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Nýjar glæsil. 2ja - 3ja og 4ra herb. sér-
íbúðir í nýju 3ja hæða fjölbýli með sérinn-
gangi af svölum í allar íbúðir. Íbúðum á
jarðhæð fylgir stór sérafnotaréttur af lóð.
Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu.
Afh. á húsinu nr. 9-11 er eftir 3 mán.
Fullbúnar íbúðir (án gólfefna) með flísal.
glæsil. baðh. vönduðum innrétt. frá HTH
m. mögul. á vali á spónartegund í hluta
íbúðanna. Hús, lóð, bílageymsla og stæði
afh. fullfrág. Verð 2ja herb. 93 fm á jarð-

h. er 19,9 millj. Verð 3ja herb. 108,5 fm er frá 22,8 millj. Verð 4ra herb. 119,1 fm
25,9 millj. eigum einnig eftir örfáar íbúðir í nr. 5-7 sem eru til afh. við kaupsamn.

Allar nánari upplýsingar á Valhöll eða á www.nybyggingar.is

Rauðavað 5-11 -afhendast fljótlega

Nýjar glæsil. íbúðir! Í einkasölu nýjar
glæsil. 2ja - 4ra herb. íbúðir á þessum
einstaklega góða stað. Stæði í bílskýli
fylgir öllum íbúðum. Um er að ræða 6
íbúðir í nýju 3ja hæða húsi og 7 íbúðir í
4ra hæða lyftuhúsi. Íb. afhendast fullb.
án gólfefna m. vönd. innrétt. og flísal.
baðherb. Verð frá 19,9 - 40,5 millj. 

Lítið við á Valhöll eða sjáið nánar á: www.nmedia.is/holtsgata

Holtsgata - Bræðraborgarstígur  með bílskýli

Í einkasölu glæsilegar 1-4ra herb.
íbúðir í nýju lyftuhúsi. Íbúðirnar eru frá
45 - 120 fm að stærð og afhendast
fullfrágengnar með öllu, þ.er innrétt-
ingum, gólfefnum, flísal. baðherb. og
fl. Flestum íbúðunum fylgir stæði í lok-
uðu bílskýli. 
Allar nánari upplýsingar er hægt að

fá á skrifstofu eða á 
www.nybyggingar.is undir fjölbýli.

Njálsgata 19 - lyftuhús, bílskýli

Í einkasölu glæsilegt ca 218 fm parhús sem er
staðsett neðan við götu á þessu einstaklega góða
stað í Kórahverfinu. Húsið afhendist í jan. 2006
fokhelt að innan. Að utan verður húsinu skilað full-
búnu sumarið 2006. Einstaklega skemmtileg
teikning. Sjá nánar á www.nybyggingar.is Verð
31,9 millj.

Flesjakór - glæsilegt parhús neðan götu

Vorum að fá í einkasölu glæsilegar nýjar
íbúðir í fjórbýlishúsi á frábærum stað í
Kórahverfi. Íb. afhendast fullbúnar án
gólfefna m. vönduðum innrétt. Hornbað-
kar og innrétting á baði. Íbúðum á jarð-
hæð fylgir sérlóð. Hús lóð og bílastæði
fullb. að utan. 

Verð neðri hæða 28,5 millj. - Verð efri hæða 29,5 millj.

Baugakór - nýjar séríbúðir í fjórbýlishúsi

Glæsil. 181 fm parh. á 2.h. m. innb. tvöf. bíl-
skúr(jeppabílskúr). Húsið skilast frág. að utan og
fokhelt að innan . 4 svefnherb. Flott teikning.
Farðu inná nybyggingar.is og sjáðu tekningar og
prentaðu þær út. V. 33 millj.

Drekakór - parhús til afhendingar fljótlega.

Í einkasölu stórgl. 285 fm einb. á jaðarlóð og á
einni hæð. Skilast frág. utan og rúml. fokhelt
innan. Búið að greiða heimtaugagjöld. Mahog-
nygluggar og hurðir. Í dag er verið að byrja á
húsinu og hægt að hafa áhrif á skipulag þess. 
Teikn. á skrifstofu eða á www.nybyggingar.is 

Þingvað - einstakl. glæsilegt einbýli. 

