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Heimili fasteignasala hefur til sölu fullbúið 
vandað einbýli á einstökum stað við Barðastaði 
87 í Reykjavík.

H úsið er á einni hæð með innbyggðum bílskúr 
og viðbættri garðstofu. Í húsinu eru í dag þrjú 
svefnherbergi og stórar stofur. Við húsið er 

hellulagt stórt bílaplan og fallegur garður í góðri 
rækt. Einnig er stór afgirtur sólpallur við það. 

Eignin er innréttuð með innréttingum úr kirsu-
berjaviði og borðplötum úr granít. Á gólfum er gegn-

heil rauðeik og náttúrusteinn. Vönduð tæki eru í inn-
réttingunum og lýsing er innbyggð að innan sem og 
að utan. Vatns- og frárennslislagnir eru upphaflegar 
ásamt raflögnum.

Húsið var byggt árið 2000 úr forsteyptum eining-
um. Það er skráð 172,4 fermetrar en íbúðarrými þess 
er 114,7 fermetrar. Garðstofan er 19,4 fermetrar auk 
38,3 fermetra bílskúr.

Húsið stendur á 750 fermetra lóð í fallegu umhverfi 
við laxá, tvo golfvelli og strönd með fallegum göngu-
leiðum. Óbyggt svæði er í kringum húsið.

Einbýli á góðum stað
Barðastaðir 87 eru á einni hæð ásamt viðbættri garðstofu og bílskúr.
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Litlikriki 2 270 Mosfellsbær
Bjartar og fallegar 3ja og 4ra 
herbergja íbúðir í nýju glæsilegu 
3ja hæða lyftuhúsi við Litlakrika 2 
í Mosfellsbæ. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar með eikar innréttingu, 
án gólfefna, en baðherbergi og 
þvottahúsgólf verður flísalagt. 
Bílskúr fylgir sumum íbúðum. 
Frábær staðsetning miðsvæðis 
í Mosfellsbæ. Stutt er í leik- og 
grunnskóla og alla þjónustu. 
Íbúðirnar verða tilbúnar til 
afhendingar þann 15.10.2011.  
Verð frá 22,5 m. 5276

Viðjugerði 8 - 108 Reykjavík
Mjög fallegt 290 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum, með innbyggðum 
bílskúr við Viðjugerði 8 í Reykjavík. 
Neðri hæð: forstofa, hol, tvö 
rúmgóð svefnherbergi(þrjú á 
teikningu), salerni, þvottahús og 
geymsla. 20 m2 fullbúinn bílskúr. 
Efri hæð: 3 herbergi, hjónaherbergi 
með baðherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofa og borðstofa. 
Glæsilegar innréttingar og gólfefni. 
Fallegur garður í suðvestur með 
timburverönd með heitum potti. 
Eignin er laus til afhendingar 
strax. V.74,0 m. 5269

Leirvogstunga 8 - 270 Mosfellsbær
Vorum að fá í sölu flott 199,2 m2 einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr í byggingu við Leirvogstungu 
8 í Mosfellsbæ. Eignin er í byggingu og afhendist 
fullbúið að utan og fokhelt að innan. Húsið er ein 
hæð og milliloft. Bjart hús með mikilli lofthæð. 
V. 26,9 m. 5281

Ljósavík - 112 Reykjavík
Flott 94,6 m2 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
með sérinngangi og sérgarði við Ljósuvík 
23 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
rúmgott hjónaherbergi, barnaherbergi, eldhús 
m/borðkrók, stofu/borðstofu, baðherbergi og 
sér þvottahús. Eignin er nýmáluð og laus til 
afhendingar strax. 
V. 23,9 m. 5209

Garðastræti 4 - 101 Reykjavík
Falleg 52,6 m2, 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð 
við Garðastræti 4 í Reykjavík. Frábær staðsetning 
í miðbæ Reykjavíkur. Stutt í alla þjónustu. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, 
stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir sérgeymsla í 
kjallara. Húsið er fallegt og virðist hafa verið 
vel viðhaldið. 
V. 15,9 m. 5251

Glæsilegt 307,9 m2 einbýlishús 
í byggingu,  í litlum botnlanga 
með miklu útsýni við 
Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 
Húsið er ca. tilbúið til 
innréttinga. 4-5 svefnherbergi, 
2 baðherbergi, stór stofa og 
eldhús. Flott útsýnisstofa á 2 
hæð og stóra þaksvalir með 
miklu útsýni. V. 62,0 m.

Þrastarhöfði 53 - 270 Mosfellsbær

Fallegt 257,4 m2 einbýlishús 
með innbyggðum tvöföldum 
bílskúr við Arnartanga 39 í 
Mosfellsbæ. Góð eign fyrir 
stórar fjölskyldur með 5-6 
svefnherbergjum. 
Skjólgóður garður með 
timburverönd og heitum 
potti í suður. V. 47,8 m.

Fallegt 134,2 m2 parhús á 
einni hæð ásamt 89,7 m2 
vinnustofu og bílskúr við 
Lækjartún í Mosfellsbæ. 
Húsið er steinsteypt parhús 
á einni hæð. Húsið stendur 
á mjög fallegri lóð, innst 
í botnlanga í gróinni og 
rólegri götu. 
V. 38,3 m. 5265

Lækjartún - 270 Mosfellsbær

Arnartangi - 270 MosfellsbærOpið hús í dag 
mánudag frá kl. 
17:30 til 18:00 
Fallegt 138 m2 raðhús á 
2 hæðum og risi, ásamt 
26,7 m2 bílskúr á eignarlóð 
og með gervigrasvelli 
í bakgarðinum, við 
Furubyggð í Mosfellsbæ.
V. 39,5 m. 5279

Furubyggð 32 – 270 Mosfellsbær

OPIÐ
 H

ÚS

Krókabyggð – Parhús
Mjög fallegt 220 m2 parhús 
með innbyggðum bílskúr við 
Krókabyggð í Mosfellsbæ. 
Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Fallegur garður með 
timburverönd. 
Fallegt hús á þessum vinsæla 
stað. V. 42,5 m.

heimili@heimili.is
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Vantar fasteignir á söluskrá! 
Metnaðarfullt, duglegt 

starfsfólk þekkt fyriri góða 
þjónustu og mikinn árangur. 
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

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 fasteignamarkaði

Þjónusta : Pípulagnir
Endurnýjum skólplagnir með nýrri tækni!

Ástandsskoðum allar pípulagnir,  myndum skólplagnir, 
hitamyndavél til þess að staðsetja leka og raka. 

Kíktu á nylogn.is Uppl. í s: 564-2100

Vernharð Þorleifsson 
    Sími: 699 7372 
    venni@remax.is

Vantar þig reyndan 
sölumann sem setur 
kraft í söluna?
Hafðu samband við verðlaunaðan 
sölumann og fáðu að vita hvað 
hægt er að gera, það kostar ekki krónu.
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Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögðOpið virka daga frá kl. 9-17

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

Ásendi - Sér bílastæði Falleg 106 fm 
eign á 1. hæð í þríbýli,
sérinngangur.  Stofa m. eikarparket á gólfi 
útgengt á suðursvalir. Eldhús m. fallegri 
ljósri innréttingu. Tvö rúmgóð barnaherbergi 
og hjónaherbergi m. stórum innfelldum 
fataskápum. 
V. 26,5 m. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Glæsilegt eibýlishús við Óttuhæð 
í Garðabæ
Til sölu stórglæsilegt 305 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum, á frábærum stað við 
Óttuhæð í Garðabæ. Húsið hefur verið mikið 
tekið í gegn og ekkert verið tilsparað. Eign 
sem vert er að skoða. Verð 79 milj. 
Allar nánari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Opið hús í dag að Lynghólum 22 frá kl 17:30 til 18:00
Mikið endurnýjuð 4ra herb. 123,5 fm sérhæð við Lynghóla í Garðabæ.  Bílskúrinn er 28,8 fm.  
3-svefnherbergi í mikið endurnýjaðri sérhæð.  Falegur garður, góð staðsetning.  Eignin er 
laus við kaupsamning. Verð 26,9 milj. Uppl. veitir Heiðar 693-3356

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

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 18-19. 
Fallegt og vel skipulagt einbýli ásamt bílskúr á barnvænum stað í seljahverfi. 6 svefnherbergi. 
Stór hellulögð verönd mót suðri. Vel við haldið hús á einstökum stað. Húsið er skráð 193 fm 
skv. Fasteignamatinu en gólfflötur er nærri 240 fm, enda eru 6 svefnherbergi. Verð 44,8 m. 
Uppl.veitir Bárður í 896-5221. Komið og skoðið skemmtilegt hús í barnvænu hverfi.

Heiðarsel 8 - opið hús 

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

Glæsilegt einbýlishús í Garðabæ
Glæsilegt 227,8 fm  vel staðsett einbýlishús 
við Tjarnarflöt í Garðabæ. Húsið er töluvert 
endurnýjað og er í góðu ástandi. Garður í 
suður. Verð 69 milj. Möguleiki á skiptum á 
ódýrari eign.  
Allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

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

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

Sumarhús

Álftanes
stórglæsilegt nýtt einbýli m. aukaíbúð á einstakri sjávarlóð.

Eldri borgarar

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

Skólavörðustígur 1-2ja herb
Góð íbúð í hjarta miðborgarinnar, björt 
og falleg 53 fm studióíbúð á annari hæð. 
Baðherbergið með  sturtu og góðri innréttingu. 
Stofan er með parketlögðu gólfi og eru stórum 
og björtum gluggum. Eldhús með fallegri ljósri 
innréttingu. Svalir. Inn af eldhúsinu er geymsla 
/ þvottaherbergi. . Húsið er vel útlítandi og 
hefur verið tekið í gegn að utan. 
Verð 16.0 Upplýsingar Jón Rafn sími 6955520

Sörlaskjól - Vesturbær
Falleg 68 fm íbúð með sérinngangi. Eldhús m. 
uppgerðri innréttingu. Stofa m. parket á gólfi.  
Rúmgott svefnherb. m.  stórum fataskáp.  Laus 
til afhendingar í sumar.  
V. 16,9 m.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Lynghólar 4ra herb. Sérhæð með bílskúr,
Opið hús

Sumarhús - Laugarvatn
Fallegt sumarhús í landi Snorrastaða 
Laugarvatni.  Eignin er staðsett við Stekká.  
Eignin stendur á 5000 fm eignarlandi og er 
m. heitu og köldu vatni ásamt rafmagni. Stofa 
og eldhús eru í opnu rými ásamt borðkrók. 
Til hliðar við bústaðinn hefur verið byggt 8,4 
fm gestahús.  
Verð 15,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Húsafell - vandað heilsárshús á 
góðu verði.
Fallegur mikið uppgerður ca 60 fm 
heilsársbústaður m. hitaveitu, rafm og vatni á 
einstakl. gróðursælum stað í Húsafelli.  Heitur 
pottur, stór verönd, mikill trjágróður, nýtt 
plastparket á öllum gólfum, kamína í stofu og 
fl. Gott verð 12,9 m. 
Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

4ra til 5 herbergja

Einbýlishús með bílskúr við 
Hlíðargerði
217 fm einbýlishús á frábærum stað í 
Gerðunum í ReVKk. Húsið skiptist í stórar 
stofur og rúmgott eldhús, 3-svefnh., sjón-
varpsrými, sólstofu, þvottarhús og geymslur. 
Húsið er á þremur hæðum og er í góðu 
ástandi. Góður nýlega standsettur bílskúr. 
Stór garður með verönd og skjólgirðingum. 
verð 49,8 milj. Möguleiki á skiptum á minni 
eign. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Skólagerði - Vesturbær Kópavogs
Fallegt parhús á tveimur hæðum með bílskúr, 
alls 159 fm.  Neðri hæð m. stóru eldhúsi 
ásamt búri einnig þvottahús og stór stofa.  Efri 
hæð með tveimur svefnherb. annað þeirra er 
sameinað úr tveimur.  Upphitað bílskúrsplan. 
V. 34,9 m.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Gulaþing - nýtt raðhús. á jaðarlóð 
við Heiðmörk.
Glæsilegt 240 fm raðhús á frábærum 
útsýnisstað með Heiðmörkina í bakgarð-
inum. Húið er fullbúið að innan sem utan,  
lóð ekki alveg frágengin. Verð 49,9 m. Skipti 
skoðuð á ód. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Gullsmári - með bílskúr.
Vorum að fá mjög góða ca 77 fm íbúð á 10 
hæð í þessu vinsæla húsi fyrir eldri borgara. 
Íbúð fylgir góður 30,4 fm bílskúr. Suður svalir. 
Ymiskonar þjónusta í boði fyrir fólk. 
V. 26,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 

