel

/ gisheimili.  Fyrirliggjandi eru drög að teikningum

með allt að 23 rúmgóðum gistirýmum. Óviðjafnleg

staðsetning. Eignin er almennt séð í góðu ástandi.

Hagstæð áhvílandi lán til yfirtöku.

Nánari upplýsingar veitir 

Óskar R. Harðarson, hdl og löggiltur fasteignasali

í síma 661 2100

32,9 millj.Verð:

114 fm sérhæð

Frábær staðsetning

Stórglæsilegt útsýni

3 góð svefnherbergi

Gnípuheiði
200 Kópavogur

Falllegt og bjart 234 fm parhús á tveimur hæðum

Stór og skjólsöm verönd í suður

3-4 svefnherbergi

Gott viðhald á húsinu

Aðalland
108 Reykjavík

Verð: 69,0 millj.

Glæsileg, sérhönnuð penthouse íbúð

Íbúðin er opin og björt 

Útsýni í allar áttir, 20 fm svalir í suður

Einstök eign í Þingholtunum

Mímisvegur
101 Reykjavík

49,5 millj.Verð:

www.miklaborg.is MIKLABORG



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

www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð
Opið virka daga frá kl. 9-17

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Heiðar Frið-
jónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur 
Davíðsson 
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Stærri eignir

Bæjargil - endaraðhús

Fallegt og vel skipulagt ca 200 fm endraðhús á eftir-
sóttum stað í grónu, barnvænu hverfi. Húsið er sérlega 
vel innréttað með miklum innréttingum, 4 svefnherb. 
Baðherbergi og gestasnyrting. Parket á gólfum. Sér-
sjónvarpshol. Heitur pottur í garði. Verð kr. 52 millj. 
Upplýsingar um eignina veitir Bárður H Tryggvason 
sölustjóri í 896-5221.

Fannafold -parhús á einni hæð. 

Vorum að fá mjög gott ca 132fm parhús á mjög góðum 
stað í lokaðri götu, fallegur garskáli, mikið útsýni,parket 
og flísar á gólfum. Innbyggður bílskúr. Hiti í plani. 
V. 39,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða ellert@
valholl.is

Friggjarbrunnur - nýtt fjölbýlishús. 

Vorum að fá í sölu nýtt 6 íbúða hús við Friggjarbrunn. 
Öllum íbúðum fylgir stæði í innbyggðu bílskýli. Stórar 
svalir, íbúðir afh. fullbúnar, án gólfefna,nema bað og for-
stofa og þvottahús verða flísar. Íbúðir eru til afhendingar 
í haust. Traustur byggingaraðili. Minnsta íbúð er 55 
fm en sú stærsta 200 fm. með 120 fm útsýnissvölum. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477 og Heiðar 693-3356

Veghús - glæsileg 211 fm íbúð á góðu verði.

Í einkasölu falleg alls 211 fm íbúð á 2 hæðum með um 
25 fm innb.bílskúr á fallegum útsýnisstað. Suðvestur 
svalir. 5 svefnherb. 2 baðherb. Massift parket. Góð sam-
eign. Stutt í skóla, íþróttaaðstöðu, sundlaug, skíðalyftu, 
Egilshöll, Spöngina og fl. Frábær kostur fyrir stóra 
fjölskyldu á góðu verði.  Verð 37,5 millj. uppl. veitir 
Ingólfur í 896-5222

Háalind - parhús á einni hæð.

Gott mjög vel skipulagt ca. 150 fm parhús á einni hæð 
með innb.bílskúr. Parket og flísar á gólfum, vandaðar 
innréttingar.Mögul. að taka minni eign upp í kaupverð. 
V. 42,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Hæðir

Eiðistorg - 151 fm útsýnisíb. í lyftuhúsi + 
bílskýli.

Nýkomin í einkasölu velskipul. 151 fm íb. á 3.hæð að 
Eiðistorgi 5. Þarfnast einhverjar standsetningar. Tvennar 
svalir, frábært útsýni.  Stæði í bílskýli.  Laus fljótlega. 
Gott verð 33,5 millj.  Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Falleg sérhæð með bílskúr við Hjallaveg

Falleg og vel við haldin 172,3 fm sérhæð við Hjallaveg í 
Reykjavík, þar af góður 25,6 fm  bílskúr.  Hæðin skiptist 
í stórar stofur, eldhús, bað, og tvö herbergi. Niðri er 
sérinngangur, þar eru tvö herbergi og gott baðherbergi, 
innangengt er á milli hæðanna og hægt að nota neðri 
hæðina sem hluta af íbúðinni eða leigja sér út.  Sérlega 
vel við haldið hús.  Verð 39,9 Uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356. 

3ja herbergja

Hjallahlíð Mos - sérinng. 

Í einkasölu 85 falleg 3ja herb. íb. á 1 hæð í enda með 
sérinng. Flott suðurverönd með skjólgirðingu. Parket. 
Sérþvottahús. Fráb. staðsetn. rétt við skóla, flotta 
sundlaug og fl. 2 svefnherb. Hafið samband. Uppl. veitir 
Bárður H Tryggvason sölustjóri í 896-5221.

Lundur - glæsieign á 8 hæð, fráb. útsýni. 

Glæsileg 122 fm íbúð á 8 hæð í þessu glæsilega 
lyftuhúsi, íbúðin snýr í vestur og suður. Stórar suðursvalir 
með svalalokun. Glæsilegt útsýni í suður og vestur. 
Granít á borðum. Parket. Glæsil. baðherb. með 
nuddbaðkari og sturtuklefa. Fataherbergi. Rúmgott 
stæði í flottu bílahúsi með þvottaaðstöðu. Eign í 
sérflokki. uppl. veitir Bárður í 896-5221

Hofteigur - góð íb. Lítil útborgun.