Nýkomið nýtt glæsil. lyftuhús m. 28
íbúðum frá 2ja - 5 herb. að stærð.
Húsið afhendist fullb. að utan og lóð
og bílastæði afhendast fullfrág. Íbúð-
irnar sem eru frábærlega velskipu-
lagðar afhendast fullbúnar með vönd.

innréttingum frá Brúnas en án gólfefna og án flísalagnar á baðherbergi. Stæði í
bílageymslu fylgir öllum íb. (nema tveimur 2ja herb.) Verð 2ja herb. frá 15,9 millj. 

Sjá nánar á www.nybyggingar.is - Verð 3ja herb. frá 19,9 millj. 
Verð 4ra herb. frá 22.millj. - Verð 5 herb. frá 25,9 millj.

Selvað 7-11 - nýtt lyftuhús með bílskýli

Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á skrifstofu eða á 
www.nybyggingar.is sérhönnuðum vef sem hýsir allar okkar nýbyggingar

með góðum kynningum og STÓRUM grunnmyndum allra íbúða/húsa. 

Í einkasölu glæsilegar 105 fm íbúðir á 3. hæð
í eftirsóttu velstaðsettu lyftuhúsi sem er fyrir
50 ára og eldri. Tvær Íbúðirnar afhendast full-
frág. og er ein íbúð fullbúin með vönduðu park-
eti, stórar suðursvalir. Glæsilegt eldhús og bað.
Góð staðsettning stutt hjá t.d. Spönginni. Laus
strax. Verð aðeins 23,9 m.

Sóleyjarrimi í Grafarvogi fyrir 50 ára og eldri.

Glæsil. 2ja h. frábærl. skipul. raðhús á mjög góð-
um stað í Mosfellsb. Húsin eru um 165 fm að
stærð með innb. bílskúr. Mögul. á allt að 4 svefn-
herb. Góðar svalir. Afh. fullb. að utan og rúml. fok-
held að innan þ.er búið að einangra loft og flota
gólfin. 

Verð á endah. er 25,9 millj. en miðjuhús er á 24,9 millj. 
Allar upplýs. á Valhöll eða á www.nybyggingar.is

Tröllateigur Mosf.bæ - Raðhús

Í einkasölu glæsileg 3ja herbergja 115 fm neðri
hæð með sér inngani í mjög vel staðsettu nýju
fjórbýli. Sér verönd. Afh. í febrúar 2006 fullb.
án gólfefna. V. 25,5 m.

Ný glæsileg neðri hæð við Baugakór aðeins ein íbúð eftir

Nýjar glæsil. sérh. á mjög góðum stað í Mosf.
bæ. Um er að ræða 4ra herb. séríb. sem afh.
fullfrág.án gólfefna seinnipart ársins 2005.
Hús, lóð og bílast. afh. fullfrág. Verð 24,8 m.

Tröllateigur Mos - 2 íbúðir eftir

Um er að ræða 134,3 fm sérh. ásamt bílsk.
sem eru 25,1 fm og 26,9 fm. Íb. afh. fullfrág.
án gólfefna.Frábær staðsetning á góðum útsýn-
isstað. V. 35,9 m.

Sérh. við Andarhvarf í Kópavogi.

Til sölu glæsil.152 miðjuraðh. á einni hæð á falleg-
um útsýnisst. m innb. bílskúr. Húsið er til afh.
strax rúml. tilb. undir tréverk, loft klædd og, rafm.
nær fullb. Fráb. staðs. Teikningar og nánari uppl.
á skrifstofu Valhallar. V. 35 m.

Við Elliðavatn- Raðhús á einni hæð.

Til sölu glæsil.152 miðjuraðh. á einni
hæð á fallegum útsýnisst. m innb. bíl-
skúr. Húsið er til afh. strax rúml. tilb.
undir tréverk, loft klædd og, rafm. nær
fullb. Fráb. staðs. Teikningar og nánari
uppl. á skrifstofu Valhallar. V. 35 m.

Við Elliðavatn- Raðhús á einni hæð.

Síðumúla 27 - Sími 588 4477 - Fax 588 4479
www.valholl.is - Opið mán.-fim. 9.00-17.30 - fös. frá kl. 9-17. Lokað um helgar. 

