


































> Við finnum til með ...

... Valsstúlkum sem töpuðu allt of stórt
gegn Evrópumeisturum Potsdam á
Laugardalsvelli í gær, 1–8. Valsstúlkur
stóðu sig frábærlega í fyrri hálfleik en svo
gengu ófarirnar yfir í þeim síðari og

Guðbjörg Gunnarsdóttir
mátti hirða

boltann sex
sinnum
úr netinu.

Slöpp mæting
Einungis 808 manns sáu sér fært að
mæta á leik Vals og Potsdam í
Evrópukeppni félagsliða kvenna. Ekkert
lið hefur komist jafn langt í Evrópukeppni
í knattspyrnu, hvorki karla né kvenna, og
því sorglegt að mæting var undir
meðaltali á leik í Landsbankadeild karla.
Þá sérstaklega þegar tekið er tillit til þess
að frítt var á leikinn.

sport@frettabladid.is
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> Við óskum ...

.... liðum Keflavíkur og Njarðvíkur innilega
til hamingju með að

hafa orðið meistarar
meistaranna í
Reykjanesbæ í gær.
Körfuboltaleiktíðin
er nú formlega
hafin og er það

einkar ánægjulegt.

fi‡sku Evrópumeistararnir í Potsdam sigru›u Valsstúlkur á Laugardalsvelli 8-1 í fyrri leik li›anna í átta
li›a úrslitum Evrópukeppni félagsli›a. Margrét Lára Vi›arsdóttir átti stórleik í framlínu Vals.

Þýskur stórsigur í Laugardalnum
FÓTBOLTI Valur var betra liðið í
fyrri hálfleik en þrátt fyrir yfir-
burði sína var staðan í hálfleik 2-1
Potsdam í vil. Eyjastúlkan í liði
Vals, Margrét Lára Viðarsdóttir,
fór illa með þýsku varnarmennina
hvað eftir annað og var óheppin
að skora ekki. Hún átti þó stóran
þátt í marki Valsliðsins sem
Guðný Ómarsdóttir gerði á 36.
mínútu þegar hún jafnaði leikinn
1-1.

Í seinni hálfleik kom síðan
getumunurinn á liðunum í ljós.
Þýsku stelpurnar eru í mun betra
líkamlegu ásigkomulagi en þær
íslensku og gerðu sex mörk í síð-
ari hálfleik, þar af þrjú á fimm
mínútna kafla. 

Margrét Lára var langbest í
liði Vals og þá átti Ásta Árnadótt-
ir góðan dag og voru þær einu
leikmenn Vals sem höfðu í fullu
tré við þær þýsku þegar á leikinn
leið.

Nadine Angerer, markvörður
Potsdam átti stórleik í markinu og
varði oft vel frá Valsstúlkum úr
opnum færum, sérstaklega í fyrri
hálfleik. Hún var ánægð að
leikslokum en vildi ekki gera mik-
ið úr eigin frammistöðu. „Við vor-
um mjög heppnar að halda jöfnu í
byrjun leiks því Valsliðið spilaði
mun betur í fyrri hálfleik og í
raun var ótrúlegt að við skildum
hafa yfirhöndina í hálfleik. En í
síðari hálfleik sýndum við hver
munurinn á liðunum tveimur er
og burstuðum leikinn. Ég held
hins vegar að sigurinn hafi verið
of stór því við vorum ekki þetta

mikið betri í leiknum,“ sagði An-
gerer, markvörður Þjóðverja.

Seinni leikur liðanna fer fram í

Potsdam um næstu helgi sem er í
úthverfi Berlínarborgar í austur-
hluta Þýskalands.

Elísabetu Gunnarsdóttur, þjálfara Vals, var orða vant eftir leikinn:

FÓTBOLTI Elísabet Gunnarsdóttir,
þjálfari Vals, var nánast orðlaus
eftir leikinn enda gáfu lokatölur
leiksins ekki rétta mynd af
honum að hennar mati. „Vafaat-
riðin í þessum leik höfðu alveg
ótrúlega mikið að segja. Þegar
staðan er 0-0 áttum við að fá víti
og svo skömmu síðar gerði
Laufey Ólafsdóttir fullkomlega
löglegt mark sem var dæmt af.
En úrslitin eru með ólíkindum,

bæði liðin fengu níu góð mark-
tækifæri en þau gerðu átta mörk
en við bara eitt. Þetta sýnir bara
styrk þeirra leikmanna, sagði El-
ísabet en hrósar mjög Margréti
Láru: „Hún átti líklega sinn besta
leik á ferlinum. Í dag sýndi hún
að við eigum líklega einn besta
framherja í heimi.“

Þrátt fyrir að títtnefnd Mar-
grét Lára Viðarsdóttir hafi verið
í liði sem tapaði 1–8 var hún samt

langbesti leikmaðurinn á vellin-
um. „Ég fékk fullt af færum sem
ég nýtti ekki. Ég held að þessi
markvörður hafi verið sú besta
sem ég hef spilað á móti. En nú
er bara að stilla sig inn á leikinn
í Þýskalandi og vonandi náum
við að stríða þeim eitthvað,“
sagði Margrét Lára sem ætlar að
spila áfram á Íslandi til að vinna
titla á næsta ári þrátt fyrir áhuga
fjölda liða erlendis. - hjö

Margrét Lára er ein sú besta í heimi

Samkvæmt heimildum Fréttablaðsins
eru Framarar að ná starfslokasamningi
við Ólaf Kristjánsson, þjálfara liðsins, en
liðið féll sem kunnugt er úr Lands-
bankadeildinni í sumar. Fram olli
miklum vonbrigðum í sumar en
væntingarnar voru óvenju miklar í
Safamýrinni þetta árið. Sigurður
Jónsson mun vera efstur á óska-
listanum hjá stjórn Fram sem eft-
irmaður Ólafs en samkeppnin er
hörð því Grindvíkingar vilja
einnig fá Sigurð til starfa hjá
sér.

Sigurður stýrði Víking-
um í sumar með góð-
um árangri og kom
liðinu upp í Lands-
bankadeildina þrátt

fyrir harða samkeppni frá KA-mönnum.
Víkingar misstu stærstan hluta af byrj-
unarliði sínu frá því í fyrra en Sigurður
náði að púsla saman góðu liði og ár-

angurinn frábær. Margir bjuggust við
því að Sigurður yrði áfram í Víkinni
en upp úr viðræðum slitnaði milli
hans og stjórnar knattspyrnu-
deildar Víkings að tímabilinu
loknu og hann því laus sem
stendur. Víkingar hafa enn
ekki fundið eftirmann hans.

Grindvíkingar hafa um
nokkurn tíma haft
áhuga á að fá Sigurð

til að taka að sér
þjálfun hjá sér og er
hugsunin víst
sú að hann

taki við af Milan Stefán Jankovic sem
þjálfari meistaraflokks Grindavíkur í
knattspyrnu. Sigurður mun hafa hitt for-
ráðamenn Grindvíkinga síðustu daga og
vikur til að ræða þessi mál. Ekki stend-
ur þó til að leysa Milan Stefán undan
störfum heldur er stefnan að hann taki
að sér yfirþjálfun yngri flokka hjá félag-

inu ásamt því að vera aðstoðar-
maður Sigurðar með meistara-
flokkinn. Jónas Þórhallsson, for-
maður knattspyrnudeildar
Grindavíkur, vildi ekki staðfesta
að hann hefði átt í viðræðum
við Sigurð og sjálfur vildi Sig-
urður ekki láta annað hafa
eftir sér en að hann væri nú

að skoða sín mál.

SIGURÐUR JÓNSSON OG ÓLAFUR KRISTJÁNSSON: BREYTINGA AÐ VÆNTA HJÁ ÞJÁLFURUNUM

Sigur›ur til Fram e›a Grindavíkur?
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NÝTT

Nýjar matarmiklar samlokur í innsigluðum
umbúðum sem tryggir enn meiri ferskleika.

MEIRA Á MILLI

FERSKUR Í BÚÐIR Á HVERJUM DEGI www.somi.is
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550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

GUÐNÝ SKORAR Guðný Óðinsdóttir
(12) skorar eina mark Vals í leiknum
gegn Potsdam. FRÉTTABLAÐIÐ/STEFÁN

Íslendingar í Þýskalandi:

Düsseldorf
lag›i Wetzlar
HANDBOLTI Í gær voru tveir leikir
á dagskrá í þýsku úrvalsdeildinni
og komu íslenskir handbolta-
menn við sögu í þeim báðum.
Lübbecke tapaði á heimavelli sín-
um fyrir HSV Hamburg 26-32 en
með liðinu leikur Þórir Ólafsson
sem skoraði tvö mörk í leiknum.
Róbert Sighvatsson og félagar í
Wetzlar gerðu ekki góða ferð til
Düsseldorf en þar fór fram sann-
kallaður íslendingaslagur. Mark-
ús Máni Michaelsson og Róbert
Sighvatsson skoruðu fjögur mörk
hvor fyrir Düsseldorf sem vann
28-24 en leikurinn var einnig
merkilegur fyrir þær sakir að
þetta var síðasti leikur
Düsseldorf í Philipshalle hand-
boltahöllinni.

MARKÚS MÁNI Skoraði fjögur mörk í sigri
Düsseldorf á Wetzlar.
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ÖLDUGATA - HF. EINB.

Nýkomið í einkasölu skemmtilegt gamalt einbýli,
kjallari, hæð og ris samtals 143 fm. eignin býður
upp á mikla möguleika m.a. séríbúð í kjallara.
eignin er mjög vel staðsett . Verð 28,9 millj. 57898

MIÐBÆR - HF. EINB./TVÍB.

Sérlega skemmtilegt þríllyft einbýli með aukaíb. 143,6
fm í göngufæri við miðbæinn. Á jarðhæð er lítill 2ja
herb með sérinngangi. Húsið er nánast allt endurnýjað
á síðast liðnum árum. Verð 29,8 millj. . 19011

ERLUÁS - HF PARH.

Mjög fallegt 223,6 fm parhús þ.af innb. bílsk. 27,4
fm. 5 sv.h., stofa, borðst., eldhús, 3 baðh., geymsla,
þvottah. og bílsk. Falleg eign á þessum eftirsótta
stað. Tilboð óskast.

BREKKUHVAMMUR - HF

Mjög skemmtilegt pallbyggt einb. m. bílsk. samtals
216 fm, möguleiki á litilli íbúð í kjallara m/sérinng.,
fallegur garður, góð staðs.

FJÓLUVELLIR - HF.

Glæsil. og falleg tvö einb.  Annað er 223 fm og hitt
207 fm bæði með bílsk. Húsin eru hönnuð þannig
að lítið mál er að breyta innra skipulagi.

STUÐLABERG - HF - PARH.

LAUST STRAX. Parhús 151 fm á 2 hæðum. Bílsk.
réttur fylgir eign. N. hæði, forst., eldh., borðst., stofa,
2 geymslur og þv.h. E.hæð, 3 sv.h., baðh. og
sjónv.hol. Parket og flísar. Verð 33 millj.

NORÐURVANGUR - HF.

Sérlega fallegt einlyft einbýli 141 fm auk 53,3 fm
bílsk. og rými undir bílsk. 53,3 fm m/sérinng. (nýtt í
dag sem skrifsofa o.fl. mög. á íb.aðst.), ræktuð
hraunlóð. Góð staðsetning. Verð 41,5 millj. 

HOLTSGATA - SANDGERÐI

Glæsilegt einbýli á einni hæð, 126,5 fm auk bílskúrs
25,5 fm, samtals 152 fm, vand. frág. allt miðast við að
húsið verði sem léttast í viðhaldi á komandi árum, ál
klæðning og harðviður. Eignin er mjög vel staðsett í
Sandgerði. Húsið afhendist fullb. að utan en
einangrað að innan og lóð tyrfð.Til afhendingar strax.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

LÆKJARBERG - EINB/TVÍB. HF
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt vandað tvílyft
einbýli með innbyggðum bílskúr, samtals 280 fm. Á
fyrstu hæð er góð 2ja herb íbúð með sérinngangi.
Glæsilegur góður pallur með heitum potti, rúmgóðar
tvennar svalir, útgangur þaðan út í garð. 

EINIBERG HF. 3JA
Mjög falleg 66,7 fm risíbúði í góðu tvíbýli vel staðsett í
Setbergshverfi í Hafnarfirði. Íbúðin er innréttuð á mjög
smekklegan hátt . Eignin skiptist í Sér inngang, góða
forstofu, eldhús, bjarta og góð stofu, hjónaherbergi,
barnaherbergi, snyrtingu, baðherbergi og þvottahús.
Gólfefni eru að mestu gólffjalir, flísar. Geymsluloft.
Glæsilegur stór afgirtur garður með sólpalli. Verð
15,4.millj.

BERJAVELLIR - HF LAUS
Höfum tekið í sölu glæsilega lúxsusíbúð 112,5
fermetrar á fjórðu hæð með sérinngang í nýju klæddu
fjölbýli ásamt einu stæði í bílageymslu. Íbúðin er
arkitektahönnuð og sérlega smekklega innréttuð með
glæsilegum innréttingum og gólfefnum. Góðar suður
svalir. Gott útsýni. Verð 29,5 millj. Myndir á
Hraunhamar.is eð á mbl.is.

LÓMASALIR KÓPAVOGI
Nýkomin í einkasölu glæsileg 106 fm íbúð á efstu hæð
í góðu lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Stæði í bílageymslu, glæsilegt útsýni. Verð 23,9 millj .
95517

AUSTURGATA - HF. 3JA.
Stórglæsilegar fullbúnar 3ja herbergja íbúðir með
gólfefnum

* Fallegar eikarinnréttingar og eikarparket
* Til afhendingar við kaupsamning
* Stærð íbúða 58 - 70 fm
* Verð 16,7 - 18,2 millj.

MÓHELLA 4A BÍLSKÚRAR
Tilvalið sem geymslupláss undir tjaldvagna, fellihýsi o.
fl.  Bílsk. eða geymslubil 26,3 fm sem eru að rýsa við
Móhellu í Hafnarfirði. Bílsk. eru byggðir að mestu úr
einingum frá Límtré og afh. fullb. með frág. lóð. Nánari
upplýsingar á Hraunhamar.is eða hjá sölumönnum. Til
afhendingar strax. Verð 2,350 millj. 

HJALLABRAUT 33 - ELDRI BORGARAR
Nýkomin sérlega falleg 2ja herb. íbúð á efstu hæð í
þessu vinsæla fjölb. Eignin er í mjög góðu
ásigkomulagi, fallegar innréttingar, parket á gólfum,
flísar á baði. Mjög góð eign og þjónusta til staðar.
Útsýni. Verð 18,6 millj.

SUNDLAUGAVEGUR - RVK
Mjög falleg mikið endurnýjuð 79,4 fm íbúð í rísi í
virðulegu steinhúsi.. Inngangur, stigi upp á pall, hol,
eldhús, gott hjónaherbergi, björt og falleg stofa, gott
vinnuherbergi, baðh. og geymsluloft. S-svalir. Gólfefni
eru massivt eikarparket og flísar. Sam. þvottahús í
mjög snyrtilegri sameign í kjallara. Verð 19,5. millj.

ÞRASTARÁS - 4RA HF.
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsilega 111,7 fm endaíbúð á efstu hæð m/sér
inngang. Forstofa, hol, tvö barnah., baðh., þvottahús,
eldhús, stofa , borðstofa, hjónah. og geymslu. Fallegar
innréttingar, gólfefni eru parket og flísar. Glæsilegt
útsýni út á Faxaflóa og að Bláflöllum. Verð 23,9. millj.

EYJABAKKI - RVÍK 4RA
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 104 fm íbúð á efstu
(3ju hæð) í góðu klæddu fjölbýli. Nýlegt eldhús,
flísalagt bað, paret, góðar suðvestur svalir,
þvottaherbergi í íbúð. verð 17,9 millj. 

SUNNUFLÖT - EINB. GBÆ
200,2 fm einbýli á einni hæð ásamt 63,7
fm bílskúr samtals 263,9 fm. Rúmg. and-
dyri, opið inn í forst., þaðan stórar stofur.
Svh. með st. gluggum. Fallegt eldh., stórt
þvh., búr, milligangur og bílsk. 4 svh. og
baðh. Nýlegt parket. Verð tilboð

SJÁVARGRUND - 3JA M. BÍLSKÝLI
3ja herb. íbúð á jarðhæð með verönd og
garði. Fallegar innréttingar, parket á
gólfum, þvh í íbúð, stór sér geymsla í bíl-
skýli, góð eign. Verð 21,9 millj. 70818

EIKARÁS - EINB. GBÆ
Tvílyft einbýli með innb. bílsk. samtals 320 fm.
Möguleiki á aukaíbúð. Eign í sérflokki. Húsið er
mjög glæsil. innréttað með sérsmíðuðum inn-
réttingum úr eik frá Tak á Akureyri og gólfefni
eru massíft eikarparket og steinn. Frágangur
lóðar er eftir. Glæsilegt hús á frábærum stað.
Útsýni.

LINDARFLÖT - EINB. GBÆ
Mjög fallegt 155,5 fm einbýli á 1. hæð ásamt 32
fm bílsk. samtals um 187,5 fm. Eign haldið vel við.
Forst., gott þvh. Snyrting með sturtuklefa. Gott
hol. Eldh. með snyrtil. innr. Góð stofa og borðst.
útgengi í bakgarð. 2 barnah. Baðh. flísal. með
baðk./sturta.. Hjónah. m/skápum. Verð 43.5 millj.

LYNGMÓAR - 3JA GBÆ
Snyrtileg 97,4 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli ásamt
16,1 fm bílskúr samtals um 113,5 fm vel staðsett
við Lyngmóa í Garðabæ. Geymsla í kjallara, snyrti-
legur bílskúr. Sérlega skemmtileg íbúð með góðu
útsýni. Verð 21,7. millj.

NORÐURBRÚ - SJÁLAND - 4RA - GB
124,6 fm íbúð m/geymslu & bílast. í bílag. á 1.
hæð í lyftublokk, gott aðgengi. Forst., þvh., hol,
stofa, eldh., 3 svh., baðh., sjónv.hol. Sérlega góð
gólfefni. Þetta er er eign sem vert er að skoða. Til
afh. við kaupsamning. Verð 33 millj. 

GARÐATORG M/BÍLSKÚR
Mjög góð 97,7 fm íbúð á 2. hæð ásamt 26,4 fm bílskúr
m/geymslu innaf samtals um 124,1 fm. Sérinngangur,
forstofa með skáp, hol, gott herb. með skáp. Rúmgott
baðh., þvottavél á baði, sturtuklefi, flísar á gólfi. Sefnh.
með góðum skápum. Rúmgóð stofa með útg. út á S-
svalir, björt borðstofa. Gott eldhús með fallegri innrétt-
ingu. Parket og flísar. Mjög góð staðsetning, stutt í
verslun og þjónustu. Verð 28 millj.

HRÍSMÓAR - PENTHOUSE - GBÆ
Glæsileg 187,2 fm penthouseíbúð í
miðbæ Garðabæjar. Eignin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, stofu , borðstofu,
sjónvarpshol, tvö baðherbergi, fjögur
góð herbergi, skrifstofu, hjónaherbergi,
þvottahús og geymlsu.Innréttingar eru
allar hinnar glæsilegustu og gólfefni eru
parket og flísar. Glæsilegt útsýni úr stofu
til vesturs að Bessastöðum og

snæfellsjökli og til norðurs að Esju. Góðar suður svalir. Bílskúr með rafmagni og hita.
Eign í sérflokki. Upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi.

Fr
um

KRÓKAMÝRI - 4RA GBÆ LAUS STRAX
101,6 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð m/sér inng.
Forst., hol, stofa, borðst., eldh., 3 svh, baðh., og
geymsla. Góðar S-svalir. Stutt í skóla og leikskóla.
Frábær staðsetning. Laus strax. Verð 24,3 millj.

HÓLMATÚN PARH. ÁLFTANES
Glæsilegt parhús 167,2 fm m/innb. bílskúr,
31,5 fm, samtals 198,7 fm. Húsið stendur á
fallegum stað við opið svæði. Forstofa,
þvotthús, gestasn., hol, stofa, borðstofa,
eldhús, gangur, barnah., hjónah. m/fatah.
innaf. Baðh. m/hornbaðkari og sturtukl. Á

efri hæð er gott sjónv.hol, tvö barnah., og góðar geymslur undir súð. Gólfefni eru
eikarparket og flísar. Mjög góð eign. Getur verið laus fljótlega. Verð 37,9 millj.

DAGGARVELLIR - SÉRH. HF.
Nýkomin í einkasölu glæsileg fullbúin 129 fm efri hæð
í nýju fjórbýli. Eign sem mikið er lagt í. Náttúrusteinn
og parket á gólfum, glæsilegar innréttingar frá Innex
og vönduð tæki. Eign í algjörum sérflokki. Verð 29,9
millj. 106532-2
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FÍFUVELLIR - EINB. HF.

Endaraðh. á 2 hæðum 174 fm ásamt bílskúr 33,1 fm
samt. um 207,1 fm. Forst., hol, 4 sv.h., eldh. með
borðkr., 2 baðh., borðst., stofa.pallur og bílsk. Vand.
innr. og tæki. Sk. og leiksk. verða í nágr. Verð 42 m. 

LEIRDALUR - VOGAR

Glæsilegt nýlegt 205,5 fm einbýli á 2 hæðum ásamt
51,7 fm innb. bílsk. samt. 257,1 fm. Forst., þvottah.,
stór stofa og borðst., eldhús, baðh., 3 góð herb. Á
efri hæð 4 góð herb., baðh. og geymslur.

DREKAKÓR - KÓP

181,7 fm parh. á tveimur hæðum m. innb. tvöf.
jeppabílsk. 38,1 fm á fráb. stað, samtals 220,1 fm.
Verður afhent fullb. að utan og hraunað. Innan verður
húsið afh. fokhelt. 2 svalir. Afhending í sept. ‘05

GARÐAVEGUR - HF.

Glæsileg mikið endurnýjuð 85 fm 3ja herb. neðri
hæð í tvíbýli m/sér inngangi. Parket og flísar.
Glæsilegar nýjar innréttingar. Verð 19,8 millj. Þor-
björn Helgi sýnir, eignin laus við kaupsamning.

HRINGBRAUT - HF.

Falleg efri hæð og ris. Neðri hæð, forst., gangur,
hjónah., herb., eldh., stofa/borðst. Efri hæð: 2
herb., hol og 2 geymslur. Í kjallara er sam. Þvottah.
Seljandi tilb. Að taka bíl uppí kaupverð. Verðtilboð.

FLÓKAGATA - HF.

Björt og skemmtileg efri sérhæð í 2-býli ca 130 fm
auk rýmis í kjallara (herbergi, geymsla o.fl.) samtals
160 fm, svalir, gott útsýni. 26765

HRINGBRAUT - HF.

Neðri sérh. í tvíb. 87 fm en skráð 83,7 fm hjá FMR.
Mikið endurn. Forst., hol, 2 sv.h., stofa, baðh., eldh.
m/borðk. og geymslu. Stórgl. eign sem er vert að
skoða. Verð 18,9 millj. 111449

VESTURBRAUT - HF.

Efri sérh. ásamt óeinangruðu risi sem býður upp á
mikla möguleika samtals ca 115 fm. Sérinng., saml.
stofur. Verð 20,8 millj 85892

ASPARHVARF - KÓP

Glæsileg 4ra herb. efri hæð í tvíbýli með sér inn-
gangi 134,3 fm ásamt stæði í bílageymslu. Fullbúin
eign með glæsilegum eikarinnréttingum & vönduð-
um tækjum. Parket & flísar.

BÆJARHOLT - HF. LAUS

117,9 fm endaíb. á efstu hæð. Forst., gangur, eldh.,
þvh., 3 svh., baðh., stofa, borðst. og geymsla. Stórar
S-svalir, glæsilegt útsýni. LAUS STRAX. Verð 20,5.
millj. 57458

LÓMASALIR - KÓP. 4RA
LAUS

Góð 123,7 fma 4ra herbergja endaíbúð ásamt stæði
í bílageymslu og sér inngang. Forstofa, hol, tvö góð
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús,
stofa, þvottahús og geymsla. Fallegar innréttingar.
Glæsilegt útsýni. Verð 27.2. millj. Laus strax.

KLUKKUBERG - HF.

Glæslileg nýstandsett 104,2 fm íbúð með sér
inngangi auk geymslu sem er um 5-6 fm. Stæði í
bílageymslu. Stofa, eldhús með borðkróki,
gestasalerni, 3 svefnh., baðh. með þvottaaðstöðu.
Sérlega góð eign. Verð 23,9 millj. 

FUNALIND - KÓP LAUS

113,6 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt 28,1 fm
bílsk. samtals 141,7 fm. Forst., hol, stofa, borðst.,
gangur, 2 barnah., hjónah., baðh. , þvh. og geymsla.
Parket & flísar á gólfum. Bílskúr m/rafm. og hita,
sjálv. hurðaopn. Góðar S-svalir. Verð 29,5 mill.

ÖLDUTÚN - HF.

Falleg 95 fm neðri hæð í góðu 2-býli auk 14 fm
útigeymslu í garði , sérinngagur, 3 sv.h., róleg og
góð staðsetning. Verð 17,9 millj. 

ESKIHLÍÐ - RVÍK.

116,3 fm íb. (m/geymslu) á 4. hæð. 3 sv.h., stofa,
svalir, eldh., hol, baðh.i, 2 geymslur í sameign. Gott
geymsluris yfir íbúðinni. Verð 20,9 millj.

FAGRAHLÍÐ HF. LAUS

Mjög góð 93,1 fm íbúð á 1. hæð. Góður inngangur.
Forstofa, gangur, 2 góð barnah., hjónah., glæsilegt
baðh., þvottahús, eldhús, stofa, afgirtur
séreignargarður. Dúkur og flísar. Geymsla í sameign.
Verð 19,8 millj.

SLÉTTAHRAUN - HF. M.
BÍLSK.

Nýkomin í einkasölu skemmtilegt 102 fm íbúð á 2.
hæð í fjölb. Eignin er talsvert endurnýjuð m.a. nýtt
eldhús. Parket, S-svalir, þvottah. í íbúð. Verð 18,4
millj. 112248-1

DOFRABERG - HF. SÉRH.

Glæsileg neðri sérhæð. Íbúðin er á jarðhæð og er 80
fm m/sérinngang. 2 svefnh., stofa, borðstofa,
baðherbergi, eldhús, þvottahús og forstofa. Þetta
góð eign sem vert er að skoða. Verð 21,9 millj. 

KALDAKINN - HF. RIS

80 fm risíbúð í 3 býli. Sérinng., fráb. útsýni, róleg og
góð staðsetning. Verð 15,9 millj.

MÓABARÐ HF.

81,7 fm íbúð m/geymslu á efstu hæð. 2 sv.h., stofa,
eldhús, baðh., geymsla og þvh. í sameign. Verð.
15,9 millj. 

HVAMMABRAUT - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 97 fm 3-4 herb.
íbúð á 2. hæð í fjölbýli. Fallegar innréttingar, parket,
stórar s-vestur svalir, útsýni, góð eign. Verð 17,4
millj. 96309-1

ÁLFASKEIÐ - HF. LAUS

Glæsileg 87,5 fm íbúð m.sérinng. á 3 hæð í góðu ný
máluðu fjölb. Forst., hol, eldh., stofa, borðst., 2
herb., sjónav.hol, baðh. og geymsla. Stórar S-svalir.
Parket og flísar. Stutt í nýjan skóla og leikskóla.
Verð 17 millj. 110764

FENSALIR - KÓP 2JA LAUS
Mjög glæsileg 96,9 fm íbúð á 1. hæð í nýju litlu
fjölbýli. Forstofa, hol. eldhús, borðstofa, stofa með
útgang út á stóran afgirtan sólpall, gott útsýni. Gott
herbergi, baðherbergi, þvottahús og geymsla. Gólefni
eru parket og flísar. Glæsileg vel staðsett eign. Íbúðin
getur verið laus við kaupsamning. Verð 23.9. millj.

SVÖLUTJÖRN - NJARÐVÍK
Hraunhamar kynnir 3 glæsileg einbýlishús.Húsið skilast
fullbúið að utan. Klætt með ljósgrárri álklæðningu og
mahony kringum andyri hvítt ál framan á þakkanti,
hvítar rennur og niðurföll. Aluzink á þaki. Lóð
grófjöfnuð. Að innan fokhelt. Bílskúrsveggur
uppkominn og gifsklæddur annarsvegar. Í steypta
plötu eru komnar gólfhita og vatnslagnir. Möguleiki að
fá húsin lengra komin. Verð fokhelt 15,5 millj.

SUÐURGATA - HF.

Falleg 85 fm 3ja-4ra herb. íbúð á neðri hæð. 2 saml.
stofur og gott herb. á hæðinni og stórt herb. í
kjallara innang. úr íbúð. Verð 16,4 millj. 99790

BURKNAVELLIR - HF. LAUS

94,5 fm íbúð á 1. hæð í nýl. fjölb., fullb. með vönd.
gólfefnum, fall. innr. og tækjum. Verönd
(séreignarlóð) Parket og flísar. LAUS STRAX. Verð
20,7.millj. 109601

SLÉTTAHRAUN - HF.

99,1 fm íbúð m/geymslu auk bílsk. sem er 22,7 fm,
samt. 121,8 fm. Íb. er á efstu hæð. 2 svh., stofa, hol,
baðh., eldh. m/borðkr., búr, þvh., geymsla og
bílskúr. LAUS STRAX Verð 18,9 millj.

LUNDARBREKKA - KÓP.

87 fm íbúð á 3ju hæð (efstu) í góðu fjölb., sérinng.
af svölum, stofa, borðst., s-svalir, parket, nýl. baðh.,
2 svh., útsýni. Hús nýlega málað og viðgert. LAUS
STRAX Verð 16,9 millj.

ÁLFASKEIÐ - HF.

Mikið endurn. efrihæð 65,7 fm. 2 svh., stofa, eldh.,
baðh., hol, geymsla og sam. þvh. Þetta er eign sem
vert er að skoða. Verð 16 millj. 

BURKNAVELLIR - HF.

Glæsil. 90 fm íbúð á 1. hæð í nýl. vönduðu fjölb.
með útg. út á glæsil. ca 60 fm afgirta verönd
(séreignarlóð). Parket og flísar. Verð 20,9 millj.
111964

KALDAKINN - HF.

Mjög falleg 83,7 fm efri hæð ásamt 28 fm bílskúr
samt. Um  11,7 fm í tvíbýli, sérinngangur. Gólfefni
eru að mestu parket og flísar. Fallegur gróinn
garður. Uppl. Gefur Þorbjörn Helgi sölumaður.

VESTURHOLT - HF.

Hraunhamar kynnir, glæsileg fullbúin 80 fermetra
neðri sérhæð í sérlega fallegu nýlegu tvíbýli á
þessum frábæra stað á Holtinu í Hafnarfirði. Eignin
er með sér inngang og skiptist í, forstofu, þvottahús,
barnaherbergi, gang, baðherbergi, svefnherbergi ,
eldhús , stofu og geymslu. Glæsilegar innréttingar
og tæki. Gólfefni eru parket og flísar. Afgirt verönd í
sér garði. Tvö hellulögð bílastæði. Glæsileg eign,
allt fyrsta flokks. Stutt í skóla & leikskóla. verð
20,5.millj. Myndir af eigninni á mbl.is.

BERGÞÓRUGATA - RVK

Sérlega fín íbúð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í
Reykjavík. Íbúðin er á annarri hæð og er 63,7 fm
með geymslu. Skipting eignarinnar, Stofa,
borðstofa, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og
geymsla. auk þess er sameginlegt þvottahús. Laus
Strax. V.15,5 millj. 

HJALLABRAUT - HF.

Nýkomin í einkasölu 98 fm. íbúð á fyrstu hæð í góðu
nýviðgerðu fjölbýli. Mikið endurnýjuð eign, nýtt
eldhús, stórar svalir, þvottaherbergi í íbúð, g+oð
staðsetning. Verð 17,4 millj. 111303

KRÓKAHRAUN - HF.

Sérlega falleg 89 fm íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli.
2 svefnh., stofa, eldh., m/borðkr., baðh., geymsla
og þvottah. Verð 19,4 millj.

VESTURBRAUT - HF. RIS

Falleg 65 fm risíbúð. Sérinng., 2 sv.h., frábært
útsýni, góð eign. Verð 14,2 millj. 111974-1

ÁLFHOLT - HF.

69,9 fm íbúð ásamt ca 30 fm ósamþ. rými í risi
samtals ca 100 fm. Sér inng., forst., gott hol,
vinnuh., hjónah., baðh., stofa og borðst., útg. út á
stórar svalir. Parket, flísar & dúkur. Verð 17.millj.

STRANDGATA - HF.

Falleg risíbúð við Strandgötu Hafnarfirði. Íbúðin er
mikið undir súð og mælist í fasteignamati aðeins 36
fm en gólfflötur er mun meiri. Eignin skiptist í pall,
forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, herbergi og
geymslur. Fallegt útsýni út á höfnina. Fallegar
innréttingar og gólfefni eru parket og flísar. Í
kjallara er sameigninlegt þvottahús. Verð 10,7 millj.

HJALLABRAUT - HF. LAUS

76,9 fm 2ja-3ja herb. íbúð á efstu hæð í góðu
fjölbýli í norðurb. Forst., hol, eldh., þvh., 2 svh.,
baðh., stofa og geymsla. Parket og dúkur. verð 14,8.
millj. 108787

GRÆNAKINN - HF.

63,7 fm íbúð á jarðhæð, sérinng. Þetta er fín eign
sem vert er að skoða. LAUS STRAX. Verð 11,2 millj.
110210

NORÐURBRAUT - HF. Fín íbúð á
þessum góða stað miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúðin er
80,2 fm og er á jarðhæð. sameiginlegur inngangur
með einni íbúð. Skipting eignarinnar: stofa,
borðstofa, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, hol,
og geymsla. verð 13 millj. 

DOFRABERG - HF. 

Mjög góð 70 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu
fjölbýli. Forstofa, hol, eldhús, stofu, baðh., herb. og
geymsla. Gólfefni eru parketdúkur og flísar. Góðar
suður svalir. Verð 14.9. millj. Laus strax.

STRANDGATA - HF. NÝTT
Glæsilegar 3ja herb. íbúðir í þessu vandaða húsi í
miðbæ Hafnarfjarðar. Íbúðirnar eru til afhendingar
fljótlega, tilbúnar undir tréverk, húsið fullbúið að utan.
Teikningar og nánari upl. á skrifstofu Hraunhamars.