Gvendargeisli sérhæð með stæði 
í bílag.
Mjög góð 129 fm íbúð á efstu hæð með sér 
inngangi í sérlega vel staðsettu húsi, íbúð fylgir 
gott stæði í þriggja bíla bílskýli. Mögul. að taka 
íbúð upp í kaupverð. V. 27,8 m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477

3ja herb

Sumarhús - Gott útsýni yfir 
Úlfljótsvatn.
Stórglæsilegt 150 fm sumarhús á eignarlandi 
við bakka Úlfljótsvatn, ómetanlegt útsýni 
yfir vatnið og einstaklega vel hönnuð eign 
m.a. með fimm svefnherbergjum, fjórum 
baðherbergjum og eldhúsi með tækjum, á 
gólfum eru vandaðar granítflísar.  
V. 42 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Óskað-eftir
• Vantar góða íbúð með fjórum svefnherbergjum fyrir 

aðila sem búinn era ð selja verð allt að 30 milj. 
Uppl. Veitir Heiðar í s:693-3356

• Vantar 4ra herb.  á jarhæð eða í lyftublokk í Grafarvogi,  
uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

• Hef kaupanda af sérbýli í Víkur, Borgar eða 
Staðarhverfi Grafarvogs, 
 uppl. Veitir Heiðar í s:693-3356

• Hef fjársterkan kaupanda af einbýlishúsi eða raðhúsi í 
Fossvogi, uppl. Veitir Heiðar í s:693-3356

• 2ja herbergja 103,105,108 Uppl. Jón Rafn 695 5520

• 3ja herbergja 101,103,104,105,107 
 Uppl. Jón Rafn 695 5520 

• Er m. þrjá aðila sem leita að Einb/rað/parhús í 
Garðabæ, Verðbil 35-40 millj.  Bein kaup.  Vantar þrjú 
hús, ákveðin kaup. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• 3-4ra herb íbúð m. útsýni í Sjálands eða 
Akralandshverfi Garðabæjar.  V. 30-35 millj. 
 Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• Í skiptum f. 160 fm íbúð í Hvörfunum Kóp m. góðu 
útsýni.  200 fm+ sérbýli í Kórahverfi, Hvörfum, Selás, 
Fossvogi V. 40-50 millj.  Uppl Jón Rafn S: 695-5520

• Sérbýli 30-40 millj. með ca. 60-75% áhvílandi lán.  
Rvík, Kópav. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• Sumarhús til flutnings 70-100 fm. 
 Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• 4ra herb í Víkurhverfi Grarfarvogs, bein kaup. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• Vantar allar tegundir sumarhúsa á skrá, skoða allar 
helgar Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• Einbýli ca. 280 fm+ í Kóp, Garðab, Hafnarfj. 4-6 
svefnherb.  Gott útsýni. Bein kaup. 
 Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• 3-4ra herb íbúð í Sóltúni. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

• Parhús, raðhús í Grafarvogi/Grafarholt.
 Uppl. Bárður S: 896-5221

• 3-4ra herb íbúð í Fossvogi, vesturbæ eða Háaleitishv. 
Fjársterkur kaupandi. Uppl. Bárður S: 896-5221

• Raðhús í Fossvogi eða Bústaðahverfi,
 Uppl. Bárður S: 896-5221

• Einbýli í Fossvogi, Gerðum eða Vesturbæ, 
Uppl. Bárður S: 896-5221

2ja herb

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

Sérbýli

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

Fjólugata – Sérhæð
Falleg 152 fm eign.  Þrjú svefnherbergi, 
stór stofa og eldhús með borðkrók.  Eignin 
endurnýjuð að hluta.  
V. 46 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Breiðahvarf – Einbýli

Stórglæsilegt 321 fm einbýli á tveimur 
hæðum ásamt stórum bílskúr.  Eignin er 
með alls 7 svefnherbergjum og tveimur 
baðherbergjum ásamt gestasnyringu.  
Stór stofa á efri hæð ásamt opnu eldhúsi með gæða innréttingu og tækjum, granít í 
borðum.  Mjöt gott útsýni yfir til Elliðavatns frá stofu og einnig er útgengt á svalir þaðan.  
Hjónaherbergi er m. sér baðherbergi ásamt fataherbergi en frá herberginu er útgengt á 
stórar svalir þar sem gert er ráð f. heitum potti m.a.  Fullkomið hitastýringakerfi er í húsinu 
en um gólfhita er að ræða.  Einnig er vandað ljósastýrikerfi.  Allar innréttingar sérsmíðaðar.  
Eign fyrir vandláta.  V. 115 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús - Flúðir 
68 fm sumarhús m. þremur 
svefnherbergjum ásamt svefnlofti.  
Frábært útsýni á palli þar sem er einnig 
heitur pottur. Svefnloft er rúmgott og 
gæti rúmað 6-8 einbreiðar dýnur. Sér 
aðgangur er að rúmgóðri útigeymslu frá 
palli.  Hitaveita og rafmagn í húsi. 
V. 19,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
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Sæviðarsund-4ra herb. 
Góð 114,5 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð 
að meðtöldu 10 fm útleiguherbergi 
og sér geymslu í kj.  Björt stofa 
með útgengi svalir til suðausturs.  
3  herbergi. Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Sér stæði í upphituðu bílskýli. 
Leikvöllur beggja vegna við húsið. 
Stutt í alla þjónstu. Verð 22,7 millj.

Marteinslaug- 5 herb.
Falleg og vel skipulögð 137,4 fm 5 
herb. íbúð á jarðhæð að meðt. sér 
geymslu og stæði í bílskýli. Íbúðin er 
innréttuð á vandaðan og smekklegan 
hátt. Lagt fyrir síma/tölvu og sjónvarpi í 
öll svefnherbergi. Glæsilegur um 35 fm 
sólpallur með lýsingu. Stutt í græn svæði, 
skóla og leikskóla. Verð 35,9 millj.

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

  Klapparstígur 5a. 
Útsýnisíbúð á efstu 
hæð.

OPIÐ HÚS Á  
MORGUN,ÞRIÐJUDAG 
FRÁ KL. KL. 17.30 
– 18.00 
Glæsileg  2ja – 3ja herb.  
„penthouse“ íbúð á 5. hæð 
ásamt sér stæði í bílgeymslu.  
Íbúðin er öll mjög björt og opin 
og lofthæð mikil á efri hæð.  
Vandaðar innréttingar og parket 
á gólfum.  Gott útsýni er úr stofu 
og eldhúsi í átt að Hörpu og 
höfninni. Litlar suðursvalir út af 
stofu. Sér geymsla í kjallara. Sér 
stæði í bílageymslu.  Húsvörður. 
TILVALIN ÍBÚÐ FYRIR PAR EÐA 
EINSTAKLING.  

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

Nesvegur. 
Fallegt, afar vandað og vel skipulagt 238,1 fm 
einbýlishús auk 29,0 fm stakstæðs bílskúrs. 
Gólfsíðir gluggar eru á stórum hluta neðri hæðar 
og er því húsið mjög bjart og skemmtilegt. Stórar 
stofur með arni. Eldhús með borðaðstöðu í 
alrými. Sjónvarpshol með ofanbirtu og arni. 4 
svefnherbergi, en teikningar bjóða upp á fleiri. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. Harðviður er í 
gluggum og útihurðum. Tvennar svalir og ræktuð 
lóð með verönd til suðurs. Verð 75,0 millj.

Espigerði- útsýnisíbúð 
með tvennum svölum
135,4 fm. íbúð á 8. og 9. hæð  með 
tvennum svölum auk sér stæðis 
í lokaðri bílageymslu. Bjartar og 
rúmgóðar stofur með arni, rúmgott 
eldhús með góðri borðaðstöðu, 
sjónvarpshol og 3 herbergi.  Húsvörður. 
Glæsilegt útsýni út á sundin, að 
Esjunni, Bláfjöllum og víðar. Laus til 
afhendingar strax. Verð 31,9 millj.

Álfheimar
Fallegt og vel skipulagt 196,9 fm 
raðhús með sér 3ja herb. endurnýjaðri 
aukaíbúð í kjallara. Aðalíbúðin skiptist 
m.a. í eldhús, samliggjandi stofur og 
3 rúmgóð herbergi. Auðvelt er að 
gera innangengt milli íbúða. Einstök 
staðsetning miðsvæðis með útsýni 
yfir Laugardalinn. Göngufæri í grunn- 
og menntaskóla og þjónustu. 3 sér 
bílastæði. Verð 48,9 millj.

Tjarnarstígur 
– Seltjarnarnesi
Mikið endurnýjað um 200,0 
fm.einbýlishús á tveimur hæðum 
á sunnanverðu Seltjarnarnesi. 
Nýlega endurnýjað eldhús og 
baðherbergi, rúmgóðar stofur og 
sólskáli með útsýni til sjávar og 2 
svefnherbergi auk fataherbergis. 
Frábær staðsetning.  
Verð 56,9 millj. 

Laxatunga-
Mosfellsbæ
Fallegt og nýlegt 137 fm 
einbýlishús auk 37,7 fm bílskúrs 
í Mosfellsbæ. Rúmgóð stofa 
með útgengi á lóð, eldhús með 
fallegri viðarinnréttingu og 3 
svefnherbergi í svefnálmu auk 
forstofuherbergis. Hiti í gólfum. 
Geymsla /herbergi í bílskúr. Verð 
46,8 millj.

Kaldalind-Kópavogi
Glæsilegt 223,0 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum með innb. 26,6 fm bílskúr . Stórar stofur 
með útgangi á svalir til vesturs og norðurs. Þrjú 
stór svefnherbergi. Eldhús með vönduðum 
innréttingum og góðri borðaðstöðu. Aukin 
lofthæð er í húsinu og innfelld lýsing er í 
loftum. Harðviðir eru í gluggum og útihurðum. 
Falleg ræktuð lóð með miklum veröndum 
og grjóthleðslum. Vel staðsett eign á góðum 
útsýnisstað. Verð 69,0 millj.

Markarfl öt- Garðabæ
Afar vel staðsett 214,7 fm einbýlishús á einni 
hæð með innb. tvöf. bílskúr. Húsið skiptist 
í forstofu með fataherbergi, hol, arinstofu 
með útgangi á verönd til suðurs, rúmgóða 
setustofu/borðstofu, eldhús, 5 svefnherbergi 
og baðherbergi. Húsið stendur innst í götu 
á 1.450 fm lóð. Útsýni að Heiðmörkinni og 
að Reykjanesfjallgarði. Verð 59,0 millj.

SÉRBÝLI

4RA HERB. OG STÆRRI

2JA HERB.
Logafold
Góð 59,8 fm íbúð 
á jarðhæð með 
suðurverönd auk sér 
geymslu á hæðinni á 
þessum eftirsótta stað 
í Grafarvogi. Frábært 
útsýni úr stofu.  Stutt í 
verslun, sundlaug, skóla, 
leikskóla o.fl.
Verð 15,9 millj.

Vættaborgir.
Vandað og vel skipulagt 174,0 
fm. parhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 27,4 fm. 
bílskúr.  Rúmgott eldhús, stórar 
stofur og 3 herbergi. Útsýni úr 
stofum til sjávar og að Esjunni. 
Tvær verandir við húsið og stórar 
svalir til austurs. Hiti í innkeyrslu 
og stéttum. Skipti möguleg á 3ja 
herb. íbúð á svipuðum slóðum. 
Verð 46,9 millj.

ELDRI BORGARAR.