Björt og velskipul. 80 fm 3ja herb. íb. í kjallara á 
rólegum barnvænum stað í bakhúsi við Hofteig. Örstutt 
í Laugardalinn, skóla, sund og fl. Nýl. eldhús, gott bað, 
2 góð herbergi. Áhvílandi ÍLS 20,2 m. Ásett verð 23,2 m. 
Uppl.veitir Ingólfur 896-5222. 

Álfheimar. laus fljótlega.

Vorum að fá mjög góða rúmgóða íbúð á 1.hæð í góðri 
vel staðsettri blokk. Suður svalir, öll sameign til fyrir-
myndar. V. 22,9m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Dalsel - klædd blokk og bílskýli. laus 

Góð mjög vel skipulögð 95 fm íbúð á 2.hæð ásamt ca 
25 fm stæði í bílskýli. Íbúð er öll mikið endurnýjuð. 
Öll sameign til fyrirmyndar bæði úti og inni. V. 20,5m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477 

2ja herbergja.

Berjarimi   m/ Bílskýli Gott verð

Mjög góð 99 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Tvö 
svefnherb og stórar stofur. SV svalir og snyrtilegt bílskýli. 
Rúmgóð og fín íbúð. Verð 22,5 m Uppl. Sigþór s: 899 
9787   

Hverafold - góð íbúð. Lítil útborgun. 

Nýkomin 56 fm 2ja herb. íb. á jarðhæð m. verönd 
og sérgarði í góðu nýl.viðgerðu og máluðu fjölbýli 
örskammt frá verslun og þjónustumiðst. í Hverafold + 
Foldaskóla. Þvottaherb. í íb. Sturtunuddklefi á baði. Áhv. 
13 m. gott Íbúðarlán (60 þ.mán) Verð 14,950.000.- Uppl. 
veitir Ingólfur lg.fs. 896-5222.

Vesturberg - 100% yfirtaka + sölulaun.

 
Mjög góð 64 fm útsýnisíbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi. 
Nýl. eldhús,parket, skápar og fl. Góðar vestur svalir m. 
glæsilegu útsýni yfir Borgina, Snæf.nes, Reykjanes og 
víða. Áhv. 14,1 m. Íbúðarlán. LAUS 1.sept. n.k.  Verð 14,9 
m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Seilugrandi - góð íb. m.sérinng. af svölum 
+ bílskýli

Nýtt í sölu. Falleg 66 fm 2ja herb. íb. á 2.hæð í góðu 
fjölbýli ásamt stæði í bílageymslu. Parket, suðvestur 
svalir, þvottaaðst. á baði, fallegt norður útsýni, Esja og 
fl. Áhv. ca 11 m. ÍLS. Verð 17,9 m. Uppl. veitir Ingólfur 
896-5222.

Atvinnuhúsnæði.

Funahöfði - skrifst.+íbúð + iðnaðarhúsn. 

Gott iðnaðarhúsnæði á góðum stað á Höfðanum. 170 
fm á tveimur hæðum. 1.hæð: Innkeyrsluhurð, salur, 
snyrting. 2.hæð bað m. sturtu, eldhús, stórt skrifst.rými 
/ stofa, geymslur. Verð 14,9 m. Laust strax. Sölumenn 
sýna. 

Eldri borgarar. 

Árskógar - fyrir eldri borgara

Falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð á 1 hæð með 
sérgarði/verönd í þessu glæsilega lyftuhúsi fyrir eldri 
borgara. 3 svefnherb. Parket. Innangegnt í alla þjónustu, 
matsal, boðið er uppá hádegismat alla daga og síðdegis-
kaffi. Frábær aðstaða. Handavinnustofa, myndlistarstofa, 
smíðastofa, leikfimisalur, baðþjónusta, félagsvist, boccia 
og fl.  Óskað er eftir tilboði í eignina. Uppl. veitir Bárður 
í 896-5221.

Grandavegur - falleg úsýnisíbúð f. eldri 
borgara.

Velskipulögð 87 fm 3ja herb. íbúð á 4.hæð í eftirsóttu 
lyftuhúsi f. Eldri borgara. Gott eldhús, stofa m. inn-
feldum útsýnissvölum, 2 góð sv.herb. þvottaherb., og 
bað m. sturtu.  Í sameign er m.a. Mötuneyti, heilsurækt, 
Húsvörður, samkomusalur, og fl. Laus strax. Verð 26 
millj. Uppl. veitir Ingólfur Giss. Lg.fs. 896-5222. 

Háholt 4A -  3ja herb. íbúðir í Mosfellsbæ
Opið hús að Háholti 4A á milli kl. 18-19 í dag.
Sýnum í dag glæsilegar 91-95 fm 3ja herbergja íbúðir við Háholt í Mosfellsbæ. Vandaðar inn-
réttingar og glæsilegt baðherbergi. Sérþvottahús og sérinngangur af svölum. Verð frá 18.5 - 23 
millj.  Sölumenn verða á staðnum.  

Rauðamýri 1 - Mosf.bæ - Nýleg glæsil. íb. m. sérinng.+bíslkýli
Opið hús í dag, Rauðamýri 1 á milli kl. 17:00-17:30
LAUS STRAX. Nýkomin stór 143 fm 4ra herb. endaíb. á 1.hæð m. sérinngangi og sórum 
sólpalli meðfram íb. Stæði í bílageymslu. Vandaðar innréttingar hvíttuð eik, gólfhiti, flísar og 
parket. Verð 31,9 m. Sölumenn sýna.