8 10. október 2005  MÁNUDAGUR

BORGIR ERU Í FÉLAGI FASTEIGNASALA

KÓLGUVAÐ - SÉRHÆÐIR

Glæsilegar neðri og efri sérhæðir við Kólguvað í Norðlingaholti. Hæðirnar
skiptast í anddyri, gang, 3 svefnherbergi, þvottahús, geymslu, baðherbergi,
eldhús og stofu ásamt stórum sérafnotareiti. Húsin eru forsteypt tveggja
hæða tvíbýlishús. Að utan eru hús múrhúðuð og steinuð í ljósum lit.
Afhendast tæplega tilbúin til innréttingar að innan en fullbúin að utan með
frágenginni lóð. Sjá glæsilegan kynningarvef á www.borgir.is/byggben 6850

KRÓKAVAÐ - SÉRHÆÐIR

Vorum að fá í sölu efri og neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á góðum stað í
Norðlingaholti. Hæðirnar sem eru 127,5 fm að stærð auk bílskúrs eru með 3
svefnherbergjum og stórum stofum ásamt góðum sérafnotareiti á lóð sem
fylgir hverri íbúð. Bílskúrar fylgja efri hæðum. Húsunum verður skilað rétt
tæplega tilbúnum til innréttingar að innan en fullbúnum að utan með
frágenginni lóð.  Sjá glæsilegan kynningarvef á www.borgir.is/byggben 6802

TRÖLLATEIGUR - SÍÐUSTU ÍBÚÐIRNAR

Tröllateigur 20-24 er þriggja og fjögurra hæða fjöleignahús með alls 34
íbúðum. Aðalaðkoma hússins er um tvo sjálfstæða stigaganga sem opnast
út á svalaganga. Hvor stigagangur þjónar 17 íbúðum. Þessar íbúðir eru
glæsilegar og vel útbúnar 3ja herbergja íbúðir í þessu viðhaldslitla og fallega
fjölbýlishúsi. Íbúðirnar sem eru um 120 fm að stærð, auk stæðis í bílskýli,
verða til afhendingar í ágúst - september, fullbúnar með gólfefnum og
innfelldri lýsingu í loftum. 6303

LANGALÍNA 7 - GARÐABÆ

Eigum eftir eina 3ja - 4ra herbergja ca 117 fm íbúð ásamt stæði í bílskýli í
þessu fallega lyftufjölbýli. Íbúðin er innréttuð á smekklegan hátt með
eikarinnréttingum og vönduðum tækjum í eldhúsi. Baðherbergi er flísalagt og
með hornbaðkari og upphengdu salerni. Íbúðin er tilbúin til afhendingar án
gólfefna innan mánaðar. Byggingaraðili er ÞG-Verk. V. 27,9 m. 363

ÆGISGATA - VIÐ HÖFNINA

Í nýju 5 hæða lyftuhúsi sem risið er á horni Ægisgötu og Tryggvagötu í Miðbæ Reykjavíkur er
nú hafin sala á 2ja herbergja íbúðum í stærðum frá 63 fm upp í 91 fm Stæði í bílageymslu fylgir
flestum íbúðum. Afhending í október til nóvember 2005. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólfefna
en þó er búið að flísaleggja baðherbergi. Sameign skilast fullfrágengin. Sér inngangur í íbúðir
af svölum. Sér svalir eru ýmist í norður með útsýni yfir Ægisgarð eða vestur. Inngangssvalir
snúa í suður eða austur. Ein íbúð á efstu hæð er með 45 fm svölum meðfram vestur og suður
hlið íbúðarinnar. Mikið útsýni er úr mörgum íbúðum í húsinu. Verð frá kr. 16,9 millj. fyrir íbúð
án bílskýlis á 1. hæð upp í kr. 32,9 fyrir íbúð á efstu hæð með bílskýli. 6761

Fr
um
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ÁSHOLT RVÍK Falleg og mikið
endurnýjuð 3ja herb. íbúð á 1. hæð, jarð-
hæð í tvíbýlishúsi. Stærð 63,2 fm Nýl. inn-
réttingar. Endurnýjað rafmagn og vatns-
lagnir. Sameiginleg lóð. Góð staðsetning.
Laus fljótlega. Verð 15,8 millj. nr. 5235 

LUNDARBREKKA - KÓPA-
VOGUR Falleg og mikið endurnýjuð 3ja
herb. íbúð á efstu hæð. Stærð íbúðar er
86,5 fm Sérinngangur af saml. svölum.
Nýtt eikarparket á gólfum. Suður svalir.
Fallegt útsýni. Laus strax Verð 16.9 millj.
nr.5243

4RA HERB

HÁALEITISBRAUT Mjög góð 4ra til
5 herb. íbúð á 1. hæð í fjölbýli um 101,4 fm
Ljósar innréttingar. Þvottahús innaf eldhúsi.
Ljóst parket. Suðvestur svalir. Hús og sam-
eign í góðu ástandi. Verð. 19,6 M. nr. 2163 

LÓMASALIR - KÓPAV. Glæsi-
lega innréttuð 4ra herb. endaíbuð í lyftu-
húsi. Stærð 120,8 fm á 4. hæð ásamt
stæði í bílskýli. Vandaðar dökkar innrétt-
ingar, flísalagt baðherbergi, sér þvottahús.
Stórar suður svalir Frábært útsýni. Verð
29.0 millj. nr. 5913 

SNÆLAND Mjög falleg 4ra herb. end-
aíbúð á miðhæð í litlu fjölbýli á fallegum og
rólegum stað í Fossvogi, alls 92,5 fm Eik-
arparket á holi, gangi, stofu og öllum
svefnherbergjum. Fallegt útsýni. Suður
svalir. Verð 22,9 millj. nr. 5234 

SAFAMÝRI M/BÍLSKÚR: Rúm-
góð og falleg 4ra herb. endaíbúð á 3.hæð í
fjölbýli ásamt sérbyggðum bílskúr. Góðar
innréttingar, parket. Suður og vestur svalir.
Gott útsýni. Bílskúr. Verð 21,9 m. nr. 5239

VESTURGATA - 101
REYKJAVÍK Mjög góð og mikið
endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 1. hæð í lyftu-
húsi við Vesturgötu. Fallegar innréttingar,
ljóst parket á holi, gangi, stofu og öllum
svefnherbergjum. Hús í góðu viðhaldi.
Góð staðsetning. Verð 18,3 m. nr. 5229 

RJÚPUFELL M/BÍLSKÚR
Glæsilega innréttuð 4ra herb. íbúð á
efstu hæð í góðu fjölbýli. Húsið er allt
nýlega einangrað og klætt með áli. Nýjir
gluggar og gler. Stærð íbúðar um 108
fm og bílskúr 21,2 fm Laus fljótlega.
nr. 5898 

sími 533 4040 • www.kjoreign.is

Dan V.S. Wiium hdl.,
lögg. fasteignasali

Sími 896 4013

Sigurbjörn 
Skarphéðinsson

lögg. fasteignasali

Ólafur Guðmundsson
sölustjóri

Sími 896 4090

Rakel Robertson
ritari

Dröfn Friðriksdóttir
ritari

TRAUST 
OG ÖRUGG
ÞJÓNUSTA

Opið mán.–fim. frá kl. 9–18, fös. frá kl. 9–17

2JA HERB.

BLÖNDUHLÍÐ Mikið endurnýjuð og
glæsileg íbúð á jarðhæð ásamt óinnréttuð-
um kjallara. Alls. 123,6 fm þar af 63,1 fm
geymslukjallari. Vestur verönd með skjól-
veggjum. Geymslukjallari með glugga og
sérinngangi. Laus fljótlega nr 5907 

LJÓSHEIMAR - NÝTT Á
SKRÁ. Góð íbúð á 3ju og efstu hæð í
litlu fjólbýlishúsi. Stærð 64,2 fm Eignin er
skráð sem 3ja herbergja en er í dag rúm-
góð 2ja . Húsið er allt nýlega viðgert og
málað að utan. Góð bílastæði. Svalir með
miklu útsýni. Verð 15,6 millj. nr. 5245 

3JA HERB.
LINDARHVERFI - KÓPA-
VOGUR. Mjög falleg og rúmgóð 3ja
herb íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Vönd-
uð eign, parket og flísar á gólfum. Mikið
útsýni og góðar svalir. Þvottahús innan
íbúðar. Frábær staður og stutt í alla þjón-
ustu. nr. 9989 

ÞÓRÐARSVEIGUR - LAUS
STRAX. STENDUR VIÐ ÞJÓNUSTU-
MIÐSTÖÐ FYRIR ALDRAÐA. Ný og fallega
innréttuð íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi,
stæði í bílageymslu. Til afhendingar strax.
Sér þvottahús í íbúð, flísalagt bað. Byggt
af ÍAV. Glæsilegt útsýni. Verð 20,5 millj.
Nr. 3873 

FRAMNESVEGUR Vel staðsett
3ja. herb. íbúð á jarðhæð. Stærð 79,4 fm
Rúmgóð stofa 2 svefnherbergi. Húsið er í
góðu ástandi og mikið endurnýjað. Sér-
inngangur. Laus fljótlega . Verð 15,9
millj. nr. 5903

SAFAMÝRI Falleg 3ja herb. íbúð á
4. og efstu hæð. Stærð 93,3 fm Íbúðin er í
góðu ástandi og hefur mikið verið endur-
nýjuð. Tvennar svalir, gott útsýni. Kringlan
í sjónmáli. Verð 19,9 millj. nr. 5224 

NJÖRVASUND Góð 3ja her-
bergja íbúð á aðalhæð í tvíbýlishúsi
ásamt sérbyggðum bílskúr. Sameigin-
legur inngagur. Íbúðin skiptist í eldhús,
2 svefnherbergi, baðherbergi og stofu.
Sér geymsla og sameiginlegt þvotta-
hús. Bílskúr með hita, vatni og raf-
magni. Verð 18,9 millj.

ÁLFTAMÝRI Góð 3ja herb. íbúð á
2. hæð. Stærð 74 fm Gott fyrirkomulag
á íbúð. Gluggi á baðherbergi, skápar í
herbergjum. Suðursvalir. Laus strax.
Verð 16.9 millj. nr. 5914 

FELLSMÚLI: Rúmgóð 3ja herb.
endaíbúð í fjölbýli. Stærð 99,6 fm Hús í
góðu ástandi. Gluggar á þrjá vegu. Nýtt
parket á gólfum. Laus Verð 16,9 millj.
nr. 5048

101 - REYKJAVÍK Góð 2ja
herb. íbúð í kjallara við Auðarstræti.
Stærð 44,3 fm, parket á gólfum. Hús og
sameign í mjög góðu ástandi. Góð
staðsetning. Laus strax. millj. nr. 5220 

EYJABAKKI Mjög góð 4ra herb. íbúð
á 1.hæð um 84,3 fm í fjölbýli við Eyja-
bakka. Gott útsýni. Vestur svalir. Hús og
lóð í góðu ástandi. Ör stutt í skóla og
flesta þjónustu. Verð 17,6 millj. nr. 5230. 

5 TIL 7 HERB.

HVAMMABRAUT HF. Rúmgóð
og falleg íbúð á tveimur hæðum um 133,5
fm Garðskáli, tvær stofur, fjögur svefnher-
bergi, tvær snyrtingar, suðvestur svalir, fal-
legt útsýni. Hús og sameign í mjög góðu
ástandi. Bílageymsla, falleg lóð. Laus
strax. Tilboðsv.: 21,9 millj. nr. 5182

SKIPHOLT Góð íbúð á 2. hæð ásamt
risi og bílskúr. alls 123,7 fm Hæðin er með
2 svefnherb. stofu ,holi og snyrtingu. Í risi
eru 3 svefnh. og snyrting Góður sameigin-
legur garður og sólpallur með skjólvegg.
Verð 28 millj. nr. 5225 

HAMRABORG m/bílskýli Rúm-
góð og falleg 4ra-5 herb. horníbúð um 123
fm á 1.hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í sameig-
inlegri bílgeymslu. 4 svefnherbergi. Góðar
innréttingar. Glæsilegt útsýni. nr. 5228 

SÉRHÆÐIR

KIRKJUTEIGUR Góð efri sérhæð
um 134,9 fm Hús og sameign í góðu
ástandi. Tvær saml. stofur og þrjú svefn-
herbergi. Suður svalir. Stutt í Laugardalinn
hús í góðu ástandi. Laust strax. nr. 5193 

RAÐ- OG PARHÚS

LINDASMÁRI - KÓPAVOGI.
Endaraðhús á tveimur hæðum. Stærð
206,4 FM. Skiptist í tvær stofur, 3 - 4 her-
bergi, tvö baðherbergi, eldhús, þvottahús
og innb. bílskúr. Góður og skjólsæll stað-
ur. Þaksvalir og sólpallur. Stutt í alla þjón-
ustu, t.d. skólar, íþróttaaðstöðu, útivistar-
svæði og verslanir. 

BRÚNALAND-RAÐHÚS: Fal-
legt og velumgengið palla-raðhús um
223,0 fm ásamt sérbyggðum bílskúr. Fal-
leg lóð með miklum gróðri í suður. Gott út-
sýni yfir Fossvoginn. Laust fljótlega. Ath.
Áhugaverð eign. . nr. 5221 

VALLARGERÐI - KÓP Glæsi-
leg og mikið endurnýjuð neðri hæð um
127,1 fm og 43 fm sérbyggður bílskúr
innréttaður sem 2ja til 3ja herb. íbúð.
Laus strax. nr. 5169 

HLÍÐARHJALLI - KÓPAV.
Góð 4ra herb. íbúð á 1. hæð í fjölbýli.
Suður svalir. Gott útsýni. Örstutt í alla
þjónustu, skóla, kirkju og verslanir. Stór
sameiginleg lóð. Hús í góðu ástandi.
Verð 18,8 Millj. nr. 5240 

EINBÝLI

ÞINGÁS Glæsilegt einbýli með auka íbúð
á jarðhæð, alls um 304 fm Húsið er vel stað-
sett innst í lokaðri götu. Húsið í góðu ástandi
með fallegum garði, sólstofu og timburpöll-
um. Innbyggður bílskúr. nr. 5159 

BALDURSGATA - EINBÝLI Í
101. Til sölu steinsteypt bakhús á sér
lóð. Góður garður með timburpalli fyrir
framan húsið. Húsið var endurnýjað tölu-
vert fyrir nokkrum árum. M.a. múr að utan,
einangrun, skólplagnir, kalda vatnið og raf-
lagnir. Gluggar og gler hefur verið endur-
nýjað. Á lóðinni er lítið gróðurhús og
geymsluskúr. Stærð hússins er 91,4 fm, en
möguleiki er á stækkun þess. 

NÝBYGGINGAR

PERLUKÓR - KÓPAVOGUR.
Einbýlishús í byggingu á einni hæð með
innbygðum bílskúr. Stærð 219 fm Góð
hönnun. Stórir gluggar og mikið útsýni.
Vandað til í efnisvali. Teikningar á skrif-
stofu Kjöreignar. Afhendist fokhelt að inn-
an en fullbúið að utan. Verð 39,5 millj. 

SUMARBÚSTAÐIR

GRÍMSNES - FRÍSTUNDA-
LÓÐ. Um er að ræða 10.4 hektara lóð á
góðum stað í Grímsnesi. Heimilt er að
byggja allt að 100 fm hús á lóðinni ásamt
útigeymslu / gróðurhúsi. Jafnframt má
byggja hesthús í stað eldra húss sem fyrir
er. Verð 5,5 millj. 

ATVINNUHÚSNÆÐI

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR Hús-
næði á götuhæð alls 42,2 fm Hús á vin-
sælum stað í góðu ástandi. Hentar sem at-
vinnuhúsnæði eða íbúð. Rúmgott flísalagt
sturtubaðherbergi. Laust strax. Verð 10,5
m. nr. 521

KJÓSAHREPPI - HVAMMS-
VÍK. Fallegur og vel staðsettur bústaður
á rúmum 1/2 hektara eignarlands. Bú-
staðurinn er 44,9 fm + sólskáli. Góður
timburpallur ca 2,80 x 2,0 metrar. Ör stutt
niður að sjó. Verð 9,9 m. nr. 5246 

SKEIFAN Mjög gott skrifstofuhúsnæði
á annari hæð. Stærð 416,1 fm Eignin er í
góðu húsi sem er sérlega vel staðsett, að-
koma er góð og næg bílastæði. Innrétting-
ar eru nýlegar og vandaðar LEIGA
MÖGULEG. 

SUÐURHRAUN - GARÐABÆR.
Til sölu nýlegt þjónustu- og framleiðsluhús-
næði. Mikil lofthæð. Margar innkeyrsluhurð-
ar. Skiptist í nokkra vinnslusali, skrifstofur,
starfsmannaaðstöðu o.fl. Stærð alls.um 4886
fm Lóðin er 12.733 fm fullfrágengin með
góðu gámaplássi. og bílastæðum. Eign í
góðu ástandi á áberandi stað. 

HYRJARHÖFÐI - ENDAHÚS.
Til sölu vel staðsett atvinnuhúsnæði, mjög
góð aðkoma. Særð alls 864 fm Að mestu á
einni hæð, með góðum innkeyrsluhurðum.
Gott útipláss. Eignin skiptist í nokkrar eining-
ar, auðvelt að breyta. Uppl. hjá Kjöreign. 

VÖLUTEIGUR - MOSF.BÆR.
Nýlegt iðnaðarhúsnæði á stórri lóð. Mikil
lofthæð. Stærð alls. 1408 fm, sem skiptist í
skrifstofur, starfsm.rými og sali með allt að
7,5m lofthæð. Hægt að byggja annað
svipað hús á lóðinni. Húsið er til afhend-
ingar strax. Verð 155,0 millj. 

TIL LEIGU - SKRIFSTOFU-
HÚSNÆÐI . Um er að ræða efri
hæð í nýlegu húsi í vogunum. Stærð
351,4 fm Eignin er í góðu ástandi og
skiptist í tvö alrými með aðgengi að
nokkrum skrifstofuherbergjum. Einnig
eldhús og salerni. Mjög fjölfarinnn og
góður staður, góð aðkoma. Uppl. hjá
Kjöreign s.533 4040. LAUST STRAX.

NÝBÝLAVEGUR Gott atvinnu-
húsnæði á 2. hæð um 277,0 fm Sér inn-
gangur. Góð staðsetning. Bjart húsnæði
sem skiptist niður í 12 herbergi, snyrt-
ingar o.fl. Auðvelt að breyta - Ýmsir
möguleikar. Verð 28,5 millj. nr. 5070

Kristinn Valur Wiium
Sölumaður

Sími 896 6913Fasteignasala

Vorum að fá í einkasölu fullbúna
95 fm íbúð á fyrstu hæð, ásamt
stæði í bílageymsluhúsi. Húsið er
álklætt 3ja hæða fjölbýli, byggt ár-
ið 2001. Innréttingar og gólfefni
eru fyrsta flokks. Þvottahús innan
íbúðar. Björt og falleg íbúð sem
vert er að skoða. Verð 22,7 millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI.

Fallegt raðhús á skjólsælum stað í
Mosfellsbæ. Húsið er tvær hæðir og
ris ásamt bílskúr. Birt stærð er
164,7 fm en gólfflötur er mun
stærri. Húsið er í góðu viðhaldi. Eik-
arparket og flísar á gólfum, nýjar
eikar innihurðar. Rúmgott eldhús.
Allt nýtt á baði. Fallegur afgirtur
garður í suður. Uppphitað hellulagt
bílaplan. Verð 39,8 m. nr. 5249 

GRENIBYGGÐ - NÝTT Á SKRÁ.

Vorum að fá í einkasölu enda rað-
hús sem er á tveimur hæðum um
184,0 fm ásamt innbyggðum bíl-
skúr. Garðskáli út frá stofu í vest-
ur og góðar svalir. Lóð afgirtt,
hellulögn í innkeyrslu og stétt
heim að húsi. Bílskúr. Laus strax.
Verð 42,5 millj. 5247 

VESTURBÆR - GRANASKJÓL

Fr
um
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Brynjar Fransson
lögg. fasteignasali
samn./skjalagerð

sími 575 8503

Jón Ellert Lárusson
viðskiptafræðingur

sölumaður
lögg. fasteignasali

Örn Helgason
sölumaður

Þór Þorgeirsson
lögg. fasteignasali

sölumaður
sími 866 2020

Brynjar
Baldursson
sölumaður

sími 698 6919

Sverrir Kristjánsson
eigandi

sími 896 4489

RAÐ- OG PARHÚS

STÓRT RAÐHÚS Í FOSSVOGI 

Vorum að fá í sölu 223 fm. raðhús í
Brúnalandi ásamt 22 fm bílskúr.
Íbúðin er á fjórum pöllum með góðu
skipulagi. Vel umgengið hús með
upprunalegum innréttingum. Góðar
svalir, útsýni og fallegur garður. V.
44.8 millj.

KRUMMAHÓLAR 

Gott 85 fm. endaraðhús á einni hæð.
Húsið skiptist í forstofu með fata-
skáp, tvö svefnherb., þvottaherb. /
geymslu, eldhús með ágætri innrétt-
ingu og tækjum, rúmgóða parket-
lagða stofu með útgang út í garð og
baðherb. með baðkari. Yfir húsinu er
rúmgott geymsluloft. Hús málað að
utan fyrir tveimur árum. V. 23,9 m.

SÉRHÆÐIR

MELGERÐI - SÉRHÆÐ 139 fm.
sérhæð við Melgerði í Kópavogi.
Húsið er þríbýli, tvær hæðir og kjall-
ari og er íbúðin á 1. hæð (miðhæð
hússins). Íbúðin skiptist m.a. í stofu ,
borðstofu, fjögur svefnherb., eldhús,
baðherbergi, gestasnyrting o.fl.
Þvottaherbergi í íbúð. Garður er vel
gróinn. Þak og þakkantur eru nýir.
Hús var lagað að utan og málað fyr-
ir þremur árum. Verð 27,5 millj.

ROÐASALIR Skemmtileg ný 122
fm. neðri sérhæð í tvíbýli ásamt 27
fm. bílskúr sem stendur í lokaðri
götu gengt golfvellinum. Eignin
skiptist í forstofu, rúmgóða og bjarta
stofu, eldhús með fallegri innréttingu
og góðum tækjum, 3 svefnherb., fal-
legt flísalagt baðherbergi og þvotta-
herb. Bílskúr stendur við hlið íbúðar.
Hiti í bílaplani framan við hús. Mjög
góð staðsetning. V. 29,9 m.

4RA HERBERGJA

HRAUNBÆR - ENDAÍBÚÐ 

110 fm. endaíbúð á 2.h. ( ein hæð frá
götu ) við Hraunbæ í Reykjavík.
Íbúðin skiptist í 3 svefnherb. með
skápum, mjög rúmgóða stofu, eld-
hús með upprunalegri innréttingu og
góðu borðplássi og baðherb. með
baðkari og glugga. Sérgeymsla í
kjallara og sameiginlegt þvottaher-
bergi. Hús að utan og sameign að
innan í góðu ástandi. Íbúðin er laus.
V. 17,8 m.

UNUFELL Í einkasölu 4ra herb.
íbúð á 3. hæð sem skiptist m.a. í hol,
stofu og borðstofu með útgangi út á
austursvalir, eldhús með hvítri inn-
réttingu, innbyggðum ísskáp (fylgir
með í kaupunum) , þrjú svefnherbb.,
nýuppgert baðherbergi o.fl.. Þvotta-
herbergi í íbúð. Áhv. 7,2 millj. Íbúða-
lánasjóður. Verð 15,3 millj.

3JA HERBERGJA

ÁLFABORGIR 15 - SÉRINN-
GANGUR 3ja herb. 86 fm endaíbúð
á 3. hæð á þessum vinsæla stað í
Borgarhverfi Grafarvogs. Íbúðin er
með sérinngangi og skiptist m.a. í
stofu með útgangi út á suðursvalir,
tvö svefnherberb., eldhús með hvítri
innréttingu, flísalagt baðherb. o fl.
Þvottaaðstaða í íbúð. Gott útsýni.
Stutt í alla þjónustu og örstutt í
skóla.

ÁLFTAMŸRI Falleg og töluvert end-
urnýjuð 3ja herb. 74 fm. íbúð á 4.h.
Það er nýtt plast-parket (hlynur) á
flestum gólfum íbúðarinnar sem
skiptist annars í hol, tvö herbergi
með nýjum skápum, rúmgóða stofu
með útgangi út á suður-svalir, bað-
herbergi með baðkari og glugga og
rúmgott eldhús með eldri innréttingu
og tækjum. Sérgeymsla og sam.
þvottaherbergi í kjallara. Áhv. 7,8 m.
V. 14,9 m.

2JA HERBERGJA

SKEIÐARVOGUR 2ja herb. 62 fm
kjallaraíbúð á þessum vinsæla stað í
Vogunum. Íbúðin er m.a. stofa, rúm-
gott svefnherb., hol, eldhús, bað-
herb. o.fl. Stutt í alla þjónustu. Verð
12,9 millj.

Jón Ellert Lárusson, löggiltur fasteignasali
OPIÐ  VIRKA DAGA FRÁ KL. 09.00 - 18.00

BRAGAGATA 

Heil húseign sem er kjallari, hæð og ris-
hæð. Í dag eru þrjár íbúðir í húsinu, þ.e.
ósamþykkt einstaklingsíbúð í kjallara, 2ja
herb. íbúð á 1. hæð og ósamþykkt 2ja
herb. íbúð í risi. Komið er “vilyrði” frá Bygg-
ingafulltrúanum í Rvík um að byggja megi
við húsið að sunnan- og vestanverðu. 
Verð 29,9 millj

GRANDAVEGUR

Mikið endurnýjað 3ja herb. einbýlishús á
þessum vinsæla stað í vesturborginni.
Íbúðin er m.a. stofa, sjónvarpsstofa,
sólskáli, svefnherb., eldhús, baðherb.,
þvottaherb. o.fl. Húsið er mikið end-
urnýjað, innan sem utan. Verð 25,9 millj.

VEGNA 
MIKILLAR SÖLU
UNDANFARIÐ

VANTAR OKKUR 
ALLAR GERÐIR 
EIGNA Á SÖLU

STRAX!

110 Reykjavík: Fimm herbergja glæsiíbúð
Naustabryggja: Ein hæð og stórt turnherbergi.

Lýsing: Komið inn í stórt al-
rými sem samanstendur af
holi, stofu, borðstofu og eld-
húsi. Mjög mikil lofthæð eða
um sex metrar. Á neðri hæð
eru tvö svefnherbergi og bað-
herbergi. Þvottaaðstaða er á
baði. Gengið er upp járnstiga á
aðra hæð. Þar er eitt stórt
rými/turnherbergi. Stórir og
miklir gluggar sem gefa mikla
birtu og allar innréttingar og
gólfefni eru mjög vönduð.
Einnig er sameignin til fyrir-
myndar.

Annað: Tvennar svalir á íbúð-
inni með frábæru útsýni.

112 Reykjavík: Gott einbýlishús í Grafarvogi
Starengi 108: Fimm herbergja einbýlishús með góðum garði, bílskúr og gróðurhúsi. 

Lýsing: Komið er inn í flísalagða forstofu með
skápum. Inn af forstofu er þvottahús með hill-
um og skápum, þaðan er gengið út í garðinn.
Eldhúsið er rúmgott. Þar er ljós innrétting og
korkflísar á gólfi. Stofa og borðstofa eru park-
ettlagðar, frá borðstofu er gengt út í garðinn
en frá stofu er gengið í sólstofuna sem snýr í
hásuður. 
Í húsinu eru þrjú svefnherbergi, eitt þeirra er
parkettlagt en í hinum er gólfdúkur. Baðher-
bergið er flísalagt með baðkari og sturtuklefa. 

Úti: Fallegur garður er við húsið, þar er
timburverönd og lítill púttvöllur. Hellulagt er í
kringum húsið og hiti í stéttum við bílaplan og
inngang. Á lóðinni er gróðurhús sem ekki er
talið með í uppgefinni fermetratölu. Bílskúrinn
er rúmgóður.

Verð: 41,5 milljónir Fermetrar: 176,7 Fasteignasala: 101 ReykjavíkFermetrar: 143 alls Verð: 32,9 milljónir Fasteignasala: Lundur
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Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali 
Gsm 896 4489

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfaldur árangur -

www.hus.is 

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is

DRÁPUHLÍÐ
Falleg 62,7 fm, 3-4ra herb. risíbúð í Hlíðunum. ATH. íbúðin
er mikið undir súð þannig að gólfflötur er stærri (ca 90
fm)en gefið er upp. 3 svefnherb. með parket dúk. Rúmgóð
og björt stofa með fallegum boga kvistum, nýju gleri og
gluggapóstum. Nýjar hellulagðar svalir í suður. Nýleg inn-
rétting í eldhúsi. Vaxborið Bruce parket í stofu og eldhúsi.
Raflagnir og rafmagnstafla í íbúðinni er u.þ.b.10 ára. V. 17,9
millj.

ÖLDUGRANDI
Góð 85,4 fm, 3ja herb. endaíbúð á jarðhæð með sérinngang
og stæði í lokaðri bílageymslu. Rúmgóð stofa með útgengi
á skjólgóða og afgirta hellulagða verönd. Baðherb. með
baðkari og innréttingu. Tengt fyrir þvottavél. Sérgeymsla í
kjallara. V. 20,5 millj.

EIÐISTORG
Til sölu 2 íbúðir, samtals 111,4 fm á 4. hæð í lyftuhúsi á
góðum stað við Eiðistorgið. Önnur íbúðin er 3ja herb., 76,5
fm ásamt 7,8 fm geymslu í kjallara og á móti henni er 27,1
fm stúdíó íbúð. Flísalagðar vestur-svalir á aðalíbúðinni.
Sameiginlegt þvottaherb. á hæðinni. V. 26,8 millj.

NAUSTABRYGGJA
Glæsileg 66,8 fm, 2ja herb. íbúð á 1. hæð í fallegu húsi við
smábátahöfnina í Bryggjuhverfinu. Rauðeikarparket og fal-
legar flísar á gólfum. Vandaðir skápar og innréttingar úr
kirsuberjavið. Suð-vestur svalir. V. 16,9 millj.

HVASSALEITI Mjög björt og falleg 93,5 fm endaí-

búð á 3. hæð með gluggum á 3 hliðar ásamt 21,8 fm bíl-
skúr. Baðherb. með glugga, lagt er fyrir þvottavél. Eldhús
með borðkók. Stærra svefnherb. er mjög rúmgott með stór-
um skáp. Á holi, eldhúsi og svefnherb.gólfum er korkur.
Stofurnar eru samliggjandi, bjartar og fallegar og með fal-
legu stafa parketi. Stigahúsið er ný málað og teppalagt.
Vestur svalir. V. 21,9 millj.

BERJARIMI - SÉR INNGANGUR
2ja herb. 67 fm íbúð með sérinngangi á 2. hæð í
Permaformhúsi á þessum vinsæla stað í Rimahverfi. Íbúðin
skiptist m.a. í forstofu, stofu með útgangi út á vestursvalir
með fallegu útsýni út á Faxaflóann, svefnherb., eldhús og
bað. Þvottaherbergi í íbúð. Stutt í alla þjónustu og skóla,

Verð 15,3 millj.

LAUFENGI Mjög björt,rúmgóð, falleg og vel skipu-

lögð 83,4 fm, 3ja herb íbúð með gluggum í þrjár áttir á 3.
hæð í Grafarvoginum. Eldhús með hvítri / beyki innréttingu
og borðkrók. Gluggar eru á tvo vegu í eldhúsinu. Stofan er
rúmgóð og björt, suður-svalir. Baðherb. með sturtu og tengi
fyrir þvottavél og þurrkara. Svefnherb.  með fataskáp.
Geymsla innan íbúðar. Linoleum dúkur er á gólfum. V. 16,9
millj.

STYKKISHÓLMUR- EINBÝLI/TVÍBÝLI
Stórt 2ja íbúða einbýlis-/tvíbýlishús í Stykkishólmi. Stór sól-
pallur. Stærri íbúðin skiptist í sjónvarpshol, stofu, borðstofu,
eldhús, 3 svefnherb., rúmgott baðherb. og geymslu. Parket
á flestum gólfum, flísar á baðherb.. Á jarðhæð er 3ja herb.
íbúð: Sér inngangur, forstofa, 2 herb., stofa, eldhús og bað
með sturtu.. Parket á gólfum. Innangengt í íbúðina úr aðalí-
búð. Skipti koma til greina. V. 19,9 millj.

Arkitekt: Arnór Skúlason
SEGIR FRÁ VERKI SÍNU

Mjög vel heppnuð viðbygging
ARNÓR SKÚLASON ARKITEKT VINNUR Á ARKITEKTA-
STOFUNNI BATTERÍINU Í HAFNARFIRÐI. ARKITEKTAR Á
ÞEIRRI STOFU SÁU UM AÐ HANNA SKÁLANN VIÐ AL-
ÞINGISHÚSIÐ OG TENGIBYGGINGUNA MILLI HÚSANNA
VIÐ KIRKJUSTRÆTI SEM HÝSA SKRIFSTOFUR ÞING-
MANNA.

„Það verkefni sem stendur upp úr hjá mér er hönnun
skálans við Alþingishúsið. Það er líka það hús sem er
svona mest áberandi í þjóðfélaginu. Þetta er viðkvæmur
staður og það er alltaf erfitt að byggja við gamalt hús,“
segir Arnór. Hann segir að þar sem Alþingishúsið sé svo
þekkt hús þá hafi þetta verið mjög krefjandi verkefni en
það hafi tvímælalaust líka verið það skemmtilegasta. „Við
byrjuðum í kringum 1997 og vorum sex til sjö að vinna
við þetta þegar mest var. Sigurður Einarsson, eigandi
stofunnar, var aðalmaðurinn í þessu en hann var hönn-
unarstjórinn.“

Flestum finnst skálinn mjög vel heppnaður og Arnór hef-
ur orðið var við það. „Við vorum ánægðust með það
hvað fólk var sátt við húsið, þegar upp var staðið. Það var
langur ferill að ákveða hvernig ætti að laga húsið að Al-
þingishúsinu þannig að sem flestir yrðu sáttir. Það geta
náttúrulega aldrei allir verið sáttir en umræðan í þjóð-
félaginu var ótrúlega jákvæð. Við höfum að minnsta kosti
ekki fengið neinar neikvæðar athugasemdir um þetta
hús,“ segir Arnór.

Tekningar af skálanum við Alþingishúsið.
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HVERFISGATA, HF. Glæsileg
hæð auk ris og bílskúrs miðsvæðis
í Hafnarfirði. Sérinngangur. Hæðin er
alls 180 fm. auk 30 fm. bílskúrs.
Mikið endurnýjuð eign sem býður
upp á mikla möguleika. Verð kr.
29,7 millj.

4-5 herb.

GRÆNAKINN. Vorum að fá í einka-
sölu fína íbúð á 2. hæð í tvíbýli
ásamt bílskúr á þessum frábæra
stað. Íbúðin er í dag nýtt sem 4ra
herb. og bílskúr notaður sem stórt
herbergi með baðherbergi, kjörið fyr-
ir unglinginn eða í útleigu. Íbúðin er í
fínu standi og vel skipulögð, eldhús
m.a. rúmgott. Verð 18,5 millj.

Einbýli, rað- og parhús

LYNGBERG. Vorum að fá í einka-
sölu einstaklega fallegt 153 fm, ein-
lyft einbýli með innb. 36 fm bílskúr á
þessum vinsæla stað í Setberg-
slandi. Glæsilegur og skjólgóður
garður. Baðherbergi allt nýendurnýj-
að, mjög gott skipulag. Verð 38,9
millj.

VÍÐIÁS, GARÐABÆ. Í einkasölu
fallegt hús með skemmtilega hönnun
á þessum eftirsótta stað í nýju hverfi
Garðbæinga. Húsið er ekki fullbúið
og býður því nýjum eigendum upp á
mikla möguleika með endanlegan
frágang innréttinga o.fl. Stórglæsi-
leg, afgirt timburverönd með heitum
potti, hátalarar í þakskeggi. Gegn-
heilt Mahóní í gluggum og útihurð-
um. Verð: Tilboð.

HRAUNBRÚN - FRÁBÆR STAÐ-
SETNING. Mjög gott 204 fm. tvílyft
einbýli, þ.m.t. innb. bílskúr, á þess-
um vinsæla og fallega stað í Hafnar-
firði. Mjög gott skipulag, möguleiki
á séríbúð á neðri hæð. Húsið
stendur við jaðar Víðistaðatúnsins og
stutt er í skóla. Verð 46,5 millj.

LÆKJARKINN. Í einkasölu mjög
fallegt og vel staðsett einbýli, kjall-
ari, hæð og ris, samtals 280 fm með
innb. bílskúr. Húsið er mjög vel með
farið, jafnt að innan sem að utan og
hefur verið vel við haldið. Húsið er
steypt, klætt að utan með áli. Mögu-
leiki að hafa tvær íbúðir í húsinu.
Verð 37 millj. 