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali.
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Bragi Björnsson
lögmaður 

og löggiltur 
fasteignasali

Úlfar Þ. Davíðsson
sölustjóri

Börkur Hrafnsson
lögmaður 

og löggiltur 
fasteignasali

HÁTÚN 6A
SÍMI 
5 12 12 12 
FAX 
5 12 12 13
Netfang: 
foss@foss.is

FASTEIGNASALA 

Foss fasteignasala, Hátúni 6a, sími 512 12 12, Fax 512 12 13, Netfang foss@foss.is

VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR = VANTAR

VEGNA MIKILLAR SÖLU UPP Á SÍÐKASTIÐ VANTAR OKKUR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ENDILEGA HAFIÐ SAMBAND VIÐ SÖLUMENN OKKAR Í SIMA 512 1212

FAGRIHJALLI-KÓPAVOGUR
Vel skipulagt og bjart 228,3 fm parhús á
þremur hæðum á góðum stað í Kópavogi. 4
svefnherb. eru í húsinu auk góðs fataherb.
Tvær stofur, borðstofa/sólstofa og fallegt
opið eldhús. Parket og flísar eru á gólfum.
Tvö baðherbergi eru í íbúðinni. 46,3 fm við-

arsólpallur. Góður 46,3 fm bílskúr. Góð eign á eftirsóttum stað. Verð 44,9 m.

FROSTAFOLD - GRAFARVOGUR
Góð 3ja herbergja 95,6 fm íbúð ásamt

stæði í bílageymslu við Frostafold í Reykja-
vík. Forstofa með skáp. Eldhús er opið, hvít
snyrtileg innrétting. Stofa er stór og björt
með parketi á gólfi.  Útgengt er á góðar

svalir frá stofu.  Baðherbergi er stórt, tengi fyrir bæði þvottavél og þurrkara.
Tvö svefnerbergi. Hús í góðu ásigkomulagi. Verð 19,3 milljónir.

FÍFULIND - KÓPAVOGUR 
4ja herbergja íbúð, 104,4 fm í Lindunum í
Kópavogi. Úr stofu er útgengt á svalir sem
snúa til suðurs. Eldhús með fallegum við-
arinnréttingum. Við eldhúsið er sér þvotta-
hús með flísum á gólfi. Þrjú rúmgóð svefn-

herbergi.  Baðherbergi Flísalagt gólf og veggir. Stutt í alla þjónustu, leikskóla,
skóla, verslanir og td. Smáralind. Verð 23,9 milljónir.

LJÓSHEIMAR-ÚTSÝNI
Glæsileg 2ja herbergja 79,4 fm íbúð á 9. hæð
í lyftuhúsi. íbúðin var standsett árið 2000.
Inng. með fallegum flísum. Opið eldhús. Búr
innaf eldhúsi með tengi fyrir þvottavél.
Stórar ca 18 fm svalir með frábæru útsýni.
Rúmgóð stofa. frábært útsýni.  Verð 16,9
milljónir.

FRAMNESVEGUR - RIS
Hlýleg og vel skipulögð risíbúð við Fram-
nesveg í Reykjavík. Íbúðin er nýlega
standsett. Baðherbergi flísalagt hólf í gólf.
Svefnherbergi með fallegum nýjum fata-
skáp. Hvíttað eikarparket á gólfum. Inn-
felld halogen-lýsing er í íbúðinni. Ris er yf-

ir hluta af íbúð. Falleg íbúð á vinsælum stað í vesturbænum. Verð 14 milljónir. 

AUÐBREKKA - SÉRHÆÐ Í KÓP.
Góð 5 herb. sérhæð alls 135 fm (þar af 25,2
fm bílskúr). Íbúð mikið endurnýjuð og hús í
góðu ásigkomulagi. Forstofa með fataskáp.
Stórt eldhús. Tvær samliggjandi stofur. Góð-
ar svalir. 3 svefnh. Góður 25,2 fm bílskúr með
góðri 5 fm gryfju fylgir eigninni. Björt sérhæð
í Kópavogi. Verð 23,9 m.