Langholtsvegur 147 
Þriðjudaginn 24 júli milli kl. 18-19.00. Uppl. veitir Bárður í 896-5221. 
Til sýnis 218 fm eign, sem skiptist í stórglæsilega 132 fm, 5 herb. hæð sem að öll er glæsilega 
endurnýjuð og hönnuð af Stefáni Boga, granít í eldhúsi og baðherb. Vönduð gólefni, parket 
og flísar. Glæsilegar stofur. Á jarðhæð er tveggja herb. íbúð með sérinngangi, en innangegnt 
er einnig úr íbúð. Góður 31 fm bílskúr. Eignin er staðsett innan við Skeiðarvog og er það rólegi 
hlutinn af Langholtsv. Verð kr. 50.000.000. 

Sumarhús við Langá - Borgarbyggð
Fallegt og notalegt sumarhús umvafið gróðri og í grennd við Langá. Um er að ræða 0,7 ha 
eignarland. Þrjú svefnherbergi. Lítil geymsla er áföst húsinu og auk þess er aðgangur að 
töluverði plássi undir palli og húsi V. 14 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Opið hús að Háholti 4A 
á milli kl. 18-19 í dag.

Opið hús í dag, Rauðamýri 1 
á milli kl. 17:00-17:30

Opið hús á þriðjudaginn 
24 júli milli kl. 18-19.00. 
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Lögg. fast. fyrirt. og skipasali
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Aðalheiður Karlsdóttir
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Höfum kaupanda að rað- 
parhúsi eða einbýli í  
Ásahverfinu í Garðabæ

Höfum kaupanda að 3-4ra 
herbergja íbúð á jarðhæð í 
Grafarvogi eða Norðlingaholti 

Höfum kaupanda að  
sérhæð í Reykjavík

Höfum kaupanda að rað-par 
eða einbýlishúsi í Fossvogi 
og Garðabæ

NÝJAR ÍBÚÐIR AÐ  NORÐURBAKKA 21 HAFNARFIRÐI
Erum komin með íbúðir á þessum eftirsótta stað til sölumeðferðar. Um er að ræða glæsileg-
ar 3ja og 4ra herbergja fullbúnar íbúðir (án gólfefna) með stæði í bílgeymslu. Þessi bygging 
er við sjávarbakkann  og afhending íbúða í  maí / júní 2013.

Mávanes - 210 Gbæ
262 fm glæsilegt einbýlishús á Arnarnesi þar af 45 fm bílskúr. Forstofa með fataskápum og 
björt stofa, með flísum á gólfi og arni. Eldhús er nýlega endurnýjað með hvítri innréttingu og 
stáltækjum. 3 barnaherb. Baðherbergi með baðkari. Hjónaherb. er með sér baðherbergi. 
Úr hjónaherb. er gengið út í garð.

j

Álfkonuhvarf - 203 Kóp
120,7 fm falleg og björt 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í fjölbýli með svölum. Íbúðin skiptist í 
forstofu, stofu, eldhús, bað, 3 svefnh. þvottah. 
og geymslu. Stæði í bílgeymslu.
Verð 29.5 millj

Furugrund - 200 Kóp
108,1 fm 5 herbergja íbúð á 1. hæð. Íbúðin 
skiptist í 3 góð svefnherb., vinnuherb. sem
hægt er að nota sem svefnherb., eldhús,
stofu, sjónvarpshol og þvottahús. Geymsla 
er í kjallara.

Öndverðarnes - sumarhús
35 fm snotur bústaður, lóðin 0.5 ha á frábær-rr
um stað við Réttarhólsbraut í Öndverðarnesi. 
Útsýni að Selfoss og Ingólfsfjalli. Sundlaug og
heitir pottar til afnota. Glæsilegur golfvöllur er 
á svæðinu. Verð 14,9 millj.

Marargrund - 210 Gbæ
295,1 fm 5 herbergja einbýlishús á einni hæð
með garðskála og bílskúr. Góður staður í 
grónu hverfi. Laust strax. Verð 33,9 millj.

Laugarásvegur - 104 Rvk
422 fm, á frábærum stað. Húsið er á 2. 
hæðum með innb. bílskúr. Stórar stofur, 
aukin lofthæð, klassískar innréttingar. Gróinn
garður, verönd með heitum potti. Útsýni yfir 
Laugardalinn.

Þórðarsveigur - 112 Rvk
105 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð með
sér stæði í bílageymslu. Sér inngangur. Íbúðin 
skiptist í forstofu, baðherbergi, þvottahús, tvö
svefnherbergi, hol, eldhús og stofu.
Verð 26,3 millj.

Goðatún - 210 Gbæ
105,1 fm íbúð á 2. hæð með sér inngangi, 
þar af 40 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í stórt
svefnherb., stofu, baðherbergi, eldhús, skrif-
stofu og minna svefnherb. Stutt í skóla og
alla þjónustu. TILBOÐ ÓSKAST.

Lundabrekka - 200 Kóp
106,6 fm 4ra herb endaíbúð, innangengt af 
svölum. Þar af er geymsla 13,9 fm. Eignin
skiptist í forstofu, búrherbergi, eldhús, bað, 3 
svefnh. og stofu. Þvottah. í sameign. 
Verð 22,5 millj.

Álfaskeið - 220 Hfj
95,6 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð. Íbúðin
skiptist í anddyri, eldhús, stofu með útgengi 
á svalir, baðherbergi, svefnh. og hjónah. Laus 
strax. Verð 17,9 millj.