Blikanes-Garðabæ 
Glæsilegt 265,0 fm einbýlishús á einni og hálfri hæð með innb. einföldum bílskúr á þessum eftirsótta stað á sunnanverðu Arnarnesinu. Húsið 
var mikið endurnýjað árið 2005 á vandaðan hátt og skiptist m.a. í samliggjandi bjartar stofur, 4 svefnherbergi, stórt eldhús með miklum hvítum 
sprautulökkuðum innréttingum og 2 baðherbergi. Hús að utan endurnýjað. Falleg ræktuð lóð sem hefur verið mikið endurnýjuð m.a. hellulögn 
og lýsing.  Stór ný verönd með heitum potti.

Hrísmóar-
Garðabæ
Góð 83,4 fm. íbúð á 4. 
hæð auk yfirbyggðra 
hornsvala með gólfhita og 
stæði í bílageymslu. Eldhús 
með góðum borðkrók, 2 
herbergi, sjónvarpshol og 
stofa/borðstofa. Stutt í alla 
þjónustu, heilsugæslu og 
skóla. Verð 25,8 millj.

Gulaþing- Kópavogi
Einbýlishús með útsýni til allra átta og glæsilegu útsýni yfir Elliðavatn. Nýtt og glæsilegt 357 fm einbýlishús á tveimur hæðum, hannað af 
Baldri Ó. Svavarssyni arkitekt.  Eignin er innréttuð á vand aðan og smekklegan hátt og skiptist m.a. í stórt eldhús, stofu með arinstæði, borðstofu, 
48 fm. hjónaherbergissvítu með fataherbergi og baði, tvö svefnherbergi, skrifstofu, sjónvarpsherbergi og tvö baðherbergi.  Sérsmíðaðar 
innréttingar og sérhönnuð lýsing. Vandaðar flísar og parket á gólfum. Gólfhitakerfi er á öllu húsinu. Tvennar svalir, útsýnissvalir í austur yfir 
Elliðavatn og stórar suðvestursvalir frá eldhúsi, stofu og baðherbergi. Húsið verður afhent í núverandi ástandi, fullbúið að innan, en ófrágengið 
að utan. Möguleiki er þó að fá  eignina afhenta fullbúna að innan sem utan.

EIGNARLÓÐIR SKAMMT FRÁ ÞINGVÖLLUM
Lóðirnar eru um 1,0 ha. hver og eru með frábæru 

útsýni  yfir náttúruperluna Þingvöll.
Nánari uppl. á skrifstofu.

Skildinganes.
Fallegt 214,3 fm. einbýlishús á einni 
hæð með innb. bílskúr á þessum 
eftirsótta stað í Skerjafirðinum. 
Eignin skiptist m.a.  í samliggjandi 
rúmgóðar stofur, arinstofu, 
eldhús með þvottaherbergi innaf, 
sjónvarpsstofu, 3 herbergi (4 á 
teikningu) og baðherbergi auk gesta 
snyrtingar. 640,0 fm eignarlóð. Hiti 
í innkeyrslu og stéttum fyrir framan 
hús. Verð 73,9 millj.

3JA HERB.

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

Ásholt
Góð 47,7 fm 2ja herb.  
íbúð á 6. hæð  ásamt 
stæði í bílageymslu í góðu 
lyftuhúsi miðsvæðis í 
Reykjavík. Svalir út af stofu 
og eldhúsi. Húsvörður. 
Skemmtilegur bakgarður. 
Íbúðin er laus til 
afhendingar strax. Verð 
19,9 millj. 

Kirkjulundur – Garðabæ. 
2ja herb. íbúð.
Góð 68,6 fm. 2ja herb. íbúð á 
neðri hæð ásamt sér geymslu og 
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist 
í forstofu, gang, eitt svefnherbergi, 
eldhús, stofu/borðstofu með útgangi 
á svalir í suðvestur og baðherbergi. 
Þvottaaðstaða er á baðherbergi. Stutt í 
þjónustu. VERÐTILBOÐ

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

Leifsgata-  með 
bílskúr. 
Falleg 91,1 fm  íbúð á 
1. hæð auk geymslu í 
kjallara.  Íbúðin skiptist í 
forstofu/hol, eldhús með 
nýlegri innréttingu og góðri 
borðaðstöðu, 3 herbergi og 
flísalagt baðherbergi.
Verð 24,9 millj.

Freyjugata- 3ja 
herb.
69,2 fm endurnýjuð 3ja 
herb. íbúð með sérinngangi í 
Þingholtunum.Íbúðin skiptist 
í forstofu/gang, eldhús með 
nýlegri innréttingu, 2 herbergi 
og endurnýjað baðherbergi 
auk geymslu. Baklóð með 
timburverönd. Verð 19,5 millj.

Vesturgata.
68,9 fm íbúð á 3.hæð 
auk 8,1 fm sér geymslu 
í húsi eldri borgara 
við Vesturgötu. 
Þjónustumiðstöð á vegum 
Reykjavíkurborgar auk 
sameiginl. matsalir og 
mötuneytis. Laus til 
afhendingar strax. 
Verð 22,5 millj.

Grandavegur – 2ja herb. 
Laus strax.
73,6 fm  íbúð á 4. hæð auk sér geymslu í 
kjallara. Yfirbyggðar opnanlegar svalir til 
suðausturs. Gólfsíður gluggi í stofu. Fallegt 
útsýni úr íbúðinni út á sundin, að Esjunni 
og Akrafjalli. Þvottaaðstaða á baðhebergi. 
Húsvörður og sameiginlegur matsalur á 10. 
hæð.  Á jarðhæð er sameiginlegur líkam-
sræktarsalur, gufubað og heitir pottar á 
lóð.  Verð 19,5 millj.

OPIÐ
 H

ÚS
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Fallegt einbýlishús á tveimur 
hæðum á mjög góðum stað. 
Húsið er 290 fm að stærð með 
bílskúrnum. Talsvert endurnýjað 
hús. 5-6 svefnherbergi. 
Endurnýjað eldhús. Parket og 
flísar. Góð afgirt timburverönd 
til suðurs. Mjög eigulegt hús. 
Laust strax, lyklar á skrifstofu. 
V. 74,0 m. 6622

Viðjugerði 8 - fallegt hús

300 fm einbýli á góðum stað í Fossvogi ásamt bílskúr. Húsið stendur á stórri og gróinni lóð. 
Örstutt er í skóla, leikskóla og íþróttaheimilið.  Búið er að grafa út allan kjallaran og mjög 
auðvelt er að setja fleiri glugga á hann og fjölga svefnherbergjum.  Eigninni fylgja tveir bílskúrar.  
V. 65 m. 6919

Góð og vel skipulögð 4ra herbergja 100 fm íbúð á 1. hæð. Tvö svefnherbergi og tvær stofur en 
auðvelt er að hafa þrjú svefnherbergi, stofurnar eru rúmgóðar og bjartar. Úr barnaherbergi eru 
svalir til norðurs. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00. V. 19,9 m. 6640

Grettisgata 75 - vel skipulögð

Auðarstræti 9 - neðri sérhæð

Tómasrarhagi - neðri sérhæð

Einstaklega vandað og fallegt 315 fm einbýlishús innst í botnalanga á útsýnisstað við Þingasel í 
Reykjavík. Aðkoman að húsinu er sérstaklega góð með nægum bílastæðum. Einkahlutafélag er 
utan um eignina með mjög hagstæðum lánum. Einföld og þægileg kaup.  6632

Þingasel - Einstaklega vandað einbýlishús

Glæsileg 138,9 fm neðri sérhæð á mjög eftirsóttum stað, ásamt 24,6 fm bílskúr, samtals 
163,5 fm. Hæðin skiptist í forstofu, hol, snyrtingu, eldhús, tvær samliggjandi vinkilstofur, þrjú 
svefnherbergi og baðherbergi.  Stórar suðursvalir eru út af stofunni en einnig eru austursvalir út 
af svefngangi.  V. 43,0 m. 6591

Sundlaugavegur 37 fjórar íbúðir og 
bílskúr.
Um er að ræða fjögurra íbúða 317,1 fm hús 
ásamt sérstæðum 49,0 fm tvöföldum bílskúr, 
samtals 366,1 fm. Húsið er reisulegt hús 
byggt árið 1935 sem einbýlishús og stendur 
á stórri lóð sem er 1.971,0 fm steinsnar frá 
Laugardalslaug. Lóðin er gróin og með háum 
trjám. Bílskúr var byggður á lóðinni árið 1984 
og í kjölfarið hefur húsið verið endurnýjað að 
talsverðu leiti, m.a. þak og gluggar.
 V. 75,0 m. 6189

Miðbraut - einbýli - byggingarlóð. 
Fallegt 68,8 fm steinsteypt einbýlishús á einni 
hæð ásamt 40,5 fm bílskúr. Húsið stendur 
á 860 fm lóð og er möguleiki að byggja 
parhús á lóðinni. Húsið er klætt að utan og 
virðist í ágætu standi og hefur verið talsvert 
endurnýjað. Laust lyklar á skrifstofu.  
V. 37,9 m. 6615

Laugarásvegur - vel staðsett
Mjög gott og vel staðsett 269,5 fm einbýlishús 
við Laugarásveg í Reykjavík. Húsið er á 
tveimur hæðum og er glæsilegt. Húsið er að 
mestu í upprunalegu ástandi að innan. Góðar 
útsýnissvalir og fallegur garður. Húsið er laust 
nú þegar.  V. 79,0 m. 6611

Sævangur - glæsilegt hús
Glæsilegt einbýlishús í hrauninu. Húsið er 
á þremur pöllum. Á miðpalli er forstofa, 
hol, eldhús, sjónvarpsstofa, borðstofa og 
dagstofa með arni auk snyrtingar. Á efri palli  
er hol, baðherbergi, fjögur svefnherbergi  
og fataherbergi.  Á neðsta palli er bílskúr, 
rúmgott þvottahús og geymsla. Lóðin er 
falleg. V. 58,5 m. 6405

Brekkugerði - vel hannað
Fallegt og vel hannað 231,8 fm einbýli á einni 
hæð teiknað af Sigvalda Thorðarsson arkitekt. 
Húsið upprunalegt að inna og skiptist í stofu, 
borðstofu, eldhús, baðherbergi,  fimm herbergi 
og fl. Garður til suður og stutt í alla þjónustu.
V. 65,0 m. 6594

Jórusel 24 - vel við haldið einbýli.
Mjög gott og vel skipulagt einbýlishús á þrem 
hæðum.  Húsið stendur hátt og með miklu 
útsýni. Góður garður með pöllum.  Innbyggður 
bílskúr, fjögur herbergi, stór stofa og tvennar 
svalir. V. 52 m. 6574

Safamýri - einstakt einbýlishús
Fallegt og vel staðsett 300 fm einbýlishús sem 
er á þremur hæðum með glæsilegri aðkomu. 
Húsið er teiknað af Gunnari Hanssyni arkitekt 
og ber húsið sterk höfundareinkenni hans. 
Garðurinn er gróinn og til suðurs og er góð 
aðkoma og bílastæði. V. 69,0 m. 6551

Erluás 38 - glæsileg eign
Glæsilegt 253 fm einbýlishús á góðum 
útsýnisstað við Erluás í Hafnarfirði. Mjög falleg 
lóð er við húsið sem fékk viðurkenningu árið 
2005. Einstaklega vandað hús sem vert er að 
skoða. Húsið er til afhendingar strax. 
V. 58,0 m. 6519

Traðarland - Fossvogur

Falleg 115,5 fm fimm herbergja neðri sérhæð með sérinngangi og suðursvölum á þessum vinsæla 
stað í Norðurmýrinni. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, tvær saml. stofur, þrjú svefnherbergi, eldhús 
og bað. Af svölum eru tröppur í glæsilegan garð. Búið er að endurnýja skólp og drenlagnir hússins 
og raflagnir í íbúð. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 – 18:00 V. 31,9 m. 6626

OPIÐ
 H

ÚS

Vel staðsett 217,9 fm 
einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. Húsið 
stendur á stórri hornlóð í 
fallegri götu. Garðurinn er 
gróinn og fallegur með stígum 
og skjólgóðri verönd. Stutt er í 
alla þjónustu, leikskóla, skóla 
og íþróttastarfsemi.  
Óskað er eftir tilboðum. 6389