VESTURVANGUR. Í einkasölu vel
hannað og frábærlega staðsett ein-
býli með aukaíbúð í kjallara innst í
botnlanga í Norðurbænum. Húsið er
alls um 310 fm, þar ef er bílskúr um
60 fm. Þetta er hús sem býður upp á
mikla möguleika. Þarna er mikil
skjólsæld og umhverfi sérlega rólegt
og barnvænt. Verð 56 millj. 

STEKKJARHVAMMUR. Í einka-
sölu fallegt, tvílyft endaraðhús á frá-
bærum stað í Hvömmunum. Húsið
er afar vel um gengið, skemmtilega
hannað og nýtist afar vel. Mikill
gróður er við húsið sem gefur því
skemmtilega svip. Stór hellulögð
verönd þar sem lagt er fyrir heitum
potti. 4 góð herbergi. Sérlega rólegt
og barnvænt umhverfi. Verð 35 millj. 

NORÐURVANGUR, HF. Í sölu
mjög gott raðhús á einni hæð í Norð-
urbænum, eitt af þessum sívinsælu!
Afar vel með farið hús. Húsið er 177
fm með bílskúr og hefur verið vel við
haldið alla tíð. Nýlegt gler á framhlið.
Gott skipulag, 4 góð herbergi og
rúmgott eldhús. Þetta er hús sem
klárlega er þess virði að skoða! Verð
37 millj. 

Hæðir

HRINGBRAUT, HF. Í einkasölu fal-
leg og rúmgóð sérhæð og ris, alls
133 fm. auk sérstæðs 30 fm. bíl-
skúrs. Baðherbergi allt nýendurnýj-
að, flísar á gólfum. Mjög fallegt út-
sýni og góður garður. Verð kr. 25,9
millj. 

HJALLABRAUT. Í einkasölu falleg
111 fm, 4ra herb. íbúð. Parket og
flísar á íbúðinni, rúmgóð stofa og
gott sjónvarpshol. Rúmgott þvotta-
herbergi innaf eldhúsi með glugga.
Fjölbýlið allt nýviðgert að utan.
Laus í október. Verð kr. 19,2 millj. 

BREIÐVANGUR. Í einkasölu falleg
og björt 106 fm íbúð á vinsælum stað.
Parket á íbúð. 3 góð svefnherbergi.
Magnað útsýni yfir Hafnarfjörð frá
suður svölum. Fjölbýli sem ávallt hefur
notið vinsælda. Verð 19,9 millj.

HJALLABRAUT. Nýkomin í sölu fal-
leg og talsvert endurn. íbúð á efstu
hæð í góðu fjölbýli. Allt nýtt á baðherb.
og gólfefni ný að hluta. Eldh. og fleira
endurn. fyrir 6 árum. 4 sv.herb. Magn-
að útsýni úr íbúð. Verð 20,9 millj.

MIÐVANGUR. Nýkomið í sölu mjög
falleg og mikið endurnýjuð íbúð á
annarri hæð í góðu fjölbýli. Fjölbýlið
allt klætt að utan með áli, yfirbyggð-
ar svalir. Parket og flísar á gólfum,
nýleg glæsileg eldhúsinnrétting. Gott
sjónvarpshol og þvottaherbergi í
íbúð. Verð kr. 24,5 millj. 

ESKIVELLIR. Í sölu mjög falleg
endaíbúð á fjórðu hæð í lyftufjölbýli
með stæði í upphitaðri bílgeymslu.
Íbúðin verður afhent í desember, full-
búin, án gólfefna skv. skilalýsingu frá
verktaka. Verð kr. 22,5 millj. 

HVAMMABRAUT. Nýkomin í
einkasölu góð 105 fm. íbúð á annarri
hæð í klæddu fjölbýli í Hvömmunum.
Rúmgóð herbergi, fallegt útsýni.
Laus fljótlega. Verð kr. 19,6 millj. 

SUÐURHVAMMUR. Nýkomin í sölu
vel skipulögð og björt 117 fm. íbúð
á fyrstu hæð í góðu fjölbýli ásamt 27
fm. bílskúr á góðum stað í Hafnar-
firð. Góð gólfefni og innréttingar,
rúmgóð herbergi. Fjölbýlið ný mál-
að að utan. Verð kr. 23,4 millj. 

ÞRASTARÁS-LYFTA. Vorum að fá
í einkasölu glæsilega íbúð í lyftufjöl-
býli efst í Áslandinu. Mjög gott fjöl-
býli hvaðan er hreint magnað út-
sýni, nánast til allra átta. Parket og
flísar á öllum gólfum. Afar vönduð
tæki á baði og eldhúsi, m.a. stór ga-
seldavél. Hlynur í innréttingum og
hurðum. Skemmtileg íbúð sem vert
er að skoða. Verð 25 millj. 

GARÐHÚS, GRAFARVOGI. Ný-
komin í einkasölu góð 108 fm. 4ra
herb. íbúð með sérinngangi í góðu
fjölbýli, ásamt 26 fm. bílskúr. Parket
og flísar á gólfum. Verð kr. 25,2 millj. 

3ja herb.

BURKNAVELLIR. Vorum að fá í
einkasölu glæsilega, 88 fm íbúð á 2.
hæð í nýju fjölbýli á Völlunum. Sér-
inngangur af svölum sem er klæddar
gleri. Fallegar kirsuberjainnréttingar.
Vandað parket og flísar á íbúð. Aftan
við húsið er óbyggt svæði og því
gott að vera með börn. Opin og
skemmtileg íbúð í viðhaldslitlu fjöl-
býli. Verð 18,9 millj. 

MIÐVANGUR. Nýkomin í sölu mjög
falleg og mikið endurnýjuð íbúð á
annarri hæð í klæddu fjölbýli í norð-
urbænum, Hf. Góð gólfefni og innr.,
þvottaherb. í íbúð. Stutt í skóla og
alla þjónustu. Verð kr. 17,8 m. 

BURKNAVELLIR. Erum með í sölu
fallega, 87 fm íbúð á jarðhæð í
klæddu lyftufjölbýli á Völlunum. Sér-
inngangur og sérgarður. Vandaðar
kirsuberjainnréttingar og hurðar.
Vandað parket og flísar á íbúð. Engin
byggð er aftan við húsið og því er
um afar barnvæna staðsetningu að
ræða. Skemmtileg íbúð sem nýtist
mjög vel. Verð 18,3 millj. 

Hörgsholt.

Vorum að fá í einkasölu gullfallegt
parhús á einni hæð. Húsið er alls
190 fm, þaraf er bílskúr 28. Afar
skemmtileg hönnun er á húsinu og
m.a. er hátt til lofts í nánast öllum
rýmum. Parket og flísar eru á öllum
gólfum. Svefnherbergin eru 4 og
eldhús mjög rúmgott. Falleg og
ræktuð lóð sem er auðveld í viðhaldi. Húsinu hefur ávallt verið haldið vel
við og lítur mjög vel út. Verð 38,5 millj.

Lækjarberg.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt ca 200 fm. einlyft einbýli, ásamt inn-
byggðum bílskúr, á glæsilegum stað í Hafnarfirði, við lækinn neðst í
Setberginu. Fallegar innréttingar og gólfefni, gegnheilt parket. Mjög fal-
legur garður. Mjög rólegur og friðsæll staður. Verð kr. 59,8 millj. 

Holtsbúð, Garðabæ.

Nýkomin í einkasölu mjög gott og vel staðsett tvílyft einbýli í Garðabæn-
um. Húsið er alls 294 fm., þ.m.t. innb. 47 fm. bílskúr. Einstaklega góð
staðsetning. Möguleiki á því að hafa tvær íbúðir. Óskað er eftir tilboð-
um í eignina. 

Vesturgata.

Nýkomið í einkasölu glæsilegt 149 fm. tvílyft einbýli á góðum stað í vest-
urbænum, Hafnarfirði. Húsið er mjög glæsilegt í alla staði og hefur verið
„nostrað“ við húsið jafnt að utan sem að innan. Glæsilegar innréttingar
og gólfefni. Verð kr. 35 millj.

Grænakinn.

Vorum að fá í einkasölu báðar íbúðir í þessu fallega tvíbýlishúsi í Kinn-
unum og því góður möguleiki að breyta húsinu í einbýlishús. Íbúðirnar
eru rúmlega 80 fm hvor um sig og í góðu ástandi. Heildarstærð hússins
er þó ca 180 fm með sameign. Neðri hæðin er 4ra herb. en sú efri 3ja.
Neðri íbúð var mikið tekin í gegn fyrir 8-9 árum. Mjög góður garður,
skjólríkur og með góðum palli. Nánari upplýsingar á

Í SMÍÐUM
Eskivellir - Bílskýli

Í sölu nýjar og glæsilegar 3ja, 4ra
og 5. herb. íbúðir í nýju og vönduðu
lyftufjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði.
Íbúðirnar eru frá 80 fm. og upp í
142 fm. Glæsilegur frágangur,
m.a. hornbaðkar á baðherbergi.
Fyrsta flokks innréttingar frá
Modulla. Íbúðirnar afhendast full-
búnar án gólfefna en þó með flísum
á baðherbergi og þvottahúsi. Hús

verður klætt að utan og því viðhaldslítið í nánustu framtíð. Lóð skilast
fullfrágengin. Nánari upplýsingar veita sölumenn Fasteignastofunnar. 

Kirkjuvellir – Vel staðsett fjölbýli:
Í smíðum mjög gott 6 hæða lyft-
ufjölbýli á góðum stað á Völlunum,
Hafnarfirði. 4 íbúðir á hæð, 3ja -
4ra herb. íbúðir. Mjög bjartar og
vel skipulagðar íbúðir. Íbúðirnar
skilast fullbúnar að utan og einnig
að innan fyrir utan gólfefni. Vandað-
ar innréttingar og tæki. Mjög
traustur verktaki. Afhending sept.
- okt. 2006. Allar nánari uppl. og
teikningar á skrifstofu Fasteigna-
stofunnar. Verð frá 16,7 millj. 

Eskivellir 7 - Bílskýli
Erum með í sölu stórglæsilegt lyft-
ufjölbýli á Völlunum í Hafnarfirði.
Alls 37 íbúðir ásamt 26 stæðum í
bílakjallara. Afar vandaður frá-
gangur, m.a. opnanlegt öryggisgler
fyrir svölum. Sérinngangur af svöl-
um. 

2-3ja herb. verð frá kr. 16,1 millj.

4ra herb. verð frá kr. 19,4 millj.

Traustir verktakar, ER-verktakar. Nánari upplýsingar og teikningar
á skrifstofu okkar.

Fr
um
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Einbýli

Neshamrar - Fallegt einbýli á
frábærum útsýnisstað í Graf-
arvogi. Vorum að fá mjög vel skipulagt
og fallegt 210,7 fm einbýlishús á 2. hæðum
með innbyggum bílskúr á góðum stað í lok-
uðum botnlanga í Grafarvogi. Húsið stend-
ur á jaðarlóð með útsýni. Vandað hús með
fallegum garði með miklum gróði, góðum
timburveröndum, heitum potti. Eign á ró-
legum stað þar sem allt hefur verið klárað á
vandaðan hátt.

Hæðir
Nökkvavogur 16 Opið hús í
dag milli kl 17-19. Aðalhæð
ásamt góðum bílskúr. Mjög falleg
94 fm hæð ásamt 32 fm bílskúr í fallegu
húsi í lokuðum botnlanga á þessum frá-
bæra stað. Stofa og borðstofa. Fjögur her-
bergi. Góður garður. Allt umhverfi mjög
snyrtilegt, hellulögð innkeyrsla. Stutt í skóla
og framhaldsskóla. LAUS STRAX. Verð
25,5 millj.

4ra til 7 herb.

4ra herbergja endaíbúð á
fyrstu hæð með sér inngangi
við klukkurima. Gengið er inní flísa-
lagt anddyri með góðum skápum. Eldhús
flísalagt með ljósri góðri innréttingu og
stórum borðkrók. Stofan er góð og björt
með útgangi útí garð. Herbergi eru með
flísum á gólfi og góðum skápum. Hjónaher-
bergi er rúmgott með parketi á gólfi. Bað-
herbergi með baðkari, flísað í hólf og gólf
ásamt vandaðri innréttingu. Geymsla í
sameing fylgir íbúðinni. Laus strax. Verð
20,9milj

Kelduland-Fossvogi. Björt 87
fm 4 herbergja endaíbúð á 2.
hæð Falleg og smekkleg íbúð. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað, þak og renn-
ur endurnýjað, gert við steypuskemmdir,
svalir lagaðar, drenlagnir endurnýjaðar og
húsið málað. Einnig skipt um gler í allri
íbúðinni.

Ný, upphituð hellustétt við húsið og ný,
steypt gangstétt með götunni. 

Stórar suðursvalir með miklu útsýni yfir
Fossvoginn.Verð 20.9 millj kr

3ja herb.
Til sölu góð 85 fm 3ja her-
bergja íbúð við Hátún. Gengið er
inní gott flísalagt anddyri þaðan tekur við
rúmgott parketlagt hol. Barnaherbergi er
bjart með parketi á gólfi og skáp. Hjónaher-
bergi er gott með parketi á gólfi og skáp-
um. Stofan er björt og rúmgóð með parketi
á gólfi. Eldhúsið snyrtilegt með nýlegum
kork á gólfi og góðri innréttingu. Baðher-
bergið bjart flísað í hólf og gólf með baðk-
ari. Þvottahús er sameiginlegt á sömu hæð.
Þetta er snyrtileg eign á þessum eftirsótta
stað í 105 Reykjavík. Verð 16,9 milj

Mjög góð Snyrtileg 103 fm
endaíbúð í viðhaldslitlu fjölbýli
við Suðurhóla. íbúðin er björt 3ja her-
bergja á annarri hæð í enda íbúð með sér
inngangi af svölum. Eign í góðu ásigkomu-
lagi. Tvö Rúmgóð herbergi, stofa björt og
falleg með parketi á gólfi. Eldhús gott með
góðum borðkrók. þvottaaðstaða innan
íbúðar og yfirbyggðar svalir. Blokkin er
klædd að utan og sameign ný tekin í gegn
Laus Strax. Verð 17,4 milj

Álftamýri . Góð 74 fm 3ja her-
bergja íbúð á 1. hæð. 
Tvö svefnherbergi með parketi. Fyrir dyrum
stendur að endurnýja frárennslið frá húsinu
en til eru í hússsjóði um 1.5 millj kr sem ætti
að dekka þann kostnað. Gott sameiginlegt
þvottahúsi með góðum tækjum. Nýlega
búið að mála stigagang og skipta um
teppi.Verð 16.6 millj 2ja herb.

Frábær talsvert endurnýjuð
íbúð með frábæru útsýni í
góðu lyftuhúsi í Arahólum.
Íbúðin er björt og snyrtileg. Stofan er rúm-
góð, parketlögð með útgangi útá góðar yf-
irbyggðar svalir með útsýni yfir alla borg-
ina. Ný eldhúsinnrétting í eldhúsi og parket
á gólfi. Baðherbergi flísað í hólf og gólf með
baðkari. Herbergi rúmgott með góðum
skápum Verð 15,9 milj.

Naustabryggja Íbúðin er öll sérlega
vönduð, allar innréttingar eru sérsmíðaðar
frá Brúnás. Lúmex lýsing. Flott skipulag.
Eign í viðhaldslitlu húsi á góðum stað í
Bryggjuhverfinu. Íbúðin getur verið laus
fljótlega. Verð 18,9 millj.

Góð talsvert endurnýjuð
tveggja herbergja íbúð við
Vindás. Anddyri flísalagt með skáp.

Stofa björt parketlögð með góðum glugg-

um, opið er inní eldhús sem er með góðri

innréttingu og nýlegum tækjum. Baðher-

bergi endurnýjað, flísað í hólf og gólf með

sturtu og tengi fyrir þvottavél. Svefnher-

bergi rúmgott með góðum skápum. Húsið

er klætt að utan og sameign snyrtileg. Verð

13,9

Fyrirtæki
Pylsuvagn við sundstað 
Vagninn er í góðu standi og er á hjólum og
væri því unnt að flytja hvert á land sem
erVerð aðeins 1,3 millj

Hesthús
Glæsilegt 26 hesta hús í Mos-
fellsbæ 
Paradís hestamanna höfuðborgarinnar.
Mjög skemmtilegar reiðleiðir út á leirur, fjör-
ur og inn sveitina í allar áttir. Góðir reiðvell-
ir og tamningagerði, uppgróið svæði með
trjágróðri.Verð 26 millj

Gott, nýlegt 19 hesta hús í
Hafnarfirði. 
Tvö samliggjandi hús, úthlutað sem 10
hesta og 6 hesta hús. Heitt vatn hefur ver-
ið leitt inn í húsin.Stórt og gott loftunar-
gerði. Verð 13.9 millj

Bakkastaðir- Grafarvogi. Vorum að fá í einkasölu mjög falleg og vel skipulagt 172 fm einbýli á einni hæð ásamt 54 fm bíl-
skúr samtals 226,1 fm. Húsið stendur á einstökum útsýnisstað í Grafarvogi þar sem ekkert er byggt fyrir aftan húsið. Fjögur svefn-
herbergi, stofa og sjónvarpshol. Mjög stór bílskúr með millilofti. Húsið er stendur í lokuðum bornlanga þar sem stutt er í skóla. 
Verð 54,9 millj. 

EIGNIR VIKUNNAR

Vesturholt / Hafnafirði, Frábær vönduð neðri sérhæð í góðu tvíbýlishúsi innst í botnlanga. For-
stofa með náttúrustein og hita í gólfi ásamt fatahengi. Eldhús með fallegri mahoní innréttingu, vönduðum tækjum og náttúrustein
á gólfi. Opið er úr eldhúsi yfir í góða bjarta parketlagða stofu með útgangi útá timburverönd. Barnaherbergi gott parketlagt. Hjóna-
herbergi er rúmgott parketlagt með góðum skáp. Baðherbergi er flísalagt með baðkari, góðri innréttingu, vönduðum tækjum og
hita í gólfi. Þvottahús er bjart og rúmgott með hillum. Gott útsýni. Leikskóli, skóli og Hvaleyrargolfvöllur í göngu fjarlægð. 
Verð 19,9 milj.

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna

og skipasali

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi

gsm: 897 9929

Atli S.
Sigvarðsson
Sölufulltrúi

gsm: 899 1178

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Valdimar
Jóhannesson

Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

Bergur
Þorkelsson,
Sölufulltrúi

gsm: 860 9906

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina flína?

sími 530 6500fax 530 6505
www.heimili.is

Skipholti 29A
105 Reykjavík

opi› mánudaga
til föstudaga 9-17

Hjá Heimili fasteignasölu starfa

fjórir löggiltir fasteignasalar sem

hafa áralanga reynslu af fasteigna-

vi›skiptum. fia›  er  flví löggiltur

fasteignasali sem heldur utan um

allt ferli›, allt frá flví eignin er

sko›u› og flar til afsal er undirrita›.

Metna›ur okkar á Heimili er a›

vi›hafa vöndu› og fagleg vinnu-

brög› sem tryggja flér besta ver›i›

og  ábyrga fljónustu í samræmi vi›

flau lög og reglur sem gilda um

fasteignavi›skipti.

Finbogi Hilmarsson
lögg. Fasteignasali

Einar Gu›mundsson
lögg. Fasteignasali

Anney Bæringsdóttir
lögg. Fasteignasali

Bogi Pétursson
lögg. Fasteignasali

Hafdís Björnsdóttir
Ritari
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Réttarholt - Nýtt-
Vorum að fá í einkasölu gott 133,7 m2 einbýlishús ásamt 64,9
m2 bílskúr í grónu hverfi á Selfossi. Eignin telur, flísalagða for-
stofu, lítið forstofuklósett, samliggjandi stofu og borðstofu,
sjónvarpsherbergi sem hægt er að breyta í forstofuherbergi,
eldhús með góðri hvítlakkaðri innréttingu og korkflísum á gólfi,
3 dúklögð herbergi þar af 2 með fataskápum, baðherbergi sem
er nýtekið í gegn flísalagt bæði gólf og veggir, innbyggt klósett,
stór sturta og búið að setja hita í gólfið. Þvottahús með innrétt-
ingu og flísum á gólfi. Eikarparket er á stofu, borðstofu, sjón-
varpsholi og gangi. Svalahurð er útúr stofu sem liggur út á stór-
an og góðan sólpall sem er við suður og vesturhliðar hússins..
Garðurinn er skjólgóður og gróinn. Verð 29.500.00

Hörðuvellir ñ Nýtt-

Vorum að fá til sölumeðferðar 4 herbergja íbúð í þríbýli á frá-
bærum stað miðsvæðis á Selfossi. Íbúðin sem er 106,6m2, tel-
ur dúklagða forstofu, dúklagt forstofuherbergi, flíslagt hol, Bað-
herbergi sem er flísalagt í hólf og gólf, svefnherbergi með plast-
parketi. Inn af hjónaherbergi er lítið barnaherbergi. Stofa er
teppalögð sem og borðstofa. Út frá stofu er gengið út á hellu-
lagða verönd sem tilheyrir íbúðinni. Í borðstofunni er fallegur
bogadreginn gluggi sem snýr út að garðinum. Eldhúsið er dúk-
lagt með ágætri hvítlakkaðri innréttingu. Inn af eldhúsi er búr. 

Nýjar ofnalagnir sem og neysluvatns- og raflagnir. Nýlegt gler.
Þvottahús í sameign. Verð 15.400.000

Fífumói
Um er að ræða mjög vel skipulagða íbúð í nýju fjórbýlishúsi á
Selfossi. Íbúðin er 94,8 m2 að flatarmáli og skiptist í forstofu,
eldhús, stofu, baðherbergi, tvö rúmgóð svefnherbergi, þvotta-
hús og geymslu. Íbúðin afhendist tilbúin til blettspörslunar og
málunar. Allir inniveggir eru hlaðnir eða steyptir. Lóð verður
grófjöfnuð og bílaplan malbikað. Verð 14.950.000
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Krókur
Jörðin Krókur í Ásahreppi, Rangárvallasýslu
stendur á mjög fallegum stað á bökkum Þjórsár
þaðan sem víðsýnt er með eindæmum. Jörðin
er aðeins um 20km fyrir austan Selfoss eða í um
einnar klst akstursfjarlægð frá Reykjavík. Jörðin
er 267 ha. að stærð og er allt landið gróið. Á
landamerkjum að vestan rennur Þjórsá. Ræktuð
tún eru um 50 ha. Á jörðinni hefur verið rekin

hrossaræktun og er uppbygging á staðnum miðuð við slíkan rekstur: Hesthús eru fyrir um 80 hross, Á jörðinni
er 900m2 reiðskemma með góðri lýsingu, loftræstingu og starfsmannaaðstöðu. Þá er einnigÝ reiðvöllur í fullri
stærð sem nýtanlegur er allt árið um kring. Íbúðarhús er steinsteypt byggt 1979 177,6 m2 að stærð með lítilli
studio-íbúð í kjallara. Bæjarstæðið er afar glæsilegt með ægifögru útsýni. 

Ennfremur eru á jörðinni tvö fjárhús, byggð 1966 og
1970, votheysturn byggður 1972, járnsmíðaverk-
stæði byggt 1964 og geymsla byggð 1970. 

Vegna staðsetningar jarðarinnar og þeirrar aðstöðu
sem til staðar er hentar þessi jörð einstaklega vel til
hvers konar starfssemi með hross s.s. reiðkennslu,
tamningum, þjálfunar og sýningu hrossa, hestaleigu
os.frv.

Þá er einnig möguleiki á að skipuleggja sumarbú-
staðabyggð á jörðinni.

Frábær jörð fyrir áhugafólk í hestamennsku sem vill góða aðstöðu á fallegum og rólegum stað stutt frá Reykja-
vík. Nánari upplýsingar á skrifstofu. Verð Tilboð

Brautarholt
Um er að ræða einbýlishús í byggingu að Braut-
arholti, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.Ý Húsið er
skemmtilega hannað af Einari Ólafssyni, arkitekt
hjá Arkiteo.Ý Eignin er samtals 226,8 fermetrar
með 25 fm. bílskúr.Ý Teikning gerir ráð fyrir 4
svefnherbergjum, stofu/borðstofu, tveim-
ur/þremur baðherbergjum, anddyri, þvottahúsi,
bílskúr og geymslu.Ý 

Mjög vönduð steinsteypt hús. Að hluta er húsið
klætt með citrus harðviði

Eignin er staðsett að Brautarholti í Skeiða- og Gnúpverjahreppi, þar sem stutt er í alla þjónustu, bæði skóla sem
og íþróttamannvirki.

Eignin afhendist á tveimur byggingarstigum.Ý 1. stig, (fokhelt) fullbúið að utan, verð kr. 21,5 millj.Ý 2. stig, full-
búið án gólfefna kr. 34 millj.

Birgir Ásgeir
Kristjánsson
Sölumaður

Anna Björg
Stefánsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hdl.

Óskar Sigurðsson

hrl.

www.arborgir.is 

Mjódd

Enginn í heimi selur fleiri fasteignir en RE/MAX

Ábyrgðamaður: Jónas Örn Jónasson, löggiltur fasteignasali

RE/MAX Mjódd, Þönglabakka 1, 109 Reykjavík

Sími: 520 9550, fax: 520 9551

Okkar hlutverk er að vinna fyrir þig og setjum við metnað okkar
í að veita þér persónulega og góða þjónustu. Því höfum við færri
eignir í sölu og leggjum okkur fram við að þekkja hverja þeirra eins
vel og okkar eigin.

Sölufulltrúi RE/MAX Mjódd
GSM: 863 0402
Netfang: asdis@remax.is

Ásdís Ósk Valsdóttir
Sölufulltrúi RE/MAX Mjódd
GSM: 895 6107
Netfang: hafdis@remax.is

Hafdís Rafnsdóttir

• Við sýnum alltaf sjálfar eignina!

• Við útbúum eignamöppu fyrir eignina!

• Við hjálpum þér að finna nýja eign!

• Við erum með virka eftirfylgni!

• Við bjóðum þér bestu fáanlegu þjónustu
á fasteignamarkaðnum!

Að kaupa eða selja fasteign
er ein af stærstu ákvörðunum
sem þú tekur
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Blásalir í Kópavogi

Til endurúthlutunar er 4-5 herbergja íbúð um 123 fm. 

ásamt stæðí bílageymslu.  

Til endurúthlutunar er rúm 2 herbergja íbúð um 80 fm. 

Íbúðirnar eru í 10 hæða fjölbýlishúsi og geta verið til afhendingar fljótlega.

Ýmsir staðir 

Eigum einnig íbúðir í Garði, Sandgerði og á Kirkjubæjarklaustri.

Umsóknarfrestur er til 17. október n.k.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri

Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins 

að Suðurlandsbraut 54

í síma 552-5644 milli kl. 9-15.

ÞORLÁKSHÖFN – IÐNAÐARHÚSNÆÐI
HB Grandi hf. auglýsir eftirfarandi eignir í Þorlákshöfn til sölu: 

Húseignir 2,911,6 m2, þar af 1.880,4 m2 bygging frá árinu 1966 og 980 m2 skemma frá árinu 1997.
2 tankar (áður hráefnistankar) u.þ.b. 6.800 m3, frá árinu 1998.
2 tankar (áður lýsistankar) u.þ.b. 1.000 m3, frá árinu 1965.
Eignirnar standa á 7.522,7 m2 iðnaðar- og athafnalóð (leigulóð).

Eignirnar eru staðsettar við höfnina í Þorlákshöfn og henta vel fyrir hvers konar hafnsækna starfsemi. 

Þar hefur verið rekin fiskimjölsverksmiðja og mun búnaður sem er í húsunum verða fjarlægður fyrir

afhendingu. Afhending verður eftir nánari samkomulagi þar um, en getur orðið fljótlega.

Nánari upplýsingar veitir Ingimundur Ingimundarson í síma 550 1146.  

Óskað er tilboða í eignirnar fyrir 1. nóvember nk.

Tilboð sendist til HB Granda hf., Norðurgarði, 101 Reykjavík, 

merkt „Þorlákshöfn”.

Víkurbraut 46,
Sími 426 771
Fax 426 7712

www.es.is
Eignamiðlun Suðurnesja

Sigurður V. Ragnarsson,
löggiltur fasteignasali

Snjólaug Jako
sölumað

VESTURHÓP 5-7, GRINDAVÍK
Parhús sem skilast fullbúin að utan, steinuð í ljósum lit, en fokheld að innan. Lóð verður

sléttuð og grófjöfnuð. Húsin eru 118 ferm. og bílskúr 42 ferm. með mikilli lofthæð.

Möguleiki að gera herbergi í bílskúr. Byggingaraðili: Stamphóll ehf. Verð: 16.000.000,- 

SUÐURHÓP 3-5
Glæsileg parhús í byggingu, 168 ferm. alls. Skilast fullbúin að innan, að utan verður lóð gró-

fjöfnuð en innkeyrsla og aðalinngangur hellulagt með snjólbræðslukerfi. Húsin eru steypt

úr en klædd að utan með báruðu áli. Í eldhúsi verður aukalega tvöfaldur ísskápur, upp-

þvottavél og örbylgjuofn. Öll eldhústæki eru frá Whirlpool úr stáli. Byggingaraðili Þ.A.bygg-

ingar ehf. Verð kr. 28.000.000,-

VESTURHÓP 16-22
Falleg raðhús í byggingu. Um er að ræða raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr.

Íbúðin ásamt bílskúr er samtals 125 ferm.. Húsbyggjandi er H.H. smíði ehf. Eignin skilast

fullbúin að utan sem innan. Lóð verður tyrft og hellulögð innkeyrsla. Verð: 21.100.000,-

LITLUVELLIR 4, GRINDAVÍK
Gott raðhús með einu svefnherb. Plastparket á gólfum nema í forstofu og á baði, en þar

eru flísar.  Verð: 10.600.000,-

HRAUNBRAUT 4, GRINDAVÍK
Mikið endurnýjað einbýlishús ásamt. bílskúr. Allt nýtt í eldhúsi, nýtt parket á gólfum í stof-

um og herbergjum, nýjar innihurðar og fataskápar, allt nýlega málað að innan. Nýlegar

skolplagnir. Nýtt járn á þaki. Sólpallur. Ræktuð lóð. Góð staðsetning.

Verð: 24.000.000,-

BLÓMSTURVELLIR 2, GRINDAVÍK
Mjög vandað einbýlishús 140,4 ferm. ásamt 36 ferm. bílskúr. Í húsinu eru 4 svefnherbergi.

Góð verönd með heitum potti. Hlaðið útgrill með þaki. Innkeyrsla er hellulögð.

Verð: 28.900.000.-

Hafnargötu 20, 
230 Reykjanesbæ
Sími 421-1700

Víkurbraut 46
Grindavík
Sími 426 7711
www.es.is
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4RA HERB

NÝBÝLAVEGUR - 3-4 HERB.
M/BÍLSKÚR. Um er að ræða 83,3 fm 3-
4 ra herbergja íbúð í góðu fimm íbúða húsi,
íbúðinni fylgir 32,5 fm bílskúr. V. 22,6 m. 

HOFTEIGUR - SÉRINNG. Rúm-
góð og vel staðsetta 137 fm 4-5 herbergja
íbúð í kjallara með sér inngangi. stór og
góð herbergi. V. 24,9 m

3JA HERB.

HVERAFOLD - MIKIÐ ÚTSÝNI
Góð ca 99 fm íbúð á þessum eftirsótta stað
í Grafarvoginum, Björt stofa með yfirbyggð-
um svölum og útsýni. Svefnherbergi eru
með parketi á gólfi og skápum. Eldhús er
flísalagt með góðri innréttingu og borðkrók.
Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum.
baðkari, innréttingu og glugga. Þetta er góð
eign í velviðhöldnu húsi. Verð 19,9 m 

ÁLFKONUHVARF MEÐ STÆÐI
Í BÍLAGEYMSLU Ný 3ja herbergja
95,8 fm íbúð á 1. hæð. Þvottahús í íbúð.
Baðherbergi flísalagt með innréttingu og
sturtubaðkari. Björt stofa með suður svöl-
um. Skápar í öllum herbergjum. í kjallara er
góð geymsla. Stæði í bílgeymslu fylgir.
Íbúðinni fylgir parket á gólfin en á eftir að
leggja það. Afh. samkomul. Verð 23,5 m. 

HRÍSRIMI LAUS TIL AFHEND-
INGAR. Mjög góð 3ja herbergja íbúð á
annarri hæð með stæði í bílageymslu. rúm-
gott svefnherbergi með skápum. Gott her-
bergi með parketi. Rúmgóð og björt stofa
með suðaustur svölum. Glæsilegt eldhús
með Alno innréttingu og borðkrók. Þvotta-
hús með hillum innan íbúðar. Góð sam-
eign. Íbúðin er laus og til afhendingar við
kaupsamning Verð 21,9 m. 

EINB - RAÐ- OG PARHÚS

MIÐTÚN - EINBÝLISHÚS MEÐ
BÍLSKÚR. Einbýli á tveimur hæðum auk
kjallara. Í kjallaranum er góð 2ja herbergja
íbúð með sérinngang. Húsið hefur verið tek-
ið í gegn og endurnýjað svo sem baðher-
bergi, gólfefni raflagnir, vatnslagnir og frá-
rennslislagnir auk annars. Verð 32.0 m.  

HRAUNBRÚN - HAFNARFIRÐI
- LAUST Glæsilegt einbýlishús á tveim-
ur hæðum með möguleika á aukaíbúð. 4.
svefnherbergi stofa, sjónvarpsherbergi,
eldhús, salerni. Útbúin hafa verið í kjallar-
anum 2. herbergi með salernisaðstöðu.
Góður bílskúr. Þetta er eign sem vert er að
skoða. V. 46,5 m 

LANGAFIT - GARÐABÆ 198 fm
parhús á tveimur hæðum, ásamt 34 fm bíl-
skúr. Stórar stofur, fjögur svefnherbergi og
sólstofa. Húsið er steinað og klætt að utan
með liggjandi álklæðningu. Verð 38,3 m 

ÁLFHÓLSVEGUR PARHÚS
MIKIÐ ÚTSÝNI Gott parhús á tveim-
ur hæðum með bílskúr. Á neðri hæðinni er
hol, þvottahús, snyrting, eldhús og stofa
með arni gengið er í góðasn garð frá stofu.
Á efri hæð eru 4. herbergi, hol og baðher-
bergi með baðkari og sturtuklefa. Frá holi
er gegnið út á stórar svalir. Þetta er góð
eign. Verð. 35.0 m 

5 HERB.

ÞRASTARHÖFÐI - MEÐ BÍLA-
GEYMSLU. Glæsileg ný 5. herb. íbúð
129,2 fm með 4 rúmgóðum svefnherbergj-
um á jarðhæð með sérafnotarétt af garði
og stæði í bílageymslu. Íbúðin afhendist
fullbúin án gólfefna nema baðherbergi og
þvottaherbergi er flisalagt. Allar nánri upp-
lýsingar á skrifstofu Lyngvík S: 588-9490.
Verð 27,5 m.   

BRÆÐRABORGARSTÍGUR
Vorum að fá í sölu fallega ný uppgerða 119
fm þriggja herbergja íbúð á tveimur hæð-
um í virðulegu steinhúsi við Bræðraborgar-
stíg. Allt nýtt í íbúðinni. V. 31 m. 

SUMARBÚSTAÐIR

STAPINN - SNÆFELLSNES Vor-
um að fá í sölu mjög vel staðsett heilsárs
sumarhús á Stapa. Húsið er um 50 fm með
verönd og heitum potti. V. 8,9 m. 