Maríubaugur - 109 Rvk
141,9 fm falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæð í 
fjölbýli. Forstofa með fataskáp, 2. parketlögð 
svefnherb., eldhús, geymsla, þvottahús og bað
með sturtuklefa. Suður svalir. Verð 30,9 millj.

Berjarimi - 112 Rvk
88,8 fm góð 2ja herbergja íbúð í fjölbýli, með
stæði í bílageymslu. Íbúð er skráð 59,8 fm
og stæði í bílageymslu 29 fm. Suður svalir. 
Þvottahús í íbúð. Verð 17,2 millj.

Gullengi - 112 Rvk
111 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í Gullengi 
sem skiptist í hol, 2. svefnh., bað, eldhús, 
þvottahús og stofu. LAUS VIÐ KAUPSAMN-
ING. Verð 25 millj.

Viðarrimi - 112 Rvk
152,3 fm, þar af bílskúr 22,9 fm fallegt 
einbýlishús. 4 herbergi og flísalagt bað m.
baðkari og sturtuklefa. Hjónah. er með
útgengt út á pall. Verð 39,9 millj.

Melbær - 110 Rvk
278,1 fm endaraðhús á þremur hæðum. 
Kjallari og tvær hæðir ásamt bílskúr.
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara. Fallegur 
garður með sólpalli. Verð 55,9 millj.

Laxatunga - 270 Mos
Heil raðhúsalengja með 5 íbúðum. Um er 
að ræða 4-5 herb. 245 fm fokheld raðhús á 
2 hæðum. Húsin eru staðsteypt. Gert er ráð 
fyrir eldhúsi, borðstofu, stofu og sjónvarpshol
á 1. hæð og herbergjum á neðri.

Eyktarás - 110 Rvk
250 fm falleg 6 herb. íbúð með bílskúr í 
tvíbýlishúsi. Stórar svalir í suðvestur. Rúmgott
þvottahús. Eignin er laus til afhendingar strax.
Verð 47,9 millj.

Miðtún - 105 Rvk
Falleg 133,5 fm efri hæð og ris í tvíbýlishúsi. 
Hæð: Anddyri með fataskáp, eldhús. stofa og
borðstofa. Bað er með tengi fyrir þvottavél.
Ris: Hol og tvö svefnherb. Verð 30 millj.

Háaleitisbraut - 108 Rvk
54,6 fm 2ja herb. íbúð á jarðhæð.
Íbúðin skiptist í forstofuhol, svefnherb með
fataskápum, dúkalagt eldhús, björt stofa 
og flísalagt baðherbergi. Eignin er laus til
afhendingar fljótlega. Verð 15,9 millj.

Glaðheimar - 104 Rvk
97.7 fm 3ja herb. íbúð á efstu hæð í fjórbýli
með stórum þaksvölum. Íbúðin skiptist í hol, 
bað, eldhús, stofu og 2 svefnh.. 
Verð 25,4 millj.

Vatnsstígur 16-18 - 101 Rvk
Nýjar glæsilegar 95 - 180 fm fullbúnar íbúðir án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu. 
Mikið útsýni yfir sundin blá. Suðursvalir. Sjá nánar á www.skuggabyggd.is
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Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Sími 512 4900
landmark.is

Við erum Landmark*

Magnús  
Einarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Bergur  
Steingrímsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Sveinn  
Eyland

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

LANDMARK FASTEIGNASALA - MAGNÚS EINARSSON LÖGGILTUR FASTEIGNASALI

Sævarland 20,  
108 Reykjavík.  
OPIÐ HÚS í dag 
kl. 17:30 – 18:00
Einstaklega glæsilegt 301,3 fm. 
endaraðhús sem hefur verið 
endurnýjað á afar vandaðan 
hátt. Eignin var algjörlega 
endurnýjað að innan 2008, þak 
og þakkantur yfirfarin 2008, 
pípulagnir yfirfarnar, dren 
endurnýjað og öllu rafmagni 
skipt út.  Garður glæsilegur.  
Grænt svæði við hliðina á 
eigninni.  EIGN Í ALGJÖRUM 
SÉRFLOKKI.  Verð:  89 millj. 
Þórarinn s. 770-0309

Hæðargarður 29,  
108 Reykjavík.  
OPIÐ HÚS í dag 
kl. 16:30 – 17:00
Virkilega falleg 85,8 fm. 2ja 
herbergja afar björt og falleg 
íbúð á jarðhæð.  Þjónustu-
miðstöð fyrir eldriborgara við 
hliðina.  Byggingaréttur fyrir 
bílskúr.  Vönduð gólfefni og 
innréttingar.  Gluggar í þrjár 
áttir og sér verönd.  Íbúðin er 
laus við kaupsamning.   
Verð: 29 millj.  
Þórarinn s. 770-0309

Lindarhvammur 7,  
200 Kópavogi.  
OPIÐ HÚS í dag
kl. 18:15 – 18:45
Stórt og gott 278,4 fm einbýlis-
hús með aukaíbúð á skjólsælum 
stað í Suðurhlíðum Kópavogs. 
Fallegur og gróinn garður. Góð 
kaup fyrir stórfjölskylduna eða 
þá sem vilja hafa möguleika á 
útleiguíbúð. Aukaíbúðin er 50,1 
fm. Verð:  53,9 millj.
Magnús s. 897-8266

Háteigsvegur 14,  
105 Reykjavík.  
OPIÐ HÚS í dag 
kl. 17:00 – 18:00
Um er að ræða veglega eign 
sem skv. skráningartöflu er 
253.7 fm og skiptist í 5 her-
bergja sérhæð og aukaíbúð 
á jarðhæð. Bílskúr hefur ekki 
verið nýttur sem slíkur og er 
hluti aukaíbúðar. Um 70 fm eru 
ekki skráðir hjá Fasteignamati. 
Eignin er laus við kaupsamn-
ing. Verð 58 millj.
Haraldur s: 845-8286

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali
Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

HÁTÚN 6 – PENTHOUSEÁ Ú
Opið hús í dag á milli 17 og 18:00

Stórglæsileg fullbúin penthosue íbúð á 9. hæð. Eignin er algerlega endurnýjuð með nýjum 
sérsmíðuðum innréttingum, sérhannað rafmagn, stórbrotið útsýni og tvennar stórar svalir. 
Verð 45,9 millj. Guðjón sýnir íbúðina í dag, mánudag, á milli 17.00 og 18:00. 
Uppl. í síma 846-1511.