Grundarland - Fossvogur

Glæsilegar 3ja, 4ra og 5 
herbergja íbúðir sem verða 
afhentar  fullbúnar (án 
gólfefna). Stærðir eru frá 
ca 135 - 175 fm. Vandaðar 
innréttingar og allur frágangur 
til fyrirmyndar. Gert er ráð fyrir 
mikilli innfelldri halógenlýsingu. 
Fataherbergi og tvö 
baðherbergi í flestum íbúðum. 
Lyftuhús. Bílageymsla. 4998

Stóragerði 42-44 - glæsilegar lúxusíbúðir

Skúlagata - 60 ára og eldri
Falleg og björt 62,9 fm tveggja herbergja 
íbúð á fjórðu hæð við Skúlagötu fyrir 60 ára 
og eldri, fallegt útsýni yfir sundin og vestur 
yfir borgina. Sér bílastæði í bílageymslu fylgir 
íbúðinni. V. 18,5 m. 5990

Hrauntunga 24 - mikið endurnýjað
Mjög gott, vel skipulagt og mikið endurnýjað 
191 fm einbýlishús á einni hæð í suðurhlíðum 
Kópavogs. Stórar stofur með arin, 4 
svefnherbergi og bílskúr. Húsið er endahús í 
botnlanga. Góð aðkoma og næg bílastæði. 
V. 49,5 m. 6584

Barðavogur - einbýli á einni hæð
Fallegt, vel viðhaldið og mikið endurnýjað 
112,4 fm einbýlishús við Barðavog. Húsið 
er byggt úr timbri og er á einni hæð, innst í 
botnlangagötu. Fjögur svefnherbergi. Húsið 
hefur fengið mjög gott og mikið viðhald. Lóð í 
mikilli rækt. Hús með sögu. V. 39,0 m. 6623

OPIÐ
 H

ÚS

Eldri borgarar

Vesturgata - fyrir eldri borgara
Falleg 2ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu 
lyftuhúsi fyrir eldri borgara í góðum 
þjónustukjarna í vesturbænum. Mikil og 
góð þjónusta m.a. hægt að kaupa mat, 
hárgreiðsla , heilsugæsla , samkomusalur og 
fl. Laus strax V. 14,4 m. 6597

Kirkjulundur  - laus fljótlega.
Falleg mjög vel skipulögð 72,0 fm íbúð á 
2.hæð (jarðhæð) í mjög góðu húsi sem er fyrir 
eldri borgara við Kirkjulund í Garðabæ. Stutt í 
mjög góða þjónustu. Stæði í bílageymslu fylgir. 
Mjög góð sameign.  V. 21,5 m. 5909

Kvistaland 18 - glæsilegt einbýli
Einstaklega glæsilegt einbýli á einni hæð 
neðst í Fossvoginum.  Húsið er staðsett 
fyrir ofan götu á stórri lóð. Hús og lóð hafa 
verið nýlega endurnýjað á mjög fallegan og 
smekklegan hátt.  Allar innréttingar í húsinu 
eru sérsmíðaðar. Lóðin er einstaklega vel 
heppnuð og viðhaldslítil með hellulagðri 
verönd, skjólgirðingum úr harðvið og stígum. 
Óskað er eftir tilboðum 4442

Einbýli

Víkurströnd - Seltjarnarnes
Vel staðsett 287,1 fm einbýlishús, hæð og 
hálfur kjallari með innbyggðum bílskúr. Húsið 
er forsteypt og byggt árið 1981. Fallegt vestur 
útsýni er úr stofu. Á neðri hæðinni er rúmgóð 
tveggja herbergja íbúð með sér inngangi. 
V. 69,5 m. 6603
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Digranesvegur - jarðhæð
Mjög góð 2ja herbergja 55 fm íbúð á 
jarðhæð í nýlegu húsi við Digranesveg í 
Kópavogi. Góð hellulögð verönd til suðurs er 
út frá stofu. Húsið er byggt árið 2005. 
V. 16,9 m. 6620

Efstaleiti - góð útsýnisíbúð - gott verð
Rúmgóð og björt 3ja herbergja 137,4 fm 
útsýnisíbúð á 4. hæð (efstu)í þessu góða 
lyftuhúsi. Stæði í bílageymslu. Íbúðinni 
fylgir aðgengi að sundlaug, heitum pottum, 
gufubaði og fl. Húsvörður er í húsinu. Gott 
útsýni. V. 39,0 m. 6281

Blásalir - glæsilegt útsýni
Einstaklega vönduð 4ra herbergja 
útsýnisíbúð á 2. hæð við Blásali í Kópavogi. 
Íbúðin skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, búr/þvottaherbergi, 
stofu og yfirbyggðar svalir.  Húsvörður er í 
húsinu. Stæði í bílageymslu fylgir. 
V. 27,9 m. 6607

Flétturimi - sérverönd
Góð 118,4 fm fjögurra herbergja íbúð á 1.hæð 
með bílastæði í opnu bílskýli. Hellulagðar 
verandir úr eldhúsi og stofu. Íbúðin skiptist 
í stórt hol, þrjú rúmgóð herbergi, gang, 
baðherbergi, eldhús með borðkrók, stofu og 
geymslu í kjallara. 
 V. 26,2 m. 6631

Raðhús

 4ra-6 herbergja

 3ja herbergja

Sumarhús og jarðir

Hæðir

Vesturbrún 31 - vel staðsett
Einstaklega gott og vel staðsett 230 fm 
parhús á tveimur hæðum við Vesturbrún 
í Reykjavík. Lóðin er afgirt til suðurs með 
hellulagðri verönd og heitum potti. 
V. 58,0 m. 6619

Hringbraut  - töluvert endurnýjað
Parhús samtals 187,8 fm sem er kjallari, 
hæð og ris með bílskúr á ágætum stað í 
Vesturbænum. Húsið hefur verið talsvert 
endurnýjað m.a. eldhús og fl. Laust strax.  
V. 29,9 m. 6557

Reynigrund 5 - vel skipulagt
Mjög gott og vel skipulagt 126,6 fm raðhús á 
tveimur hæðum við Reynigrund í Kópavogi. 
Fallegur garður með stórri timburverönd til 
suðurs. Stutt í leikskóla og grunnskóla. Sér 
bílastæði er fyrir framan húsið og fleiri við gafl 
þess. Bílskúrsréttur. V. 35,0 m. 6588

Langholtsvegur - endaraðhús
Mjög gott og vel skipulagt 220,5 fm 
endaraðhús á þremur hæðum. Innbyggður 
bílskúr er á jarðhæð og fallegur gróinn garður 
er til suðurs. Húsið er í góðu standi og hefur 
töluvert verið endurnýjað.  V. 49,9 m. 6586

Kambasel - miklir möguleikar
Fallegt raðhús á 2.hæðum með möguleika á 
að opna upp í risloft. Mjög góð staðsetning 
. 4-5 svefnherb.tvö baðherbergi. Góðar 
innréttingar. Parket. Stór suðvesturverönd 
afgirt. Góð aðkoma.  V. 39,5 m. 6564

Snorrabraut - sérhæð
Vel skipulögð og björt 5 herbergja 108,5 fm 
sérhæð í góðu húsi við Snorrabraut, auk 17,2 
fm bílskúrs, sér bílastæði fyrir framan skúrinn.  
Þrjú rúmgóð herbergi, tvær stofur. 
V. 28,9 m. 6644

 Atvinnuhúsnæði

Steinhella - langtíma leigusamningur
Nýlegt fullbúið 2612 fm atvinnuhúsnæði í langtímaleigu. Góður fjárfestingarkostur.  Húsið 
stendur á 6319 fm afgirtri lóð að hluta til. Leigusamningur til 10 ára.
V. 260,0 m. 6065

Borgartún - verslun eða skrifstofur
Velstaðsett 321,3 fm skrifstofu eða verslunar húsnæði á jarðhæð ásamt vörugeymslu í 
kjallara á fínum stað við Borgartúnið. Húsið er að sjá í ágætu standi og aðkoma er góð.  V. 
40,0 m. 6576

Furugerði -  til leigu eða sölu
Hér er um að ræða mjög gott húsnæði sem skipt er í tvær einingar.  Húsnæðið hefur 
verið nýtt undir hárgreiðslustofu og heilbrigðisþjónustu. Húsnæðið er vel staðsett í grónu 
íbúðarhverfi og hentar því undir hvers kyns skrifstofu -og þjónustustarfsemi. Næg bílastæði.  
6339

 2ja herbergja

Ljósavík - hæð með sérinngangi
Mjög góð hæð með sérinngang og stóra 
timburverönd út frá stofu. Hæðin er skráð 
117,7 fm og bílskúrinn 28,6 fm.
 V. 31 m. 6187

Hæð á Högunum
Ákveðinn kaupandi leitar að sérbýli í 
Vesturborginni eða nágrenni í skiptum 
fyrir 121 fm sérhæð ásamt 30 fm bílskúr í 
Vesturbænum.  Þorleifur St. Guðmundsson 
veitir nánari upplýsingar.  6015

Eiðistorg - stór og rúmgóð
Opin og björt 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 
vel staðsettu lyftuhúsi. Einstakt útsýni er úr 
íbúðinni yfir Faxaflóasvæðið.   V. 39,9 m. 6636

Ánanaust - rúmgóð íbúð
2ja herbergja 78,3 fm íbúð á 3.hæð í 
nýlega endurnýjuðu lyftuhúsi á frábærum 
stað í vesturborginni. Íbúðin er í enda og 
snýr til norðurs og austurs, norðursvalir 
með glæsilegu útsýni út á sjóinn. Íbúðin 
var endurnýjuð fyrir örfáum árum síðan á 
smekklegan hátt. Glæsilegt útsýni.  
V. 18,9 m. 6633

Kársnesbraut 139 - efri hæð
Efri 97,0 fm hæð í tvíbýli auk 32 fm bílskúrs 
á fallegum útsýnisstað í vesturbæ Kópavogs. 
Húsið stendur á stórri lóð. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 21,0 m. 6439

Álhólsvegur - allt að 4 svefnherb.
Góð 3ja herbergja íbúð með auka herbergi í 
kjallara og rúmgóðri geymslu. Fallegt útsýni 
er úr íbúðinni til norðurs. Í kjallara er aðgengi 
að snyrtingu. Íbúðin er laus til afhendingar 
strax. V. 18,5 m. 6438

Klapparhlíð -  með verönd
Falleg mjög vel skipulögð 3ja herbergja 
74,6 fm íbúð á jarðhæð með stórri afgirtri 
timburverönd í nýlegu húsi í Mosfellsbæ. 
Sérinngangur. 2 svefnherbergi, parket. Góðar 
innréttingar. Örstutt í grunnskóla og einnig er 
glæsileg sundlaug og íþróttaaðstaða á sama 
stað. V. 18,9 m. 6645

Langalína 34 - einstök útsýnisíbúð 
Stórglæsileg 148,6 fm íbúð sem er sérstaklega 
vönduð og á efstu hæð með mikilli lofthæð 
og stórum gluggum. Marmari og parket á 
gólfum og vandaðar innréttingar.  Stæði fylgir 
í lokaðri bílageymslu. Frábær staðsetning við 
sjóbaðströndina í Sjálandshverfinu. Húsið 
stendur vestast á tanganum og er útsýnið 
óskert. Eign fyrir vandláta. V. 59,9 m. 6324

Ánanaust - lyftuhús
3ja herbergja 92,7 fm íbúð á 3.hæð í nýlega 
endurnýjuðu lyftuhúsi á frábærum stað í 
vesturborginni. Íbúðin snýr inn í garðinn og 
er með suðursvölum. Íbúðin var endurnýjuð 
fyrir nokkrum árum. 2 herbergi. Hvítar 
fallegar innréttingar. Laus strax.  
V. 21,9 m. 6634

Andrésbrunnur - efsta hæð
Vönduð og mjög vel skipulögð 3ja herbergja 
95,9 fm íbúð á 3.hæð (efstu) í fallegu 
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu (3ja bíla). 
Glæsilegt norðurútsýni. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni. Sérþvottahús. Suðursvalir.  V. 
22,5 m. 6548