REYNIMELUR - ÞRIGGJA HERB.
Erum með í sölu 3ja herbergja,72,5 fm íbúð
á efstu hæð í fjögurra hæða fjölbýlishúsi
við Reynimel í vesturbæ Reykjavíkur.
Stofa og borðstofa í alrými. Rúmgóðar
svalir frá stofu. Glæsilegt útsýni. Sameign
er snyrtileg.  Góð íbúð á afar eftirsóttum
stað í vesturbænum. Verð 18,2 milljónir

VESTURVALLAGATA - FALLEG
Falleg og rúmgóð 65,4 fm 2ja herb. íbúð á
4. hæð. Íbúðin er afar snyrtileg með nýleg-
um gólfefnum. Frábært útsýni. Stórt eld-
hús. Björt stofa með útgengi á rúmgóðar
svalir sem snúa til suðurs. Baðherbergið
er rúmg. Björt og rúmgóð eign með ein-

stöku útsýni á afar eftirsóttum stað í vesturbæ Reykjavíkur. Verð 15,9 m.

Fr
um

TJARNARSTÍGUR - SÉRH. Á SELTJ.
Erum með í sölu fallega efri sérhæð ásamt
bílskúr á eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi.
Hæðin er björt og opin. 4 svefnherb. eru í
íbúðinni. Baðherbergi er nýlega standsett.
Stofa, borðstofa og eldhús í alrými, dökkt

parket á gólfum.  Eldhús með nýlegri og fallegri viðarinnréttingu, vönduð tæki.
Flísalagðar svalir með góðu útsýni. Stutt er í alla þjónustu. Verð 31,9 m. 

ÁLFKONUHVARF - 4RA HERB.
Stórglæsileg 120 fm 4ja herb. íbúð í fallegu
fjölbýli, með sérinng. af svölum og stæði í
bílsk. Stofa og borðst. með parketi á gólfi.
Rúmg. svalir. Eldhúsið með flísum á gólfi,
vönduðum innréttingum og eldhústækjum
,háfur yfir eldavél. Stór og fallegt baðherb.

Þrjú stór og björt parketlögð sv.herb. með skápum. Þv.hús í íbúð. Verð 30,5 millj.

FUNALIND-ÚTSÝNI
Rúmg. 3ja herb. íbúð með góðu útsýni á
efstu hæð í 4ra hæða fjölbýli. Parket er á
flestum gólfum nema baði og þv.h. Hol með
fataskáp. 2 sv.herb. með góðu úts. og fatask.
Bað er flísalagt. Stofa og borðst. í alrými. Út-
g. á sv. frá stofu. Eldh. er með eldhúskr., fal-

leg viðarinnrétt. Innaf eldhúsi er sérþv.h. Lóð með leiktækjum. Verð 21,5 millj.

HÖRGSHOLT - 2JA HERBERGJA
Björt 2ja herb. íbúð á jarðh. alls 57,3 fm í
húsi byggðu 1993  við Hörgsholt í Hf. Hol
með fatask. Stofa, eldhús og borðst. í opnu
rými. Ljóst parket á gólfum. Útfrá stofu er
gengið útá rúmg. viðarverönd. Eldh. með

fallegri innr. Sv.herb. með fatask., parket á gólfi. Baðherb. er rúmg., flísal. hólf í
gólf með baðkari,tengi fyrir þv.v. Rúmg. geymsla með glugga. Verð 13,7 millj.

Arkitekt: Kristín Guðmundsdóttir
SEGIR FRÁ VERKI SÍNU

Arinn sem er líka skjávarpi
KRISTÍN GUÐMUNDSDÓTTIR HANNAÐI MJÖG SKEMMTILEGAN ARIN Í HÚSI Í GARÐABÆNUM. HÚN ÁKVAÐ AÐ SAM-
EINA TÆKNIÁHUGA HEIMILISFÓLKS VIÐ NOTALEGHEIT ARINELDS.

„Ég valdi arininn því hann er skemmtileg hugmynd og öðruvísi
að sýna en þetta hefðbundna baðherbergja- og eldhúsinnlit,“
segir Kristín Guðmundsdóttir innanhúsarkitekt aðspurð um
skemmtilegt verk eftir sig.
Breytingin á arninum var hluti af allsherjar yfirferð sem Kristín
gerði á húsi í Garðabænum. Frá arninum geislar ekki einungis
hlýju heldur einnig ýmiss konar myndum. „Arinninn var í mjög
gamaldags útfærslu fyrir en ég vildi gera heimilið dálítið nú-
tímalegra. Fjölskyldufaðirinn er tölvutækjakarl og síðan eru tveir
unglingsstrákar á heimilinu sem pæla mikið í græjum. Það kom
aldrei annað til greina en að hafa eitthvað geðveikt sjónvarp og
það endaði á því að arinninn varð líka að skjávarpa.“
Uppbygging og litir eru mjög stílhreinir. Arinninn er málaður
með hvítri, mattri málningu svo að skjámyndin komi vel út. Síð-
an liggur svört granítplata þvert yfir neðri hluta hans en efri
hlutinn samanstendur af gifsplötum á stálgrind og þaðan kem-
ur lýsing bæði til hliðanna og undir. 
„Þetta er mjög skemmtileg samsetning, fólk getur notið hlýjunnar frá arninum um leið og það horfir á risastórt sjón-
varp,“ segir Kristín sem hefur í mörgu að snúast en fyrir utan að hanna heimili sér hún um fyrirtæki, ímynd þeirra og
útlit. Hægt er að sjá verk Kristínar á heimasíðunni www.innark.is.