SUMARHÚS - VIÐ LAUGAR-
VATN Um er að ræða mjög vel staðsett-
an 46 fm sumarhús, ásamt 6 fm aukahúsi.
Bústaðurinn stendur í fallega ræktuðu 11
þúsnund fermetra eignarlandi rétt vestan-
megin við Laugarvatn á skjólgóðum og ró-
legum stað. V. 12,7 m 

LANDIÐ

KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍLSKÚR
- REYKJANESBÆ Glæsilegt einbýli á
tveimur hæðum, 118 fm og sérstæður bílskúr
30 fm alls 148 fm í hjarta bæjarins. Á neðri
hæðinni er gesta wc. borðstofa, stofa, eld-
hús, þvottahús og geymsla. Á efri hæðinni er
tvö svefnherbergi annað með suður svölum,
baðherbergi með sturtuklefa og hol/alrými.
Bílskúrinn er útbúin að hluta sem herbergi og
geymsla. SKIPTI Á GÓÐRI EIGN Í REYKJA-
VÍK EÐA KÓPAVOGI. V 25,5 m (2436)  

Fr
um

Sigrún Gissurardóttir,
lögg. fasteignasali

Steinar S. Jónsson,
sími 898 5254

Daníel Björnsson,
sími 897 2593

Þorsteinn Austir,
sími 820 3466

OPIÐ
mánud. - fimmtud. frá kl. 9-18

föstud. frá kl. 9-16. Svo er GSM-inn alltaf opinn

VVorum að fá í sölu sjö 3ja herbergja og
níu 4ra herbergja íbúðir í 16 íbúða fjöl-

býlishúsi. Íbúðirnar eru frá 101 fm til 140
fm, öllum íbúðunum fylgir stæði í bíla-
geymslu. Íbúðirnar skilast fullbúnar án gólf-
efna en baðherbergi og þvottahúsgólf
verða flísalögð. Innréttingar og skápar
verða frá HTH. Íbúðirnar verða afhentar í
mars 2006. Verð frá 24,5 millj.

ÞORLÁKSGEISLI - ÞORLÁKSGEISLI - 
NÝBYGGING NÝBYGGING 

HAGAMELUR - 2JA HERBERGJA
Um er að ræða fallega og bjarta
69,4 fm íbúð. Íbúðin skiptist í for-
stofu, hol, eldhús með borðkrók,
baðherbergi, stofu og svefnher-
bergi. Gólfefni eru flísar og park-
et.Verð. 16,4 m 

LANGAMÝRI - GARÐABÆ
Vorum að fá í sölu mjög fallgt og vel
staðsett 214,5 fm einbýlishús á
einni hæð, með innbyggðum 37 fm
bílskúr. Í húsinu eru tvær stofur, þrjú
svefnherbergi, baðherbergi með
nuddbaðkari og sturtuklefa, gesta
snyrting, eldhús og þvottaherbergi.
V. 53 m. 

DALSEL MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU.
Mikið endurnýjuð 76,7 fm 2ja her-
bergja íbúð með stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin er ný standsett, ný
eldhús innrétting, ný tæki í eldhúsi,
keramik helluborð og blástursofn,
nýtt parket á gólfum og nýjar hurðir.
Baðherbergi er flísalagt með bað-
kari, innréttingu og tengi fyrir
þvottavél. Íbúðin er til afhendingar
við kaupsamning. Verð 15,4 m.  

ENGIHJALLI - 2JA HERBERGJA
Vorum að fá í sölu 62,2 fm 2ja herb.
íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi við
Engihjalla. Hol og stofa með plast-
parketi, Baðherbergi með nýlegri inn-
réttingu og dúk á gólfi og veggjum,
hjónaherb. með útgengi á Stórar
vestur svalir, Eldhús með kork á gólfi
og borðkrók. Útgengt er úr stofu út á
vestur svalir. Verð. 12,3 m.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 18-20
ENGIHJALLI 1
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ

Vorum að fá í sölu mikið endur-
nýjaða 4ra herbergja 97,4 fm
íbúð á 7 hæð í lyftuhúsi. Íbúðin
er mikið endurnýjuð þ.e. eldhús
og baðherbergi. Mikið útsýni.
Verð 16,9 m.

Bjalla merkt 7-D, Soffía tekur á móti gestum.
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Austurgatan er ein af hinum grónu götum Hafnarfjarðar og hún virðist enda í hamrinum.
Vitinn sem stendur við Álfaskeið var reistur árið 1900 og vísaði sjófarend-
um leið langt fram eftir síðustu öld. Hann er tákn Hafnarfjarðar. 

Siggubær við Kirkjuveg 10 er lítill bær á vegum byggðasafnsins. Þar er til sýnis heimili alþýðufjölskyldu á fyrri hluta tuttugustu aldar.Viss værð hvílir yfir þessum gafli sem gamla tréð hallar sér upp að.

Bárujárnshús, bústin tré og grónir garðar í hraunbollum
blasa við þeim sem ganga um gamla bæinn í Hafnarfirði.
Segja má að hann hringi sig umhverfis þá lífæð sem bær-
inn er kenndur við þótt
næst höfninni komi verslun-
ar- og vinnsluhús sem eru
stærri í sniðum. Hamarinn
gnæfir yfir eins og vinaleg-
ur útvörður og myndar
skjól.

Hafnarfjörður á sér
langa sögu eða allt til upp-
hafs 14. aldar að enskir og
síðar þýskir kaupmenn réðu
þar lögum og lofum. Hann
var helsti verslunarstaður
landsins langt fram á 18. öld
og réðu því hin ákjósanlegu
hafnarskilyrði. Bjarni
Sívertsen kaupmaður reisti
sér hús árin 1805-1807 sem
enn stendur og telst til Vest-
urgötu 6. Það er elsta hús
bæjarins og hýsir nú byggðasafn en Bjarni hefur verið
nefndur „faðir Hafnarfjarðar“. Hann hefði örugglega
verið ánægður með þá virðingu sem íbúar bæjarins árið
2005 sýna fortíðinni með viðhaldi gamalla húsa og annarra
menningarminja.

Hér er mitt hús en hver ert þú?

BÆRINN
SEM KENNDUR ER VI‹ HÖFNINA
Hafnarfjörður hefur yfir sér hlýlegan svip, ekki síst
sá hluti hans sem byggðist á fyrri hluta síðustu aldar.
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Opin hús

Opið hús í dag milli kl 20.00-21.00 að Hólagötu 3 - 260 Rbæ. (Efri hæð)

21.000.000   
Góð 189,3 fm 4
herb. hæð í tvíbýli
þar af 28.7 fm bíl-
skúr, miðsvæðis í
Reykjanesbæ.

33.500.000  NÝTT
Fallegt 212 fm, 5
herbergja einbýlis-
hús í Reykjanesbæ,
n.t.t. í Njarðvík.
Húsið er timburhús
klætt með múrsteini
- AFHENDING Í OKT
´05

Opið hús í dag milli kl 17.30 - 18.30 að Gónhóli 27 - 260 Rbæ.

Opin hús

Opið hús í dag milli kl 20.00 - 21.00 að Suðurgötu 10 - 190 Vogar.

33.400.000      NÝTT
Virkilega fallegt 6
herb. 214 fm einbýli
þ.a. 50 fm bílskúr.
Fallegur garður
með heitum potti.

24.000.000         
194 fm. 5 herbergja
parhús á 2 hæðum
og kjallara. Mögu-
leiki er á séríbúð í
kjallara. Húsið er á
eftirsóttum stað í
bænum og stutt í
þjónustu og skóla.

Opið hús í dag milli kl 19.00 - 20.00 að Tjarnargötu 28 - 230 Rbæ.

Draumaeign

13.500.000       
3ja herbergja 85,1
fm. raðhús á einni
hæð. Þetta er
glæsilegt timbur-
hús með öllum
tækjum innifödlum.

Silfurtún - 250 Garði

Suðurnes
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2ja herbergja 3ja herbergja

3ja herbergja

Ásbraut - 200 Kóp

10.900.000      
36,6 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð
með parketi á gólfum og nýlegu end-
urnýjuðu baðherbergi. Stutt er í alla
þjónustu.

Eikjuvogur - 104 Rvk

13.400.000.  NÝTT
Góð 2ja herbergja  60,3 fm íbúð í kjall-
ara með sérinngang í vel viðhöldnu
þríbýli á frábærum stað.

Hraunteigur - 105 Rvk

16.500.000  
Glæsileg 3ja herb. 64,1 fm íbúð á fyrstu
hæð auk um 5 fm geymslu í kjallara.
Mjög falleg íbúð á besta stað í bæn-
um!

Leirubakki - 109 Rvk

16.000.000
83,4 fm 3ja herbergja falleg íbúð á 1.
hæð auk sérgeymslu 8,6 fm samtals 92
fm Íbúðin er að öllu leit mjög fín.

Eskihlíð - 105 Rvk

21.900.000     NÝTT
Virkilega falleg 78,4 fm 2ja herb. íbúð í
kjallara með sérinngangi. Að utan var
húsið allt endurnýjað í sumar.

Fensalir   201 - Kóp

23.900.000
Glæsileg 2-3ja herbergja 96,6 fm íbúð
á jarðhæð með 40 fm sérverönd sem
snýr til suðurs.

Melalind - 201 Kóp

26.500.000     
Mjög rúmgóð og falleg 3ja herb. 102,6
fm íbúð (þ.a. 6,6 fm geymsla), á 2. hæð
í litlu fjölbýli auk bílskúrs sem er 26,1
fm Frábært útsýni.

Miðleiti   Gimli - 103 Rvk

33.000.000
Miðleiti - Gimli, 55 ára og eldri  Glæsileg
3ja herb. um 90,0 fm íbúð á efstu hæð
(6. hæð) ásamt stæði í bílag. og sér-
geymslu sem innifalin í heildarfm.
Glæsil. útsýni af 20 fm flísal. svölum.

Grandavegur - 107 Rvk

12.900.000     NÝTT  
Mjög áhugaverð 2ja herb. íbúð á 1. og
efstu hæð með sérinngangi í 4ra íbúða
húsi.

Grandavegur - 107 Rvk

13.900.000   LAUS STRAX
49,4 fm. (auk 4-5 fm geymslu) 2ja herb.
íbúð á 5. og efstu hæð í lyftuh. með SV
svölum og fallegu útsýni. Nýl. innr. og
parket. Einungis eru 3 íbúðir á hæðinni.

Nesvegur - 107 Rvk

14.900.000          
3ja herb 62,9 fm íbúð í kjallara í tvíbýl-
ishúsi.

Njálsgata - 101 Rvk

20.300.000           
90,7 fm3ja til 4ra herbergja íbúð í góðu
húsi með nýjum sólpalli. Nýbúið er að
taka húsið í gegn að utan, þak, gler,
glugga og einnig stigagang.

Laugavegur  - 101 Rvk

16.500.000  NÝTT
Virkilega smekkleg 2ja herbergja, 61
fm íbúð í bakhúsi við Laugaveg. Íbúðin
er nýlega standsett og með sér inn-
gangi.

Miklabraut - 105 Rvk

14.400.000
Falleg 2ja herbergja 64,4 fm  íbúð í
kjallara (lítið niðurgrafin) í litlu fjölbýli.
Mikið búið að endurnýja.

Nýlendugata - 101 Rvk

17.100.000       
Virkilega smekkleg 3ja herb. 65,5 fm
íbúð á jarðhæð í þríbýli með sérinn-
gangi.

Reykás - 110 Rvk

22.500.000
Falleg 104 fm  3ja herbergja íbúð með
tvennum svölum og fallegu útsýni.

Laxalind - 201 Kóp

23.900.000
Opin og skemmtileg 96 fm 3ja her-
bergja íbúð á jarðhæð með sér inn-
gangi í tvíbýli í mjög vinsælu hverfi í
Kópavoginum.

Andrésbrunnur - 113 Rvk

20.900.000
Falleg 3. herbergja, 94,9 fm íbúð á 2.
hæð í nýlegu húsi ásamt stæði í lok-
uðu bílskýli í Grafarholtinu.  LAUS VIÐ
KAUPSAMNING

Reyrengi - 112 Rvk

17.900.000
Mjög smekkleg 3ja herbergja 80,8 fm
íbúð á 3. hæð með svölum, fallegu út-
sýni.og sérinngangi af svölum.

Rjúpnasalir - 201 Kóp

22.600.000            
Mjög fín 3ja herb. 92 fm endaíbúð á 1.
hæð. Stór sólpallur sem snýr í suður.

Austurberg - 111 Rvk

19.900.000
Virkilega falleg 91,0 fm 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sérinngang og
fallegum 33 fm sólpalli sem snýr í vest-
ur.

Flétturimi - 112 Rvk

18.700.000
Falleg 3ja herbergja 90,6 fm íbúð á 2.
hæð ásamt stæði í bílskýli.

Rofabær - 110 Rvk

15.900.000         
Fín 3ja herb. 85,1 fm íbúð á 3. hæð
góðu fjölbýli.

Sæviðarsund - 104 Rvk

18.800.000       
86,7 fm 3ja herbergja íbúð í fjórbýli á
lyftri 1. hæð með svölum auk sér-
geymslu í kjallara ca 6-7 fm með að-
gangi að salerni.

Draumaeignir

Ekrusmári

48.000.000 NÝTT
174 fm. 5 herbergja einbýlishús byggt 1995 með innbyggðum bílskúr, falleg-
um garði, stórum svölum og frábæru útsýni. 

Ægisíða

Tilboð óskast fyrir 18.okt 
247,7 fm. einbýlishús með aukaíbúð á frábærum útsýnisstað við Ægisíðu í
Reykjavík!  Íbúð á hæð er 179,5 fm. en aukaíbúð í kjallara er 68,2 fm.  Sam-
kvæmt tillögu að nýju deiliskipulagi er heimilt að byggja ris með kvistum,
létta viðbyggingu innan byggingareits auk bílageymslu!

Ásbraut 5 - Kóp

10.900.000      
36,6 fm. 2ja herbergja íbúð á 1. hæð með parketi á gólfum og nýlegu end-
urnýjuðu baðherbergi. Stutt er í alla þjónustu.

Eyrarholt 14 - Hfj

18.300.000
3ja herbergja 96 fm. íbúð á fyrstu hæð í klasahúsi með sérverönd á miklum
útsýnisstað í Hafnarfirði

Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is

viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is

rekstrarfræðingur

Hjalti Pálmason
hjalti@draumahus.is

löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Andrea Bóel Bæringsdóttir
andrea@draumahus.is

ritari/skjalaumsjón

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is

sölumaður
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4ja herbergja Einbýlishús

Einbýli

Þorláksgeisli  - 113 Rvk

24.500.000
Virkilega falleg 99,2 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í 6 íbúða fjölbýli þ.a. 9,0
fm geymsla.  Einnig stæði í lokaðri
bílageymslu.

Stakkhamrar - 112 Rvk

41.500.000   
Bjart og fallegt 4ra - 5 herb 167,3 fm
einbýli á einni hæð þ.a. 26,9 fm inn-
byggður bílskúr. Fallegur og mjög gró-
inn garður.

Suðurgata - 190 Vogar

33.400.000      NÝTT
Virkilega fallegt 6 herb. 214 fm einbýli
þ.a. 50 fm bílskúr. Fallegur garður með
heitum potti.

Grenibyggð  270 - Mos

29.900.000.   NÝTT
Einstaklega fallegt 109,5 fm 3ja her-
bergja raðhús á frábærum stað í Mos-
fellsbæ.  Fallegur garður og sólpallur
á bakvið hús með litlu gróðurhúsi.

Réttarholtsvegur - 108 Rvk

24.300.000  NÝTT
Fallegt 6 herbergja 124,2 fm raðhús á
tveimur hæðum og kjallari.  5 svefn-
herbergi og gott skipulag á eigninni.

Vallholt - 800 Selfoss

25.900.000     NÝTT     
Mjög falleg og mikið endurnýjað 5
herb. 181,2 fm einbýli á einni hæð þ.a.
45,3 fm bílskúr.

Vallargata - 245 Sandg

23.300.000   NÝTT
Mjög gott 126 fm einbýlishús ásamt 52
fm bílskúr, alls 177, fm í Sandgerði

Smárarimi - 112 Rvk

57.900.000       
7 herb. 276,9 fm sérhæð í tvíbýli þ.a.
48,3 fm bílskúr. Gríðarlega mikið og
fallegt útsýni.

Tjarnargata - 230 Rbæ

24.000.000         
194 fm 5 herbergja parhús á 2 hæðum
og kjallara. Möguleiki er á séríbúð í
kjallara. Húsið er á eftirsóttum stað í
bænum og stutt í þjónustu og skóla.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

22.000.000             
Ný og glæsileg 93,7 fm 3ja herb. íbúð á
2. hæð með svölum í 3ja hæða fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Skilast án
gólfefna utan votrýma.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

25.100.000     
Ný og glæsileg 106,6 fm 3ja herb. íbúð
á 3. og efstu hæð með svölum í fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Skilast án
gólfefna utan votrýma.

Vesturberg -  111 Rvk

35.700.000
189,3 fm 5 herbergja endaraðhús á
tveimur hæðum með 32 fm bílskúr
(fermetrafjöldi bílskúrs er inni í heild-
arfermetrafjölda

Blikastígur - 225 Álfn

37.900.000           
Einstakl. sjarmerandi einbýli, skemmtil.
staðsett í sv.sælunni á Álftan. Húsið er
timburhús á 2 hæðum er með 5 svefnh.
og 2 stofum. Eignin býður upp á mikla
mögul. og stendur á 1000 fm eignarl.

Baugakór - 203 Kóp

29.900.000   
Ný og glæsileg 4ra herb. 125,4 fm íbúð
á 1. hæð í mjög vönduðu fjórbýli. Sér-
inngangur og sérgarður. Skilast full-
búin án gólfefna  utan baðh.

Ekrusmári - 201 Kóp

48.000.000        NÝTT
174 fm 5 herbergja einbýlishús byggt
1995 með innbyggðum bílskúr, falleg-
um garði, stórum svölum og frábæru
útsýni.

Fjallalind - 201 Kóp

53.000.000        
Glæsilegt einbýli á 2 hæðum í Lindar-
hverfi. Húsið er 5 herb. 228,8 fm þ.a.
bílskúr sem er 47,4 fm + óskráð rými
sem er ca 28 fm.  Mjög falleg lóð.

Álfkonuhvarf 

30.600.000  NÝTT
Einstök 131,5 fm. 4ra herb. endaíbúð
á 3. og efstu hæð í 3. hæða fjölbýli,
staðsett efst í Hvarfahverfinu í Kópa-
vogi.  Frábært útsýni.

Álfkonuhvarf 

31.200.000  NÝTT
Glæsileg 129,9 fm. 4ra herbergja end-
aíbúð á jarðhæð, staðsett efst í Hvarf-
ahverfinu í Kópavogi - Sérafnotaréttur
af garði.

Lambhagi - 225 Álf

37.900.000.   NÝTT
Fallegt 151,8 fm einbýlishús ásamt 30,2
fm bílskúr, samtals 182 fm 5 herbergja
og vel skipulagt.

Lyngbrekka  -  200 Kóp

48.000.000   
Stórglæsilegt 199,5 fm 6 herbergja
einbýlishús með bílskúr, og aukaíbúð,
á rótgrónum stað í Kópavogi.

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is

þjónustustjóri

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is

ljósmyndari

Bóas Ragnar Bóasson
boas@draumahus.is

sölumaður

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Kristín Sigurey Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

ritari/skjalaumsjón

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Miðleiti 5

33.000.000
Miðleiti - Gimli. (55ára og eldri) Glæsileg 3ja herbergja um 90,0 fm. íbúð á
efstuhæð (6.hæð) ásamt stæði í bílageymslu og sérgeymslu sem innifalin í
heildarfm. Glæsilegt útsýni af 20 fm. flísalögðum svölum.

Hjallahlíð 8

21.700.000   
4ra herbergja, 94,4 fm íbúð á 2. og efri hæð í fjórbýli á vinsælum stað í Mos-
fellsbæ.

Grandavegur 47

22.000.000   NÝTT
Mjög góð 2. herbergja, 66 fm þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri á 3. hæð í
lyftublokk í Vesturbæ Reykjavíkur.

Sumarhúsalóð (Vesturbrúnir)

2.690.000       NÝTT
Eignarlóð 7.727 fm í kjarri vöxnu landi og frábærlega staðsett. Nánari uppl
á skristofu Draumahúsa s. 530-1800

Rað- og parhús

Nýbyggingar

Hringmyndir og fleiri 

eignir á netinu á 

www.draumahus.is
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Fr
um

Draumaeign

43 700.000     
172,1 fm., þ.a. 30,2 fm.
innbyggður bílskúr, 4ra
til 5 herbergja raðhús
með tvennum svölum.

Kirkjustétt

Draumaeign

23.900.000
Opin og skemmtileg 96
fm. 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sér
inngangi í tvíbýli í mjög
vinsælu hverfi í
Kópavoginum.

Laxalind
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Einstaklingsmiðuð

SKOÐUNARFERÐ

kr. 16.000.000,- kr. 14.000.000,-Verð frá:Verð frá: kr. 7.500.000,- Verð frá:

Fjölbreyttasta úrval fasteigna á Spáni
  

Aðeins krónur

19.500,-  á mann
innifalið: flug fæði og gisting

Þú getur bókað þig strax í dag

28 ára reynsla

68.000 viðskiptavinir

Verð frá kr. 7.500.000,-

hagstæð lán

Atlas býður víðtækustu þjónustuna - allt frá 

skoðunarferðinni þar til þú flytur inn. 

Rekstur eignarinnar og útleigu sé þess óskað.

Spánn - Atlas fylgir þér alla leið

Opið virka daga frá 12 - 17
nánari upplýsingar í síma:

586 2880 / 696 1960
www.atlasiceland.com - sales@atlasiceland.com www.atlasinternational.com
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SÉRBÝLI 

GARÐABÆR - ARATÚN Gott 134 fm
einbýli á einni hæð með innbyggðum bíl-
skúr. Góður og aflokaður garður . V. 36,9
m. 4680

HAMRAVÍK - EINBÝLI - TVÍBÝLI
Nýtt 2ja íbúða einbýlishús á 2 hæðum.Góð
70 fm sér íbúð á jarðhæð. V. 65 m. 4671

4692

RÉTTARHOLTSVEGUR  - FALLEG
EIGN Mikið endurnýjað 109,3 fm raðhús.
m.a. nýlega viðgert þak, gler og gluggar,
endurnýjaðar skolplagnir. V. 24,8 m. 4608

HÆÐIR 

ÁLAKVÍSL Mikið endurnýjuð ca 123 fm
efri sérhæð í 3ja íbúða húsi ásamt  stæði í
lokaðri bílgeymslu. V. 25,5 m. 4722

GAUTAVÍK - JARÐHÆÐ Nýleg 110
fm neðsta sérhæð í þríbýli. Vandaðar inn-
réttingar. 2 sér bílastæði.
V. 24,5 m. 4709

GRETTISGATA - SÉRINNGANGUR
Falleg og rúmgóð 3ja-4ra herbergja 100 fm
neðsta hæð.Tvö sér bílastæði. V. 21,9 m.
4493

DUGGUVOGUR - ATVINNU OG
ÍBÚÐARHÚSN. Nýtt 235 fm íbúðar-
og/eða atvinnuhúsnæði.  V. 24,9 m. 4649

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ,  F/OFAN BLÓMASTOFU  FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson 
sölumaður

Jóhannes Ásgeirsson
hdl., lögg. fasteignasali

Erlendur Tryggvason 
sölumaður

Kristján P. Arnarsson 
sölumaður

Kristbjörn Sigurðsson
sölumaður

www.lundur. is •  lundur@lundur.is

Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17, laugard. og sunnud. 12-14

EYJABAKKI - LAUS Falleg 4ra herb.
104 fm endaíbúð á efstu hæð. Góð sam-
eign. V. 17,9 m. 4646

HRAUNBÆR - MIÐSVÆÐIS Góð 5
HERBERGJA  íbúð á 1.hæð í 5 íbúða stiga-
gangi. V. 19,9 m. 4616

KRUMMAHÓLAR - M. BÍLSKÚR
Góð 92 fm endaíbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
ásamt 25 fm bílskúr. V. 18,7m. 4578

ENGJASEL Góð 4ra herbergja 100 fm
íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. V.
18,5 m. 4586

HÁALEITISBRAUT  Mjög góð 92 fm
4ra herbergja íbúð á 4. hæð í fjölbýli.  V.
17,9 m. 4514

3JA HERBERGJA 

ENGIHJALLI - LYFTUHÚS 3ja her-
bergja  90 fm íbúð á 2.hæð í lyftu-
blokk..Tvennar svalir. V. 15,9 m. 4819

ÁLFTAMÝRI -LAUS Góð 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Stutt í
KRINGLUNA. V. 16,9 m. 4820

HRAUNTEIGUR Ósamþykkt, rúmgóð
en „kósí“ 3ja herbergja risíbúð í góðu fjór-
býlishúsi rétt hjá Laugardalslauginni. V. 10,3
m. 4817

REYRENGI . LAUS Björt  og falleg 81
fm endaíbúð á jarðhæð í vel staðsettu  fjöl-
býli. Stæði í bílageymslu. Sérgarður. V. 17,2
m. 4806

TUNGUSEL Góð 3ja herbergja 88 fm
íbúð á 3ju hæð.  Stór stofa, suður svalir.  V.
16,4 m. 4757

TORFUFELL- 100% LÁN Góð 3ja
herbergja íbúð á efstu hæð. V. 12,9 m. 4367

BLÖNDUHLÍÐ Góð 88 fm íbúð í kjall-
ara. V. 18,0 m. 4714

TORFUFELL Falleg og nokkuð stands-
ett, 79 fm 3ja herb. íbúð á 2.hæð.Skipti á
stærri eign möguleg.  4653

ÆGISSÍÐA - SÉR INNGANGUR 3ja
herb. 79 fm íbúð í kjallara. LAUS STRAX V.
18,3 m. 4636

HRAUNBÆR + AUKAHERB. Góð
3ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt aukaher-
bergi í kjallara.  V. 17,8 m. 4643

HRÍSATEIGUR  Góð miðhæð, 3ja her-
bergja íbúð, MIÐSVÆÐIS. V. 14,9 m. 4567

SÚLUHÓLAR- LAUS Góð 74 fm íbúð
á 3. hæð í snyrtilegu fjölbýli. Gott útsýni. V.
14,5 m. 4518

SUÐURHÓLAR Rúmgóð 3ja herbergja
1. hæð með sér suðurgarði. Sérinngang-
ur.Afgirtur 50 fm SUÐURGARÐUR.Laus
strax. V. 18,2 m. 4500

2JA HERBERGJA 

STRANDASEL  Einstaklingsíbúð á
2.hæð í litlu fjölbýli. Rúmgóðar svalir. Snyrti-
leg sameign V. 8,8 m. 4823

KEILUGRANDI Góð 2ja herbergja íbúð
á 3.hæð í góðu fjölbýli. V. 13,9 m. 4818

BERGÞÓRUGATA  2ja herb. 67 fm
íbúð í kjallara/jarðhæð í fjórbýli. V. 14,9 m.
4799

ÞVERBREKKA 2ja herbergja íbúð á 2.
hæð í lyftublokk. V. 11,9 m. 4694

HRÍSMÓAR Góð 2ja herbergja 78 fm
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi.  V. 17,4 m.
4782

NAUSTABRYGGJA-PENTHOUSE
STÓRGLÆSILEG 143 FM (PENTHOUSE)
ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM Í LYFTUBLOKK.
V. 32,9 m. 4687

4RA - 6 HERBERGJA 

BERJARIMI Mjög góð  98 fm 4ra her-
bergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. V.
22,5 m. 4811

VALLENGI Góð 4ra herbergja íbúð á 2
hæðum í vinsælu PERMAFORM-húsi. Öll
þjónusta í göngufæri. V. 22,9 m. 4810

HVASSALEITI 4ra herb. 120 fm íbúð
með bílskúr. Íbúðin er á 3.hæð í nýlega við-
gerðu og máluðu fjölbýli.Laus strax.  V. 20,9
m. 4771

FÍFUSEL Falleg 98 fm 4ra herbergja end-
aíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. V.
19,9 m. 4736

FRÓÐENGI - FALLEGT ÚTSÝNI.
Björt og rúmgóð 112 fm íbúð á efstu hæð
ásamt stæði í bílgeymslu.Stutt í alla þjón-
ustu m.a Borgarholts- og Engjaskóla, leik-
skóla, verslanir (Spöngin) V. 22,9 m. 4737

HAFNARFJÖRÐUR - HVAMMA-
BRAUT Góð 139 fm 6 herb íbúð á 2 efstu
hæðum  á útsýnisstað.GÓÐIR LÁNAMÖGU-
LEIKAR. V. 23,9 m. 4690

Fr
um
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HJALLAVEGUR M/BÍLSKÚR Mjög
björt 2ja herbergja íbúð á 1.hæð ásamt  22
fm bílskúr.  V. 13,9 m. 4809

BOÐAGRANDI-ÚTSÝNI - LAUS 53
fm íbúð á 9. hæð í lyftuhúsi. Húsvörður. V.
13,5 m. 4403

GOÐABORGIR - LAUS Björt og rúm-
góð 68 fm íbúð með sér inngangi af svölum.
V. 14,9 m. 4685

HRAUNBÆR  Björt og rúmgóð 60 fm
íbúð á 3. hæð. V. 13,3 m. 4617

VALLARÁS - SÉR VERÖND Góð 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í góðri lyftublokk .
V. 13,2 m. 4633

ATVINNUHÚSNÆÐI 

SÖLUTURN/GRILL Einn besti sölut-
urn/grill/lottóstaður miðbæjarins. Söluturn-
inn Drekinn Njálsgötu.  4801

MOSÓ-URÐARHOLT Nýstandsett
157 fm  íbúðar- og atvinnuhúsnæði á jarð-
hæð. V. 25,9 m. 4768

SÍÐUMÚLI Gott 192,4 fm skrifstofuhús-
næði  á 3. hæð.  4655

LANDIÐ 9

SUMARHÚS MEÐ 100 % LÁNUM
Sumarhús á eignarlóðum í landi Heklu-
byggðar.Húsin eru 60 fm með 30 fm svefn-
lofti. 2 góð svefnherbergi, eldhús og stór
stofa. Húsin eru fullbúin að utan en fokheld
að innan.Lóðirnar eru í skipulagðri  frí-
stundabyggð. Vegur og kalt vatn að lóðar-
mörkum.Mjög góð staðsetning og glæsilegt
útsýni.Nánari upplýsingar á  www.heklu-
byggd.is V. 10,9 m. 4784

MÁVABRAUT -KEFLAVÍK Raðhús á
2 hæðum, 132 fm ásamt 35 fm bílskúr. V.
19,9 m. 4765

HVERAGERÐI - EINBÝLI. 162 fm
einnar hæðar einbýlishús með bílskúr. Fal-
leg lóð, heitur pottur.  V. 26,9 m. 4652

ESKIFJÖRÐUR - ZEUTENSHÚS -
LAUST  Eitt af elstu og sögufrægustu
húsum á Eskifirði, byggt 1870. 
Eignin er talsvert endurnýjuð og laus nú
þegar. V. 10,9 m. 4692

SUMARHÚS Í HEKLUBYGGÐ Á
EIGNARLÓÐUM Fjögur 87 fm heilsárs-
hús, tilbúin undir tréverk. V. 10,8 m. 4669

WWW.HEKLUBYGGD.IS Fjölbreytt
úrval 1 - 2 ha lóða meðfram Rangá.  4483

BÓKHLÖÐUSTÍGUR -  STYKKIS-
HÓLMI Björt og rúmgóð 4ra herbergja
efri sérhæð í tvíbýlishúsi á útsýnisstað. V.
9,9 m. 3946

VALLARGATA-SANDGERÐI 91
fm neðri 3ja herbergja sérhæð í tvíbýlis-
húsi.  V. 11,5 m. 4725

EYRARBAKKI Nýtt FULLBÚIÐ par-
hús á Eyrarbakka,  89,3 fm, 3ja her-
bergja íbúð. Þetta er nýtt timburhús með
aluzink-klæðningu. V. 14,9 m. 4821

Þinghúsið í Lundúnum, Palace of Westminster. 

REISULEG fiINGHÚS
Þinghús eru ekki einungis tákn um lög
þjóðarinnar heldur birta þau líka oft það
besta í byggingarlist hennar.

Margar þjóðir hafa lagt mikið upp úr þinghúsum
sínum. Byggingarnar eru misgamlar en eiga sér þó

allar sína sögu. Má þar nefna hið fræga þinghús
Lundúnaborgar sem réttu nafni heitir Palace of
Westminster. Eins og nafnið gefur til kynna er þing-
húsið byggt á grunni gömlu konungshallarinnar en
hún brann að miklu leyti árið 1512. Núverandi
byggingar eru verk arkitektsins Charles Barry og
voru byggðar á árunum 1840-88 í nýgotneskum stíl.

Þinghúsið í Haag, Hollandi.

Þinghús Austurríkismanna í Vín.

Þinghúsið í Búdapest, Ungverjalandi.

Þinghúsið í Höfðaborg, Suður-Afríku.
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270 Mosfellsbær: Skemmtilegt parhús
Grenibyggð 1: Fimm herbergja íbúð á tveimur hæðum með bílskúr. 

Lýsing: Komið er inn í flísalagt anddyri með góð-
um fataskáp, hiti er í gólfi. Inn af forstofunni er
gestasalerni. Úr anddyri er gengið inn í hol, eldhús
er á hægri hönd en stofa, borðstofa og sólskáli á
vinstri hönd. Stofan er rúmgóð og björt. Inn af
eldúsi er þvottahús og þaðan er gegnið út í garð.
Á efri hæðinni er miðrými, sem nýtt er sem sjón-
varpshol, baðherbergi og þrjú góð herbergi. Skápar
eru í öllum herbergjunum. Baðherbergið hefur allt
verið endurnýjað og þar er góð eikarinnrétting. 
Í risinu er 25 fermetra rými sem ekki er talið með í
uppgefnu flatarmáli. Það má nýta sem svefn- eða
vinnuherbergi. 
Allar innihurðir í húsinu eru úr eik. Á báðum hæð-
unum er eikarparkett en teppi í risinu. Mikið hefur verið lagt í raflagnir og lýsingu og eru sjónvarps- og
fjarskiptalagnir í öllum herbergjum. 

Úti: Við húsið er upphitað bílastæði. Góður garður er við húsið og nýlegur timbursólpallur.

203 Kópav.: Skemmtileg eign við Elliðavatn
Álfkonuhvarf: Fjögurra herbergja endaíbúð í nýju fjölbýlishúsi

Lýsing: Komið er inn í flísalagt anddyri með
eikarskáp sem nær upp í loft. Þvottahús er
rúmgott með flísum á gólfi. Stofa og borð-
stofa eru með plankaparketti frá Agli Árna-
syni á gólfi og útgengi á stórar flísalagðar
suður svalir. Þaðan er gott útsýni í átt að
Elliðavatni. Í eldhúsinu er eikarinnrétting frá
Ormson með granít borðplötu, gashellu-
borði og álháfi. Þrjú góð svefnherbergi eru í
íbúðinni. Þau eru öll með plankaparketti og
góðum eikarskápum. Baðherbergið er með
dökkum flísum á gólfi og ljósum flísum á
vegg. Þar er eikarinnrétting með granít
borðplötu, hornbaðkar og upphengt salerni.
Íbúðin er á góðum stað í nýju hverfi. Stutt
er í leikskóla og grunnskóla. 

Annað: Íbúðinni fylgir bílastæði í lokaðri bílageymslu.