Veghús 27A - með bílskúr
Falleg velskipulögð 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í mjög góðu fjölbýli ásamt bílskúr. 
Stór timburverönd í suður fylgir eigninni. 2 
góð svefnherbergi, endurnýjað eldhús. Góð 
staðsetning.  V. 22,9 m. 5333

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

Tjarnarmýri
Tveggja herbergja 61,1 fm íbúð á jarðhæð 
á þessum vinsæla stað. Sérverönd. Stæði í 
bílageymslu. Hús nýviðgert og málað. 
V. 18,7 m. 6627

Hamraborg - 4. hæð
3ja herbergja 58 fm íbúð á 4.hæð með 
stórum suður svölum. Íbúðin er 2ja 
samkvæmt teikningu en eldhúsið hefur verið 
fært fram í hol. V. 15 m. 6536

Laugavegur - bakhús
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð 
í fallegu bakhúsi við Laugaveg. Aðkoma í 
gegnum læsanlegt hlið í porti. Stutt í verslun 
og alla þjónustu. Húsið er nýlega málað og 
endurnýjað skólp. V. 13,9 m. 6527

Sumarhús við Þingvallavatn
Fallegt 56,5 fm sumarhús á 
eignarlandi með verönd og heitum 
nuddpotti. Útsýni er til vesturs 
yfir Þingvallavatn. Húsið er byggt 
árið 1996 og skiptist í forstofu, 
baðherbergi, stofu, eldhús, þrjú 
svefnherbergi og geymsluhús.  
V. 15,5 m. 6612

Skrifstofuhæð við Arnarhól til leigu
Til leigu vönduð skrifstofuhæð á 5. hæð í lyftuhúsi við Hverfisgötu 6. Um er að ræða alla 
hæðina sem er 253 fm brúttó og skiptist í átta skrifstofuherbergi, skjalageymslu, kaffistofu, 
snyrtingar, móttöku og eitt fundarherbergi. Hæðin er laus nú þegar. 
Allar nánari uppl. veita Sverrir eða Hilmar.  6605

Vatnagarðar
Um er að ræða mjög gott 
og vel staðsett iðnaðar 
og skrifstofuhúsnæði við 
Vatnagarða í Reykjavík. Mjög 
góðir möguleikar að skipta 
upp húsnæðinu sem skiptist 
í þrjú samliggjandi misstórar 
einingar. V. 173,8 m. 6590

Ögurhvarf - miklir möguleikar
Nýtt 2695,7 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð 
á góðum stað í Kópavogi.  Fjöldi bílastæða. 
Húsnæðið er að mestu einn geymur með 
bæði góðum innkeyrsludyrum bakatil og 
góðum gluggum þar sem aðkoma að húsinu 
er. Hitalagnir í ílögðu gólfi.  V. 200 m. 6598

Hvaleyrarbraut - glæsilegt
Einstaklega vandað og snyrtilegt 698,2 fm 
iðnaðarhúsnæði við Hvaleyrarbraut 27 í 
Hafnarfirði. Húsnæðið sem er að grunnfleti 
samtals 630 fm að stærð auk tveggja 
millilofta og er annað þeirra skráð 68,2 fm en 
hitt er óskráð. Fimm góðar innkeyrsluhurðar. 
Malbikað og upphitað bílaplan. V. 79,0 m. 
6235

Skipholt - 
verslunareining
Verslunarhúsnæði á einni 
hæð á góðum stað við 
Skipholtið. Húsnæðið er 
skráð 65,2 fm að stærð og 
er að mestu einn salur með 
kerfisloftum og góðri lýsingu. 
Innaf er salernisaðstaða og 
gangur ásamt bakinngangi. 
Laust strax. V. 9,9 m. 6635
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Árkvörn – Bílskúr
Sérlega falleg 3ja herbergja 80 fm íbúð á jarðhæð 
ásamt bílskúr. Parket, fallegar innréttingar, sérgarður 
með timburverönd og skjólveggjum. 
Toppeign á eftirsóttum stað. Verð 26,9 millj.

Starengi
Falleg 3ja herbergja 84 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) 
í snyrtilegu nýlegu 2ja hæða fjölbýli. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar. Gengið úr stofu í afgirta 
sérlóð með verönd í suður. Sér inngangur. 
Þvottahús í íbúð. Stutt í alla þjónustu. Verð 21,8 millj.

Kristnibraut – 4ra herbergja
Glæsileg 129.8 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð (efstu) 
í litlu fjölbýlishúsi, ásamt stæði í bílgeymslu. 
Verð 29,8 millj.

Eyjabakki – 3ja herbergja
Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 
1. hæð í mikið endurnýjuðu fjölbýli. Parket. 
Endurnýjað eldhús. Búið er að klæða blokkina að utan, 
skipta um gler, yfirfara þak og þakrennur, einnig nýtt 
dren. Falleg eign í góðu standi. Verð 19,6 millj.

Veghús – 4ra herbergja
Glæsileg 4ra herbergja 106 fm íbúð á 2. hæð í 3ja hæða 
fjölbýli. Gegnheilt parket. Stór stofa. 3 svefnherbergi. 
30 fm svalir og flottar innréttingar. 
Sérlega björt og falleg eign. 
Verð 25,9 millj.

Eiðistorg – 5-6 herbergja
Vorum að fá í einkasölu glæsilega 135 fm 5 til 6 herbergja 
íbúð á 2 hæðum á þessum vinsæla stað á Seltjarnarnesi. 
Fallegar innréttingar. Parket. 2 góðar stofur. 4 svefnherbergi. 
Stutt í alla þjónustu. Verð 27,8 millj.

Efstihjalli – 4ra herbergja
Falleg 98 fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli 
með aukaherbergi í kjallara. Parket, rúmgóð stofa, 
suðvestur svalir og góðar innréttingar. Skipti möguleg. 
Verð 26,8 millj.

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

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

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

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

Réttarholtsvegur
Falleg og vel með farin 125 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi ásamt góðum 26,4 fm bílskúr. Rúmgóðar 
stofur. Svalir í suðaustur. 2 góð svefnherbergi. 
Verð 25,5 millj.

Sunnuvegur – Bílskúr
Stórglæsileg 138,2 fm efrihæð og ris í tvíbýli á frábærum 
stað við miðbæinn ásamt 23 fm bílskúr. Íbúðin er 
endurnýjuð á mjög smekklegan hátt. 3 svefnherbergi. 
Í risi er gullfalleg stofa með suðursvölum. 
Sérlega falleg eign á frábærum stað. Verð 39,6 millj.

Neshamrar – Einbýli
Mjög fallegt 183 fm einbýlishús á einni hæð með 27 fm 
innb. bílskúr. Fallegar innréttingar. Parket. Opin og 
skemmtileg eign. Húsið er timburhús klætt að utan 
með múrsteini. Fallegur ræktaður garður. Verðtilboð.

Vesturberg
Góð 3ja herbergja 74 fm íbúð á 6. hæð í lyftublokk. 
Parket. Frábært útsýni. Þvottahús á hæðinni. 
Íbúð sem nýtist vel. Verð 15,1 millj.

Starfandi í yfir 25 ár!
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%%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%

Að

HVA

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000

Glæsilegt 247 fm raðhús á tveimur hæðum upp við Elliðavatn. Allt nýtt og stórglæsilegar  innréttingar, 
parket og flísar. Gengið út í afgirta sérlóð í vestur, útsýni yfir Elliðavatn og Heiðmörk. 
Topp eign. Verð 58,9 millj.Aðalþing – Raðhús

Topp eign verð 58,9 millj.

Höfum til sölu þennan fallega 85 fm nýlega sumarbústað við Úthlíð. Fallegar innréttingar og parket. 
3 svefnherbergi. 170 fm timburpallur við húsið með heitum potti. Glæsilegt útsýni til suðurs. 
Til afhendingar strax með öllum búnaði.

Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð ris. Parket og flísar á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjavið. 
Stór timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á góðum stað í Garðabænum. 
Verð 41,9 millj.

Söluverð á eign

Sími 568-5556 www.skeifan.is

skeifan .is

600.000340.000
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Ögurás
Fallegt 143 fm raðhús.

Djáknavegur – Sumarhús
Til afhendingar strax.
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v. 38,9m

Lyngbrekka 21
Fallegt parhús

200 Kóp

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd

Nánari upplýsingar veitir:
Hilmar Jónsson, Sölufulltrúi

hilmar@miklaborg.is  
sími 695 9500

17:00 - 17:30

mánudagur 16.maí 

nd

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 39,9m

Langholtsvegur 165
Glæsilegt raðhús

142 m2
Mikið endurnýjað
Á góðum rólegum stað
Fallegur garður

Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Jónsson, Sölufulltrúi

david@miklaborg.is  
sími 697 3080

17:30 - 18:00

mánudagur 16.maí 

OPIÐ HÚS Í DAG

v. 19,3m

Mosarimi  
Falleg 3ja herb

112 Rvk

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

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

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

v. 54,9

Smárarimi
Einbýli

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

112 Rvk

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

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

v. 39,9m

Hljóðalind 
Mjög gott raðhús 

201 Kóp

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

v. 22,7m

Bólstaðarhlíð 
 60 ára og eldri

105 Rvk

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

v. 25,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 20,0m

Krummahólar                         
4ra herb

111 Rvk

3 svefnherbergi
Bílskúr
Fallegt útsýni

v. 34,9m

Mávahlíð
4ra herb
105 Rvk

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

v. 45,5m

Lyngberg 

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

Fallegt einbýli
221 Hfj

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali  

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali  

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali  

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000   Síðumúl i  13  www.miklaborg. is 

vv.v.vvv  20,0m

FalFalallleglegglegt út t tsýsýýni

v. 34,9m

Glæsileg eign 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -
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v. 15,6m

Þórðarsveigur
Góð 2ja herb

113 Rvk

Björt og skemmtileg eign
Fallega innréttuð
Jarðhæð
Góðar svalir

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 28,4m

Fagrakinn
Góð efri sérhæð

220 Hfj

163,9 m2
Hæð, ris og bílskúr
Á frábærum stað í
miðbæ Hafnarfjarðar

v. 7,9m

Aspavík
Sumarhúsalóð

Hraunborgum

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

TILBOÐ

Básbryggja
Afar glæsileg penthouse

110 Rvk

332 m2 
Stórkostlegt útsýni
Tvöfaldur bílskur
Alveg við sjávarsíðuna

v. 17,9m

Næfurás 
Stór 2ja herb

110 Rvk

Gott skipulag
Vinsæll staður
Frábært útsýni

v. 24,9m

Akralind
Atvinnuhúsnæði

201 Kóp

Góðar innkeyrsludyr
155 m2 með millilofti
Frábær staðsetning
Laust strax

v. 20,9m

Kristnibraut
3ja herb
113 Rvk

Glæsilegt útsýni
Efsta hæð í lyftuhúsi
Gott lán getur fylgt

v. 23,9m

Langahlíð 
Falleg 3ja herb

105 Rvk

Mikið endurnýjuð
102 m2 íbúð  
Frábært útsýni yfir borgina

v. 47,5m

Hlaðbrekka
Einbýli

200 Kóp

Vel hannað hús
Aukaíbúð á jarðhæð
Sérlega gott viðhald
Mikil lofthæð
Góð eign

v. 7,9m v. 24,9m

... 2ja-3ja herbergja íbúð í 108 Reykjavík
Álftamýri, Safamýri eða Háaleitisbraut.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson 
 í síma 615 8200 eða mar@miklaborg.is

... 4ra herbergja íbúð/hæð í Hlíðunum.
Afhending í ágúst eða fyrr.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson 
 í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

... einbýli / parhúsi í Salahverfi í Kópavogi.
Um bein kaup er að ræða og sterkar greiðslur.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342 eða ragna@miklaborg.is

... 80-120 m² íbúð við Ingólfstorg í Reykjavík.
Fyrir fjárstekann aðila.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson 
 í síma 615 8200 eða  eða mar@miklaborg.is

... 3ja-4ra herbergja íbúð í góðu lyftuhúsi í 
Reykjavík eða Garðabæ. 
Kaupverð allt að 30 milljónir.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178  eða atli@miklaborg.is

... hæð eða raðhúsi fyrir ákveðinn viðskiptavin.  
Eignin má kosta á bilinu 30-40 milljónir.  
- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson
 í síma 661 2100  eða oskar@miklaborg.is

... 4ra til 5 herbergja íbúð eða hæð á Seltjarnarnesi.
Eignin þarf að vera í það minnsta 150 m2 og helst á efstu 
hæð og lyfta. Að lágmarki 2 svefnherbergi og góðar stofur.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307 eða olafur@miklaborg.is

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  
á höfuðborgarsvæðinu.
Ekki verra ef lán geta fylgt.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is 

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

... 3ja-4ra herbergja íbúð í Kópavogi.
Yfirtaka á lánum.
- Nánari upplýsingar veitir Már Alfreðsson 
 í síma 615 8200 eða mar@miklaborg.is

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

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

... 4ra herbergja íbúð í Norðlingaholti 
með stæði í bílageymslu.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is  

Við leitum að ...