Nýi arinninn er
einnig skjávarpi.

Teikning af hönnuninni.

Yfir neðri hluta
arinsins liggur
granítplata.

Arinninn var
gamaldags fyrir
breytingar.
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•  Fjölskylduvænar 3-5 herbergja íbúðir í hinu nýja Norðlingaholti

•  Í Norðlingaholti verður m.a. nýr grunnskóli, leikskóli og verslunarmiðstöð.

•  Örstutt er í frábær útivistarsvæði eins og Heiðmörk, Rauðavatn og Elliðavatn.

•  Lyftuhús með bílastæði í bílgeymslu fyrir flestar íbúðir.

•  Allar innréttingar og tæki af vandaðri gerð frá HTH og AEG.

•  Sér inngangur í allar íbúðir.

•  Sér timburverönd fylgir öllum íbúðum á jarðhæð.

•  Mjög rúmgóðar og skjólsælar útsýnissvalir á efstu hæð

•  Afhending í júlí 2006.

•  Sjá nánar á www.tgverk.is

HEL
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4RA HERB

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

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

3JA HERB.

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

KRÍUHÓLAR MEÐ BÍLSKÚR.
Góð 3ja herbergja 80 fm íbúð á 5. hæð
með 25 fm bílskúr alls ca 105 fm. Tvö her-
bergi mðe skápum. Björt stofa með parketi
og vestur svölum. Eldhús með upprunan-
legri innréttingu. Þvottavél og ísskápur get-
ur fylgt. Verð 16,4 m.  

HRAUNBÆR - 3JA HERB.
Vorum að fá í sölu vel skipulagða 88 fm

3ja herbergja íbúð á 2.hæð í fimm íbúða
stigagangi. Íbúðinni fylgir hlutdeild í íbúðar-
herbergi sem er í útleigu. Möguleiki á stutt-
um afhendingartíma. V. 15,7 m. 

LANDIÐ

KLAPPARSTÍG - MEÐ BÍL-
SKÚR - REYKJANESBÆ Glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæðum 118 fm
og sérstæðum bílskúr 30 fm alls 148 fm í
hjarta bæjarins. Á neðri hæðinni er gesta
wc. borðstofa, stofa, eldhús, þvottahús og
geymsla. Á efri hæðinni er tvö svefnherbergi
annað með suður svölum, baðherbergi með
sturtuklefa og hol/alrými. Bílskúrinn er útbú-
in að hluta sem herbergi og geymsla.
SKIPTI Á GÓÐRI EIGN Í REYKJAVÍK EÐA
KÓPAVOGI. V: 25,5 m (2436)  

EINB - RAÐ- OG PARHÚS

HRAUNBRÚN - HAFNARFIRÐI
- LAUST Glæsilegt einbýlishús á tveim-
ur hæðum með aukaíbúð í kjallara með
sérinngang. Á hæðinni eru 4. svefnherbergi
stofa, sjónvarpsherbergi, eldhús, salerni.
Góður bílskúr. Garðurinn er gróin og vel
hirtur með góðum palli. Þetta er eign sem
vert er að skoða. V. 46,5 m 

LITLABÆJARVÖR - ÁLFTA-
NESI NÝTT 208 FM EINBÝLISHÚS
MEÐ TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR. HÚSIÐ
STENDUR Á SJÁVARLÓÐ. Gert er ráð
fyrir 4. svefnherbergjum, tveimur baðher-
bergjum. stofu, borðstofu og studíoeldhúsi
. Verönd út frá stofu. Húsið verður afhent
tilbúið til innréttinga. Verð 43,0 m. 