Verð: 27,9 milljónir Fermetrar: 114,8 Fasteignasala: SmárinnVerð: 39,8 milljónir Fermetrar: 164,7, þar af 26,7 fm bílskúr Fasteignasala: Kjöreign
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Hafnarfirði 
Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang as@as.is 
Heimasíða
www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18 Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Fr
um

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –

DREKAVELLIR 14 - FJÓRBÝLI - NÝTT - NÝTT

VORUM AÐ FÁ Í EINKASÖLU NÝJAR OG GLÆSILEGAR
126,5 4ra herbergja SÉRHÆÐIR í nýju „FJÓRBÝLISHÚSI“
á VÖLLUNUM í Hafnarfirði. SÉRINNGANGUR í allar íbúð-
ir. Seljast fullbúnar að utan sem innan, án gólfefna. 

Afhending febr. - mars 2006.  Verð 27,2 millj. 4315

DREKAVELLIR 26
GLÆSILEGT 9 HÆÐA LYFTUHÚS MEÐ BÍLAKJALLARA

Nýkomnar á sölu 3ja, 4ra og „penthouse“
íbúðir í glæsilegu 9 hæða lyftuhúsi á góð-
um stað á völlunum. Alls eru 34 íbúðir í
húsinu, þar af eru tvær „penthouse“ íbúð-
ir en þær eru 5 herbergja, ÁSAMT 57 FM
SVÖLUM. Tvær lyftur eru í húsinu. Bíl-
akjallari með 29 stæðum.  Við hönnun
hússins er lögð áhersla á að allar íbúðirn-
ar njóti útsýnis og sólar.  Öllum íbúðunum
fylgja stórar suðursvalir, að auki fylgja
norðursvalir 4ra herb. íbúðunum.  Íbúðirn-
ar afhendast fullbúnar en án gólfefna
nema á baðherbergi og þvottahúsi verða

flísar á gólfi. Sérlega vandaðar Voke III innréttingar frá Húsasmiðjunni. Vönduð
tæki. Sjónvarpsdyrasími. Hús að utan afhendist fullfrágengið, klætt báruformaðri
klæðningu.  Lóð og sameign fullfrágengin. Frábært útivistarsvæði er í grennd við
húsið.  4310

ESKIVELLIR 9A & B - GLÆSILEGT 6 HÆÐA LYFTUHÚS
Nýkomið á sölu glæsilegt sex hæða lyftuhús
á völlunum. Tvö samliggjandi stigahús með
3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðum. Bílageymsla
er í kjallara, alls 22 stæði og fylgir sér
geymsla hverju bílastæði. Íbúðirnar eru frá
86 fm og upp í 125 fm 5 herbergja íbúðirnar
eru 142 fm  Stórar svalir, frá 16 fm og upp í
22 fm, eftir stærð íbúðanna. Íbúðirnar af-

hendast fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi og þvottahús verða
flísalögð. Baðherbergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar með nuddi og inn-
byggðum hitastýrðum blöndunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks innréttingar.
Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og klætt með báruformaðri álklæðningu
og verður því nánast viðhaldsfrítt.  Lóð og sameign fullfrágengin.    4071

FLESJAKÓR 5 OG 7 - KÓPAVOGUR
NÝBYGGING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ

TIL AFHENDINGAR STRAX Vorum að fá flott
154 fm PARHÚS, ásamt 38 fm BÍLSKÚR,
samtals 192 fm á frábærum stað í KÓRA-
HVERFINU í KÓPAVOGI. Húsin skilast fullbú-
in að utan og fokheld að innan. Lóð grófjöfn-
uð. Sérlega vel skipulagðar eignir með 5
svefnherbergergjum. Jeppabílskúr sem er 39
fm með 3.3 m lofthæð. Vandaðir verktakar.
Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á
netinu. Verð 32,6 millj V. 31 m. 4024

ESKIVELLIR 7 - GLÆSILEGT LYFTUHÚS

GLÆSILEGT 5 HÆÐA LYFTUHÚS. Nýkomnar á sölu 2ja til 3ja, 3ja til 4ra, 4ra og
5 herbergja íbúðir í glæsilegu 5 hæða lyftuhúsi á góðum stað á völlunum. Alls eru í
húsinu 37 íbúðir. Lyfta er í húsinu. Bílakjallari með 26 stæðum.  Áhersla var lögð á
að allar íbúðirnar njóti útsýnis og sólar.  Öllum íbúðunum fylgja góðar svalir eða
verandir.  Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna nema á baðherbergi og þvotta-
húsi verða flísar. Sérlega vandaðar MODULA innréttingar frá BYKO.  Hús að utan
afhendist fullfrágengið, steinað með ljósum marmarasalla, þannig að húsið veður
viðhaldslítið í framtíðinni.  Lóð og sameign fullfrágengin. Frábært útivistarsvæði er
í grennd við húsið þar sem margar góðar gönguleiðir eru. Stutt verður í alla þjón-
ustu. AFHENDING er í Júní 2006. 

Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu. 4467

HÁHOLT - LAUGARVATN - ENDAHÚS OG MIÐJUHÚS
FALLEG 126,7 fm
RAÐHÚS á tveimur
hæðum ásamt
25,8 fm BÍLSKÚR,
samtals 152,5 fm
og að auki ca 15
fm undir súð. Hús-
in verða afhent

fullbúin að utan. Miðjuhúsið afhendist fullbúið að innan í sept.
2005. VERÐ 21,1 millj. Lóð verður frágengin. Endahúsið af-
hendist fokhelt, VERÐ 12,1 m. 2355

ESKIVELLIR 3 - HAFNARFIRÐI
FALLEGAR OG VANDAÐAR 2JA, 3JA, 4RA OG 5 HERB. ÍBÚÐIR Í

GLÆSILEGU NÝJU LYFTUHÚSI MEÐ BÍLAGEYMSLU

• Vandaðar innréttingar
• Kaupendur hafa val um nokkrar út-

litstegundir á innréttingum án auka-
kostnaðar

• Vönduð tæki í eldhúsi
• Upphengt salerni með innbyggðum

vatnskassa

• Svalir lokaðar með frádraganlegu
gleri til að auka notagildi

• Halogen lýsing
• Steinteppi á sameign
• Fullfrágengin lóð með leiktækjum
• Afhending í apríl 2006
• Verð frá 16,2 - 28,8 millj.  4628

KIRKJUVELLIR
GLÆSILEGT LYFTUHÚS MEÐ BÍLAKJALLARA

Glæsilegt sex hæða LYFTUHÚS með samtals 24 íbúð-
um. Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra heb. íbúðir
sem afhendast fullbúnar en án gólfefna nema á bað-
herbergi og þvottahúsi verða flísar. Vandaðar innrétt-
ingar frá AXIS, flísar frá Flísabúðinni, hurðir og tæki frá
Húsamiðjunni. Einungis fjórar íbúðir á palli og því allar
íbúðir horníbúðir. Hús að utan afhendist fullfrágengið
og steinað, lóð frágengin. AFHENDING SEP. - OKT.
2006. Verð frá 16,7 m-23,9 m. 4679
BYGGINGARAÐILI: ÞRASTARVERK ehf.

FÍFUVELLIR - NÝTT - ALVÖRU HÚS 
Vorum að fá í einkasölu nýtt og fal-
legt 338 fm EINBÝLI á tveimur
hæðum, ásamt BÍLSKÚR á góðum
stað í Vallarhverfinu. Húsið skiptist
niður í íbúð 292 fm og bílskúr 47
fm og skilast það fullbúið að utan,
steinað í ljósum lit. Lóð grófjöfnuð.
Að innan skilast húsið fokhelt eða
lengra komið ef vill.  4279

Nýkomnar á sölu glæsilegar og vel hannaðar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Í hús-
unum er 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.   Ath!  AÐEINS EIN 4RA HERB. ÍBÚÐ
EFTIR Í HÚSI NR. 3 - SÉRINNGANGUR er í allar íbúðir. Íbúðirnar afhendast full-
búnar að innan án gólfefna nema baðherbergi, þvottahús og andyri verða flís-
alögð. Vandaðar og góðar innréttingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað
og álklætt með báruáli. Lóð frágengin. HAGSTÆÐ VERÐ. 

Afhending er frá ágúst 2005 - mars/apríl 2006. 
Allar nánari uppl. eru veittar á Ás fasteignasölu.   4420

HEIÐARGERÐI 3 OG 5
LÍTIL FJÖLBÝLI - VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND

Aðeins 3 íbúðir eftir!
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EINBÝLI

DRANGAGATA - EITT ÞAÐ FLOTT-
ASTA Í HAFNARFIRÐI 366 fm einbýlis-
hús á frábærum stað við hraunið í Norður-
bæ í Hafnarfirði, eina húsið í götunni,  algjör
paradís fyrir börn.  Fullt af herbergjum, þrjár
stofur, falleg gólfefni og innréttingar, inn-
byggður tvöfaldur bílskúr, myndir og mynd-
band á netinu, sjón er sögu ríkari.  TILBOÐ
ÓSKAST.  4693

EFSTILUNDUR - GOTT EINBÝLI Á
EINNI HÆÐ OG MEÐ ÚTSÝNI. 196 fm
einbýlishús með innbyggðum 56 fm bílskúr
á góðum stað í Garðbæ.  Möguleiki á allt að
fimm svefnherbergjum.   Góð eldhúsinnrétt-
ing, stáltæki og gashellur. Gestasnyrting og
gott baðherbergi. Parket  stofu, sjónvarps-
holi og borðstofu.  Sjón er sögu ríkari.  Verð
48.7 millj.    4787

BURKNAVELLIR - FALLEGT EINBÝLI
Á EINNI HÆÐ Nýtt og sérlega fallegt 206
fm einbýlishús á góðum stað á Völlunum við
jaðar byggðar.  Fjögur rúmgóð herbergi, fal-
legar innréttingar og skápar úr eik.
Skemmtileg lóð sem er að mestu afgirt,
barnvænt umhverfi, stutt út í náttúruna.
Verð 44.9 millj.    3094

TJARNARBRAUT - FRÁBÆR STAÐ-
SETNING Virðulegt 203,9 fm EINBÝLI á
þremur hæðum á frábærum stað við LÆK-
INN í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR. Búið er
að endurnýja eldhús og aðal baðherbergi. 4
svefnherbergi, möguleg fleiri. Húsið býður
upp á mikla möguleika, en þarfnast að-
hlynningar að hluta. Verð 34 millj.  3665

VESTURVANGUR - LAUST FLJÓT-
LEGA „“ TVÆR ÍBÚÐIR „“ Fallegt MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 241 fm EINBÝLI á tveimur
hæðum, með aukaíbúð á neðri hæð,
ásamt 49 fm BÍLSKÚR, samtals 290 fm  á
mjög góðum stað í HRAUNINU í NORÐ-
URBÆNUM. Húsið getur LOSNAÐ FLJÓT-
LEGA. Verð 49,5 millj.  3610

ÞRASTARHRAUN  -  TVEGGJA
ÍBÚÐA HÚS - SUMARHÚSALÓÐ
FYLGIR Fallegt og vel með farið 244 fm
einbýli með bílsk. og aukaíbúð í kj. Aðal-
hæðin er 155 fm með  4 sv.herb. Aukaíbúð-
in er 63 fm með sérinng., bílsk. 26,2 fm,
samt. 244,4 fm. Stór verönd með heitum
potti.  Falleg eign, stór stofa.  Nýl. gólfefni.
Björt og falleg eign sem vert er að skoða.
HÚSINU FYLGIR SUMARHÚSALÓÐ Í
GRENND VIÐ LAUGARVATN. Verð 46,5
millj.    3607

RAÐ- OG PARHÚS

SUÐURHOLT - FLOTT PARHÚS Sér-
lega vandað og fallegt 198 fm parhús með
innb. góðum bílskúr.  Góð gólfefni og inn-
réttingar, fjögur rúmgóð herbergi, útsýni,
rúmgóð stofa, verönd.  Gólfhiti að hluta.  Sjá
myndir á netinu.  Verð 39.8 millj.    4562

FÍFUVELLIR - FRÁBÆRT ENDARAÐ-
HÚS Fallegt og vandað 207 fm endaraðhús
með rúmg. innb. bílskúr. Góðar innréttingar
og skápar, gólfhiti,  verönd.  Húsið er nán-
ast fullbúið, verður örstutt í skóla og aðra
þjónustu í framtíðinni.   Góð eign sem hægt
er að mæla með.  Verð 42.0 millj.    4667

MIÐVANGUR - FALLLEGT END-
ARAÐHÚS Fallegt 200 fm ENDARAÐHÚS
, ásamt 25 fm bílskúr, samtals 225 fm  Hús-
ið er tveim hæðum, sex herbergi, tvö sjón-
varpshol, góð verönd, rúmgott eldhús, stór
stofa, fín gólfefni.  Gott hús á góðum og ró-
legum stað í hjarta norðurbæjar í Hafnarfirði.
Verð 36,0 millj.    3978

HÆÐIR

STRANDGATA - FALLEG HÆÐ
Skemmtilega hönnuð efsta hæð í góðu fjöl-
býli í miðbæ Hafnarfjarðar.  Búið er að end-
urnýja gólfefni, innréttingar, hurðir og fleira.
Falleg og góð eign sem hægt er að mæla
með, jafnvel laus við kaupsamning.  Verð
24.9 millj.  stærð 101 fm    4760

SUÐURGATA - FRÁBÆR HÆÐ Í
HJARTA HAFNARFJARÐAR 94 fm fal-
leg efri hæð og ris í tvíbýli á góðum stað.
Fallegt útsýni, húsið ný tekið í gegn að utan.
Allt að fjögur svefnherbergi, möguleiki á því
fimmta.   Falleg gólfefni og skemmtilegt
skipulag eignar.  Verð 20.9 millj.    4652

HVERFISGATA - SÉRHÆÐ M. BÍL-
SKÚR MJÖG GÓÐ OG MIKIÐ ENDUR-
NÝJUÐ 181 fm EFRI SÉRHÆÐ OG RIS Í
TVÍBÝLI, ÁSAMT 31 FM BÍLSKÚR, MIÐ-
SVÆÐIS Í HAFNARFIRÐI. HÚSIÐ ER
KLÆTT AÐ UTAN MEÐ STENÍ. 4 SVEFN-
HERBERGI. Verð 29,7 millj.  4553

ÁLFHOLT - SÉRHÆÐ - MÖGUL. 7
HERBERGI - LAUST STRAX „ LAUS
STRAX „ Falleg og rúmgóð 180 fm EFRI
SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli/keðjuhúsi á góðum
útsýnisstað. (Möguleg allt að 7 svefnher-
bergi). SÉRINNGANGUR. Vandaðar inn-
réttingar. Parket og flísar. Fallegt útsýni.
LAUS STRAX. Verð 31,9 millj.  3794

4RA TIL 7 HERB.

DAGGARVELLIR  -  EIN FLOTT 4ra
HERBERGJA. Falleg og fullbúin íbúð á
annarri hæð í góðu fjölbýli, sér inngangur,
eikarparket og innréttingar. 3 sv.herb., rúm-
góðar innrétti., háfur og gaseldavél. Húsið
er steinað að utan því lítið viðhald.   92 fm
Laus fljótlega, verð 21 millj.    4809

ENGJAVELLIR - VÖNDUÐ ÍBÚÐ NÝ
OG FALLEG 100 fm 4ra herb. íbúð á 2.
hæð, merkt 02-01 í nýju „VIÐHALDS-
LITLU“ fjölb. á góðum stað á VÖLLUM í
HAFNARF. SÉRINNG. af svölum. VAND-
ARÐAR innrétt. FULLBÚIN OG GLÆSILEG
EIGN. Verð 21,5 millj. V. 21,5 m. 3718

DAGGARVELLIR - LYFTUHÚS Vorum
að fá í einkasölu gullfallega íbúð á 3 hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Fal-
legt Eikarparket og flísar á gólfum. Hvítuð
Eik í innréttingum. Þvottah. í íbúð. Verð
23,7 millj.  4796

BÆJARHOLT - FALLEG - LAUS
STRAX Vorum að fá í einkasölu fallega 4-
5 herb. íbúð á 2 hæð í góðu húsi. Þvottah.
í íbúð. Stórar svalir. Laus við kaupsamn-
ing. Verð 19,9 millj.  4709

ARNARHRAUN - MEÐ BÍLSKÚR Fal-
leg 93,8 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 1.
hæð ásamt 26,9 fm BÍLSKÚR, samtals
120,7 fm á góðum stað í MIÐBÆNUM.
Verð 20,9 millj.  4696

STRANDGATA - MIÐBÆRINN - EIN
FLOTT Frábær 4ra herb.í búð í litlu fjölbýli
í miðbæ Hafnarfjarðar.   Íbúðin er 192 fm
með góðri lofthæð, allt meira og minna
endurnýjað að innan, sameign er fín.   Sjón
er sögu ríkari.  Verð aðeins 37.5 millj.
Laus fljótlega eftir kaupsamning.      4759

BREIÐVANGUR - MEÐ EÐA ÁN
BÍLKSÚRS Falleg 119 fm 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli sem búið er
að klæða á allar hliðar með Steni-klæðn-
ingu, ásamt 25 fm BÍLSKÚR. Gott sérher-
bergi og sérgeymsla í kjallara sem fylgir
íbúðinni. Samtals alls 143,9 fm Verð
19,5millj.   4692

Lækjargata 4-5 herb. Vorum að fá í
einkasölu glæsilega mikið endurnýjaða
miðhæð á góðum stað við lækinn. Nýlegt
eldhús, bað og gólfefni. Fallegur garður.
Verð. 23,9 millj.  4691

ÁLFATÚN - KÓPAVOGUR - FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI Falleg 4ra herb. vel
skipulögð íbúð á fyrstu hæð ásamt sér
BÍLASTÆÐI undir svölum.

Suður svalir. GÓÐ STAÐSETNING -
STUTT Í ÞJÓNUSTU OG SKÓLA. Verð
21,9 millj. 21,9 4587

ESKIHLÍÐ - RÚMGÓÐ OG FALLEG
Vorum að fá í einkasölu fallega og bjarta
123 fm íbúð á þessum vinsæla stað. Auka
herbergi í kjallara með aðgengi að snyrt-
ingu. Hús nýlega tekið í gegn að utan.
Verð 24,9 millj.  4664

HVAMMABRAUT - FALLEG OG VEL
SKIPULÖGÐ 4RA HERB. ÍBÚÐ 104
fm íbúð á annarri hæð á góðum stað í
Hafnarfirði.  Þrjú rúmgóð herbergi, fallegt
baðherbergi, parket á gólfum, stórar svalir
í suðurátt, útsýni.   Hús klædd að utan að
hluta.  Verð 18,9 millj.     4588

BREIÐVANGUR M/BÍLSKÚR Falleg
4ra herbergja íbúð ásamt 24,0 fm bílskúr í
góðu fjölbýli, samtals 132 fm  Stórt tvöfalt
eldhús. Þrjú svefnherbergi. Stórar v/svalir. 

Verð 19,9 millj.   4580

HÁHOLT - LAUS STRAX Falleg 127,5
fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu
fjölbýli á góðum útsýnisstað.  Þvottahús er
innaf eldhúsi. Góðar suðursvalir. LAUS
STRAX. Verð 20,9 millj.  2843

NAUSTABRYGGJA - REYKJAVÍK -
EIN FLOTT Fyrsta flokks íbúð á fyrstu
hæð í þríbýli, íbúðin er 112,5 fm síðan er
sér stæði í bílgeymslu.  Flott gólfefni og
innréttingar.  Sjón er sögu ríkari, þrjú
svefnherbergi.  Verð 25,7 millj.    4432

MÓABARÐ - FIMM HERBERGJA -
TVENNAR SVALIR Falleg og kósý 112
fm fimm herb. íbúð í litlu góðu fjölbýli.
Íbúðin er á þriðju hæð með fallegt útsýni.
TVENNAR SVALIR - STUTT Í SKÓLA.
Snyrtileg og góð eign.  Verð 18,9 millj.
4263

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNI Falleg 107,1
fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Parket og
flísar. Suðursvalir. Verð 18,9 millj.  3720

RJÚPUFELL - REYKJAVÍK - TALS-
VERT ENDURNÝJUÐ Rúmgóð 109 fm
4ra herb. íbúð á fjórðu hæð og að auki 12
fm yfirbyggðar svalir, samtals 121 fm
Hús klædd að utan því lítið viðhald, falleg
sameign, íbúðin almennt í góðu ástandi.
Verð 17,9 millj.   4011

HJALLABRAUT - HAFNARFJÖRÐ-
UR - FIMM HERBERGJA 128 fm íbúð
á þriðju hæð í góðu fjölbýli sem er klædd
að utan með álklæðingu því er lítið við-
hald.  4 svefnherbergi.  Rúmgóð íbúð og
gott skipulag.  Verð 21.5 millj.    4171

3JA HERB.

KRÍUÁS - LYFTUHÚS Vorum að fá í
einkasölu gullfallega íbúð á efstu hæð í
lyftuhúsi. Húsið stendur efst í ásahverfi
með glæsilegu útsýni. Flísalagt baðherb.
Fallegar innréttingar. Verð 20,7 millj.  4802

GRÆNAKINN - SÉR INNGANGUR
Vorum að fá í einkasölu fallega 72,2fm
íbúð með sér inngangi í fallegu ný máluðu
húsi. Parket og flísar á gólfum. Verð 15,5
millj. V. 15,5 m. 4817

ARNARHRAUN - LÍTIÐ FJÖLBÝLI
Vorum að fá í einkasölu fallega 76 fm íbúð
á 2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og flísar á
gólfum. Verð 15,5 millj.  4819

VALLARBARUT - MEÐ BÍLSKÚR
Nýleg, rúmgóð og falleg 101,4 fm 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð ásamt 22,7 fm bíl-
skúr, samtals 124,1 fm Vandaðar innrétt-
ingar. Parket og flísar. Falleg og björt eign.
Verð 23,4 millj.  4232

FAGRIHVAMMUR - PENTHOUSE
Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð í góðu
húsi. Glæsilegt útsýni, Parket og flísar á
gólfum. Eina íbúðin á hæðinni. Verð 14,9
millj.  4708

Hafnarfirði 
Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang as@as.is 
Heimasíða
www.as.is
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HJALLABRAUT -  EIN STÓR -
ENDAÍBÚÐ 108 fm 3ja herb.  endaíbúð á
annari hæð í góðu fjölbýli.  Góð gólfefni og
nýlega búið að taka baðherbergið í gegn.
Opin og björt  íbúð.   Laus við kaupsam-
ing.  Verð 18.6 millj.    4702

ARNARHRAUN - FALLEG Falleg tals-
vert endurnýjuð 86 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í litlu góðu fjölbýli. Nýl.innréttingar.
Parket  á gólfum. FALLEG EIGN. Verð
16,7 millj.  4703

ERLUÁS - GÓÐ 3ja HERBERGJA
Sérlega falleg 92 fm 3ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð (önnur hæð frá bílaplani) fal-
legu lyftuhúsi. Sérinngangur. Góðar svalir.
Gott skipulag eignar, fallegir gluggar, hús-
ið er steinað að utan því lítið viðhald.  Góð
eign sem hægt er að mæla með.  Verð
20,5 millj.    3369

SMYRLAHRAUN - 3ja HERBERGJA
Á FYRSTU HÆÐ Falleg og töluverð
endurnýjuð 83 fm íbúð á þessum góða
stað nýkomið á sölu.   Ný falleg eldhúsinn-
rétting, björt og opin íbúð, einungis fjórar
íbúðir í stigahúsi.   Verð 15.9 millj.     4676

HVAMMABRAUT -  FALLEGT ÚT-
SÝNI Falleg og vel skipulgöð 89 fm 3ja
herb. íbúð á annari hæð fallegu húsi.   Það
er verið að taka húsið í gegn að utan því
verður lítið viðhald í framtíðinni að utan.
Rúmgóð herbergi, parket á gólfum.  Verð
16,5 millj.    4606

BREKKUGATA -  3ja til 4ra HERB.
ÍBÚÐ Falleg og vel með farin íbúð á fyrstu
hæð (gengið innaf götu) í þríbýli.   Íbúðin
er almennt í mjög góðu ástandi og er 85
fm   Falleg gólfefni, parket og flísar á gólfi.
Gott útsýni yfir höfnina og víðar.   LAUS
VIÐ KAUPSAMING,  LYKLAR Á SKRIF-
STOFU. Verð 18,5 millj.   4547

FLATAHRAUN - FALLEG Falleg og
velviðhaldin 92,9 fm  3ja herbergja íbúð á
3. hæð í góðu fjölbýli sem búið er að
klæða á þrjár hliðar. Flísar og parket. Fal-
legt útsýni.  Bílskúrsréttur.  Verð 17,0 millj.
4579

KRÍUÁS - SÉRINNG. - BÍLSK. Nýl.
og falleg 89,5 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
fjölbýli ásamt 37,3 fm bílsk., samt. 126,8
fm. SÉRINNG. Vandaðar innrétt. FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI.  Verð 23,0 millj.   2017

LYNGMÓAR - GARÐABÆR -  MEÐ
BÍLSKÚR Góð og vel skipulögð 112 fm
3ja herb. íbúð  á annari hæð með bílskúr í
litlu og góðu fjölbýli. Húsið hefur verið
klætt að utan og er því lítið viðhald.  Góð
og vel með farin eign með yfirbyggðar
svalir/sólstofa. Glæsilegt útsýni út á
flóann.  Verð 21.9 millj.    4540

HRINGBRAUT - TÖLUVERÐ END-
URNÝJUÐ Falleg og góð 74 fm í búð á
fyrstu hæð í tvíbýli.  Sér inngangur, góð
gólfefni og innréttingar.  Margt endurnýjað,
sjá á netinu.  Verð 14.9 millj.   4429

LAUGARNESVEGUR - MIKIÐ END-
URNÝJUÐ - LAUS STRAX Góð 3ja
herb. 60,8 fm MIÐHÆÐ í þríbýli ásamt 30
fm skúr á lóð. Sameiginlegur inngangur
með risíbúð. íBÚÐIN ER MIKIÐ ENDUR-
NÝJUÐ. GÓÐ STAÐSETNING. Verð 15,5
millj.   4366

ÁLFHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI Falleg
93 fm 3ja herbergja íbúð  á 2. hæð í góðu
nýlega viðgerðu og máluðu fjölbýli. Ein
íbúð á palli. Fallegt útsýni. Verð 18,2 millj.
4281

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ
SÉR INNGANGI AF SVÖLUM 88 fm
3ja herb. íbúð á annari hæð góðu fjölbýli.
Húsið nýlega tekið í gegn að utan (sumarið
2003 og 2004).  Nýjar breiðar svalir.  Nýleg
gólfefni.  Snyrtileg íbúð í alla staði. Þetta er
góð eign sem hægt er að mæla  með.
Verð 16.5 millj.    3716

FAGRAHLÍÐ - FALLEG  3ja HERB.
ÍBÚÐ 3ja herb. 76,5 fm íbúð á 3. hæð í
góðu og litlu fjölbýli. Góð gólfefni og flottar
innréttingar.  Góð sameign, hús að utan
almennt í góðu ástandi.    Verð 17,2 millj.
1982

2JA HERB.

AUSTURGATA - MIÐBÆRINN Hfj.
44 fm íbúð á fyrstu hæð í þríbýli, sérinn-
gangur. 2ja herbergja, rúmgott herbergi.
Verð 9 millj.  4820

BLÁHAMRAR - RVÍK. - LYFTUHÚS
Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð á
efstu hæði í nýklæddu húsi. Glæsilegt út-
sýni yfir borgina. Nýlegt parket. Mikil falleg
sameign m.a. salur o.fl. Aðeins 4 íb. á
hæðinni. Lyftuhús. Verð 17,5 millj.  4671

HÁBERG - RVK - EINSTAKLINGS-
ÍBÚÐ Góð íbúð í góðu og litlu fjölbýli, sér
inngangur, hægt að setja upp verönd með
skjólveggjum.   Dúkur á gólfi,  laus fljótlega
eftir kaupsamning.   Verð 8.9 millj.    4694

ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEG NÝLEG
OG GLÆSILEG 74 fm 2ja herbergja íbúð á
1. hæð í nýlegu fjölbýli með LYFTU á góð-
um útsýnisstað í ÁSLANDI í Hafnarfirði.
SÉRINNGANGUR. Fallegar innréttingar.
Verð 17,5 millj.  4561

MÓABARÐ - LAUS VIÐ KAUPSAM-
ING 82 fm íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli.
Falleg og rúmgóð íbúð.  Útsýni,  laus við
kaupsaming. Verð 15.9 millj.   4386

LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ 64.1
fm 2ja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli á
frábærum stað í Hafnarfirði, rólegt hverfi,
stutt í miðbæinn og sundlaugina.  Sér inn-
gangur. Verð 13,5 millj.   LAUS VIÐ KAUP-
SAMING.    ATH  Lynghvammur er lítil
gata innaf Hringbraut í Hafnarfirði.    1783

EFSTAHLÍÐ - SÉRINNGANGUR NÝ-
LEG OG FALLEG 78,9 fm 2ja herbergja
NEÐRI SÉRHÆÐ í nýlegu fallegu tvíbýli á
frábærum stað innst í botnlanga.  FAL-
LEGT ÚTSÝNI. Verð 16,9 millj.   3399

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG
75 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu
LYFTUHÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU á góðum stað í ÁSLANDINU í
Hafnarfirði. Fallegar innréttingar. Parket og
flísar. Verð 16,9 millj.   3615

ATVINNUHÚSNÆÐI

LÓNSBRAUT - BÁTASKÝLI Um er
að ræða mjög gott 77 fm bátaskýli/at-
vinnuhúsnæði á einni hæð, ásamt ca: 30
fm góðu millilofti. Gott og vel einangrað
hús. Laust fljótlega.  Verð 7,0 millj.   4761

MÓHELLA  4 - FULLBÚNIR BÍL-
SKÚRAR Vorum að fá í sölu 26 fm bíl-
skúra /atvinnu-/geymsluhúsnæði, sem
skilast fullbúnir að utan sem innan með
hita 3ja fasa rafmagn, rafmagni, heitu og
köldu vatni. Bílskúrshurð er 240x259. Gólf
vélslípuð. Verð 2,350 þús.  4377

SUMARHÚS

BORGARLEYNIR - HEILSÁRSHÚS
Vorum að fá í einkasölu sérlega vandað 87
fm heilsárshús á þessum vinsæla stað. Af-
hent fullbúið að utan með pöllum og lögn
f. heitan pott og fokhelt að innan. Steypt
plata með gólfhita. Harðviður í gluggum
og hurðum. Verð 11,9 millj.  4655

BORGARLEYNIR - VIÐ KERIÐ
GRÍMSNESI Sumarhús í landi Miðengis.
Við Kerið í Grímsnesi. Húsið er 83,7 fm.
Andyri, 3 svefnherbergi, og svefnloft, stofa
og eldhús og snyrting. Húsið afhendist
fullbúið að utan og fokhelt að innan,
grunnurinn er steyptur. Gróið land, þe.
trjágróður og fl. 0,96 hektarar. „Fallegt út-
sýni“. Verð 12,8 millj.   4537

LANDIÐ

ELDRI BORGARAR KEFLAVÍK
KIRKJUVEGUR 1- LYFTUHÚS NÝ-
LEG OG FALLEG 3ja herb. 75,7 fm íbúð á
4. hæð Í LYFTUHÚSI FYRIR ELDRI
BORGARA. Viðarinnréttingar, parket og
flísar á gólfum. BJÖRT OG FALLEG EIGN.
Verð 14,5 millj.  4788

GLÆSIVELLIR - GRINDAVÍK Fallegt
fullbúið 104,7 fm PARHÚS á einni hæð,
ásamt 22,6 fm innbyggðum BÍLSKÚR,
samtals 127,3 fm á góðum stað í rólegu
hverfi. FALLEG NÝLEG EIGN. Verð   2863

MARARGATA - GRINDAVÍK Falleg
talsvert endurnýjuð 127,7 fm NEÐRI SÉR-
HÆÐ í góðu tvíbýli á góðum stað mið-
svæðis. Sér bílastæði. SÉRINNGANGUR.
Nýlegt þak og nýlega málað að utan. Fal-
leg og björt eigna. Verð 17,5 millj.   3475

LEYNISBRAUT - 2 ÍBÚÐIR -
GRINDAVÍK „ TVÆR ÍBÚÐIR“ Sérlega
fallegt og velviðhaldið 245,7 fm EINBÝLI á
tveimur hæðum á góðum og rólegum
stað. Húsið skiptist niður í : Efri hæð sem
er 158,0 fm og neðri hæð sem er 87,7 fm
sér íbúð, samtals fm því 245,7. Verð 29,9
millj.  2117

HOFGERÐI - GOTT EINBÝLI - VOG-
AR Í VATNSLEYSUSTRÖND Nýkomið
fallegt og skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð á góðum stað í Vogunum.   Eignin er
188 fm með góðri sólstofu og stórri ver-
önd með skólveggjum.  Húsið er allt í
góðu ástandi og er töluvert endurnýjað,
möguleiki allt að fjögur svefnherbergjum.
Gott hús.  Verð 29.5 millj.    4650

VÍKURBRAUT - MIKIÐ ENDURNÝJ-
UÐ EFRI SÉRHÆÐ - GRINDAVÍK
EFRI SÉRHÆÐ, 102 fm ásamt ca: 53 fm
óinnréttuðu risi sem búið er að opna upp í
og gefur mikla mögul. SÉRINNGANGUR.
Íbúðin er öll endurn., þ.e. gólfefni, innrétt.
og tæki, skápar, lagnir fyrir heitt og kalt
vatn, rafm. og rafmagnstafla, innih., loft
með halogenlýsingu. Verð 18 millj.   4027

GRUNDARGATA - GÓÐ MIÐHÆÐ -
GRUNDARFIRÐI Góð 4ra herb. miðhæð í
þríbýli, í kjallara er geymsla/herbergi, sam-
tals fm112,6. Eldhús með nýlegri innrétt-
ingu. Sér geymsla og sér þvottahús í kjall-
ara. Húsið er nýlega klætt að utan með
steni. Innangengt er í kjallarann.  Verð 7,7
millj.  4604

Eldr iborgarar

ARNARHRAUN - GRINDAVÍK Falleg
talsvert endurnýjuð 62,8 fm 3ja herbergja
RISÍBÚÐ í góðu tvíbýli miðsvæðis í bæn-
um. Laus fljótlega. Verð 7,9 millj.  4569

VESTURHÓP 15 - 17 - 19 - 21
GRINDAVÍK Vorum að fá 4 raðhús á
einni hæð m/innb. bílskúr samtals 131,0
fm Vel staðsett hús á góðu verði. Skilast
fullbúin að utan, fokheld eða lengra komin
að innan. Gott verð. Teikningar og nánari
upplýsingar á skrifstofu.  4789

SKIPASTÍGUR  - GRINDAVÍK Fallegt
nýlegt 114,7 fm EINBÝLI á einni hæð,
ásamt 27,8 fn BÍLSKÚR, samtals 142,5 fm
á frábærum stað í jaðri byggðar. Fallegar
innréttingar. NÝ OG FALLEG EIGN. Verð
23,0 millj.  3516

VOGAGERÐI -  EFRI HÆÐ Í TVÍ-
BÝLI Góð 4ra herb. íbúð í tvíbýli.  Eignin
er 94 fm og er vel skipulögð.   Hús klædd
að utan.  Verð 12.5 millj.     4428

HÓLAGATA - VOGAR  STÓRT EIN-
BÝLI 196 fm einbýlihús á tveim hæðum,
fimm herbergi.  Búið að endurnýja töluvert
s.s. eldhúsinnréttingu, gólfefni o.fl.   Laust
fljótlega.   Stór eignarlóð.   Góð staðsetn-
ing. Verð 25.5 millj.    4258

FAXABRAUT - REYKJANESBÆR
SÉRLEGA FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fer-
metra 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í eldra
steinhúsi. SÉRINNGANGUR. Húsið var
tekið í gengn að innan og utan, vorið
2004. Eignin er því hin snyrtilegasta, jafnt
að innan sem utan. Verð 8,4 millj.  4069

VOGAGERÐI - VOGAR Falleg og mjög
vönduð 148 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
góðu nýlega endurgerðu fimmbýli, ásamt
28 og 27 fm BÍLSKÚRUM eða samtals
203 fm SÉRINNGANGUR. Allt nýlegt og
vandað.  Sameiginlegur HEITUR POTTUR
á lóð.  Verð 24,9 millj.  2555

KJALBRAUT - VAÐNESI - NÝTT -
NÝTT VAÐNES - EIGNARLÓÐ. Vandað
og fallegt 59,7 fm heilsárshús á 5000 fm
eignarlandi í Vaðnesi Grímneshreppi, góð
staðsetn. 60 fm verönd með heitum potti.
Rafm. og hitav. Verð 16,9 millj. 4770
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Salómon Jónsson - lögg. fast.sali - Húsið
Hrafnhildur Helgadóttir - sölumaður - Húsið

Hallmundur Hallgrímsson - sölumaður - Húsið
Kristinn Erlendsson - sölumaður - Húsið

Steinunn Á. Frímannsdóttir - sölumaður - Húsið
Bjarni Hákonarson - sölumaður atvinnuhúsnæðis - Húsið
Ingvaldur Mar Ingvaldsson - viðskiptafræðingur - Húsið

Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali - Smárinn
Ólafur Haukur Haraldsson - sölumaður - Smárinn
Guðný Guðmundsdóttir - sölumaður - Smárinn
Hilmar Þór Hafsteinsson - Sölumaður - Smárinn

Vilborg G. Hansen - Sölumaður - Smárinn

Ásgarður - Rvík
129,6 fm raðhús á tveimur hæðum
auk kjallara. Eldhús dúk á gólfi,
máluð eldri innrétting sem nær upp
í loft, flísar á milli efri og neðri
skápa. Stofa með teppi á gólfi, út-
gangur í afgirtan garð.  Baðherberg
með dúk á gólfi, baðkar. Stórt
þvottahús.  Að sögn eigenda er ný-
legt þak og búið að fara yfir skolp
og vatnslagnir frá húsinu. Verð 23,9
m.