Síðumúla 13 - 108 Reykjavík   Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is   netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  

Andrésbrunnur

v. 26,8m

113 Reykjavík

119 fm í lyftuhúsi

Sérstæði í lokaðri 

bílageymslu

Gott skipulag og 

vel umgengin eign

Vel skipulögð 4ra herbergja 

íbúð á 2. hæð við

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

Höfum kaupanda að einbýlishúsi
í Garðabæ

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

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

Leitum að einbýli í Reykjavík
með tveimur íbúðum

Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is

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

Ljósavík  - 4ra herb.
148 fm íbúð á jarðhæð með sérinngang, þar af 23,9 fm bílskúr. Snyrtilega íbúð með timburverönd á baklóð. 
Verð 31 millj.    

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

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

Mávanes - einbýli
262 fermetrar þar af 45 fermetra bílskúr við Mávanes í Garðabæ. Húsið skiptist í forstofu, gestasalerni, forstofuherbergi, 
þvottahús, stofu, borðstofu, eldhús, barnaherbergi, baðherbergi, hjónaherbergi með baðherbergi inn af og fataherbergi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Suðurhús - einbýli
350 fm. stórglæsilegt og vandað ein-
býlishús í rólegu og fjölskylduvænu hverfi 
á frábærum útsýnisstað í Grafarvoginum. 
Sérsmíðaðar,  fallega hannaðar innrét-
tingar og vönduð gólfefni. Stórar og bjartar 
stofur, fallegt eldhús, stór og góð svefnh. 
og gott fjölskyldurými. Verð. 85m.

Hverafold - einbýli
Gullfallegt og vandað 204,3 fm einbýlishús 
á 2 pöllum, þar af 27 fm. bílskúr með gryfju. 
Auk þess 12 fm. sólstofa. Vel skipulagt hús 
með stórri suðurverönd og grónum garði. 
Húsið stendur á frábærum og veðursælum 
stað sunnan megin í Grafarvoginum. Stutt í 
skóla, verslanir og þjónustu.

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

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

MÁNATÚN 3 og 5 VANDAÐR OG GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR
Glæsilegar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir sem afhendast fullbúnar án gólfefna. Flísar á þvottahúsi og 
baðherbergi. Vandaðar innréttinga og allur frágangur til fyrirmyndar. Tvö baðherbergi er í flestum íbúðum og 
eitt - tvö stæði í bílageymslu. Lyftuhús. Miðsvæðis í Reykjavík. 

Fagrihvammur - einbýli
Glæsilegt 481 fermetra einbýli þar af 106,4 
fermetra íbúð á jarðhæð. Eignin skiptist 
í forstofu, gestasalerni, miðrými, stofa, 
borðstofa, eldhús, þvottahús, bílskúr. Á an-
narri hæð er miðrými, þrjú barnah., hjóna-
herbergi, baðh. Skipti möguleg á dýrari 
einbýli í Garðabæ. Nánari uppl. á skrifst.
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Fífusel - 3ja herb.
124,6 fm 3ja herbergja íbúð ásamt stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist í eldhús, stofu, 
hjónaherbergi, baðherbergi, og ris sem má 
nota sem herbergi. 
Verð 17 millj.

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

Efstaleiti - 103 Rvk.
Stór og góð 3ja herb. 127,4 fm útsýnisíbúð 
ásamt 9,9 fm. geymslu, samtals 137,3 fm. 
á 4. hæð í þessu glæsilega lyftuhúsi. Stæði 
í bílageymslu. Íbúðinni fylgir mikil og góð 
sameign með setustofum, bar og sam-
komusal. Aðgengi að líkamsræktaraðstöðu, 
sundlaug, heitum pottum og gufubaði. 

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

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

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

NÝTT Í SÖLU: 
Um er að ræða 2ja 3ja og 4ra herberja íbúðir 
sem skilast fullbúnar án gólfefna. Flísar á 
þvottahúsi og baðherbergi. Stærðir eru frá 83 
– 132 fm. Vandaðar innréttingar og allur frá-
gangur til fyrirmyndar.  Lyftuhús. Bílageymsla. 
Verð frá 21,2 millj.

NORÐURBAKKI 15,17 OG 19 – GLÆSILEGAR LÚXUSÍBÚÐIR
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 16 MAÍ MILLI KL 18:00 – 18:30

Hringbraut -
Gullfalleg, mikið endurnýjuð og vel skipulögð 
2ja herb. íbúð með góðum svölum á 
frábærum stað í lyftubokk með stæði í bílak-
jallara. Góð sameign. Stutt í alla þjónustu.
Nánari uppl. á skrifst.

Lindarbraut - 2ja með bílskúr
Rúmgóð 99,7 fm falleg 2ja herb. íbúð á 
jarðhæð á frábærum stað á Seltjarnarnes-
inu. Þar af 25,9 fm. bílskúrs, Timburverönd 
er við íbúðina. Verð 27.9 millj.

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

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

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

Gullakur - einbýli
Glæsilegt 390,4 fm einbýlishús, þar af 75,1 
fm bílskúr á frábærum stað í Garðabæ. Gott 
skipulag. Stórar og fallegar stofur, opið ed-
hús, rúmgóð svefnh. og gott fjölskyldurými. 
Stór og góður bílskúr. Afhendist fokhelt eða 
lengra komið. Einstakt tækifæri til að eignast 
stórt og glæsilegt hús á frábærum stað.

Furugrund - 4ra herb.
4ra herbergja íbúð á 2 hæð(efsta hæð) í 
fjölbýlishúsi. Fjórar íbúðir í stigaganginum. Í 
kjallara er geymsla, sameiginlegt þvottahús 
og hjólageymsla. 
Verð 22.9 millj

Bollasmári - einbýli
Glæsilegt og vandað 260,9 fm. einbýlishús  
á þremur pöllum ásamt 30,2 fm. bílskúr, 
samtals 291,1 fm., á frábærum útsýnisstað í 
Smárahverfi í Kópavogi. Sérsmíðaðar fallega 
hannaðar innréttingar og vönduð gólfefni. 

Bergstaðastræti
224,1 m2 fallegt einbýlishús  í 101 Rey-
kjavík. Eignin er timburhús á steyptum 
grunni og skiptist í kjallara hæð og ris. 
Samþykkt 80 m2 viðbygging við húsið,  
teikningar fylgjan, grendarkynningu lokið og 
teikningar samþ. af byggingarfulltrúa.   

Fjarðarás - einbýli
264,6 fm einbýlishús þar af er bílskúr 28.9 
fm. Húsið er á 2 hæðum. Sér íbúð er í 
kjallara. 
Snyrtilega og góð eign.

Snorrabraut - 3ja herb
89 fm 3ja herbergja íbúð í lyftuhúsi fyrir 55 
ára og eldri. Skiptist í hol, eldhús, bjarta sto-
fu með útgangi á svalir, stórt hjónaherbergi 
og annað rúmgott herbergi. Físalagt baðher-
bergi með sturtuklefa og þvottavélateng-
ingu. Geymsla er innan íbúðarinnar. laus við 
kaupsamning. Verð kr. 27.2 millj. 

Rjúpnasalir - penthouse
Glæsilega penthouse íbúð á 12. hæð með 
110 fm svölum umhverfis íbúðina. Íbúðin 
skiptist í hol, stofu, eldhús. baðherbergi, tvö 
svefnherbergi og þvottahús. Stórt stæði í 
bílageymslu fylgir íbúðinni. 

Álfkonuhvarf - 4ra herb
131 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Snyrti-
lega íbúð með parketi og flísum á gólfi. Laus 
við kaupsamning. 
Verð 25.9 millj.

Höfum kaupanda að rúmgóðri 
íbúð við Dalbraut 

Höfum kaupanda að stóru 
einbýli í 101

Vantar 3ja – 4ra herb. íbúð í 
Norðlingaholti 

Höfum kaupanda að rað- eða 
parhúsi á Höfuðborgarsvæðinu.  

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



Fasteignasala 
snýst ekki bara 
um fasteignir... 
...heldur líka um fólk

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

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.
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Einbýlis-, rað-, parhús

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

 3ja herbergja

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

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

50 ára og eldri

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

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

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

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

Sumarhús

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hæðir

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

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

4ra herbergja

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

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

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

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

Erluás – 221 Hafnarfirði.
Mjög falleg og vel skipulögð 62,4fm 
2-3 herb.íbúð í litlu fjölbýlishúsi með 
sérinngangi. Stórglæsilegt útsýni. Suð-
vestur svalir. Eignin er laus. V-14,9millj.

Ástún – 200 Kópavogur.
Mjög vel skipulögð 54,3fm 2 herb. íbúð 
á 3 hæð með stórum suð/vestur svölum. 
Frábært útsýni. Eignin er laus V- 15,5millj.

Skúlagata – 105 Reykjavík.
Vel skipulögð 41,5fm 2 herb.íbúð á 3 hæð 
með suður svölum. Frábær fyrsta eign. 
V- 11,9millj.

Sörlaskjól – 107 Reykjavík
Einstaklega vel staðsett 77,8fm 3 herb.
íbúð í kjallara í 3 býlishúsi með sérinn-
gangi. Húsið er í góðu ástandi. Einstakt 
sjávarútsýni. V- 18millj.

Mosarimi – 112 Reykjavík.
Mjög vel skipulögð 82,1fm 3 herb.íbúð á 
efri hæð í góð húsi í rólegu hverfi. Góðar 
suður svalir. Mjög rólegt hverfi. V- 16,9millj.

Skógarás – 110 Reykjavík
Glæsileg íbúð mikið endurnýjuð, hæð og 
ris í fallegu fjölbýli. Eignin skiptist eftir-
farandi: 107,7 fm hæð, 71,9 fm ris og 24,9 
fm bílskúr samtals: 204,5 fm V-35,9millj.

Bráðvantar allar gerðir og 
stærðir af eignum í sölu - 

mikil sala í gangi..

Grettisgata – 101 Reykjavík.
Sérstaklega skemmtileg 46,3 fm 2ja 
herberga íbúð í rísi. Ca: 15 fm suðursvalir. 
Íbúðin skiptist í gang, stofu, svefnherbergi, 
eldhús og baðherbergi. 

Leifsgata – 101 Reykjavík.
Mjög falleg og vel skipulögð 47,1fm 2 herb.
íbúð á 1hæð í góðu húsi. Endur nýjað eld-
hús og bað. Falleg gólfefni. Rólegt hverfi. 
V- 16,9 millj.

Þórsgata 7 – 101 Reykjavík. Gengið inn baka til.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 18-19.
Mjög skemmtileg, sérstaklega vel skipulögð 3ja herbergja, 50,8 fm íbúð á jarðhæð. 
Íbúðin er mikið endurnýjuð. V- 13,4millj.

Lækjarbrún – Hveragerði – Eldri borgarar.
Stórglæsilegt raðhús í Hveragerði. Húsið er á einni hæð, 86,3 fm og skiptist eftirfarandi : 
Forstofa, gangur, stofa, eldhús, 2 svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús. V-19,2millj.

Vantar
Vantar íbúðir í öllum
stærðum í 101 - 107

Rað/par eða einbýli 
óskast 

í Kópavogi.