OPIÐ HÚS ÚTSÝNI 

GUY FIERI HEIMSÆKIR EINSTAKA VEITINGASTAÐI Í DINERS, DRIVE-INS & DIVES Á FOOD NETWORK     |     FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW.STOD2.ISFÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á WWW STOD2 IS
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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.
Hafðu samband í síma 552 1400Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali • Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer 
til styrktar ABC hjálparstarfi.

Háteigsvegur 9, efri hæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18

4ra-5 herbergja

Hlíðarvegur 63 Kóp. - einbýli
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24.7 FRÁ KL.18-19 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fallegt vel skipulagt einbýlishús við
Hlíðarveg 63 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. Verð 46,8 millj.
GOTT VERÐ.
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 24.7-18. 
ÖRVAR SÝNIR, GSM 899-3109

Ca. 73 fm. falleg mikið endurnýjuð
eign á stórri lóð við Háteigsveg.
Íbúðin hefur öll verið endurnýjuð
á smekklegan hátt. Hiti er í gólfum
og innréttingar og tæki á baði og
eldhúsi ný. Hæðin skiptist í 
2 stofur og herbergi, og má nýta
aðra stofuna sem herbergi. í 
kjallara eru 2 geymslur, önnur 
þeirra rúmgóð og getur nýst sem
herbergi.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30 -18.  

Eign vikunnar
Fannafold-parhús á einni hæð

Traðarland Fossvogi - GOTT VERÐ

Ca. 150 fm. vel skipulagt parhús á góðum stað við Fannafold. Húsið skiptist í 3 svefnherbergi,
stofu, sjónvarpshol, eldhús, baðherbergi og þvottaherbergi.  Rúmgott geymsluris fylgir og inn-
byggður bílskúr. Góð útiaðastaða er á lóð og garður fallega ræktaður. Verð 42,9 millj.

Fallegt, vel skipulagt einbýlishús á einni hæð við Traðarland 8 í Fossvogi. Í húsinu eru 4 svefnher-rr
bergi, stórar stofur, eldhús, baðherbergi, innbyggður bílskúr o.fl. Góð lóð með skjólgóðum pöllum. 
Gott hús á frábærum stað. Tækifæri til að eignast gott hús á einni hæð í Fossvoginum. Gott 
verð 68,9 millj.

Sólheimar -
lyftublokk 
Ca. 128 fm. talsvert endurnýjuð
og vel um gengin íbúð á
1. hæð í vönduðu lyftuhúsi.
Í íbúðinni eru rúmgóðar stofur, 
3-4 svefnherbergi, þvottaherb.
eldhús, bað o.fl. Húsvörður er 
í húsinu og öll sameign mjög
snyrtileg. Geymslur, sameiginlegt
þvottahús o.fl. í kjallara.
Verð 29,4 millj.

Ljósheimar- 3ja herb. á 3. hæð
Björt og falleg, mikið endurnýjuð íbúð í lyftuhúsi. 
Náttúruflísar og parket á gólfum. Íbúðin skiptist í stofu. 
2 herbergi, nýlegt eldhús og baðherbergi. Á fyrstu hæð 
er þvottahús, sérgeymsla og sameiginleg hjólageymsla.
Verð 22,9 mill.

Barðavogur ris – 2ja herb.
Björt og falleg risíbúð í þríbýlishúsi við Barðavog.  Íbúðin 
er talsvert stærri en opinber mæling segir til um, m.a. er  
stórt efra ris er yfir íbúðinni sem nýtist sem geymsla og 
mögulegt væri að innrétta frekar. Verð 19,9 millj.

Grettisgata - ódýr eign – 2ja herb.
Jarðhæð  í mikið endurnýjuðu húsi á frábærum
stað við Grettisgötu. Hentar vel til úteigu til ferða-
manna. Góð fjárfesting. Verð 10,9 millj.

Mánagata m. sérinngangi. – 2ja herb.
Ca. 40 fm. íbúð á góðum stað við miðborgina.
Verð 12,9 millj.

Nýlendugata - jarðhæð. – 2ja herb.
Ágæt íbúð með sérinngangi á góðum stað í vestur-rr
borg Reykjavíkur. Hentar vel til útleigu.
Góð fjárfesting. Verð 10,9 millj.

Sólbakki - 270 Mosfellsbær 
Glæsilegt 218,4 m2 einbýlishús á 3.550 m2 gróinni 
eignarlóð við Sólbakka í Mosfellsbæ. V. 56,5 m.

Hagaland 9 - 270 Mosfellsbær
Fallegt 171,4 m2 einbýlishús á tveimur pöllum 
innst í botnlanga við Hagaland 9 í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, forstofu, bað-
herbergi, gestasalerni, þvottahús, eldhús, stofu, 
borðstofu og 34,4 m2 bílskúr. Húsið stendur á 
1062 m2 gróinni lóð. V. 40,9 m.