Krókavað - Norðlingaholti
Vorum að fá í sölu glæsilegar efri og
neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á frá-
bærum stað í Norðlingaholtinu.
Neðri hæðirnar eru 127,5 fm 4ra
herbergja og efri hæðirnar 4ra her-
bergja 164,9 fm þar af 37,4 fm bíl-

skúr. Verð frá 24,0 millj. - 28,0 millj. Húsin skilast tilbúin að utan og tæp-
lega tilbúin til innréttinga að innan. Lóð tyrfð og hellulagt bílaplan. Sjá nán-
ar á glæsilegum vef www.husid.is/krokavad2

Ásbraut - Kóp
Mjög rúmgóð og björt 5 herb. 121,2
fm endaíbúð með tvennum svölum
á annari hæð í þriggja hæða fjölbýl-
ishúsi með góðu útsýni og stutt í
alla þjónustu og verslanir, örstutt
inn í Reykjavík, Garðabæ og Hafn-
arfjörð. Í íbúðinni eru fjögur svefn-
herb., stór stofa, baðherbergi, hol,
svefnherbergisgangur, eldhús,

þvottahús og búr. Snytilegt Steniklætt fjölbýli og sameiginleg lóð með
leiktækjum fyrir börn. Verð 22,4 m.

Tjarnarbraut - Hfj
Frábærlega vel staðsett og sjarme-
randi 203.9 fm fjölskyldu einbýlis-
hús sem skiptist í kjallara, hæð og
ris og stendur á hornlóð með mikl-
um gróðri á frábærum útsýnisstað
við tjörnina í Hafnarfirði. Búið er að

endurnýja eldhúsið og bæði baðherbergin í húsinu. Möguleiki á arin í
stofu. Sennilega ætti að vera hægt að fá leyfi fyrir bílskúr við húsið. Í hús-
inu eru 4 svefnherb. stofa, borðstofa og sjónvarpshol ásamt kjallara með
sérinngangi. Verð 34 m.

Kólguvað - Norðlingaholti.
Vorum að fá í sölu efri og neðri sér-
hæðir í tvíbýlishúsum á frábærum
stað í Norðlingaholtinu. Aðeins 7
hús í götunni. Neðri hæðirnar eru
127,5 fm 4ra herbergja og efri hæð-
irnar 4ra herbergja  164,9 fm þar af

33,8 fm bílskúr sem fylgir eingöngu efri hæðunum. Húsin skilast tilbúin að
utan og tæplega tilbúin til innréttingar að innan. Verð frá 24,0 millj.- 28,0
millj. Sjá nánar á glæsilegum vef www.husid.is/krokavad2

Flétturimi - laus
Mjög góð 93,2 fm ásamt stæði í
bílageymslu. Eldhús með hvítri og
beyki innréttingu. Svefnherbergin
eru tvö bæði með parketi á gólfi og
skápum. Baðherbergi með dúk á
gólfi. Rúmgóð stofa með parketi á
gólfi, útgangur á stórar svalir með

frábæru útsýni. Þvottahús innan íbúðar með dúk á gólfi. Parket á íbúð er
nýtt fallegt eikarparket. ÍBÚÐIN ER LAUS VIÐ SAMNING. Verð 20,9 m

Unufell - Rvík
Fallegt 4ra herbergja 124,3fm rað-
hús ásamt 21,6fm bílskúr, samtals
145,9fm, á rólegum stað í grónu
hverfi. Þrjú rúmgóð parketlögð her-
bergi eru í íbúðinni. Glæsilegt upp-
gert baðherbergi með flísum í hólf

og gólf, baðkar og innbyggður sturtuklefi. Stór stofa/borðstofa með park-
eti á gólfum og útgengi út á hellulagða verönd. Allt parket í íbúinni er
gegnheilt, niðurlímt Amerískt parket. Verð 28,7 m.

Tröllateigur - Mosfellsbær
Í byggingu, glæsilegt  5 herbergja,
189 fm endaraðhús á 2 hæðum
með innbyggðum bílskúr.  Flatarmál
lóðar er 495,9 fm Húsið afhendist
fullbúið að utan, fokhelt að innan
með gólfhita (án stýrikerfis) og
grófjafnaðri lóð. ÞETTA ER GLÆSI-

LEGT HÚS Á GÓÐUM STAÐ VIÐ NÝUPPBYGGÐA GÖTU Í TEIGAHVERF-
INU Í MOSFELLSBÆ. Verð 29,8 milljónir

Grænalandsleið - Grafarholti
Glæsilegar efri og neðri hæðir í
tveggja íbúða húsið á fallegum út-
sýnisstað í Grafarholti. Neðri hæðin
er 83 fm á 17,9 m. Efri hæðin 166,2
fm ásamt 38,8 fm bílskúr á 38,9 m.
Húsið eru fullbúið að utan en að
innan eru eignirnar tilbúnar til inn-
réttinga og málunar. Lóð er gróf-

jöfnuð og bílaplan tilbúið fyrir hellulögn. Hús með fallegum arkitektúr sem
vert er að skoða.

Arnarhraun - Hfj
LAUS VIÐ KAUPSAMNING. 4ra
herbergja 119,1 fm íbúðarhæð á 3.
efstu hæð í litlu fjölbýli, íbúðin hefur
nýlega verið mikið endurnýjuð, 25,7
fm sérbyggður bílskúr, samtals
stærð eignarinnar er 144,8 fm Verð
20.900.000.-

Álfkonuhvarf - Elliðavatn
Falleg 4ja herbergja  endaíbúð í ný-
legu viðhaldsléttu fjölbýli við Elliða-
vatn ásamt sér bílstæði í lokaði bíla-
geymslu. Íbúðin skiptist í andyri
með mustang flísum, stofu með fal-
legu plankaparketi frá Agli Árna-
syni, eldhús með mustang flísum,
gashelluborð og granít borðplötur á
innréttingum, 3 góð herbergi með

plankaparketi, baðherbergi með flísum og hornbaðkari, þvottahús innan
íbúðar og góð geymsla í sameign. Stórar suður svalir með góðu útsýni.
Flott íbúð í fallegu umhverfi. Verð 27,9

Samtún - Rvík
Björt og góð 2ja herbergja 46,9 fm
íbúð í kjallara í fallegu tvíbýlis par-
húsi á frábærum og rólegum stað í
göngufæri frá miðbænum. Sérinn-
gangur undir útitröppum. Gluggar
og gler nýtt í íbúðinni, öll ljós fylgja,
nýlega máluð og snyrtileg íbúð,
lekaliði í rafmagnstöflu. Stutt í mið-
bæinn en þó hæfilega langt. Lóði-
ner glæsileg, sameiginleg, stór og
gróin. Verð 11,4 m.

Skógarás - Rvík
Mjög góð 80,7 fm 3ja herbergja
íbúð á annarri hæð í snyrtilegu fjöl-
býli ásamt  25,3 fm bílskúr. Stofa
með parketi á gólfi, útgangur á stór-
ar svalir. Eldhús með hvítri og beyki
innréttingu, gegnheill viður á borð-
um. Þvottahús er inn af eldhúsi með
dúk á gólfi. Baðherbergi með flísum
á gólfi og veggjum. Sameign mjög
snyrtileg. Góðu bílskúr með
geymslulofti. Verð 21 m

Dofraborgir - Rvík
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17-18
Glæsilegar íbúðir í grónu rólegu
hverfi.  Íbúðirnar afhendast að inn-
an með múruðum útveggjum og
frágengnum loftum, sandspartlað

og grunnmálað. Búið er að leggja í gólf og eru þau tilbúin undir gólfefni.
Hiti komin í húsið. Vinnuljósarafmagn. Að utan er húsið fullfrágengið og
málað, hitalögn og hellur eru við bílskúrinn, lóð að öðru leyti grófjöfnuð.
Verð frá 30 m

Hraunbær - Rvík
Mjög snyrtileg og sérlega vel um-
gengin 108,6 fm, 5-6 herbergja íbúð
með aukaherbergi í kjallaranum
sem er með aðgangi að wc og
sturtu. Í íbúðinni eru þrjú herbergi,
stofa, borðstofa og sjónvarpsstofa
sem auðveldlega er hægt að breyta
í fjórða herbergið innan íbúðarinnar
og svo er á jarðhæð stórt aukaher-

bergi með glugga og aðgang að wc og sturtu. Verð 18,9 m.
Rjúpnasalir - Kóp.

Glæsilega 3ja herbergja 95,2 fm
íbúð á þriðju hæð í 12 hæða nýlegu
lyftuhúsi. Fallegt eldhús opið við
stofa með kirsuberjainnréttingu og
vönduðum tækjum, flísar á gólfi.
Rúmgóð stofa með parketi á gólfi
og útgang á mjög stórar flísalagðar
svalir. Baðherbergi með flísum á
gólfi og veggjum. Þvottahús innan
íbúðar. Parket á gólfum er mjög fal-
legt úr rauðeik. Verð 23,9 m

Sóleyjarimi - Rvík
Stórglæsileg 102,8 fm 3ja herbergja
endaíbúð með sérinngangi af svöl-
um á annari hæð í 4ra hæða lyftu-
húsi í afar fögru umhverfi ásamt
stæði í bílastæðahúsi. Mikil fjallasýn
og útsýni, stutt í útiveru, golf, versl-
anir og alla þjónustu. Íbúðin er sér-

lega aðgengileg, ætluð fyrir 50 ára og eldri, með vönduðum eikarinnrétt-
ingum. Þetta er eina endaíbúðin sem eftir er í húsinu. Tilbúin til afhending-
ar. Verð 23,9 m.

Höfðagrund - Akranesi
Höfðagrund nýlegt parhús á falleg-
um útsýnisstað á Akranesi. Húsið er
3ja herbergja 93,2 fm að stærð og
er hannað með þarfir eldri borgara í
huga og er staðsett við hliðina á
Höfða sem er elliheimilið á Akra-
nesi, húsið er tengt elliheimilinu
með 4 öryggishnöppum og hafa
eigendur aðgang að flestri þjónustu

sem er í boði þar. Gólfefni íbúðar eru parket og flísar. Sólpallur með heit-
um potti, húsið stendur alveg við sjóin og er fallegt útsýni yfir Faxaflóann.
Verð 22,9

Kaplaskjólsvegur - Rvík
Skemmtileg og björt, 2ja herb,
60,5fm íbúð á 2.hæð, á besta stað í
Vesturbænum.  Stutt í skóla, íþrótt-
ir (KR), sund og verslun.  Gott
svefnh. baðh.m/kari og sturt-
uaðst.rúmgóð stofa m/útgengi á
suðursvalir og eldhús. Plastparket á
gólfum. Hús tekið í gegn 2003.
V.15,7

533 4300 564 6655

Fr
um

Jöklafold - Rvík
Mjög falleg og vel skipulögð 3ja her-
bergja 82,3 fm íbúð á 3.hæð í 4ra
hæða snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin
skiptist í eldhús með korkflísum á
gólfi, borðkrókur við glugga. Bað-
herbergi með flísum á gólfi, baðkari
og góðri innréttingu, t.f þvottavél.
Rúmgóð stofa með parketi á gólfi,
útgengt á góðar suðvestur svalir.

Tvö góð herbergi með dúk á gólfi. Stutt er í skóla og alla þjónustu. Verð
17,9 m.

Hellisgata - Hfj
Björt og góð 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð, ekkert niðurgrafin með sérinn-
gangi og allt sér og innan íbúðar-
innar í litlu fjölbýli á sjarmerandi
stað, alveg við Hellisgerði í gamla
bænum í Hafnarfirði, stutt í mið-
bæinn, Víðisstaðaskóla, Víðisstaða-
tún og í Sundhöll Hafnarfjarðar.
Engin sameign til að hugsa um.

Góð fyrsta íbúð eða fyrir þann sem er með hund eða einhvern sem þarf
gott aðgengi. Verð 13 m.

Flétturimi - Grafarvogi
Einstaklega björt og hlýleg 90,6 fm,
3ja herbergja íbúð á þriðju og efstu
hæð í vel um gengnu fjölbýli ásamt
12,5 fm stæði í upphitaðri, lokaðri
bílageymslu með þvottaaðstöðu,
samtals 103,1fm Hvít og beyki inn-
rétting í eldhúsi, rúmgóður borð-

krókur, tvö ágæt svefnherbergi, þvottahús og geymsla innan íbúðar.  Verð
kr. 18,5 millj.

Bakkastaðir - Rvík
Glæsileg 124,9 fm 4ra til 5 herb.
enda sérhæð á jarðhæð með sér-
inngangi og öllu sér í litlu mjög
snyrtilegu fjölbýli á góðum stað þar
sem stutt er í skólann, leikskólann
og frábæra útivistar og golfað-
stöðu. Þvottarherbergi og geymsla

innan íbúðarinnar. Hiti er í stéttum. Sérmerkt bílastæði. Vönduð og gullfal-
leg íbúð, skápar upp í loft og fallegt rauðeikarparket á gólfum. Eigendur
eru að leita að einbýli, par eða raðhúsi í hverfinu, skipti athugandi. Verð
29,4 m.

Þorláksgeisli - Rvík
Höfum fengið til sölu vandað, vel
byggt og fallegt 200 fm 6 herb. par-
hús á tveimur hæðum með inn-
byggðum stórum og góðum bílskúr
í suðurhlíðum Grafarholts. Húsið
stendur á fallegum útsýnisstað við
friðlýst útivistarsvæði og skilast full-

búið að utan með tyrðri lóð, tilbúið til innréttinga að innan og búið setja
skrautmöl í bílastæðin. Allir milliveggir hlaðnir. Húsið er tilbúið til afhend-
ingar. Verð 39,4 m.
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Klukkurimi - Rvík
Sérlega snyrtilegt, mjög fallegt og
gott 167,1 parhús á 2 hæðum með
innbyggðum 28,3 fm góðum bíl-
skúr, samtals 195,4 fm með fallegri
og gróinni lóð með grasi, runnum
og fallegri skjólgirðingu á lóðar-

mörkum. Mjög falleg og sérstaklega snyrtileg aðkoma er að húsinu, öll
steypt og hellulögð. Risastórt hjónaherbergi með stóru fataherbergi innaf
og útgang á stórar svalir. Verð 38,2 m.

Básendi - Rvík
Einbýlishús með tveimur skráðum
séríbúðum á frábærum stað í aust-
urbænum, húsið skiptist í annars
vegar, 136,3 fm efri sérhæð á efri
hæð og í risi hússins og hins vegar
77,6 fm kjallaraíbúð með 3ja her-
bergja íbúð ásamt 32 fm bílskúr
með gryfju og óskráðum kjallara
undir. Eignin þarfnast viðhalds,

bæði að innan og utan og selst í einu lagi. Lóðin er 566 fm Húsið er laust
við samning. Verð 37 m.

Einbýl i

Fjallalind - Kóp

Eign í sérflokki sem vert er að
skoða!! Sérlega fallegt nýlegt
173.2fm einbýli á tveimur hæðum
ásamt 50fm innbyggðum bílskúr,
samtals 223,2fm á frábærum útsýn-
isstað í Kópavogi.  Auk þess er 40fm
óráðstafað rými sem ekki er inn í
FMR. Glæsilegar Alno innréttingar í
eldhúsi með innbyggðum tækjum,
góðir skápar í herbergjum og horn-
gluggar á öllum herb. Skemmtileg
hönnun. Verð kr. 51,5 millj.

Hjallabrekka - Kóp.

Fallegt 206,6 fm einbýlishús m/bíl-
skúr og 2ja herb.aukaíbúð á neðri
hæð m/sérinng. á efri hæð eru 3-
4svefnh, forstofa m/gestasalerni,
baðh.m/baði m/sturtuaðst, rúmgóð
og björt L-laga stofa og borðstofa,
stórt eldhús. Gróinn garður og ver-
önd til suðurs. Róleg og góð gata,
stutt í alla þjónustu, verslun, skóla
og framhaldsskóla. Auðvelt að
skipta upp í tvær eignir. V.41,9 m

Snekkjuvogur - Rvík

Fallegt 2ja hæða 186 fm einbýlishús,
ásamt 26,3 fm frístandandi bílskúr,
samtals 212,3 fm + manngengt ris-
loft er yfir öllu húsinu (ath. ekki í
FMR). Möguleiki á aukaíbúð m/sér-
inngang í kjallara. Fallegur ræktaður
garður m/gróðurhúsi og verönd.
Góð eign við rólega götu á þessum
eftirsótta stað. Stutt í alla þjónustu,
verslun og skóla. V. 40,6 m.

Rað- og parhús

Garðsstaðir - Grafar-
vogur

Fallegt, nýlegt 4ra herbergja
161,1fm endaraðhús með inn-
byggðum 26,2 fm bílskúr á góðum
stað í botnlanga. Þrjú svefnherbergi
með parketi. Fallegt baðherbergi flí-
salagt í hólf og gólf, baðkar og
sturtuklefi, upphengt WC. eldhús
með sprautulakkaðri innréttingu,
háfur, gaseldavél, flísar á gólfi.
Rúmgóð stofa og borðstofa með
parketi á gólfi, útgengi út á góða
verönd. Loft eru upptekin í stofu,
holi og herbergi. Innbyggð halogen-
ljós í loftum. Verð 38,5 m.

Stærr i  íb .  
og sérhæðir

Fellahvarf - Elliðavatn

Vorum að fá á sölu nýlega glæsileg
eign á þessum eftirsóknanverða
stað. Íbúðin er 130 fm, 4-5 herb.
Engu til sparað í innréttingum og
gólfefnum. Rafmagnsknúin sólg-
luggatjöld. Mikið skápapláss. Ker-
amik borðpljötur í eldhúsi. Baðkar
og sturtuklefi. 20 fm svalir. Verð:
29,9 millj.

4 herbergja

Kleppsvegur - Rvík

Björt og falleg 116,7 fm 4ra her-
bergja rúmgóð íbúð í kjallara í snyrti-
legu fjölbýli á góðum stað. Stutt í
verslun og þjónustu. Íbúðin skiptist í
góða og bjarta stofu, 3 herbergi,
gott flísalagt baðherbergi, rúmgott
og fallegt eldhús með uppgerðri
eldri innréttinug og þvottahús/-
geymslu innan íbúðar. Góð eign á
góðu verði!!!!   Verð kr. 17,5 millj.

Stóragerði-Rvík

Miðsvæðis í Reykjavík rúmgóða 4ra
he. íb. á 2. hæð í 4ra hæða fjölbýli.
Nýlegt fallegt kirsuberjaviðareldhús.
Húsið nýlega viðgert og málað og
þak endurnýjað. Nýlega skipt um
gler og gluggakarma. Stutt í Versl-
unarskólann, Kringluna, grunnskóla
og leikskóla. Góð eign. Verð 19,3 m.

Breiðvangur - Hfj

Falleg 4ra herbergja 114,6fm íbúð
með miklu útsýni. Íbúðin skiptist í
andyri, hol, eldhús, þvottahús(innan
íbúðar), stofu/borðstofu, herbergis-
gang, hjónaherbergi, 2 barnaher-
bergi, og baðherbergi. gólfefni íbúð-
ar eru flísar, parket og teppi. Bað-
herbergi hefur nýlega verið tekið í
gegn og eins eldhús. Tvær sér
geymslur í kjallara og önnur er ekki
skráð í FMR. Falleg íbúð á góðum
stað í Hafnarfirðinum. Verð 18,9

Hraunbær - Rvík

Falleg og vel skipulögð 4ra her-
bergja 84,1fm íbúð á annarri hæð í
góðu fjölbýli. Íbúðin skiptist í gott
eldhús t.f. uppþvottavél, rúmgóða
stofu/borðstofu, tvö svefnherbergi,
vinnuherbergi og baðherbergi t.f.
þvottavél. Tvennar svalir eru á íbúð-
inni.  Skemmtilegt útsýni. Sameign
er mjög snyrtileg og lóðin gróin með
leiktækjum. Barnvænt hverfi, stutt í
skóla og leikskóla. Verð kr. 17,5 millj.

Engjasel -  Rvík

Falleg, opin 4 - 5 herbergja íbúð á 2.
hæð með miklu ú t s ý n i  og suð-
vestur svölum. 3 svefnherbergi,
stofa og sjónvarpsstofa. Nýlega
endurnýja fallegt baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Sér stæði í
upphitaðri, lokaðri bílageymslu.
Engin umferðagata að fara yfir til að
komast í verslun, leiksvæði, leik-
skóla og grunnskólann. Gott hverfi
fyrir barnafólk. Verð 19,4 m.

3 herbergja

Klukkurimi - Rvík

Góð 3ja herbergja 89 fm íbúð á góð-
um stað í Grafarvogi, stutt í skóla,
Spöngina og alla þjónustu, Sér inn-
gangur er af svölum og sérmerkt
bílastæði eru við húsið. Lýsing: Flís-
alögð forstofa með fatahengi. Hol
með fatahengi. Stofa og borðstofa
er mjög rúmgóð og björt, nýlegt
parket á gólfi, útgengt á svalir. Stórt
og rúmgott Hjónaherbergi með stór-
um skápum. Barnaherbergi með
skáp. Eldhús með hvítri plast/viðar
innréttingu, bjartur borðkrókur við
glugga. verð: 17,9 millj.

Gullengi - Rvík

Falleg 3ja herb, 84,8 fm íbúð á
1.hæð m/sérinngang af svölum
ásamt stæði í opnu bílskýli, skjól-
góðar vestur svalir. Fallegt umhverfi,
stutt í Engjaskóla, Fjölbrautaskóla,
leiksvæði og Spöngina. Gróinn
garður er á bak við húsið ásamt
sparkvelli og leiksvæði. V.17,9 m.

Háberg - Rvík

3ja herbergja endaíbúð á annari
hæð í littlu fjölbýli með sér inngangi
af svölum. Útsýni yfir Elliðavatn. Fal-
legt nýlega endurnýjað baðherbergi
með hornbaðkars-  sturtuklefa m.
gufu, nuddstútum og útvarpi. Tvö
góð svefnherbergi, stofa og rúmgott
eldhús. Góðir skápar í herbergjum
og á svefnherbergis gangi. Suður
svalir eftir allri íbúðinni Verð 17,2 m.

Hrísrimi - Rvík

Falleg 3ja herbergja 101,3fm íbúð á
annarri hæð með 24,9fm stæði í bíl-
skýli, samtals 126,2fm í góðu fjölbýli
í Grafarvoginum. Glæsilegt eldhús
með sérlega fallegri Alno innréttingu
og vönduðum tækjum, innbyggð
uppþvottavél og ísskápur fylgja
með. Gott baðherbergi flísalagt í hólf
og gólf. Flísalagt þvottahús innan
íbúðar. Verð kr. 21,9 millj.  EIGN
SEM VERT ER AÐ SKOÐA!

Kleppsvegur - Rvík

Falleg 3ja herb. 81,5 fm íbúð á
3.hæð í lyftublokk. 2 svefnherb.
baðherb. m/baðkari m/sturtuað-
stöðu og nýlegum skápum, eldhús
allt nýlegt með fallegum ljósum inn-
réttingum og flísum á gólfi,  rúmgóð
stofa m/skjólgóðum suðursvölum.
Parket er á gólfum í íbúðinni. V.17,4
m.

Torfufell - Rvk

Góð 3ja herb. 79 fm íbúð á 3 hæð. 2
svefnh. rúmgott eldhús m/nýlegum
innréttingum, baðh. m/baðkari, rúm-
góð stofa m/útgengi á vestusvalir
með útsýni.  Stutt í allar gerðir skóla,
íþróttir, sund og verslun. V.13,2 m.

2 herbergja

Skeljagrandi - Rvík

2ja herbergja 66 fm íbúð á efstu hæð
í 3ja hæða fjölbýli með sér inngangi
af svölum. Sér stæði í innangengu
upphitaðu, lokaðu bílskýli fylgir
íbúðinni.  Verð 17 m.

Lækjasmári - Kóp

Glæsileg 2ja herb.íbúð m/sérinn-
gang og sér suðurgarði. á 1. hæð í
litlu 3ja hæða fjölbýli við útivistar-
perlu Kópavogsdalsins. Stutt í alla
skóla, sport, verslun og þjónustu.  
Forstofa, baðherb.m/baðkari
m/sturtuaðstöðu, svefnherb, eldhús
m/kristuberjainnr. borðstofa og stofa
m/útgengi í sérgarð. Gegnheilt eik-
arparket er á gólfum.  V.17,4 m.

Fífurimi - Grafarvogi

Sérlega falleg og björt 69,0fm,
tveggja-þriggja herbergja íbúð á
fyrstu hæð (jarðhæð), með sérinn-
gangi ásamt 20,2fm innbyggðum
bílskúr í snyrtilegu fjórbýlishúsi.
Íbúðin hefur  öll verið tekin í gegn á
síðustu 1-2 árum á mjög smekkleg-
an hátt og sérlega björt og falleg.
Stór og góð verönd, hellulagt bíl-
aplan m.innb. halogenljósum. Sér-
lega skemmtileg eign. Verð 20,9millj.

Eignir í hæsta gæðaflokki
Til sölu glæsilegar og mjög rúmgóðar 2ja, 3ja og 4ra herbergja
íbúðir ásamt stæði í bílageymslu.  Húsin verða steinuð í ljósum lit,
Jatoba viður í gluggum og útidyrahurðum, stórar suðursvalir, lóð
verður frágengin með leiktækjum og hita í gangstéttum.
Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar með Simens glerhelluborði og
blástursofni, innfeld uppþvottavél, gufugleypir frá Gorenje, flísar á
milli skápa og granít í borðplötum og gluggakistum.  Á baðherbergi
verður baðkar, upphengt salerni, blöndunartæki frá Gustavsberg,
handklæðaofn, spegill með innfeldum ljósum og glæsilegar flísar frá
Agli Árnasyni.
Eignir í hæsta gæðaflokki rétt við Heiðmörkina, stærstu náttúru-
perlu höfuðborgarsvæðisins. Íbúðirnar verða afhentar í nóvember
2005 en án gólfefna. Sjón er sögu ríkari. 

Sölumenn Hússins og Smárans sýna þegar þér hentar.

Rúmgóðar og mjög glæsilegar 2ja-3ja og 4ra herb. íbúðir 

Rauðavað - Norðlingaholti

Húsið sími 533 4300
Smárinn sími 564 6655

Klapparstígur - Rvík
111,6 fm eign á annari hæð í fjórbýli
í miðbænum sem notuð er sem
tvær íbúðir. Báðar íbúðirnar eru 2ja
herb., önnur er ca 45 fm og hin er
ca 66 fm Nýtt þak og rennur og
húsið málað sumarið 2000 og lítur
mjög vel út og er snyrtilegt að utan.
Verð 26,9 mill.

Kleifarsel - Rvík
Vel staðsett 3-4ra herb. 97,9 fm
íbúð, hæð og ris í góðu fjölbýli. Góð
staðsetning og stutt í skóla, leik-
skóla og verslun. Húsið var tekið í
gegn og málað árið 2003. Falleg og
gróin lóð er í kringum húsið og
merkt bílastæði fylgir íbúðinni.
V.20,6 m.

Melabraut - Seltjarnarnesi
Fallegt 236,6 fm einbýlishús ásamt
26,8 fm bílskúr. Húsið hefur að
mestu leyti verið endurnýjað. Falleg
stofa og borðstofa gegnheilu park-
eti á gólfum. Ný uppgert eldhús
með fallegri hvítri sprautulakkaðri
innréttingu, gegnheilt mahóny á
borðum, flísar á gólfi. Baðherbergi

allt tekið í gegn með nýjum flísum á gófi og veggjum, hornbaðkar. Í kjall-
ara er þvottahús og studíóíbúð með sér inngangi. Mjög stór eignarlóð í
fallegri rækt með matjurtagarði og litlu tréhúsi. EIGN SEM VERT ER AÐ
SKOÐA  Verð 63 m

Miðbraut - Seltjarnarnesi
Mjög góð 83,2 fm 3ja herbergja
íbúð ásamt 23,8 fm bílskúr. Eldhús
með hvítri sprautulakkaðri innrétt-
ingu og parketi á gólfi. Rúmgóð
stofa með parketi á gólfi og útgang
á stórar svalir. Baðherbergi með

flísum á gólfi og veggjum, baðkar. Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Snyrtileg sameign. Húsið vel við haldið. Góður bílskúr. Verð 26,5 m

Naustabryggja - Rvík
Stórglæsileg og mjög falleg, fimm
herb. 109,8 fm penthouseíbúð á
tveimur efstu hæðum með frábæru
útsýni og góðum suðvestur svölum
í fallegu og viðhaldslitlu lyftufjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu á þess-
um frábæra og rólega stað. Íbúðin
nýtist mun betur en fm talan segir til

um því báðar hæðirnar í henni eru undir súð. Íbúðin getur verið laus við
samning. Verð 27,7 m.

Sölusýning þriðjudag frá kl. 17:00 – 18:00
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Vilhjálmur Bjarnason lögg. fasteignasali

Salómon Jónsson lögg. fasteignasali
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220 Hafnarfjörður: Íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar
Falleg þriggja herbergja íbúð í mikið endurnýjuðu húsi.

Lýsing: Í íbúðinni er rúmgóð forstofa,
svefnherbergi með góðum skáp og barna-
herbergi. Enn fremur er stofa og eldhús í
opnu rými með birkispónsinnréttingu
ásamt keramikhelluborði, blástursofni og
viftu. Baðherbergi er með góðri innrétt-
ingu og sturtuklefa. Geymsla og þvottahús
eru á hæðinni. Íbúðin er parkettlögð að
frátöldu baðherbergi, geymslu og þvotta-
húsi sem hafa flísar á gólfum.
Annað: Íbúðin er á annarri hæð í glæsi-
legu húsi í hjarta Hafnarfjarðar og er út-
sýni mjög fallegt. Sameiginlegur stigagang-
ur með timburstiga er upp á aðra hæðina.
Á árunum 2000-2004 var húsið tekið í
gegn og skipt um glugga og utanhúss-
klæðningu. Einnig eru raflagnir og pípu-
lagnir endurnýjaðar.

200 Kópavogur: Einbýlishús með aukaíbúð
Hjallabrekka 45: Vel skipulagt einbýlishús innst í botnlanga ásamt góðum bílskúr.

Lýsing: Á efri hæðinni er fjögurra til fimm
herbergja íbúð. Komið er inn í flísalagða
forstofu, gestasalerni er inn af forstofunni.
Til hægri er svefnherbergisálma með þrem-
ur parkettlögðum herbergjum og flísalögðu
baðherbergi. Til vinstri er komið inn í stofu
og borðstofu með parketti á gólfum.
Kamína er í stofunni. Eldhúsið er rúmgott
og inn af því er þvottahús þar sem gengið
er niður á neðri hæðina. 
Íbúðin á neðri hæðinni er með sérinngangi.
Þar er stofa, eldhús, svefnherbergi, baðher-
bergi, þvottahús og geymsla. Auðvelt er að
loka alveg á milli hæðanna.
Húsið stendur við rólega götu í Kópavogi
og stutt er í alla þjónustu. 

Úti: Góður garður er við húsið og þar er verönd sem snýr í suður. 

Verð: 41,9 milljónir Fermetrar: 206,6 Fasteignasala: Húsið/SmárinnVerð: 20,9 millj  Fasteignasala: Fasteignamiðlun Hafnarfjarðar

Þorarinn Kópsson
Framkv.stjóri

Kjartan Kópsson
Sölumaður

Sigríður
Sigmundsdóttir

Sölumaður

Þorbjörn Þ.
Pálsson

Sölumaður

Sími  590 9500
Borgartún  20, 105  Reykjavík

Sveinn Guðmundsson hdl., lögg. fast.

O P I Ð  V I R K A  D A G A  9 . 0 0 - 1 7 . 0 0 ,   S Í M AVA K T  U M  H E L G A R

Atvinnuhúsnæði - Smiðjuvegur
Höfum fengið til sölu 3090 fm. verslunar, skrifstofu og lagerhúsnæði við Smiðju-
veg í Kópavogi. Frábær staðsetning og fjárfesting. Miðja margskonar viðskipta.

Verð...kr.495 millj.
Allar nánari upplýsingar veittar hjá Þingholt ehf Borgartúni 20 sími 590-9500 

www.thingholt . is  •  thingholt@thingholt . is

Ella Lilja
Sigursteinsdóttir
Lögg. fasteignasali
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www.remax.is

Við vinnum fyrir þig

Fagleg og góð þjónusta
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KÓPAVOGUR



Opel Zafira 7 manna, skrd. 12/2002, ek.
60.000 km, 1800cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.750.000 kr. Tilboð 1.490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Citroen C3, skrd. 03/2004, ek. 23.000
km, 1400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.270.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Lexus LS-430, skrd. 08/2003, ek.
19.000 km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 5.990.000 kr. Tilboð 4.990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Laguna, skrd. 04/2001, ek.
80.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Sierra skrd. 5/89, ek. 143.000 km,
1600cc, beinskiptur. Ásett verð 190.000
kr. Tilboð 99.000 kr. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 09/2004, ek.
36.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Honda Civic skrd. 12/97, ek. 153.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
540.000 kr. 100 % lán mögulegt. S. 515
7000.

Ford Focus C-Max, skrd. 09/2004, ek.
10.000 km, 1600cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.990.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Mercedes Benz ML-350, skrd. 03/2003,
ek. 28.000 km, 3724cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.890.000 kr. Tilboð
4.390.000 kr. S. 515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 11/1998, ek.
114.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 540.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Dodge Caravan, skrd. 01/1996, ek.
146.000 km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Toyota Land Cruiser 100 VX, skrd.
10/2000, ek. 81.000 km, 4200cc, dies-
el, sjálfskiptur. Ásett verð 4.790.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Pajero GLS, skrd. 06/2003, ek.
44.000 km. 3500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.200.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford F-350 Lariat DRW, skrd. 06/2004,
ek. 21.000 km. 6000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.850.000 kr. Tilboð
3.490.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daihatsu Applause, skrd. 07/2000, ek.
107.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
10/2002, ek. 50.000 km. 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.340.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo GLX, skrd. 06/2000, ek.
95.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 970.000 kr. 100 % lán mögulegt.
S. 515 7000.