LANGAFIT - GARÐABÆ
198 fm parhús á tveimur hæðum, ásamt

34 fm bílskúr. Stórar stofur, fjögur svefn-
herbergi og sólstofa. Húsið er steinað og
klætt að utan með liggjandi álklæðningu.
Verð 38,3 m 

HÆÐIR

HJALLABREKKA MEÐ SÉR-
INNGANG. Glæsileg 116 fm hæð með
sérinngang frá Lyngbrekku og góðri suður
verönd. Stórt svefnherbergi með skápum,
tvö góð barnaherbergi. Tvær samliggjandi
stofur. Gott eldhús með borðkrók. Flísalagt
baðherbergi með innréttingu og baðkari.
Þvottahús innan íbúðar. Verð 21,9 m. 

FELLSMÚLI
Góð ca 74 fm íbúð í kjallara. Húsið er allt

nýklætt að utan, nýir gluggar og gler. Íbúð-
in er stofa og tvö herbergi með dúkflísum á
gólfi. Eldhús dúkflísar á gólfi, innréting og
borðkrókur. Baðherbergi með flísum upp á
miðja veggi og baðkari. Í sameign er
þvottahús, hjóla og vagnageymsla. Verð
15,5 m. 

2JA HERB.

DALSEL MEÐ STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU. Mikið endurnýjuð 76,7 fm
íbúð með stæði í bílageymslu. Íbúðin er ný
standsett, ný eldhús innrétting, ný tæki í
eldhúsi, keramik helluborð og blástursofn,
nýtt parket á gólfum og nýjar hurðir. Bað-
herbergi er flísalagt með baðkari, innrétt-
ingu og tengi fyrir þvottavél. Íbúðin er til af-
hendingar við kaupsamning. Verð 15,4 m. 

ENGIHJALLI - 2JA HERB.
62,2 fm 2ja herbergja íbúð á annari hæð í
lyftuhúsi við Engihjalla. Hol og stofa með
plastparketi, Baðherbergi með nýlegri inn-
réttingu og dúk á gólfi og veggjum, Hjóna-
herb með útgengi á Stórar vestur svalir,
Eldhús með kork á gólfi og borðkrók. Út-
gengt er úr stofu út á vestur svalir. Verð.
12,3 m 

SUMARBÚSTAÐIR

STAPINN - SNÆFELLSNES
Vorum að fá í sölu mjög vel staðsett heils-

ás sumarhús á Stapa. Húsið er um 50 fm
með verönd og heitum potti. V. 8,9 m. 

FYRIRTÆKI
DAGSÖLUTURN - GRILL.
Höfum fengið til sölumeðferðar rekstur á

dagsöluturni á svæði 108 í Reykjavík. Góð
og stöðug velta. Getur tekið 20 manns í
sæti. Opnunartími er frá kl. 8.00 til 18.00.
virka daga. Góður leigusamningur um hús-
næðið. Allar náari upplýsingar á skrifstofu
Lyngvíkur.   

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 4. 3ja herbergja og
12. 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 24.500.000

ÞORLÁKSGEISLI - ÞORLÁKSGEISLI - 
NÝBYGGING NÝBYGGING 

BRÆÐRABORGARSTÍGUR
Falleg ný uppgerð 119 fm þriggja her-
bergja íbúð á tveimur hæðum í virðulegu
steinhúsi við Bræðraborgarstíg. Nánast allt
nýtt í íbúðinni sem verður til afhendingar í
desember n.k.. V. 29,9 m. 

LANGAMÝRI - GARÐABÆ
Um er að ræða mjög fallgt og vel staðsett

214,5 fm einbýlishús á einni hæð, með
innbyggðum 37 fm bílskúr. Í húsinu eru
tvær stofur, þrjú svefnherbergi, baðher-
bergi með nuddbaðkari og sturtuklefa,
gesta snyrting, eldhús og þvottaherbergi. Húsið er innst í botnlanga, mjög stutt í
skóla og aðra þjónustu. V. 49,5 m.

MIÐTÚN - EINBÝLISHÚS MEÐ BÍLSKÚR.
Einbýlishús á tveimur hæðum auk kjallara.
Í kjallaranum er góð 2ja herbergja íbúð
með sérinngang. Húsið hefur verið tekið í
gegn og endurnýjað svo sem baðherbergi,
gólfefni raflagnir, vatnslagnir og frárennsl-
islagnir auk annars. Húsið er laust við
kaupsamning. Verð 29,9 m. 