Fífurimi 4 - 112 Reykjavík
Falleg 86,6 m2 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í 
fjórbýlishúsi við Fífurima 4 í Reykjavík.  Eignin 
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
geymslu innan íbúðar, eldhús og stofu. Eignin er 
laus til afhendingar strax. V. 18,9 m.

Þrastarhöfði - 270 Mosfellsbær 
Glæsilegt 240,0 m2 einbýlishús á vinsælum 
stað í við golfvöllin í Mosfellsbæ. Glæsilegar inn-
réttingar og gólfefni. Fallegur garður með stórri 
timburverönd. Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 76,9 m.

KJARNA - ÞVERHÞÞ OLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FAF STMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Mjög falleg 90,7 m2, 2ja 
herbergja íbúð á 2. hæð í 4ra 
hæða lyftuhúsi fyrir 50 ára og 
eldri við Klapparhlíð 3 í Mos-
fellsbæ. Fallegt útsýni. Fal-
legar innréttingar og gólfefni. 
Þetta er vönduð íbúð í fallegu 
húsi. V. 25,2 m.
Opið hús á morgun þriðju-
dag frá kl. 17:30 til 18:00 

*Nýtt á skrá* Vorum að fá í sölu fjórar fallegar  91,8 
og 94,9 m2, 3ja herbergja íbúðir með sér inngangi
á 2. og 3ju. hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi við Há-
holt 4A í miðbæ Mosfellsbæjar. Íbúðirnar afhendist
fullbúnar með innréttingum en án gólfefna í stofu
og herbergjum, flísar eru á baðherbergi, þvottahúsi
og í forstofu.  Bjartar og vel skipulagðar íbúð. Stórar 
og fallegar innréttingar. Íbúðir staðsettar í hjarta
Mosfellsbæjar og er örstutt í alla þjónustu, sam-
göngur og skóla. V. 22-23 m.

91,8 m2, 3ja herbergja íbúð með á 1. hæð. Íbúðin 
afhendist tilbúin til innréttinga. Flísar eru á baðher-
bergi, þvottahúsi og í forstofu. V. 18,5 m.

Klapparhlíð 3, íbúð 203 - 270 Mosfellsbær 

Háholt 4A - 270 Mosfellsbær 

Funahöfði 10 - 110 Reykjavík 
170 m2 iðnaðarhúsnæði á 
tveimur hæðum við Funahöfða 
10 í Reykjavík. Eignin er skráð 
170 m2, þar af 90 m2 jarðhæð 
og 80 m2 milliloft. Eignin er 
laus til afhendingar strax.
V. 14,9 m.

Álfhólsvegur - 200 Kópavogur 
Mjög fallegt endaraðhús með
aukaíbúð í kjallara og bílskúr 
við Álfhólsveg í Kópavogi.
Eignin er skráð 195,4 m2, þar 
af íbúð 130,7 m2, bílskúr 37,9 
m2 og íbúð í kjallara 26,8 m2. 
En hluti af íbúðinni er óskráður 
og ekki á teikningu ca. 35-40 
m2. V. 41,9 m.

Kristnibraut 6 - 113 Reykjavík 
Mjög falleg 118,0 3ja herbergja 
íbúð á 2. hæð í 4ra hæða
lyftuhúsi, með miklu útsýni 
við Kristnibraut 6 í Grafarholti.
Eignin skiptist í hol, tvö
svefnherbergi, baðherbergi,
þvottahús, eldhús, stofu og
borðstofu. V. 28,9 m.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS  

Á ÞRIÐJUDAG

Rauðamýri 1 - 270 Mosfellsbær 
Björt og falleg 143,1 m2 endaíbúð á jarðhæð með
sérinngangi við Rauðumýri 1 í Mosfellsbæ. Íbúð-
inni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu. Eignin er 
laus til afhendingar strax. V. 31,9 m.

Ljósakur 17 - 210 Garðabær L
Mjög glæsilegt 223,1 m2 endaraðhús á tveimur 
hæðum við Ljósakur 17 í Garðabæ. Vel staðsett á 
skjólsælum stað innst í botnlanga á Arnarnes-
hæðinni með fallegu útsýni. V. 61,5 m.

Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:30 til 18:00 

50 ÁRA OG ELDRI
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Sumarbústaður í Höfnum á Reykjanesi
Til sölu er fallegur bústaður rétt utan við Hafnir á Reykjanesi.  
Mjög fallegt útsýni er frá eigninni sem stendur niður við sjó.  
Bústaðurinn er 30fm að grunnfleti ásamt 18fm svefnlofti, 12fm  
viðbyggingu og 17fm sólhúsi. Verönd með heitum potti.  
Húsið stendur á 0.5 hektara leigulandi.

Allar nánari upplýsingar á skrifstofu Stuðlabergs í síma 420-4000.

Guðlaugur Guðlaugsson löggiltur fasteignasali

RE/MAX ALPHA   •   SKEIFUNNI 17   •   108  REYKJAVÍK   •   WWW.REMAX.IS

HRINGDU NÚNA

FRÍTT SÖLUVERÐMAT

Reynir Logi Ólafsson hdl.
Löggiltur fasteignasali
reynir@remax.is

Haukur Hauksson
Sölufulltrúi
haukur@remax.is

699 2900

VANTAR ALLAR STÆRÐIR 
EIGNA Á SKRÁ
Aðstoða einnig við leit að réttu eigninni fyrir þig

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477.

Bæjargil – Glæsilegt endaraðhús
Glæsilegt ca. 200 fm endaraðhús á flottum stað í grónu hverfi í Garðabæ. 
4 svefnherbergi, rúmgóð forstofa, vel innréttað eldhús, snyrting og flott 
baðherbergi. Þvottahús, sjónvarpsherbergi, innangengt í bílskúr, góð stofa. 
Parket. Pallur með skjólveggjum og heitum potti. Flott eign á góðum stað. 
Verð 52 millj. 