VW Polo skrd. 11/97, ek. 118.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð 420.000
kr. 100% lán möguleiki. S. 515 7000.

Daihatsu Charade CX, skrd. 05/1998,
ek. 105.000 km, 1300cc, beinskiptur.
Ásett verð 480.000 kr. Tilboð 379.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Patrol GR, skrd. 04/2003, ek.
66.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.730.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Suzuki Grand Vitara, skrd. 06/2001, ek.
91.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.370.000 kr. Tilboð 1.199.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Subaru Impreza station, skrd. 02/1998,
ek. 153.000 km, 2000cc, beinskiptur.
Ásett verð 620.000 kr. Tilboð 450.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Golf, skrd. 04/1996, ek. 144.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
390.000 kr. Tilboð 299.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Ranger CrewCab XL, skrd.
08/2003, ek. 42.000 km, 2500cc, dies-
el, 31” breyting, beinskiptur. Ásett verð
2.240.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Renault Megane II, skrd.06/2003, ek.
28.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.360.000 kr. Tilboð 1.190.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Bora, skrd. 01/2002 ek. 45.000 km,
1600cc, beinskiptur. Ásett verð
1.190.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daewoo Lanos, skrd. 11/1999, ek.
126.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 470.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daihatsu Gran Move, skrd. 06/2000,
ek. 75.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 710.000 kr. Tilboð 599.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane, skrd. 11/2000, ek.
61.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 870.000 kr. Tilboð 690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

VW Golf Sport-line, skrd. 03/2004, ek.
17.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 2.380.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Citroen C5, skrd. 02/2004, ek. 22.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.030.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo S40 T5-Turbo, skrd. 03/2004, ek.
33.000 km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.590.000 kr. Tilboð 3.190.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd. 06/2004, ek.
21.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.850.000 kr. Tilboð 3.490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Econoline, skrd. 10/2001, ek.
96.000 km, 5900cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.490.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo S40, skrd. 02/2003, 2000cc, ek.
22.000 km, sjálfskiptur. Ásett verð
1.990.000 kr. Tilboð 1.690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 12/1999, ek. 113.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
920.000 kr. Tilboð 790.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Almera, skrd. 06/1998, ek.
134.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 520.000 kr. Tilboð 399.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus H/S stw, skrd. 11/2001, ek.
71.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo Ambiente, skrd. 07/2003,
ek. 33.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.490.000 kr. Tilboð
1.350.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Mondeo Ghia diesel station, skrd.
05/2005, ek. 12.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.950.000 kr. Tilboð
2.690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Hyundai Accent, skrd. 8/1995, ek.
92.000 km, 1500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 350.000 kr. 100 % lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Explorer XLT, skrd. 07/2003, ek.
61.000 km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]
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Volvo S40 SE, skrd. 12/2003, ek.
34.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.360.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia V6, skrd. 10/2003,
ek. 23.000 km, 2500cc, beinskiptur 6
gíra. Ásett verð 2.390.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Terrano II. 12/1999, ek. 102.000
km, 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.490.000 kr. Tilboð 1.320.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Avensis Executive, skrd.
11/2003, ek. 70.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
05/2003, ek. 61.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Hyundai Accent, skrd. 05/1996, ek.
152.000 km, 1500cc, beinskiptur. Ásett
verð 220.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Skoda Octavia Stw Elegance Turbo
04/’03, ek. 68 þ. sjálfsk., blár. Vel útbú-
inn Station bíll. Er á staðnum. Verð
1.560 þ. Áhvílandi 1.364 þ., afb. 28 þ.

Mitsubishi Pajero 3,2 DID GLS 8/’00.
Ek. 85 sjálfskiptur. silfur, leður, lúga,
dráttarkúla. Verð. 2.990 þ. Áhvílandi
900 þ. afb. 32 þ.

Bílahöllin
Bíldshöfða 5, 112 Rvk

Sími: 567 4949
www.bilahollin.is

Nýjir Kia Sorento EX og EX Luxe Dísel
og V6 bensín til afgreiðslu strax. Sjálf-
skiptir með eða án leðurinnréttingar,
álfelgur, full ábyrgð. Til sýnis á staðnum.
Okkar verð á EX. 3.150 þús. Okkar verð
á EX Luxe 3.490 þús. Ath ! langt undir
listaverði !

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Mazda 3 sport. 1.6L. árg. 03/2005, ek.
17.000 km, ssk., topplúga, álfelgur,
geislasp. o.fl. Upplýs. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölu-
menn er á www.islandus.com

Fjórhjóladrifinn Jaguar X-Type 2.5, árg.
2002, ek. 120.000, sjálfskiptur með
öllu. Verð 2.100.000, ath. skipti. Uppl. í
s. 869 0996.

Toyota Rav árg. ‘02, ek. 62 þús. sjálfsk.
2000 vél og ýmis aukab. Verð
1.950.000. Uppl. í s. 899 0393.

Ekinn aðeins 28 þús. km.
Subaru Legacy Outback 4x4. Nýskráður
7/2001, ekinn aðeins 28 þús. km! Sjálf-
skiptur, ABS bremsur, 2 sóllúgur, 16”
álfelgur, leðurinnrétting, dráttarkrókur,
loftkæling, cruisecontrol, CD, o.fl. Vand-
aður og fallegur bíll! V. 2.190 þ. Ath
skipti. S. 663 2430 & 565 2430.

Hvítur Ford Taurus ekinn 220 þús., ár-
gerð ‘91. Verð 150 þús. Uppl. í s. 821
9887.

Nissan Primera árg. ‘95, ek. 154 þús.
Sjálfskiptur. Verð 250 þús. stgr. Uppl. í s.
868 9631.

Rafm í öllu, CD spilari, spoiler, hiti í sæt-
um, kastarar, 5 gíra, samlæsing, húdd-
hlíf, ofl. Gott viðhald og mikið endurnýj-
aður, ekinn aðeins 168 þ. km. Nýskoð-
aður ‘06. V. 390 þ. kr. Frábær bílakaup!
S. 663 2430.

Daewoo Nubira ‘98 st., sjálfsk. Vél
2000, ekinn 107 þús. Uppl. í s. 664
1675.

Skoda Octavia 06/’99, ek. 86 þús. Sum-
ar og vetrard. á felgum. Bílalán getur
fylgt. Nánari uppl. í s. 848 4183 e. kl.
13.00.

M. Bens E300 dísel árg. ‘96, nýskoðað-
ur. Vel búinn. Verð 960 þús. Uppl. í s.
820 4340.

Opel Zafira 2000 ek. 123 þús. Engin
skipti. Verð 990 þús. Uppl. í s. 847
3323.

Renault Megane Scenic árg. ‘99. Fæst
gegn yfirtöku á láni kr. 540 þús. S. 695
0443.

Óska eftir Daihatshu Charade sedan.
Uppl. í s. 868 9631.

Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Splúnkunýjir Explorer
frá kr. 3.290.000, Jeep frá kr. 3.340.000.
Næstum nýjir 2005 bílar undir 3 millj-
ónum. Við seljum bíla langt undir mark-
aðsverði, veitum öfluga þjónustu, allt
að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán. Ef
draumabíllinn þinn er ekki til á vefnum
okkar í dag, finnum við hann fljótt með
alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Sýningarbíll kominn til landsins!
Komdu og skoðaðu fyrsta Jeep Comm-
andor bíllinn á Íslandi. Nýr 7 manna
Jeep Commandor. Algerlega ný hönn-
un. Nánari upplýsingar á www.is-
landus.com Gerðu kjarakaup í Bílabúð
eða reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Jeep Cherokee 4.0 árg. ‘94, ek. 147 þ.
ssk., CD, ný dekk, úrvals eintak, verð
600 þ., 400 þ. stgr. Uppl. í s. 847 2544.

Pajero TDI árg. ‘96 ek. 148 þ. sk. ‘06.
Nýtt hedd+púst Toppeintak. Verð 895
þús. S. 690 0004.

Til sölu Landcr. 80 arg 11/’92, sk. ‘06,
44” br. einn með meira en öllu. Aðeins
áhugas., stgr.v. 3,3. S. 616 6646.

Er með til sölu 2 stk. Pajero 7 manna
Turbo Diesel árgerð ‘89. Til niðurrifs eða
uppgerðar. Upplýsingar í síma 867
3578.

Chervolet Nova árg. ‘74, til niðurrifs eða
uppgerðar. Uppl. í s: 867 3578.

Ford og Toyota Hilux Diesel pallbílar á
tilboðsverði. Hægt að velja um fjölda
lita og aukabúnað, Explorer SportTrack,
F150 RegularCab, Supercab og
CrewCab á ótrúlega hagstæðu verði á
meðan birgðir endast. Hringdu strax til
að tryggja þér bíl á útsöluverði. Nánari
upplýsingar í síma 552 2000 og á
www.islandus.com

Husqvarna TE-610 árg. ‘98, hvít nr, létt
og kraftmikið uppgert, v. 295 þús. S.
690 0004.

Mótorhjól

Vörubílar

Pallbílar

Fornbílar

Jeppar

Bílar óskast

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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VW Golf 1,6 NEW 09/04 Ek. aðeins
240 km Sjálfsk. Tilboð 1880,- stgr
S/VDekk

Toyota Tundra V-8 árg 02 ek 71
þ.km V. 2560,- Lán 1870,- Skipti á
Hjóli eða Sleða

Cadillac Sedan De Ville árg 94
ek.110þ.m. V.1290,- Tilboð 890,-stgr.

Hyundai Trajet 7 manna,
ek.80þkm. V.1600,- Lán 850,-

MMC Lancer Stw 4X4 árg 98 ek 134
þ.km Tilboð 490,- stgr Ný tímareim

Alfa Romeo GTV Luzzo árg. 97 ek
92 þ.km V. 1300,- Lán 700,- Skipti
D/Ó

Jeep Grand Cherikee Laredo 3,7 NEW
árg 05 ek.31þ.km. V.3650,- Lán 2582,-
sk.m.ód.

Kia Rio STW árg.03 ek.54þ.km.
b.sk. V.720.

Nissan Terrano II SGX árg 96 ek 177
þ.km V. 680.

Renault Clio 1,4 árg.00 ek.90þ.km.
b.sk. Tilboð 520,- sk.m.ód/d.

Mazda 323 Sedan árg 97 ek 96 þ.km V.
490,- Skipti D/Ó

MMC Lancer STW 4X4 06/99 ek 116
þ.km. Verð. 690

Suzuki Grand Vitara 06/02 ek 92 þ.km
5 gíra Tilboð 1.150.stgr

Honda Civic 1,5 V-TECH árg.99
ek.131þ.km. b.sk. Leður. Verð 790.

Piaggio Combi 7 manna árg 01 ek
13 þ.km V. 600,- Vísa & Euroraðgr.

Isuzu Trooper 3,0 TDI 38“ árg 99
ek.168þkm. b.sk. V.2150,- Lán 1631,-
sk.m.ód/d.

Galloper TDI 33“ 05/01 ek 67 þ.km
V. 1400,- Lán 980,- Skipti ódýrari

KAUPENDUR ATHUGIÐ!!!
Við getur útvegað allar gerðir bíla-

lána og upplýsingar um lánakjör. Get-
um útvegað ódýra Ástandsskoðun!!!

ATHUGIÐ!!!
Um 70 bílar á staðnum á öllum verð-

um og 1000 bíla á skrá.

SELJENDUR ATHUGIÐ!!!
Erum með góðan vel upplýstan inni

sal (Ekkert innigjald)
Við auglýsum bílana á staðnum með

mynd í blöðunum
Einnig auglýsum við alla bíla með
mynd sem eru skrá á bilasölur.is 
og á mbl.is. Getum útvegað ódýar

Ástandsskoðun!!!

Opnunnar tímar Bílamarkaðsins
Virka daga Kl: 10-19 • Laugardaga

kl:10-17 Sunnudag kl: 13-17
Smiðjuvegi 46 E Gul gata

Skoaðu myndirnar á  
www.bilamarkadurinn.is

Volvo 460 GL árg 94 ek 188 þ.km
Sjálfsk. V. 390,-

ATH!
TILKYNNING

Þröstur Karelsson hefur hafið 
störf á Bílamarkaðnum og bíður

viðskiptavinum gömlum sem 
nýjum velkomna. 

Þröstur er Löggildur Bifreiðasali. 
Hann hefur getið sér gott orð í
bílasölu og hefur verið við sölu

bifreiða í 8 ár.



Honda Cr-f 450 ‘04 í topp standi. Tilboð
590 þús. Ktm 380 ‘99. Toppgræja á
góðu verði, 290 þús. Uppl. í síma 660
4048.

Mongoose kvenmannshjól í góðu
ástandi. kr. 9.000. Uppl. í síma 659
3312.

Ísl. jeppa, verktaka, hesta og hjóla kerr-
ur, nokkrar stærðir til. Einnig járnhlið
eftir pöntun. S. 899 2202 J.E.S ehf.

Óska eftir að kaupa góða 2ja sleða
vélsleðakerru, ekki yfirbyggða. Uppl. í s.
660 4410.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

4 stk harðkornadekk á álfelgum og 2
stk. vetradekk 175/70R 13. Uppl. í s.
562 7576.

4 góð nagladekk stærð 265/75 R16 á
góðum orginal Pajero felgum. Uppl. í
síma 695 2423.

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Im-
presa 2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel,
Audi 100 ‘95, Lancer Golf. Opið 8-18.
Lau. 10-15.

Ópel partar
Er að rífa Zafira 99-04, Vectra 93-01,
Astra 95-02, Corsa 95-02, Combo 95-
00. Viðgerðaþjónusta kaupum Opel
bíla. Opið um helgar. Sími 553 9900 &
845 2996.

Peugeot-Citroen.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14 Drangahrauns
megin, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í
Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum
einnig varahluti í fleiri tegundir bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í MMC,
Bens, VW, Musso, Skoda og fl. Opið
mán.-föst. 9-18.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Air-
bag. Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 &
892 7852.

S. 555 3560
Bílapartar og Þjónusta. Eigum varahluti
í flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-
bíla. Opið virka daga frá 10-18.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og
fleira.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323.
Varahlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel,
Suzuki, Mazda, VW, Daewoo. Kaupum
bíla til niðurrifs.

Partaland s. 567 4100
Stórhöfða 18, R. Varahlutir í Pajero,
Lancer, Trooper o.fl. teg.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla
til niðurrifs.

Musso-Lancer ‘93
Er að rífa Musso ‘98, ‘99 og Lancer ‘93.
Á einnig framljós í Golf, Avensis og
Corollu. Kaupi Bíla. Uppl. í s. 864 0984.

Á til varahluti í ýmsa bíla. 4 stk. dekk
195/65/15 á 6 þ. Hyundai Coupe turbó
‘93, Primera ‘92 dísel. S. 896 8568.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Pústþjónustan í Miðbæn-
um.

Nóatúni 2. Sími 562 8966. Pústkerfi,
sérsmíði, viðgerðir. Fljót og góð þjón-
usta.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beyki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitt-
ing fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

Íssk 160 cm m/sér frysti á 10 þ. 125 cm
á 8 þ. Barnakerra á 4 þ. Barnabílstóll á
2 þ. Barnahjáol á 2 þ. 4 stk. 13” naglad.
á Subaru felgum á 8 þ. S. 896 8568.

Til sölu 6 kg þvottavél, 2ja ára, 25 þús.
Hvítur skenkur með silfurl. hurðum frá
Bo-Concepp. 20 þús. Glerborðstofu-
borð úr Ikea, 6 þús. 8 stólar, 1 þús. stk.
Trömsjö hátt rúm úr Ikea 1.40x2, 10
þús. S. 865 3889.

Til sölu 12 volta, 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði, með
eða án rafgeymis og hleðslutækis.
Smásala. Vélaverkstæði JS. Dalveg 26,
Kópavogi. S. 554 0661, 897 4996 &
699 2502.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Furustigi til sölu 269H x 225BR x 335L.
Fer á lítið. S. 863 0321, kjartann-
or@simnet.is

Tvær nýjar Latex- dýnur 70x200 cm (í
hjónarúm 140x200) til sölu vegna
breytinga 552 1428 & 893 7638.

Óska eftir ísskáp gefins, má vera bilað-
ur. Uppl. í s. 896 8568.

Fiskabúr
Óska eftir að kaupa fiskabúr með auka-
hlutum, 60-100 lítra. Uppl. í s. 895
0426.

Get útvegað allar gerðir af harmonikk-
um. Notaðar og nýjar á frábæru verði. S.
690 2020. www.harmonikan.is

Rafmagnspíanó, Roland HP 136. 5 ára -
Lítið notað. Kr. 80.000. Uppl. í s. 659
3312.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894.

Tölvuviðgerðir frá 1500
kr.

Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

Steinull.
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Steinull
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Nýtt!! Nýtt!!
Venus erotic store. Var að lenda 10-16
tíma 2ja diska DVD, verð 3.990. Allar
spólur 1990. 3 á 5.000. Venus Freyju-
götu 1 sími 552 2525. www.venus6.is.
Sendum í póskröfu um land allt.

Vorum að taka upp nýjar vörur. ATH
höfum opnað aftur á laugardögum frá
11-14. Opið frá 10-18 virka daga. H-
Gallerí Grænatúni 1, Kóp. S. 554 5800.

Barnfóstra óskast til að gæta tveggja ára
drengs eitt kvöld í viku og stöku sinnum
um helgar. 101 Rvk. S. 698 7807.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 578
1450 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Þrifvirkni Hreingerningar þjónusta. Tök-
um að okkur öll almen þrif, Gluggaþvott
sem og fyrirtækja og heimilisþrif, stiga-
ganga og teppahreinsanir.Tilboð Tíma-
vinna allar nánari Uppl. í s. 869 3868 &
861 6512 eða senda fyrirspurnir á trif-
virkni@hotmail.com

Sé um heimilis- og flutningsþrif. Mikil
reynsla. Vönduð vinnubrögð. Sími 698
2688.

Túnþökur.
Úrvals túnþökur til sölu. Frí heimkeyrsla.
Túnþökusala ÞG Ehf. S. 891 8891.

Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 & 663 7666.

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Tökum að okkur alla innimálningu, stór-
ar og smáar, einnig sandsparsl. Uppl. í s.
869 3934. Viðhald og Málning ehf.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560.

G.S. flutningar ehf. Getum bætt við okk-
ur öllum tegundum flutninga. 10 ára
reynsla. Upplýsingar gefur Stefán í s.
821 1966.

Hasso Ísland. Ertu að flytja? Höfum til
leigu ýmsar stærðir af sendibílum sem
henta þér, á verðum sem koma á óvart.
Síminn er 555 3330 Hasso Ísland

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Túnþökur
Túnþökurúllur, túnþökur og holta-

gróður ávallt fyrirliggjandi
Túnverk ehf. Sími 892 3666

Gylfi Jónsson

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Barnagæsla

Verslun

Til bygginga

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Hljóðfæri

Óskast keypt

Gefins

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Lyftarar

Hjólbarðar

Skipamiðlunin Bátar &
Kvóti ehf, Síðumúla 33.
Til sölu allar stærðir og gerðir

fiskiskipa, með og án kvóta. Ósk-
um eftir skipum með aflaheimild-
um á söluskrá. Óskum eftir 150 t.
af ýsu og 35 t. af þorski í krókak.

Heimasíða: www.skipa-
sala.com Skipamidlun@sim-

net.is Sími. 588 8111 Fax. 588
8114.

Bátar

Vinnuvélar

Kerrur

Reiðhjól
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Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Glerjun og gluggaviðgerð-
ir !

Sjáum um öll glerskipti, viðgerðir og
breytingar utanhúss sem innan. Fyrir
húseigendur og húsfélög. Tilboð þér að
kostnaðarlausu. Fagþjónustan ehf, s.
860 1180.

Parketlagnir/slípun, gluggar/hurðir/inn-
réttingar. S. 896 9819. Parket og Smíð-
ar.

Þök, rennur, gluggar, hurðir, veggir, gólf.
Smíðalausnir Jósep 899 3011.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s
málun, múrun, parket-& flísalagnir og
trésmíðavinnu. Föst tilboð eða tíma-
vinna. S. 616 1569.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

Er tölvan biluð? Komum á staðinn og
lagfærum. Viðurkenndir af Microsoft og
CompTia. 24/7 Tölvuþjónusta S. 823
2470.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Ódýrar tölvuviðgerðir.
Kem samdægurs í heimahús. Kvöld- og
helgarþjónusta. 695 2095.

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tar-
rot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 18.00 til kl. 01.00.

Leggjum frostfríar snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Inn-
anhúsviðgerðir og nýlagnir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709. Lítil bið.

Sérhæfð viðgerða og breytingaþjón-
usta. Villi píp ehf.

Tökum að okkur alla jarðvinnu, jarðveg-
skiptum, hellulagnir og fleira. S. 845
5224 & 893 4880.

Missti 10 kg á 12 vk. Þú getur það líka
með Shape Works. Rannveig 862 5920
www.heilsuval.topdiet.is

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is og herbali-
fe@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Þú getur það með Herbalife! Kaupauki
með pöntunum í okt. Edda Borg s. 896
4662.

Herbalife. Innri og ytri næring. 20 kg.
farin frábært útlit, glaðningur með sept-
emberpöntun. Sesselja. S. 659 5819 &
birtad@simnet.is.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Viltu léttst með Herbalife. Get bætt við
mig nokkrum viðskiptavinum strax. Hef
margra ára reynslu. Solla s. 616 8763
www.betraform.com

Heilun
Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Fyrir kerfisstjóra: Windows Server 2003
nám hefst 17. okt. 1 sæti laust. Rafiðn-
aðarskólinn www.raf.is. S. 863 2186.

Icelandic - Íslenska f. útlendinga 4 vikna
hraðnámskeið startar mán. 17. okt
www.icetrans.is/iceschool - s. 588
1169.

Ökukennsla, akstursmat. Kenni á Opel
Vectra. sími 898 2833, Marteinn Guð-
mundsson.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

5 ára GP leðursófasett, koníakslitað,
3+1+1. Vel með farið. Selst á aðeins 80
þús. stgr. S. 847 6534.

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Mikið úrval af fallegum og vönduðum
fatnaði á drengi og stúlkur 0 m.-6 ára.
Frábært verð. “Búðin hennar Láru” Háa-
hvammi 1 Hfj. Opið milli 16:15-19 og
laugard 11-14.

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Papillon hvolpar
Til sölu 2 papillon strákar. M/ættbók frá
HRFÍ. Glaðlegir og skemmtilegir smá-
hundar. S. 824 0115.

Gefins! Fallegan kolsvartan 4. mán fress
vantar gott heimili strax. S. 867 1965.

Rjúpnaveiði á austurlandi.
Bjóðum rjúpnaveiði í Breiðdal og víðar
á austurlandi. Glæsileg gisting í Veiði-
húsinu Eyjar með morgunverði, nestis-
pakka og kvöldverði. Veiðiþjónustan
Strengir Sími 567 5204 & 660 6890 elli-
dason@strengir.is

25 Glæsilegar Hótelíbúðir til leigu í
lengri eða skemmri tíma að Reykjavík-
urveg 72 Hafnafirði, skoðið heimasíðu
okkar www.bphotel.is Sími 540 9700.
Fax 540 9701.

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulist-
inn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

Fyrirtæki/Stofnanir, til leigu fullbúnar
luxus íbúðir í 101 Reykjavik til lengri
eða skemmri tíma. Upplýsingar í síma
820-1260

Húsasmíðameistari óskar eftir íbúð á
höfuðb.svæðinu, helst með bílskúr. S.
899 4958.

SOS! bráðvantar 3ja herb. íbúð strax,
trygging, fyrirframgreiðsla og meðmæli
ef óskað. Sérinngangur kostur. Guðrún
s. 868 1416.

3-4 herb íbúð óskast til leigu í Reykja-
vík, fyrir 1 des. S. 845 0469.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað. www.geymslaeitt.
564 6500.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Námskeið

Þjónusta

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta
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Óska eftir bílskúr til langtímal. fyrir 15-
20 þús. á mán. á höfuðb.sv. Uppl. í s.
869 0442.

Hársnyrti fólk athugið!
óskum eftir góðu hárgreiðslufólki í
stólaleigu. Hagstætt verð. Upplýsingar
gefur Ásgeir í s. 692 1213 e. kl. 18.

Hagkaup Spöng
Óskar eftir að ráða starfsmann í græn-
metisdeild, um er að ræða hluta eða
fullt starf. Umsóknum skal skilað í versl-
un Hagkaupa í Spönginni eða í gegnum
www.hagkaup.is. Nánari upplýsingar
veitir Guðna, verslunarstjóri í síma 563
5300

Dekkjaverkstæði
Óskum eftir rösku fólki til starfa hjá
hjólbarðaverkstæði Bílkó tímabundið.
Framtíðarstarf möguleiki. Uppl. í s. 660
0560

Símadömur óskast!
Finnst þér gaman að tala við karlmenn
í síma? Rauða Torgið leitar samstarfs
við spennandi símadömur. Allar uppl. á
www.raudatorgid.is (atvinna í boði)
eða í s. 899 7987 á daginn. Skráning í
s. 552 3349.

Ræstingar
Vantar duglegt fólk í ræstingar. 100%
dagvinna. Uppl. s. 824 1455.

Starfsfólk óskast á lítinn veitingastað í
Kópavogi. Lágmarksaldur 25 ára. Uppl.
í s. 894 0292.

Stórkaup birgðaverslun
Óskar eftir að ráð bílstjóra til starfa.
Einnig vantar okkur tvo starfsmenn í til-
tekt á lager og einn til að sjá um al-
menn afgreiðslustörf. Um er að ræða
störf með vinnutíma kl 8-17, auk laug-
ardaga. Áhugasömum er bent á að hafa
samband við Vigni verslunarstjóra Stór-
kaupa, Faxafeni 8 í síma 567-9585 eða
senda póst á storkaup@storkaup.is.

Járnamenn!
Óska eftir járnamönnum í vetur. Uppl. í
s. 895 7263.

Dugleg stúlka frá Asíulöndunum óskast
til starfa á lítinn skyndibitastað, þarf að
geta talað og skilið ísl. að einhverju
leyti. Uppl. í s. 892 4592.

Óskum eftir starfsmönnum í útkeyrslu
hjá Kerfi. Umsóknir berist á
bjarni@kerfiehf.is

Rizzo Pizzeria. Auglýsum eftir starfsfólki
á síma, pizzubakstur og til útkeyrslu.
Uppl. á staðnum Hraunbæ 121

Sjómenn!!
Vana háseta vantar á bát með beitning-
arvél. Uppl. í s. 852 2086 & 861 7655.

Byggingaverkamenn. Óskum eftir að
ráða vana verkamenn, mikil vinna. S.
860 0866.

Garðabær bakarí
Strafskraftur óskast til afgreiðslustarfa
hálfan daginn. Uppl. í s. 891 8258 &
565 8070, Þóra.

Viltu kynnast fólki?
Fólk með sömu þarfir og þú er akkurat
núna að að spjalla saman á
einkamal.is. Einfalt og skemmtilegt að
kynnast góðu fólki. Einkamal.is

Einkamál

Vantar þig starfsfólk?
IntJob útvegar erlent
starfsfólk samkvæmt

þínum óskum.
Sjáum um allar skráningar til yfir-

valda og ferðatilhögun.
Leggjum áherslu á fagmennsku.

IntJob
sími 517 4530

intjob@intjob.is

Atvinna óskast

Furðufiskar ehf
sem reka meðal annars Kokkana
veisluþjónustu, fiskborðin í Hag-

kaupum og Osta og sælkeraborð-
ið í Hagkaupum kringlunni. Leitar
eftir manneskju í Osta- og Sæl-
keraborðið í Hagkaupum Kringl-
unni. Nauðsynlegt er að umsækj-
endur hafi mikinn áhuga á mat

og matargerð
Áhugasamir sendið tölvupóst á

kokkarnir@kokkarnir.is eða
hringið í síma 511 4466 milli kl
9 og 17. Furðufiskar ehf Fiski-

slóð 81a 101 Reykjavík

Þrif og þvottahús.
Bakarameistarinn Suðurveri óskar
eftir starfsmanni í ræstingar, þrif
og þvottahús. Vinnutími 10-18

virka daga. Góð laun í boði.
Uppl. í s. 897 5470 einnig um-
sókareyðublöð www.bakara-

meistarinn.is

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn, Húsgagnahöll-

inni, Smáratorgi, Suðurveri og
Mjódd óskar eftir afgreiðslufólki.

Vinnutími 10-19 og 13-19.
Uppl. í s. 897 5470 einnig um-
sókareyðublöð www.bakara-

meistarinn.is

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu. Góð laun í boð fyrir
rétt fólk. Framtíðarstarf. Einnig
vantar á kvöld og helgarvaktir.

Umsóknareyðublöð á staðnum
og einnig á www.pitan.is

Ýmis störf í boði
í fullu starfi í vaktavinnu á Amer-
ican Style. Viltu vinna í góðum

hópi af skemmtilegu fólki?
Hentar best fólki 18-40 ára, en
allir umsækjendur velkomnir!
Upplýsingar veitir starfs-

mannastjóri (Herwig) í síma
568 6836, einnig umsóknir á
americanstyle.is og á stöðun-

um.

Vantar þig góða vinnu?
Viltu vinna með skemmtilegu

fólki á Aktu Taktu? Geturðu unnið
fullt starf í vaktavinnu? Ertu dug-
leg/ur og mætir á réttum tíma í
vinnu? Þá ert þú á réttum stað

hjá okkur. Borgum góð laun fyrir
líflegt og skemmtilegt starf. Hent-

ar best fólki 18-40 ára en allir
umsækjendur velkomnir!

Aktu Taktu er á fjórum stöðum á
höfuðborgasvæðinu.

Umsóknir á aktutaktu.is og á
stöðunum. Upplýsingar veitir
starfsmannastjóri (Herwig) í

síma 568 6836.

Vilt þú vinna á frábærum
vinnustað á góðum laun-

um?
Við erum í leit að þroskuðum og
samviskusömum einstaklingum í
sölu og þjónustuverkefni á kvöld-
in og á laugardögum við úthring-

ingar í allan vetur.
Við bjóðum góð árangurstengd
laun með góðri launatryggingu.
Aðstoð og leiðbeiningar í starfi.

Starfsskilyrði:
Samviskusemi, gott skap og létt

lundarfar.
Allar nánari upplýsingar á

katrinkr@bm.is og bm@bm.is
eða í síma: 661-0716

Bm ráðgjöf ehf
Ármúla 36

108 Reykjavík
www.bm.is

Atvinna í boði

Bílskúr
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Kynntu þér KB tekjuvernd.
–pantaðu ráðgjöf á
kbbanki.is eða hringdu í
síma 444-7000.
KB banki.

Hleðslurafhlöður.
Rafborg.

Málverkaprentanir 
Af hjartans list,
Brautarholti 22

Hamborgarabúllan.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Hafnarfjörður, Hafnar-
fjörður.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler-í-gegn.

Nuddpottar á tilboðsverði.
Egill Árnason Ámúla

Gaman, Gaman.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Nýjar vörur- 
Belladonna.

Gólfpúðar 
Af hjartans list,
Brautarholti 22

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Ókeypis lyfjaskömmtun
og fríar heimsendingar.
Lyfjaver, Apótekið 
Suðurlandsbraut.

Nikótínlyf á heildsölu-
verði.
Lyfjaver apótekið 
Suðurlandsbraut.

Hefurðu spurningar um
liðagigt, lúpus eða aðra
gigtarsjúkdóma?
Gigtalína-Gigtarfélagsins
opin milli 14 – 16 í dag
og fimmtudag, sími
530-3606.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 

Allt til víngerðar.
Áman.

Glæsilegt flísaúrval.
Egill Árnason Ármúla.

Höfuðljós.
Dynjandi.

Friðsæl vin í hringiðu at-
hfnalífs á Austurlandi.
Kíktu á austurbyggð.is
Austurbyggð- nær en þú
heldur.

Fallegt hár hjá Hár-
greiðslustofunni Bello
sími 586-89-89

Stuðningsfulltrúar og fé-
lagsliðar sem starfa hjá
Svæðisskrifsstofum
um málefni fatlaðra og
Styrktarfélagi vangefinna!
Fjölmennið á fatapen-
ingafundinn á morgun kl.
13, á Grettisgötu 89.
SFR- stéttarfélag í 
almannaþjónustu.

Nokia dagar í verslunum 
OgVodafone.

Almenn ökuréttindi.
ekill.is

Símarafhlöður.
Rafborg.

Frábær GSM tilboð á
Nokia dögum.
Verslanir OgVodafone.

Muranoglerlist 
Af hjartans list,
Brautarholti 22

Gerðu sjálfur þitt gæða-
vín.
Áman.

Yfir hundrað tegundir af
parketi.
Egill Árnason Ármúla.

Hamborgarar rokka feitt.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Kökuhnífar
Af-hjartans-list
Brautarholti 22

Vilt þú búa í öruggu og
streitulausu umhverfi 
nálægt hringiðu athafna-
lífs á Austurlandi.
Kíktu á austurbyggð.is
Austurbyggð- nær en þú
heldur.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

GP-alkaline.
Rafborg.

Olíumálverk 
Af hjartans list,
Brautarholti 22

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Allt fyrir baðherbergið.
Egill Árnason Ármúla.

Víngerðarnámskeiðin eru
að byrja.
Áman.

Ringo innihurðir, nýr sýn-
ingarsalur.
Egill Árnason Ármúla.

Ert þú smart á netinu?
smart.is

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

83% íslenskra kvenna undir 
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7 
eða Talstöðina á viku og heyra því 

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.

TIL SÖLU

ÚTSALA

HEILDSÖLUÚTSALA
Snyrtivara - Gjafavara - Hársnyrtivara - Jólavara - Kventöskur

og fleira og fleira milli kl. 12 og 6. Síðustu dagarnir.
Gjöf fylgir hverjum kaupum

Dugguvogi 12 – Að ofanverðu

Allt um
fasteignir 
og heimili
á mánudögum 
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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Breyttur 

afgreiðslutími

í Skaftahlíð 24

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN ER 550 5000
OG ER OPINN ALLA DAGA FRÁ KL. 8–22. 

Virka daga kl. 8–18.

Helgar kl. 11–16.



SPURNING 
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

17%

Ekki mikilvægt

Frekar mikilvægt

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Hversu mikilvægt finnst þér að
hafa glugga á baðherberginu?

22%

Næst
þegar ég skipti um

húsnæði ætla ég að...
...stækka við mig.
...minnka við mig.

61%Mjög mikilvægt

DRAUMAHÚSIÐ MITT EGGERT PÉTURSSON LISTMÁLARI

Mitt eigið húsMenntaskólinn á
Akureyri er í hópi
fegurstu timbur-
húsa á Íslandi og
er þá átt við upp-
runalega skólahús-
ið sem stendur við
Eyrarlandsveg 25.
Það var reist árin
1904 eftir teikning-
um Snorra Jóns-
sonar og var Sig-
tryggur Jónsson
byggingameistari.
Meginviðir hússins
komu frá Noregi eins og tíðkaðist með meiriháttar timburhús á Íslandi. Þar
eru nú skrifstofur skólayfirvalda og kennarastofur menntaskólans auk þess
sem þar eru kennd erlend tungumál. 

MENNTASKÓLINN Á AKUREYRI

?