Vantar stærri eignir á skrá

OPIÐ
 H

ÚS



 Dalsbyggð 11 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud 16. maí kl 17.30-18.00
Mjög fallegt og vel skipulagt hús, innst í botnlanga á 
frábærum stað í  Garðabæ. Aukaíbúð er í húsinu tilvalin 
til útleigu. Garður er skipulagður af arkitekt með góðri 
útilýsingu, garðhúsi og heitum potti. Bílskúrinn er tvöfaldur 
og mjög rúmgóður 52fm að stærð, hiti er í bílaplani. Skipti 
á minni eign koma til greina. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 78.5 m.
Herbergi: 7 - Stærð: 307 fm.

Langalína 2 – 210 Gbæ

OPIÐ HÚS mánud. 16.maí kl. 17:00 – 18:00.
4ra herbergja, 151,7 fm íbúð með tvennum svölum á 3 hæð 
auk tveggja sérmerktra bílastæða í bílageymslu. Íbúðin er 
með vönduðum eikarinnréttingum frá Brúnas , gólf lögð 
eikarparketi og flísalagt baðherbergi . 
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 39.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 151,7 fm.

Reykás 43 – 110 Rvk

Falleg rúmgóð 3ja herbergja, 102,5 fm útsýnisíbúð með 
tvennum svölum á annari hæð auk 23,2 fm bílskúrs. 
Framkvæmdir standa yfir á kostnað seljanda. Íbúðin er 
mjög snyrtileg og vel umgengin. 
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 25.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 125,7 fm.

OPIÐ HÚS
OPIÐ HÚS

Landsendi 3 – 203 Kóp

Hringið og bókið skoðun í 895-6107!
Stórt og gott hesthús teiknað fyrir 
17+ hesta á einni hæð á nýja svæði Gusts við 
Kjóavelli. Húsið er steinsteypt og mun skilast 
fullbúið að innan og utan með 149 fm gerði. 
Möguleiki að yfirtaka lán allt að 23.000.000. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 31.9 m.
Herbergi: xx - Stærð: 178 fm.

Hraunbær 36 – 110 Rvk

Pantið skoðun í síma 822-2225
Vel skipulögð 102,3 fm íbúð á 2 hæð. Íbúðin 
er opin og björt með stórri stofu og góðum 
herbergjum. Húsið er að hluta klætt að utan 
og sameign snyrtileg. Stutt í alla þjónustu. 
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 18.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 102,3 fm.

Skógarás 4 – 110 Rvk

Pantið skoðun í síma 822-2225
Útsýnisíbúð laus við kaupsamning, 3ja 
herbergja íbúð 2 hæð í 6 íbúða fjölbýli. Húsið 
er klætt að utan og snyrtileg sameign. Stutt í 
leikskóla, skóla og alla þjónustu. Uppl. Þóra 
gsm: 822-2225

Verð 19.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 85,4 fm.

Sogavegur 105 – 108 Rvk

Mjög góð fyrstu kaup ! 
Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli . 
Íbúðin er mjög snyrtileg nýmáluð og með nýju 
gólfefni. Húsið er klætt að utan að hluta. Góð 
staðsetning. Uppl. Þóra gsm: 822-2225

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

Lindasmári 29 -201 Kóp

OPIÐ HÚS þriðjud. 17.maí kl.17:30-18:00
Glæsileg 4ra-5 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum á efstu hæð . Ein sú allra besta 
staðsetning í Kópavogi þar sem stutt er alla 
þjónustu og stutt í skóla, leikskóla og stórt 
íþróttasvæði . Mjög góð kaup. Uppl. Sigga 
Rut gsm: 699-4610

Verð 24.9 m.
Herbergi: 4-5 - Stærð: 106,2 fm.

Hraunbær 12a – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 16.maí kl. 17:30-18:00 
3ja herbergja íbúð á 3.hæð með aukaherbergi 
í kjallara til útleigu. Íbúðin er með rúmgóðum 
herbergjum og góðu holi ásamt bjartri stofu 
með útgengi út á svalir. Frábært útsýni til 
vesturs yfir borgina. Uppl. Dórothea, gsm: 
898-3326.

Verð 17.5 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 92,9 fm.

Öldubyggð 18 - 801 Selfoss

Sumarhús í Grímsnes- og Grafningshreppi
Vandað sumarhús á steyptri plötu á tveimur 
hæðum á 0,7 hektara eignalóð. Neðri hæð tvö 
herbergi, stofa eldhús og baðherbergi. Efri 
hæð herbergi, snyrting og sjónvarpshol. Hiti í 
gólfi á neðri hæð. Pottur og stór verönd. Uppl. 
Dórothea, gsm: 898-3326.

Verð 22.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 100,3 fm.

Reyrengi 10 – 112 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 16.maí kl. 18:30-19:00 
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með 
sérinngangi. Rúmgóð herbergi og svalir með 
útsýni til austurs. Sérmerkt bílastæði og 
sérgeymsla á jarðhæð. Göngufæri í grunn-og 
leikskóla. Borgarholtsskóli við enda götunnar. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 17.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 82,2 fm.

Hraunbær 6 - 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 16.maí kl. 18:30-19:00 
Falleg og fjölskylduvæn 4ra hebergja íbúð 
með rúmgóðu aukaherbergi í kjallara í 
klæddu fjölbýli. Eldhús endurnýjað fyrir 5 
árum, 3 svefnherbergi á hæðinni. Stór stofa. 
Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð 22.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 117 fm

Drekavellir 24a – 221 HfjBlásalir 22 – 201 Kóp

Opið hús mánud. 16.maí kl.17.30-18.00
**Laus fljótlega** Mjög björt og falleg íbúð á 
jarðhæð með stórum sérgarði og skjólveggjum. 
Íbúðin er einstaklega rúmgóð og er bæði 
þvottahús og geymsla innan íbúðar. Húsið er 
frábærlega staðsett gagnvart bæði skóla og 
leikskóla. Uppl. Berglind gsm: 694-4000 

OPIÐ HÚS mánud. 16. maí kl. 17:30 – 18:00
Lúxusíbúð á efstu (12.) hæð, LAUS STRAX, 
með sérvöldum harðviðarinnréttingum 
og óhindrað útsýni úr stofunni til suðurs 
(Reykjanes) og vesturs (Snæfellsnes) 
suðvestur svalir, þvottaherbergi í íbúðinni. 
Uppl. Sigurbjörn gsm: 8-67-37-07

Verð 23.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 106,1 fm.

Verð 22.5 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 79,1 fm.

Holtagerði 6 – 200 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 16.maí kl. 17:30-18:00 
Gullfalleg og vel skipulögð 5 herbergja 129,9 
fm. efri sérhæð á Kársnesinu í Kópavogi 
með fallegu sjávarútsýni í norður: 3 rúmgóð 
svefnherbergi, 2 samliggjandi stofur, auk 34 
fm. bílskúrs. Eldhús endurnýjað 2004. Uppl. 
Jóhanna Kristín gsm: 698 7695

Verð 33.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 164 fm.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

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 

SELD

Glæsilegt atvinnuhúsnæði! Nánari uppl. í síma 893-4416
Einstaklega fallegt húsnæði, tvær hurðir að Laugavegi. Hentugt fyirr margs konar 
starfsemi t.d. túristaverslun. Góð lofthæð, léttbyggðir veggir, loftræstikerfi, vatns 
og frárennslislagnir, auðvelt að breyta. Mikil umferð ferðamanna frá nærliggjandi 
gistihúsum. Uppl. Árni Ólafur gsm: 893-4416

Ásholt 2 við Laugaveg, 105 Rvk. 

Verð 19.9 m.
Stærð 107 fm.
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Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Laugavegi 170, 2. hæð  •  Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400  •  Fax 552 1405  •  www.fold.is  •  fold@fold.is

Ca. 563 fm. atvinnu-
húsnæði á jarðhæð og 
í kjallara við Hraunbæ 
í Reykjavík. Húsnæðið 
hefur verið notað undir 
heilsugæslustöð en ýmsir 
möguleikar eru til staðar. 
Verð 45 millj.

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

1824 fm atvinnuhúsnæði á 
3 hæðum v. Laugaveg. Um 
er að ræða 3., 4. og 5. hæð í 
húsinu. Húsnæðið er skráð sem 
skrifstofuhúsnæði en ýmsir nýtin-
garmöguleikar geta verið til staðar. 
Þetta  er kjörið tækifæri til að 
fjárfesta í fasteign í miðborginni. 
MÖGULEGT AÐ KAUPA HEILDAR-
EIGNINA EÐA HVERJA HÆÐ FYRIR 
SIG Verð 180 millj.

Atvinnuhúsnæði

Hraunbær

Eiðistorg Seltjarnarnesi

Laugavegur v. Hlemm

VIÐ RAFSTÖÐ Í ELLIÐAÁRDAL

Furugerði v. Álmgerði •  Sími 588-2030  •  Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

Glæsilegt, nýtt ca 1204 fm húsnæði á Rafstöðvarvegi við hliðina á Minjasafni OR. 
Húið er byggt sem sýningarhúsnæði og fyrir fundaraðstöðu. Húsið er ein og hálf hæð. Jarðhæðin 
er sýningarsalur ca 845 fm og ca helmingur þess með tvöfaldri lofthæð. 2. hæðin er ca 360 fm og 
þar er gert ráð fyrir fundaraðstöðu. Á báðum hæðum eru snyrtingar og þjónustu og skrifstofu-
rými. Lyfta milli hæða. Einnig  er sér aðkoma á bakhlið að þjónustusvæði með stórum innkeyrslu-
dyrum. Stór lóð, byggingaréttur. Verð 195 milj.
HENTAR VEL  FYRIR SÝNINGAR – FUNDI – VEISLUR OG VEITINGAR EÐA VÖRUKYNNINGAR.

Auglýsingasími
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Traust þjónusta í 30 ár

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

Árni Stefánsson, 
viðskiptafræðingur og 
löggiltur fasteignasali.

UNUFELL RAÐHÚS
Mjög gott og vel staðsett 126 fm 
raðhús á einni hæð, ásamt 22 fm 
sérstæðum bílskúr, samtals 148 fm. 
Þrjú til fjögur svefnherb. Stór og björt 
stofa með suðurverönd og garði. 
Parket, dúkur og flísar á gólfum. Nýl 
endurnýjað baðherbergi. Fullbúinn 
bílskúr. Falleg sameign 
Verð 27,5 millj.

BORGARTÚN - GLÆSIEIGN
Glæsileg 148 fm íbúð á 6. hæð (efstu) 
í  lyftuhúsi miðsvæðis í Reykjavík 
ásamt stæði í bílageymslu. Gengið 
beint inn í íbúð úr lyftu. Tvö rúmgóð 
herbergi og stór og björt stofa, 
sólstofa,  útg. á suðursvalir. Tvö 
baðherbergi. Eldhús með glæsilegum 
innréttingum. Gegnheilt parket og 
náttúruflísar á gólfum.

Álfkonuhvarf - 4ra 
herbergja á efstu hæð
Virkilega góða 4ra herbergja 131 
fm. íbúð á efstu hæð (endaíbúð) í 
góðu fjöleignahúsi rétt við Elliðavatn. 
íbúðin skiptist í 3 svefnherbergi, 
sjónvarpshol, stofu, borðstofu, 
eldhús, baðherbergi með sturtuklefa 
og baðkari ásamt sér þvottahúsi. 
Íbúðin er laus og sýna sölumenn 
Gimli.

PERLUKÓR GLÆSILEG EIGN
Glæsileg 115 fm 4ra herb. íbúð 
á 1. hæð í fjölbýli auk stæðis í 
bílageymslu og afgirtri sérverönd. 
Þrjú rúmgóð herbergi. Eldhús sem 
er opið í stofu. Útgengt úr stofu á 
suðurverönd. Fallegt baðherbergi, 
frístandandi baðkar, sturtuklefi og 
innrétting. Einstök eign sem vert 
er að skoða. Eignin getur losnað 
fljótlega. Verð 33 millj. SKIPTI 
MÖGULEG.

Ánanaust - 3ja herb.
Glæsilega 3ja herbergja 93 fm. íbúð 
á 3ju hæð í nýlega endurgerðu 
fjöleignahúsi á þessum vinsæla stað. 
Íbúðin er nánast eins og ný með 
vönduðum eikarinnréttingum og 
parketi á gólfum. Íbúðin er laus og 
sýna sölumenn Gimli.