Upplýsingar veitir Bárður 
H Tryggvason í 896-5221, 
hringið, er alltaf við símann.

Um er að ræða 64,7 
fm sumarbústað 
á fallegri 8.286 fm 
leigulóð í Úthlíð. Við 
húsið er timbur-
verönd með heitum 
potti.  Húsið er 
byggt úr timbri árið 
1993 og stendur á steyptum súlum. Að utan er húsið klætt 
með liggjandi klæðningu og er litað stallað járn á þaki. 
Bústaðurinn er klæddur að innan með panil á gólfum eru 
parket og dúkar. Innaf forstofu er dúklagt baðherbergi með 
sturtu. Tvö svefnherbergi auk þess er rúmgott svefnloft. 
Stofa og eldhús er opið í eitt og er upptekið loft þar, parket 
á gólfum. Dúklagt salerni m/ in-
nréttingu. Hitaveita er á svæðinu. 
Lóðin er með frábæru útsýni, 
Hekla og Suðurland blasir við.

Guðjónsgata 2,  
Úthlíð, Bláskógabyggð.

Steindór Guðmundsson, löggiltur fasteignasali
Sími 480-2900, steindor@log.is

Útvarps
þátturinn

Snorri með 
Orra   

frá hádegi
alla virka 

daga

Fönkþátturinn
Fimmtudagskvöld 
kl. 22

Save the Children á Íslandi

Veitingastaðurinn Thai Food
Af sérstökum ástæðum fæst veitingastaðurinn Thai food  
Hólagarði til sölu á afar hagstæðu verði. Vel búinn og tekur 
c.a. 20 manns í sæti. Eldhúsið er afar glæsilegt og býður upp 
á ýmsa möguleika s.s. veislueldhús. Þetta er tilvalið tækifæri 
fyrir samheldna einstaklinga eða fjölskyldu. 

7,8

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

770-4040

Kristján Ólafsson hdl.
Lögg. fasteignasali

414-4488

Frábært atvinnutækifæri !
Höfuðborg fasteignamiðlun ∙ Hlíðasmára 2, 4. hæð ∙ 414-4488

Gunnarssund 6 ∙ 220 Hfj
Mikið endurnýjað 146,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
ásamt kjallara við Gunnarssund, á horni Austurgötu. 
Húsið skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús,  
borðstofu, stofu, þvottahús, íbúðarherbergi í kjallara og  
geymslur. 

33,9

Snorri Sturluson
Sölufulltrúi

699-4407

Kristján Ólafsson hdl.
Lögg. fasteignasali

414-4488

Opið hús í dag 23. júlí kl. 18:00 - 19:00
Höfuðborg fasteignamiðlun ∙ Hlíðasmára 2, 4. hæð ∙ 414-4488
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BUBBA WATSON
ÁSAMT NOKKRUM AF BESTU 
KYLFINGUM HEIMS Í BEINNI

ÍSLANDSMÓTIÐ
Í HÖGGLEIK Í BEINNI
Í OPINNI DAGSKRÁ Á STÖÐ 2 SPORT
HELGINA 28. - 29. JÚLÍ

Schüco Open er einstakt golfmót sem fram fer í 
Hamburg í Þýskalandi. Meðal keppenda eru Bubba 
Watson, Martin Kaymer, Henrik Stenson, Geoff 
Ogilvy, Ian Poulter, Colin Montgomerie, Miguel 
Angel Jimenez og Edoardo Molinari.

SCHÜCO OPEN Í BEINNI SUNNUDAGINN 29. JÚLÍ KL. 11 Á STÖÐ 2 SPORT 3



BÍLAR &
FARATÆKI

MAZDA Tribute 4x4. Árgerð 3/2002, 
ekinn 220 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 890.000. Rnr.115828. Uppl. síma 
517-1111. Bíllinn er á staðnum.

LAND ROVER Range rover sport 
diesel. Árgerð 2006, ekinn 56 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.290.000. 
Rnr.133268. Uppl. síma 517-1111. Bíllinn 
er á staðnum.

Bílaborg
Stórhöfða 26, 112 Reykjavík

Sími: 517 1111
http://www.bilaborg.is

100 % LÁN MÖGULEGT
MMC L200 GL 4WD DIESEL TURBO. 
Árgerð 2000, ekinn aðeins 137.þ. km, 5 
gírar, lítur sérlega vel út, er á staðnum. 
Verð 980.000. Rnr.102594.Sími:562-
1717.

M.BENZ B 150. Árgerð 2007, ekinn 
aðeins 58.þ. km, bensín, 5 gírar, mjög 
flottur snattari, er á staðnum. Verð 
2.480.000. Rnr.245883.Sími:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18

www.bilalif.is

DIESEL !
Landrover Discovery LR3 Diesel 
03/2007 ek. 212 þ.km 7 manna Leður, 
góð þjónustubók, topp viðhald, allt 
langkeyrsla verð 4.4 mil.

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

OPEL Zafira-a comfort. Árgerð 1999, 7 
manna, bensín, 5 gírar. TILBOÐSVERÐ 
480 þús .. er á staðnum Rnr.105038.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar 
á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

Nýr GMC Sierra 3500 Denali 4x4, 
Dísel, Mjög vel útbúinn bíll, Eigum hús 
og bedslider á pallinn, 2 ára ábyrgð, 
Verð aðeins 11.690þús m/VSK, Er í 
salnum hjá okkur, komdu og skoðaðu, 
Sérpöntum allar gerðir bíla.