„Ég er mjög ánægður með húsið sem ég bý
í, það er svo vel teiknað og vel byggt,“ seg-
ir Eggert sem býr á Einimel 14. Hann
kveðst hafa flutt þangað fyrir rúmu ári en
áður hafa búið við Reynimel. „Það var bara
yfir Hofsvallagötuna að fara,“ segir hann
brosandi. „Ég kann vel við Vesturbæinn og
féll fyrir þessu húsi um leið og ég skoðaði
það. Þetta er steinhús, teiknað af Skúla
Norðdal og byggt 1965 þannig að það er
fjörutíu ára gamalt. Það er einfalt að formi
til, byggt í vinkil og rammar inn garðinn
þannig að gott skjól myndast.“ Eggert segir
efni í gluggum, gólfum og innréttingum
vandað, til dæmis sé parketið á stofunni
upprunalegt. „Ég hef fullan hug á að hlú að
þessu húsi. Það verður verkefni næstu ára,“
eru lokaorð Eggerts í þessu stutta spjalli.

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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■ ■ SJÓNVARP
� 16.20 Meistaradeildin í

handbolta á Sýn. Gorenje Velenje –
Haukar endursýndur.

� 16.40 Helgarsportið á RÚV.
Endursýning.

� 17.35 Golf á Sýn. Mótið frá því í
gær endursýnt.

� 20.35 Bestu bikarmörkin á Sýn.
Markaveisla frá Leeds United.

� 21.30 Ensku mörkin á Sýn.

� 22.00 Olíssport á Sýn.

� 23.00 Undankeppni HM á Sýn.
England – Austurríki endursýndur.

HEIÐAR MÆTTUR Ásgeir Sigurvinsson og
Heiðar Helgason.

Íslenska karlalandsliðið:

Árni Gautur
og Hei›ar
mættir

Fjórir nýliðar frá Afríku:

Átta sæti enn
laus á HM

FÓTBOLTI Landsliðsmarkvörðurinn
Árni Gautur Arason er mættur til
Svíþjóðar til æfinga með félögum
sínum í landsliðinu fyrir leik liðs-
ins gegn Svíum á miðvikudag í
undankeppni HM sem fram fer í
Þýskalandi á næsta ári. Árni
Gautur fékk frí í landsleiknum
gegn Póllandi því unnusta hans er
barnshafandi og eiga þau von á
frumburði á hverri mínútu þessa
dagana. Ásgeir Sigurvinsson
landsliðsþjálfari hefur gefið Árna
Gauti leyfi til að hverfa frá lands-
liðsverkefninu komi barnið í
heiminn á leikdegi. „Þetta eru
breyttir tímar,“ sagði Ásgeir sem
ekki fékk að upplifa fæðingu allra
barna sinna.

Þá er Heiðar Helguson einnig
mættur til æfinga með liðinu en
hann gaf ekki kost á sér gegn Pól-
verjum vegna persónulegra
ástæðna.

HVAÐ? HVENÆR? HVAR? 

8 9 10 11 12 13   14
Mánudagur

OKTÓBER
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Afríka (5 lið):
Angóla, Fílabeinsströndin,

Tógó, Ghana, Túnis.

Asía (4 eða 5 lið):
Japan, Íran, Suður-Kórea, Sádi-

Arabía.

Evrópa (14 lið):
Þýskaland, Úkraína, Holland,

Pólland, England, Króatía, Ítalía,
Portúgal.

N-/Mið-Ameríka (3 eða 4 lið):
Bandaríkin, Mexíkó, Kosta

Ríka.

Suður-Ameríka (4 eða 5 lið):
Argentína, Brasilía, Ekvador,

Paragvæ.

FÓTBOLTI Línur eru farnar að skýr-
ast í því hvaða lið munu leika á
Heimsmeistaramótinu í Þýska-
landi á næsta ári. Aðfaranótt
sunnudags tryggði Kosta Ríka sér
þátttökurétt í mótinu með því að
sigra Bandaríkin. Þá komust
Paragvæ og Ekvador einnig í
keppnina úr Suður-Ameríku riðlin-
um en ljóst er hvaða fimm lið taka
þátt fyrir hönd Afríku. Enn eru
átta sæti í keppninni laus sem flest
fara til liða í undankeppninni í Evr-
ópu en það kemur betur í ljós
hvaða lið bætast þar við á miðviku-
dag. Þessi lið eru komin áfram:



Bæ›i karlali› Njar›víkur og kvennali› Keflavíkur vör›u titla sína er flau ur›u
meistarar meistaranna í Keflavík í gær. Stúlkurnar fóru heldur létt me› bikar-
meistara Hauka en Njar›vík haf›i betur gegn heimamönnum hjá körlunum.

Glæsilegur sigur Njarðvíkur

KÖRFUBOLTI Njarðvík varði titil
sinn í Meistarakeppninni í
körfuknattleik karla er liðið sigr-
aði Keflavík 94-79 á heimavelli
Keflvíkinga. Heimamenn byrjuðu
betur og komust í 14–4 en Njarð-
víkingar voru komnir yfir fyrir
lok fyrsta leikhluta, 18–22. Liðin
áttu bæði góða spretti í öðrum
leikhluta og Njarðvíkingar áttu
aftur góðan sprett og komust fjór-
um stigum yfir í hálfleik, 46–42.
Keflvíkingar áttu í fullu tré við
Njarðvíkinga í þriðja leikhlutan-
um þrátt fyrir villuvandræði og
aftur skildi fjögur stig liðin að
fyrir síðasta leikhlutann. Njarð-
víkingar kláruðu svo leikinn í
fjórða leikhluta. Jeb Ivey var allt
í öllu hjá Njarðvík og skoraði 33
stig og átti fimm stoðsendingar,
tók átta fráköst og hitti úr fimmt-

án af sextán vítum sínum. Friðrik
Stefánsson skoraði fimmtán stig
fyrir Njarðvík og var erfiður við
að eiga undir körfunni. Risinn
Egill Jónasson átti þá góða spretti
og skoraði þrettán stig og var með
átta varin skot auk þess sem hann
átti tvær eftirminnilegar troðslur
í fjórða leikhluta. 

Hjá Keflavík var Magnús
Gunnarsson góður með 20 stig og
7 stoðsendingar. Makedóníu-
maðurinn í liði Keflavíkur var
ekki kominn með leikheimild og
gat því ekki verið með. Jón Norð-
dal Hafsteinsson meiddist í upp-
hafi síðari hálfleiks.

Auðvelt hjá Keflavíkurstúlkum
Kvennalið Keflavíkur sendi sterk
skilaboð til hinna liðanna í deild-
inni með mjög öruggum og sann-

færandi sigri á bikarmeisturum
Hauka í úrslitaleik Meistara-
keppni kvenna. Hafnfirðingar
voru án fyrirliða síns, Helenu
Sverrisdóttur, og áttu Haukar
ekkert svar við stífri pressuvörn
Keflavíkur. Keflavík stal alls 29
boltum af Haukaliðinu í leiknum
og var duglegt að refsa fyrir mis-
tök bikarmeistaranna, sérstak-
lega í fyrri hálfleik. Ótrúleg
breidd er komin í Keflavíkurliðið
og er erfitt að sjá hvort eitthvert
lið standist þeim snúning á Ís-
landsmótinu.

LEIKIR GÆRDAGSINS

Meistarakeppni KSÍ:
KEFLAVÍK–HAUKAR 76–47
Stig Keflavíkur: Birna Valgarðsdóttir 15,
Reshea Bristol 14 (stal 13 boltum, 6 stoðs.),
María Erlingsdóttir 10 (7 frák.), Anna María
Sveinsdóttir 8 (8 frák.), Rannveig
Randversdóttir 8, Ingibjörg Vilbergsdóttir 7,
Svava Stefánsdóttir 4, Margrét Sturludóttir 4,
Bryndís Guðmundsdóttir 2, Birna
Guðmundsdóttir 2, Halldóra Andrésdóttir 2.
Stig Hauka: Kesha Tardy 14 (20 frák.), Pálína
Gunnlaugsdóttir 12, Ragnheiður
Theodórsdóttir 9, Sara Pálmadóttir 6,
Kristrún Sigurjónsdóttir 4, Eva Ólafsdóttir 2.

KEFLAVÍK–NJARÐVÍK 79–94
Stig Keflavíkur: Magnús Þór Gunnarsson 20
(7 stoðs.), Arnar Freyr Jónsson 16 (5 stoðs),
Jason Kalsow 14 (11 frák.), Gunnar
Einarsson 7, Elentínus Margeirsson 5, Halldór
Halldórsson 5, Gunnar Stefánsson 5, Davíð
Þór Jónsson 3, Jón Norðdal Hafsteinsson 2,
Þröstur Jóhannsson 2.
Stig Njarðvík: Jeb Ivey 33 (8 frák., 5 stoðs.),
Friðrik Stefánsson 15 (8 frák.), Egill Jónasson
13 (8 varin), Brenton Birmingham 12,
Jóhann Árni Ólafsson 12 (9 frák.), Kristján
Sigurðsson 6, Örvar Þór Kristjánsson 2,
Guðmundur Jónsson 1 (7 stoðs.).

Haukar töpuðu sínum öðrum leik í röð í Meistaradeild Evrópu í gær:

HANDBOLTI Haukar úr Hafnar-
firði steinlágu í gær fyrir sló-
venska liðinu Gorenje Velenje
ytra, 38–25, í Meistaradeild
Evrópu í handbolta. Haukar
spiluðu ágætlega í fyrri hálf-
leik og voru fimm mörkum
undir í hálfleik en slóvensku
meistararnir gengu á lagið síð-
ustu tíu mínúturnar og hrein-
lega keyrðu yfir Íslandsmeist-
arana.

Þjálfari slóvenska liðsins er

enginn annar en Lars Walter
sem lék á sínum tíma með KA-
mönnum hér á landi og greini-
legt að hann er að standa sig
vel með Slóvenanna.

Páll Ólafsson, þjálfari
Hauka, var allt annað en sáttur
að leik loknum. „Við töpuðum
þessu of stórt. Þeir náðu að tína
af okkur eitt og eitt mark í
leiknum en gengu svo frá okk-
ur síðustu tíu mínúturnar. Við
bjuggumst svo sem ekki við

sigri hér en ætluðum svo sann-
arlega ekki að tapa svo stórt.
Upphaflegt markmið okkar var
þriðja sætið en við erum engu
síður ekkert búnir að gefa upp
vonina um annað sætið,“ sagði
Páll, þjálfari Hafnfirðinganna.

Haukar taka á móti Torggler
Group Meran frá Ítalíu á
sunnudaginn kemur í leik sem
Haukarnir verða að vinna ætli
þeir sér þriðja sætið í riðlinum
í það minnsta. 

firettán marka tap Hauka í Slóveníu

KAPPAKSTUR Það voru Frakkar
sem báru sigur úr býtum í A1
kappakstrinum sem fram fór á
Lausitzring í Þýskalandi í gær.
Nicolas Lapierre var maður
dagsins en hann vann bæði í
hraðakeppninni og í sjálfum
kappakstrinum. Lapierre var í
forystu allt frá byrjun en það
var Robbie Kerr frá Bretlandi
sem náði öðru sætinu. Kerr var í
24. sæti að lokinni hraðakeppn-
inni en setti þá allt á fullt og
hirti á endanum silfrið.

„Ég lenti í árekstri í hraða-

keppninni og því má með sanni
segja að úrslitin hafi verið ótrú-
leg. Ég held að sú ákvörðun okk-
ar að taka þjónustuhlé snemma
hafi gert gæfumuninn,“ sagði
Kerr að loknum kappakstrinum.
Brasilíumenn eru sem stendur í
efsta sæti í heildarkeppninni
með 30 stig en Frakkar og Ný-
Sjálendingar koma næstir á
eftir með 29 þegar tveimur
keppnum af tólf er lokið.

Næsta keppni fer fram í Portú-
gal eftir tvær vikur en hún er sú
síðasta sem fram fer í Evrópu.

Tvöfaldur franskur sigur
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50% afsláttur
af öllum tækjum.
Rýmum fyrir nýjum vörum.
50% afsláttur af eldri vörum
Erotica Shop • Hverfisgata 82

Sven-Göran Eriksson landsliðsþjálfari Englands:

Vi› getum vel or›i› heimsmeistarar
FÓTBOLTI Sven-Göran Eriksson,
landsliðsþjálfari Englands, segir
að liðið geti vel orðið heimsmeist-
ari í Þýskalandi ef það verður
heppið með meiðsli lykilmanna.
Enska landsliðið tryggði sér far-
seðilinn til Þýskalands um helg-
ina eftir að Holland bar sigurorð
af Tékklandi. „Við erum með
rosalega sterkt lið og ég er nánast
sannfærður um að keppnin verði
mjög góð fyrir okkur. Við erum

eitt af fjórum
til fimm liðum
sem geta unnið
mótið á næsta
ári og getum
vel gert það ef
við missum
ekki lykilmenn
í meiðsli,“ sagði
Eriksson.

England hef-
ur ekki verið að

spila neitt mjög sannfærandi í
undankeppninni en á laugardag-
inn vann liðið nauman 1-0 sigur á
Austurríki. „Við unnum vel sam-
an sem lið, vörðumst vel og áttum
nokkrar mjög góðar sóknir. Ég
veit það vel að við getum spilað
betri fótbolta. Markmiðið var að
komast í lokakeppnina og nú hef-
ur það markmið náðst þannig að
ég er mjög ánægður,“ sagði
Eriksson.

Nicolas Lapierre sigraði í A1 í Þýskalandi:

SVEN-GÖRAN
ERIKSSON Bjartsýnn
landsliðsþjálfari.

BIKARINN Á LOFTI Brenton Birmingham fylgist með þegar Halldór Karlsson lyftir hér
bikarnum sem Njarðvík fékk fyrir sigurinn á Keflavík í gær. VÍKURFRÉTTIR/HILMAR
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Kvennali› Stjörnunnar féll úr leik í Áskorendakeppni Evrópu í gær me› flví a› tapa me› sex marka mun,
27–33, fyrir tyrkneska li›inu Anadolu University. Fimm marka sigur Stjörnunnar í fyrri leiknum dug›i
ekki til.

Stjörnustúlkur fóru illa að ráði sínu

HANDBOLTI „Ég er svekktur og sár.
Það var stress í liðinu í leiknum
og við erum að nýta dauðafærin
afskaplega illa. Þá vorum við ekki
að spila neinn varnarleik ef frá
eru taldar síðustu mínúturnar.
Karakter míns liðs var einfald-
lega ekki nægilega sterkur í dag
en Anadolu spilaði fína vörn núna
og eru með fínan markvörð. Það
voru tveir frábærir leikmenn sem
kláruðu þennan leik fyrir liðið,“
sagði Aðalsteinn Eyjólfsson,
þjálfari kvennaliðs Stjörnunnar,
eftir tapið gegn Anadolu í gær.

Stjarnan fór illa að ráði sínu í
viðureignunum gegn tyrkneska
liðinu og er því úr leik í Áskor-
endakeppninni eftir sex marka
tap að Ásvöllum í gær, 27-33.
Rakel Bragadóttir og Jóna Mar-
grét Ragnarsdóttir voru marka-
hæstar í liði Stjörnunnar með
fimm mörk hvor. Vonbrigðin
leyndu sér ekki hjá Stjörnustúlk-
um eftir leikinn í gær enda léku
þær mjög illa í þessum tveimur
leikjum sem báðir voru á þeirra
heimavelli.

„Það eru mikil vonbrigði að

hafa ekki náð að klára þetta verk-
efni, sérstaklega í ljósi þess að við
spilum báða leikina á heimavelli.
Hver og ein kom illa undirbúin
undir þetta verkefni og við ætluð-
um að gera þetta bara með

vinstri,“ sagði Aðalsteinn. Línu-
maðurinn Elísabet Gunnarsdóttir
segir að nánast allt hafi klikkað
hjá liðinu. „Þær tyrknesku komu
hins vegar sterkari til leiks og það
var helst markvarslan sem var

munurinn. Makrvörður þeirra
varði ekkert í fyrri leiknum en nú
var hún í stuði og var sífellt að
verja frá okkur úr dauðafærum,“
sagði Elísabet.

elvar@frettabladid.is

LEIKIR GÆRDAGSINS

Evrópukeppni félagsliða:
VALUR–POTSDAM 1–8
Guðný Óðinsdóttir skoraði mark Vals á 36.
mínútu.
ARSENAL–FRANKFURT 1–1
MONTPELLIER–BRØNDBY 3–0

Áskorendakeppni Evrópu:
ANADOLU U.–STJARNAN 33–27
Mörk Stjörnunnar: Jóna Margrét Ragnarsdóttir 5,
Rakel Dögg Bragadóttir 5, Kristín Jóhanna
Clausen 4, Hind Hannesdóttir 4, Sólveig
Kjærnested 3, Harpa Sif Eyjólfsdóttir 3, Ezbieta
Kowal 2, Elísabet Gunnarsdóttir 1.
Anadolu University vann samanlagt, 67–66.

Meistaradeild Evrópu:
GORENJE VELENJE–HAUKAR 38–25

STAÐAN Í C-RIÐLI:
GORENJE V. 2 2 0 0 77–49 4
ÅRHUS 2 2 0 0 63–55 4
HAUKAR 2 0 0 2 52–66 0
MERAN 2 0 0 2 52–74 0

PATRICK VIEIRA Óánægður með jafnteflið.

Slakt hjá Frökkum gegn Sviss:

Vieira bi›st
afsökunar
FÓTBOLTI Miðjumaðurinn Patrick
Vieira hefur stigið fram og beðist
afsökunar á slæmri frammistöðu
sinni með franska landsliðinu í
1–1 jafnteflinu gegn Sviss á laug-
ardag. Vieira hefur leikið 82
landsleiki fyrir Frakkland en hef-
ur sjaldan leikið jafn illa og hann
gerði um helgina. „Ég var hræði-
lega lélegur,“ sagði Vieira en hann
var tæpur fyrir leikinn vegna
meiðsla.

„Ef ég fer inn á völlinn þá er ég
tilbúinn til að spila, svo einfalt er
það. Ég þekki mig það vel að ég á
að vita hvað ég get. Mér datt
aldrei í hug að biðja um skipt-
ingu,“ sagði Vieira sem fyrir tíma-
bilið gekk til liðs við Juventus frá
Arsenal og hefur fundið sig vel í
ítalska boltanum.
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SLOPPIN Rakel Dögg Bragadóttir
reynir hvað hún getur til að koma í
veg fyrir að tyrkneski leikmaðurinn
komist í gott skotfæri en án árang-
urs. Rakel skoraði fimm mörk í gær.

JI-SUNG PARK Hefur slegið í gegn hjá
Manchester United.

Sir Alex Ferguson gat valið:

Park frekar 
en Owen
FÓTBOLTI Sir Alex Ferguson, knatt-
spyrnustjóri Manchester United,
hefur opinberað það að hann hafi
valið Suður-Kóreumanninn Park
Ji-sung frekar en enska landsliðs-
manninn Michael Owen. Park
kom á Old Trafford í sumar frá
PSV Eindhoven og er þegar farinn
að láta til sín taka í ensku úrvals-
deildinni. Hann átti meðal annars
stórleik í síðasta leik United en þá
lagði hann upp öll þrjú mörk
United í 3-2 sigri á Fulham.

Owen var sterklega orðaður
við United áður en hann gekk til
liðs við Newcastle en Sir Alex
ákvað að fá Park frekar til liðsins.
„Michael er mjög góður en mér
fannst við frekar þurfa á leik-
manni eins og Park að halda. Við
hefðum vel getað fengið Owen en
við ákváðum að taka Park í stað-
inn. Hann er framtíðarleikmaður
og við erum í skýjunum með að
hafa fengið hann,“ sagði Alex
Ferguson.
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William Gallas, varnarmaður
Chelsea, tilkynnti það um helg-

ina að hann væri líklega á förum frá
félaginu næsta
sumar. Hann hefur
verið sex ár hjá
Chelsea og segir að
það sé kominn tími
til að reyna fyrir sér
hjá nýju liði. Vitað
er að Gallas er óá-
nægður með laun
sín hjá félaginu og þá er hann ekki
sáttur við hve mikið hann hefur
þurft að spila í bakverðinum á
meðan hann vill helst leika mið-
vörð. Heyrst hefur að óskalið Gallas
sé ítalska stórliðið AC Milan.

Steven Gerrard, miðjumaður Liver-
pool, leikur ekki með enska

landsliðinu gegn Póllandi á mið-
vikudag vegna
meiðsla sem hann
hlaut gegn Austur-
ríki um helgina.
Hann mun ekkert
spila næstu tvær til
þrjár vikurnar og
missir m.a. af útileik
Liverpool gegn

Anderlecht í Meistaradeild Evrópu.
Enska landsliðið verður einnig án
fyrirliða síns Davids Beckham gegn
Póllandi og varnarmannsins Sol
Campbell sem á við meiðsli að
stríða.

Þýska liðið Bayer Leverkusen hef-
ur ráðið nýjan þjálfara til liðsins

en það er Michael Skibbe. Hann er
fertugur að aldri og var aðstoðar-
þjálfari þýska landsliðsins þegar
Rudi Völler var við stjórnvölinn þar.
Völler starfar nú sem yfirmaður
íþróttamála hjá Leverkusen. Skibbe
var yngsti þjálfarinn í sögu þýsku
úrvalsdeildarinnar þegar hann tók
að sér þjálfun Borussia Dortmund
árið 1998.

Luca Toni, sóknarmaður Fiorent-
ina, fékk óblíðar móttökur með

landsliði Ítalíu sem vann 1-0 sigur á
Slóveníu í undankeppni HM á laug-

ardag. Toni er fyrr-
um leikmaður Pal-
ermo og fór leikur-
inn á laugardaginn
fram á Stadio Bar-
bera sem er heima-
völlur liðsins. Áhorf-
endur létu öllum ill-
um látum og pú-

uðu í hvert skipti sem hann kom
við knöttinn. Toni gat illa höndlað
viðbrögð áhorfenda og náði sér
aldrei á strik í leiknum.

Þýska liðið Borussia Dortmund vill
fá sænska framherjann Henrik

Larsson lánaðan frá Barcelona þar
sem Jan Köller er meiddur á hné og
leikur ekkert næstu átta mánuðina.
Larsson er 34 ára og vill víst skoða
það að koma til
Dortmund á láns-
samningi í janúar
og undirbúa sig
undir HM í Þýska-
landi með því að
vera fastamaður
hjá liðinu frekar en
að verma tréverkið
hjá Barcelona þar sem samkeppnin
er hörð. Larsson missti af öllu síð-
asta tímabili vegna meiðsla og hef-
ur aðeins komið við sögu í fjórum
leikjum á þessari leiktíð.

Pólska tröllið Mariusz Pudzi-
anowski tryggði sér titilinn

Sterkasti maður heims aðfaranótt
sunnudags en keppnin fór fram í
Chengdu í Kína. Í öðru sæti hafnaði
Jessie Marunde og Dominic Filiou
varð þriðji. Pudzianowski hlaut
samanlagt um 140.000 dollara í
verðlaun fyrir sigurinn. Kristinn Ósk-
ar Haraldsson fékk ekki að spreyta
sig í lokakeppninni, en hann var
fyrsti varamaður inn eftir að hafa
staðið sig vel í undankeppninni.

Malmö FF, lið Ásthildar Helga-
dóttur, gerði í gær 1-1 jafntefli

gegn Hammarby í sænsku úrvals-
deildinni í knattspyrnu kvenna.

Umeå hefur nú
fimm stiga forskot í
deildinni en Malmö
er í öðru sæti.
Umeå er komið
með aðra höndina
og rúmlega það á
meistaratitilinn en
aðeins tvær um-

ferðir eru eftir. Umeå burstaði
Djurgården/Älvsjö 7-0 í gær. Mall-
backen, lið Erlu Steinu Arnardóttir,
tapaði fyrir Qbik, 0-1, og er í níunda
sæti í deildinni.

ÚR SPORTINU
Næstsíðasta keppni tímabilsins í Formúlu 1 fór fram um helgina:

Kimi Räikkönen var frábær í Japan
FORMÚLA 1 Finninn Kimi
Räikkönen kom fyrstur í mark á
McLaren bíl sínum í keppni helg-
arinnar í Formúlu 1 kappakstrin-
um sem fram fór í Japan. Keppn-
in var bráðskemmtileg og fjörug
og lofar góðu fyrir síðustu keppni
tímabilsins sem verður í Kína um
næstu helgi. „Þetta var rosalega
erfið keppni en ég náði mér vel á
strik og hef ekki átt betri akstur
svo ég muni í Formúlu 1. Ég þurfti
svo sannarlega að hafa fyrir
sigrinum en það er oft bara betra
þegar maður þarf að leggja sig
allan fram,“ sagði Räikkönen en
hann tryggði sér sigurinn á loka-
hring með því að taka fram úr Gi-
ancarlo Fisichella, ökumanni
Renault, á ævintýralegan hátt.

„Ég réð einfaldlega ekki við
hraða Räikkönen, ég vissi af hon-
um fyrir aftan mig allan tímann
og gerði það sem ég gat til að
hindra því að hann næði að kom-
ast fram úr en því miður tókst það
ekki. Þetta var ótrúlega erfið
keppni,“ sagði Fisichella. Juan
Pablo Montoya, félagi Räikkönen
hjá McLaren, keyrði út af braut í
fyrsta hringnum og dæmdu dóm-
ararnir að það hefði verið Jacques
Villeneuve að kenna en hann held-
ur samt fram sakleysi sínu.
Montoya segir að þarna hafi Ville-
neuve kostað McLaren fyrsta og
annað sætið í kappakstrinum. Það
mun ráðast í lokakeppninni hverj-
ir standa uppi sem sigurvegarar í
keppni bílasmiða þetta árið en þar

er Renault sem stendur með
tveggja stiga forskot á McLaren.

- egm
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EKKI LEIÐINLEGT Kimi Räikkönen fær gusu
af kampavíni eftir sigurinn.

NORDIC PHOTOS/GETTY
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25 Spegill-
inn 18.50 Dánarfregnir og auglýsingar 19.00 Vitinn
19.30 Laufskálinn 20.05 Söngvamál 22.15 Úr tón-
listarlífinu

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum til morguns

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Poppland 16.10 Dægurmálaútvarp
Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25
Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir og Kastljósið
19.30 Tónlist að hætti hússins 20.00 Ung-
mennafélagið 21.00 Konsert með Violent

femmes 22.10 Popp og ról 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.30 Morgunvaktin 8.30 Árla dags 9.05 Laufskál-
inn 9.40 Í deiglunni 9.50 Morgunleikfimi 10.13
Stefnumót 11.03 Samfélagið í nærmynd

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.25 Fréttaviðtalið 13.10 Hrafnaþing 14.03
Messufall 15.10 Síðdegisþáttur Fréttastöðv-
arinnar 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag

19.30 Morgunútvarpið e. 22.50 Á kassanum e.
23.20  Fréttir Stöðvar 2 og Ísland í dag e.
23.30 Hádegisútvarpið e. 

0.20 Hrafnaþing Ingva Hrafns e. 

7.10 Morgunútvarpið 9.10 Allt og sumt 6.05 Einn og hálfur með Magnúsi R. Einars-
syni 7.30 Morguntónar 10.03 Brot úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 15.00 Hild-

ur Helga 17.00 Gústaf Nielsson 18.00 Mein-
hornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arnþrúður Karls-
dóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00 Kjartan G.
Kjartansson 0.00 Hildur Helga 2.00 Gústaf
Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00 Kjart-
an G. Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsdóttir

Það kennir ýmissa grasa í Vegg-
fóðri kvöldsins. Litið verður inn
á heimili þeirra Höllu Báru og
Gunnars en þau eru ritstjórar
nýja tímaritsins Veggfóður. Við
fáum að fylgjast með sjón-
varpsmanninum Gulla Helga og
Ágústu konu hans umturna
heimili sínu. Gulla stílisti sýnir
ótrúlega endurnýjun á gömlum
húsgögnum og Halla Bára gefur
áhorfendum uppskrift að ljúf-
fengum pastarétti. Þetta og
mun fleira í hönnunar- og
lífstílsþættinum Veggfóðri.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Gömul húsgögn og
n‡jar uppskriftir

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Snooker: Grand Prix Preston United Kingdom 16.00 Fencing: World
Championship Leipzig Germany 18.00 All sports: WATTS 18.30 Football:
Gooooal ! 18.45 Snooker: Grand Prix Preston United Kingdom 22.00 Rally
Raid: World Cup Egypt 22.30 Motorsports: Motorsports Weekend 23.00
Olympic Games: Mission to Torino

BBC PRIME
12.00 Two Thousand Acres of Sky 13.00 Teletubbies Everywhere 13.10
Little Robots 13.20 Andy Pandy 13.25 William's Wish Wellingtons 13.30
Boogie Beebies 13.45 Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 Cavegirl 15.00
Location, Location, Location 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest
Link 17.00 Doctors 17.30 EastEnders 18.00 No Going Back 19.00 State of
Play 19.50 Red Cap 21.00 French and Saunders 21.30 Manchild 22.00
Down to Earth 23.00 Britain's X-Files 0.00 Noah's Flood 1.00 Europe: Cult-
ure & Identities 1.30 Europe: Culture & Identities 

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00 Supercroc 13.00 When Expeditions Go Wrong: Lost in Space 14.00
Genius of the Vikings: Raiders By Design 15.00 Genius of the Vikings: Vict-
ims of Success 16.00 Seconds from Disaster: Wreck of the Sunset Limited
17.00 Paranormal?: Animal Oracles 18.00 Supercroc *living Wild* 19.00
When Expeditions Go Wrong: Family Adrift 20.00 Search for Battleship Bis-
marck 21.00 Search for the Submarine I – 52 22.00 Inside 9/11: Osama Ris-
ing 23.00 Search for Battleship Bismarck 0.00 Search for the Submarine I –
52

ANIMAL PLANET 
12.00 Lyndal's Lifeline 13.00 Animal Precinct 14.00 Animal Precinct 14.30
Animal Precinct 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing
Animal Videos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Lyndal's Lifeline 18.00 Meerkat
Manor 18.30Predator's Prey 19.00Wild South America 20.00Miami Animal
Police 21.00 Meerkat Manor 21.30 Monkey Business 22.00 Venom ER
23.00 Pet Rescue 23.30 Wildlife SOS 0.00 Wild South America 1.00
Meerkat Manor 1.30 Lyndal's Lifeline

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Buena Vista Fishing Club 13.00
Super Structures 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap Challenge
16.00 Rides 17.00 American Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Saving
Face Lives Restored 20.00 Trauma 21.00 Body Works 22.00 Mythbusters
23.00 Forensic Detectives 0.00 Battlefield

MTV
11.30 Just See MTV 13.00 Pimp My Ride 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 European Top 20
18.00 Switched On 19.00 Global Room Raiders 19.30 Andy Milonakis
Show 20.00 Top 10 at Ten 21.00 Power Girls 21.30 The Real World 22.00
The Rock Chart 23.00 Just See MTV 

VH1
11.30 VH1 Hits 15.00 So 80s 16.00 VH1's Viewers Jukebox 17.00 VH1
Weekly Album Chart 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 All Access
20.00 I Want a Famous Face 20.30 I Want a Famous Face 21.00VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 Fabulous Life Of... 23.00 VH1 Hits 

CLUB
12.10 Weddings 12.35 Awesome Interiors 13.00 Crimes of Fashion 13.30
Hollywood One on One 14.00 Girls Behaving Badly 14.25 City Hospital
15.10 The Roseanne Show 16.00 Yoga Zone 16.25 The Method 16.50
Retail Therapy 17.15 The Review 17.40 Girls Behaving Badly 18.05 Staying
in Style 18.30 Hollywood One on One 19.00 Design Challenge 19.25 Single
Girls 20.15 Sextacy 21.10 Women Talk 21.35 My Messy Bedroom 22.00
Cheaters 23.00 Entertaining With James 23.30 City Hospital 0.25 Awesome
Interiors 0.50 Vegging Out 1.15 Backyard Pleasures 1.45 Hollywood One on
One

CARTOON NETWORK
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename: Kids
Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated Series
14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 B-Daman
16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Foster's Home for Imaginary Fri-
ends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30 Charlie Brown Speci-
als 18.00 What's New Scooby-Doo? 18.30 Tom and Jerry 19.00 The Flint-
stones 19.30 Looney Tunes 20.00 Dastardly & Muttley in Their Flying
Machines 20.30 Scooby-Doo 21.00 Tom and Jerry 22.00 Dexter's
Laboratory 22.30 The Powerpuff Girls 23.00 Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n
Eddy 0.00 Skipper & Skeeto 1.00 Spaced Out 1.30 Spaced Out 

JETIX
11.50 So Little Time 12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole High 13.15
Spiderman 13.40 Moville Mysteries 14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies
15.00 W.i.t.c.h 15.30 Sonic X 

MGM
11.55 I Want TO Live (TV Movie) 13.30 Inherit The Wind (1999) 15.25
Women OF San Quentin 17.00 Last Embrace 18.40 Late For Dinner 20.15
Goodbye Supermom 21.50 Board Heads 23.20 Ground Zero 1.00 Jinxed!

TCM
19.00 The Seventh Cross 20.55 Son of a Gunfighter 22.25 Ringo and His
Golden Pistol 23.55 Texas Carnival 1.10 Slim

HALLMARK
12.30 The Wishing Tree 14.15 Jane Doe: Now You See It, Now You Don't
16.00 Wedding Daze 17.30 McLeod's Daughters V 18.30 Early Edition Iv
19.15 Midsomer Murders 21.00 Gone But Not Forgotten 22.30 Early Edition
Iv 23.15 Trail To Hope Rose 0.45 Midsomer Murders

BBC FOOD
12.00 Sophie's Weekends 12.30 Grigson 13.00 United States of Reza 13.30
The Great Canadian Food Show 14.00 Rachel's Favourite Food 14.30
Beyond River Cottage 15.00 The Hi Lo Club 15.30 Masterchef Goes Large
16.00 Food Source Asia 16.30 A Cook's Tour 17.00 Off the Menu 17.30
Deck Dates 18.00 Douglas Chew Cooks Asia 18.30 New Scandinavian
Cooking 19.00 Antonio Carluccio's Italian Feast 19.30 Worrall Thompson
20.00 Jamie Oliver's Pukka Tukka 20.30 Cupid's Dinner 21.00 Ching's
Kitchen 21.30 Masterchef Goes Large

DR1
12.00 DR-Derude 12.30 Udeliv 13.00 TV Avisen med vejret 13.10 De skrev
historie 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00 Becoming 14.30 Last Exile
15.00 Yu-Gi-Oh! 15.20 Droopy og nissen 15.30 Troldspejlet 16.00 Palle Gris
på eventyr 16.20 Anton 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 16.55 Dagens
Danmark 17.25 TV Avisen 17.30 Derhjemme 18.00 Rejseholdet 19.00 TV
Avisen 19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Måske skyldig V 21.40 •rnen
22.35 Viden om 23.05 Mats Gustafson Long Island, N.Y. 

SV1
12.15 Sportspegeln 13.00 Stopptid 13.05 Agenda 14.00 Rapport 14.10
Gomorron Sverige 15.00 Sve-à-long 15.30 Krokodill 16.00 BoliBompa
16.01 Björnes Magasin 16.30 Lilla sportspegeln 17.00 Trackslistan 17.30
Rapport 18.00 Häktet 19.00 Plus 19.30 Sverige! 20.00 Klirr i bössan i Värld-
ens barn 20.05 Familjen 20.55 Rapport 21.05 Kulturnyheterna 21.15
Popcorn 21.45 Stygga djur 22.35 Sändning från SVT24 

Veggfóður Sirkus kl. 21.00

MÁNUDAGUR  10. október 2005  

12.00 Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp 12.20 Há-
degisfréttir 13.00 Eitt – línan 14.00 Fréttir 14.03 Út-
varpssagan 14.30 Hálftíminn 15.03 Töfrar
Bollywoodmynda 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

Áhorfendur fá að sjá innlit til ritstjóra
Veggfóður-tímaritsins