Eldri borgarar - við 
Hrafnistu
Íbúðin er rúmgóð 2ja herbergja 
íbúð á efstu hæð (7.) í viðhaldsfríu 
fjöleignahúsi við Kleppsveg. Húsið 
er með þjónustusamning við Hrafn-
istu og er m.a. 3 öryggishnappar í 
íbúðinni. Íbúðin á einnig aðgang að 
sameiginlegum sal á jarðhæð að 
ofanverðu með verönd. 

Glæsilega 2ja herbergja 
- Vesturbær
2ja herbergja 78 fm. íbúð á 3ju hæð 
við Ánanaust í Reykjavík. Íbúðin 
var innréttuð á mjög smekklegan 
hátt fyrir 2-3 árum og eru 
eikarinnréttingar og parket á gólfum, 
smekklegt baðherbergi með flísum. 
Glæsilegt útsýni yfir Faxaflóann. 
Íbúðin er laus. Verð 18,9 m.

LÆKJASMÁRI -STÆÐI Í 
BÍLAGEYMSLU
Falleg og björt 2ja herb. 67 fm íbúð 
auk stæðis í bílskýli í fallegu fjölbýli. 
Flísalagt baðherbergi,  fallegar 
innréttingar, tengi fyrir þvottavél 
og þurrkara. Stórt herbergi með 
skáp. Björt stofa með útgengt á 
suðursvaliri. Eldhús með fallegri  
innréttingu. Áhv. 19 millj frá 
Íbúðarlsj. Verð 19,8 millj.

ERLUÁS FALLEGT 
EINBÝLISHÚS
Glæsilegt 252,6 fm einbýlishús á 
þremur pöllum með útsýnisherbergi 
og tvöföldum bílskúr. Þrjú til fjögur 
svefnherbergi og tvær til þrjár stofur. 
Glæsilegar innréttingar. Parket og 
flísar á gólfum. Suðursvalir. Fallegur 
garður með verönd. Eignin er laus 
til afhendingar. Sölumenn sýna. 
Verð 58 millj.

STÍGPRÝÐI - RAÐHÚS Á 
EINNI HÆÐ
Fjögur falleg og velhönnuð 160 fm 
raðhús á einni hæð í Hraunsholtinu í 
Garðabæ. Húsin verða afhent fullbúin 
að utan og lóð verður grófjöfnuð 
úr efni af staðnum. Að innan verða 
húsin afhent fokheld. Skipulag 
hússins býður upp á mikla möguleika 
ma. 2-3 svefnherb. Stóra og bjarta 
stofu. Stór bílskúr (dótakassi ca 50 
fm). Lofthæð húss um 3 metrar.  
Verð 28–29,8 millj.

Skipholt - Verslunar / 
Skrifstofuhúsnæði 
Vorum að fá í sölu 65 fm. verslunar- 
og eða skrifstofhúsnæði á jarðhæð 
við Skipholt verð aðeins kr. 9,9 
milljónir. Uppl gefa sölumenn 
Gimli í síma 570-4800

LÆKJARMELUR - 
KJALARNESI
Vorum að fá í sölu í nýlegu 
atvinnuhúsnæði 125,4 fm rými 
sem er salur með millilofti (salur 
er 95 fm og milliloft 30 fm).  Góð 
aðkoma og eru innkeyrslu- og 
göngudyr í húsnæðið. Góð 
sameign. Lóð malbikuð. 
LAUST STRAX. Verð 12,3 millj. 

Bóas Ragnar Bóasson
Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali

Turninum 12. hæð - 201 Kópavogur - www.domusnova.is

Falleg 3. herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi í barnvænu hverfi. 
Komið er inn í anddyri með flísum á gólfi, fataskáp og fatahengi. Eikarparket er á gólfum 
íbúðar fyrir utan votrými. Hjónaherbergi og barnaherbergi eru með góðum fataskápum. 

Stofan er rúmgóð og björt, úr stofu er gengið út á sólarsvalir sem snúa 
í suðvestur. Eldhús er með fallegri viðarinnréttingu, tengi fyrir uppþvottavél og góðum 

borðkók. Baðherbergi er með baðkari og sturtu, góðri innréttingu og dúk á gólfi. 

Verð 21.900.000 
Áhvílandi lán 
ca 17.000.000 
frá íbúðalánasjóði. 

Opið hús í dag kl. 18.00 - 18.30 Starengi 10, 112 Reykjavík 
allar nánari upplýsingar veitir Bóas í síma 699 6165 

eða á boas@domusnova.is - www.boas.domusnova.is

Vilt þú að eignin þín sé auglýst eins og þessi? 
Hafðu samband við Bóas í síma 699 6165OPIÐ

 H
ÚS
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Skrifstofuhúsnæði til leigu
og söluturn í miðbæ Reykjavíkur

Til leigu:
184 fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð í góðu húsi við 
Háaleitisbraut 58-60 / Um er að ræða afar bjart og gott 
húsnæði sem 
hefur nýlega verið tekið í gegn, húsgögn ásamt símkerfi 
fylgir með, vinnuaðstaða er fyrir 13 auk 
fundarherbergis.Þarna þarf aðeins að koma 
með tölvurnar og byrja. 
Þetta er mjög gott húsnæði miðsvæðis 
í borginni. 
Húsnæðið er laust nú þegar.

Allar nánari
upplýsingar 

veitir 
Kristberg 

Snjólfsson.
s. 892-1931

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

Í miðbæ Reykjavíkur er ég með gott ca 
70 fm húsnæði þar sem rekinn hefur verið 
söluturn í tugi ára, ýmsir möguleikar eru 
þarna en húsnæðið var að losna þannig 
að mikil viðskiptavild er enn til staðar. 

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

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

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

870,7 fm. skrifstofu-/versl-
unarhúsnæði á tveimur 
hæðum við Stórhöfða 
með góðum og sýnilegum 
gluggum frá götu.  Eignin 
skiptist í  507 fm. skrifstofu-
/verslunarhúsnæði á götu-
hæð með 6 rúmgóðum 
skrifstofum, fundarher-
bergi, stórum sýningarsal 
o.fl. Neðri hæðin er 358,7 
fm. og er stór geymur með 
fjórum innkeyrsludyrum 
og 5 metra lofthæð  m.m. 
. Aðkoma er góð og 
sér stæði að ofan-
verðu. Gott athafnarými 
að neðanverðu.  

Til leigu nánast heil 
húseign, samtals 1.689,2 
fm. Um er að ræða alla 1. 
og 2. hæðina og hluta 3. 
hæðar auk bakhúss sem er 
hæð og kjallari. Hæðirnar 
skiptast í fjölda skrifstofa, 
fundarherbergi, móttöku 
o.fl.  Í bakhúsi sem er 
með innkeyrsludyrum eru 
verkstæði, skrifstofur o.fl. 
Auk þessa er til leigu um 
180 fm. iðnaðarhúsnæði 
með innkeyrsludyrum í 
aðliggjandi húsi.  
Nánari upplýsingar á 
skrifstofu.

Til leigu u.þ.b. 400 
fm. skrifstofuhæð á 1. 
hæð hússins. Hæðin 
skiptist í opið vinnurými 
og fjölda afstúkaðra 
skrifstofa. Fallegt útsýni 
til sjávar. Hæðin er laus til 
afhendingar strax. Einnig 
er til leigu  á 2. hæð um 
120 fm. skrifstofuhúsnæði 
sem skiptist í 4 skrifstofur 
og opið rými
Langtímaleiga/
skammtímaleiga.

Köllunarklettsvegur- til leigu.

Síðumúli – til leigu

Stórhöfði

• 3JA – 4RA HERB.
• SVÆÐI: 101/105/107
• 95 – 120 FM
• Á JARÐHÆÐ EÐA 1. HÆÐ
• AFHENDING ER SAMKOMULAG
• VERÐBIL 25-40 MILLJÓNIR

Upplýsingar: Sveinn Eyland, 
sölufulltrúi gsm: 6.900.820 

eða sveinn@landmark.is

ÁTT ÞÚ EIGN SEM UPPFYLLIR 
ÞESSI SKILYRÐI & VILT SELJA !
HEF ÁKVEÐINN KAUPANDA AÐ 

EFTIRFARANDI EIGN.

www.landmark.is - sími: 512 4900  - Bolholti 4
Magnús Einarsson lgf.

sími 483 5800
Soffía Theodórsdóttir , löggiltur fasteignasali.

Víðivellir 1, Selfossi

Austurmörk 4, 
Hveragerði, www.

byrfasteign.is

Fallegt og 
sérlega snyrtilegt 
einbýlishús á 
þremur hæðum 
samtals 237fm 
auk 50fm bílskúrs.  

Skipulag eignar: 1. 
hæð; forstofa, herbergi, 
gangur, stofa, eldhús og 

snyrting. 2. hæð; þrjú herbergi, hol og baðberbergi.Kjallari; þvottahús, baðherbergi með saunu, geymsla 
og lítil íbúð sem bæði er innangengt í og með sér inngangi. Íbúð í kjallara skiptist í anddyri, lítið eldhús, 
snyrtingu og stofu/herbergi. Bílskúrinn er nýlegur og  og garðurinn er vel gróinn og sérstaklega fallegur. 

Bakkastaðir. 
Neðri hæð auk bílskúrs. Samtals 131 fm. Parket og 
flísar á gólfum. Fallegar innréttingar. Eldhúsinnrétting 
fyrsta flokks. 3 góð svefnherbergi. Baðherbergi flísalagt 
í hólf og gólf. Glæsilegur garður með hellulögnum 
og fallegum gróðri. Stór bílskúr með geymslulofti og 
flísalögðu gólfi. V. 29 m.  5331 Skúlagata. Penthouse íbúð. 

Flott 67 fm. íbúð á 10. og efstu hæð auk stæðis í 
bílageymsluhúsi. samt. 82 fm. Íbúðin er laus strax. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Mikil lofthæð og 
stórir  gluggar. Útgegnt á tvennar svalir. Glæsilegt 
útsýni yfir Sundin.  V. 21,9 m.  8180

Veghús.
Glæsileg  101 fm. íbúð á 3. og efstu hæð í fallegu 
fjölbýli. Íbúðin er á tveimur hæðum. Vönduð gólfefni 
og flottar innréttingar.  Glæsilegt baðherbergi. Stórar 
svalir í suður. Flísalagðar. Eign í algjörum 
sérflokki.  8284

 Eikjuvogur.
Glæsilegt 185 fm. einbýli á afar vinsælum stað við 
Eikjuvog. Hús á einni hæð með góðu skipulagi og 
viðhaldi. 4 svefnh., 2 baðh., sólskáli og garður í góðri 
rækt. Eignin er laus fljótlega. V. 48,5 m.  8369

Hjallasel.
Fallegt 70 fm. parhús fyrir aldraða á besta stað í 
Seljahverfi. Flott umhverfi og þjónusta frá Seljahlíð við 
hliðina. Fallegur garður.  Stofa, eldhús,baðherbegi  og 
ríumgott herbergi auk geymslu. Eign fyrir þá sem vilja 
búa í tryggu og öruggu umhverfi. Laust strax.  
V. 18,5 m. 8373

Grenibyggð.
Glæsilegt 110 fm. parhús með góða staðsetningu við 
Grenibyggð. Flottur frágangur. 2 svefnh. Arin í stofu. 
Vönduð gólfefni. Hiti í gólfum. Hátt til lofts. Innfelld ljós. 
Sólskáli. Eign fyrir vandláta.   8360

Kvíslartunga.
Fallegt 286 fm. parhús á tveimur hæðum við Kvíslar-
tungu í Mosfellsbæ. Góð staðsetning i lokaðri götu, flott 
útsýni.  2 baðh. og 4 svefnh. Gólfefni vantar.  8362

Kvíslartunga- Mosfellsbæ
802 fm. lóð með steyptum grunni fyrir einbýli. Lóðin er 
á fallegum stað. Steypumót fylgja,tilbúið að reisa mót 
fyrir húsið sjálft. Öll gjöld greidd. Steypujárn fylgja  og 
hitastýringar. Vinnuskúr með töflu fylgir. 
Hagstætt verð 13,5 m.  8361
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