Nýr Ford F350 King Ranch 4x4, Dísel, 
Mjög vel útbúinn bíll, Eigum hús og 
bedslider á pallinn, 2 ára ábyrgð, 
Verð aðeins 10.990þús m/VSK, Er í 
salnum hjá okkur, komdu og skoðaðu, 
Sérpöntum allar gerðir bíla.

Íslensk-Bandaríska ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbæ

Sími: 534 4433
Opið virka daga 10-18.00

http://www.isband.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

 Bílar til sölu

Til sölu Subaru Impressa 2,0 4x4. árg 
99, Ek. 153 þ. Einnig Yamaha Vstar árg. 
06. Skipti koma til greina á stærri hjóli. 
S. 693 2116

Peugeot 307 2002 ek.104.þ nýl.dekk, 
tímareim og rafgeymir skoða skipti á 
ódýrari bíl eða mótorhjóli ásett verð 
790.þ uppl. í s:8960524

RANGE ROVER 2003 ek. 120 þ km 
skoða öll skipti uppl. í S:896 0524

 250-499 þús.

Til sölu VW Polo comfortline árg. ‘00 3/
dyra l,4 beinsk ek. 95 þúsund álf góð 
dekk. Tilboð 390 þús. gsm 8682352.

 Sendibílar

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Mótorhjól

Til sölu Yamaha YZF-R1 árg. 2010. Ekið 
8km ónotað. Fallegt hjól. Aðeins bein 
sala kemur til greina. Ásett verð kr. 
1990þ. Góður staðgr.afsl. Uppl. í síma 
856-5566

Honda XL700V Transalp
Árgerð 2008, ek. 12þ km. Vínrautt. Verð 
1.180þ. Nánari uppl. 897 6673

 Fjórhjól

Kawasaki 450 R
Til sölu 2008 árgerð af afmælisútgáfu 
af kawasaki 450 R fjórhjóli, bein 
inspíting, álgrind, nýr rafgeymir, verð 
650 þúsund. sími 857-6900, email 
Gunnar@Hnefill.is „

 Fellihýsi

Til sölu 10 feta Fleetwood Santa 
Fe fellihýsi árg. 2004,næsta skoðun 
2013. Það er sólarsella, heitt og kalt 
vatn, ísskápur, útisturta, markísa, tveir 
gaskútar og nýr rafgeymir. Verð 1100 
þús. Ívar sími 893 9553

 Tjaldvagnar

Tjaldvagn til sölu, Combi Camp Venice. 
árg. ‘04. Til sýnis í Kóp. á mán. Uppl. í 
s. 8972000.

Er með mjög vel með farinn tjaldvagn 
til sölu, ný skoðaður. V. 490 þ. S. 692 
6100.

 Lyftarar

Körfubílaleiga
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35 
metrar.  S. 893 3573.

 Hjólbarðar

Notuð dekk - notuð dekk
Þú finnur úrval af notuðum fólksbíla- 
og jeppadekkjum á góðu verði á www.
pitstop.is

 Vinnuvélar

Tveir 44” breyttir Patrol jeppar með 
öllum hugsanlegum aukabúnaði, lítið 
eknir, góð þjónustusaga. Tilvaldir í 
ferðaþjónustu. Upplýsingar um bílana 
veitir Guðni í síma 868-1963 en tilboð 
sendast á formadur@fbsr.is.

 Bátar

SPORTBÁTUR - 2.990.000
MV-MARIN 90 HÖ SUZUKI Lengd 5,4m. 
Árgerð 2007.Verð áður 3.790.000.- 
Tilboð 2.990.000.- vagn fylgir, er á 
staðnum. Rnr.124522. Sími:562-1717.
Skoðum ýmis skipti.

 Bílaþjónusta

 Varahlutir

Smápartar.is
Smápartar er partasala sem sérhæfir sig 
í pörtum fyrir Subaru og Skoda,eigum 
orðið þó nokkuð af góðumvarahlutum 
í Imprezu ;97 til ;02 einig í Legasy 97 
og 99.Erum einnig með Skoda Octavía 
04 og 06.Einnig kaupum við Subaru og 
Skoda til niðurrifs. Nánari upplýsingar í 
síma 5675040 eða 7785040 nú eða á 
WWW.smapartar.is

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

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

VW - Skoda - Varahlutir 
Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, 
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, 
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa 
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E 
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár 
‘00. Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, golf 
95-98. Kaupi bíla til niðurrifs. sími 
661 5270.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400 
& 893 2284. www.japanskarvelar.is / 
www.carparts.is japvel@carparts.is

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW, 
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot, 
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, 
Land Rover og fl. Kaupum bíla 

niðurrifs og uppgerðar. Ísetningar á 
varahlutum. Eldshöfða 6, 110 RVK. 

Opið 09-18 og lau. 12-16.

 Viðgerðir

AB Bremsur og viðgerðir
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Uppl. s. 555 6020

AB - PÚST
Almennar pústviðgerðir og sérsmíði. 
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur 
26, Bleik gata. S 555 6020

ÞJÓNUSTA

 Garðyrkja

Gröfuþjónusta Auberts.
Allar stærðir af gröfum með 
fleyg og jarðvegsbor, hlöðum 

grjótkanta og útvegum 
holtagrjót og allt fyllingarefni, 
jöfnum lóðir, gröfum grunna.

Einnig endurnnýjun á drenn og 
klóaklögnum.

Sími 892 1663.

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar 
smíðavinnu - lögg. húsasmíðameistari. 
Vanir menn, snör handtök. Sælugarðar 
s. 824 1238.

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is