HAGAMELUR - 2JA HERBERGJA
Um er að ræða fallega og bjarta ca 70 fm
íbúð. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, eldhús
með borðkrók, baðherbergi, stofu og
svefnherbergi. Gólfefni eru flísar og park-
et.Verð. 15,9 m 

ÞRASTARHÖFÐI - MEÐ BÍLAGEYMSLU.
Glæsileg ný 5. herb. íbúð 129,2 fm með 4
rúmgóðum svefnherbergjum á jarðhæð
með sérafnotarétt af garði og stæði í bíla-
geymslu. Íbúðin afhendist fullbúin án gólf-
efna nema baðherbergi og þvottaherbergi
er flisalagt. Allar nánri upplýsingar á skrif-
stofu Lyngvík S: 588-9490. Verð 27,5 m.

ÁLFKONUHVARF
Vorum að fá í sölu 5 stk 3ja herbergja íbúðir með og án
stæðis í bílageymslu. Íbúðirnar verða afhentar fullbúnar
án gólfefna nema baðherbergi verður með flísalagt gólf
og veggi upp í ca 2,10 m. hæð. Þvottahús verður með
flísalögðu gólfi. Húsið verður fullbúið að utan, lóð frá-
gengin og bílastæði malbikuð. Stærð íbúða er 104,5 til
107,2 fm. Verð frá 23,8 m til 24,9 M. Íbúðirnar verða til
afhendingar í mars 2006. Allar nánari upplýsingar á
skrifstofu Lyngvík fasteignasölu sími. 588-9490 

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

Neshamrar fallegt einbýli á
frábærum útsýnisstað í Graf-
arvogi. Mjög vel skipulagt og fallegt

210,7 fm einbýlishús með innbyggum bíl-

skúr á góðum stað í lokuðum botnlanga í

Grafarvogi. Húsið stendur á jaðarlóð

með fallegu útsýni. Vandað hús með fal-

legum garði með miklum gróði, góðum

timburveröndum, heitum potti. Eign á ró-

legum stað þar sem allt hefur verið klárað

á vandaðan hátt.

Álftamýri . Góð 74 fm 3ja her-
bergja íbúð á 1. hæð. 

Falllegt hús.Tvö svefnherbergi með parketi.

Gott sameiginlegt þvottahúsi með góðum

tækjum. Nýlega búið að mála stigagang og

skipta um teppi. Verð 16.6 millj 

Hæðir

Nökkvavogur aðalhæð ásamt
góðum bílskúr. Mjög falleg 94 fm

hæð ásamt 32 fm bílskúr í fallegu húsi í lok-

uðum botnlanga á þessum frábæra stað.

Stofa og borðstofa. Fjögur herbergi. Góður

garður. Allt umhverfi mjög snyrtilegt, hellu-

lögð innkeyrsla. Stutt í skóla og framhalds-

skóla. LAUS STRAX. Verð 25,5 millj.

Vesturholt / Hafnafirði, Frá-
bær vönduð neðri sérhæð í
góðu tvíbýlishúsi innst í botn-
langa. 
Forstofa 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. Barnaher-

bergi gott parketlagt. Hjónaherbergi 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.

3ja herb.

Reyrengi 
Mjög björt og smekkleg 3ja herbergja
íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svöl-
um, opið sér bílskýli. Gott hjónaher-
bergi. Opið eldhús. Opið svæði er aftan
húsið. Fallegt útsýni er úr stofu og frá
svölum. Stutt í leikskóla - skóla - fram-
haldsskóla- Golfvöll - Egilshöllina og
alla þjónustu í Spönginni. Verð 17,9
millj.

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. 

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

2ja herb.

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 nýjum tækjum. Baðherbergi
endurnýjað, flísað í hólf og gólf með sturtu
og tengi fyrir þvottavél. Svefnherbergi rúm-
gott með góðum skápum. Húsið er klætt
að utan og sameign snyrtileg. 

Fyrirtæki  
Hársnyrtistofa í fullum rekstri
vel staðsett og með stóran
fastan kúnnahóp. 3 stólar eru í

notkun en möguleiki er að bæta við. Stofan

hefur verið rekin í tæp 20 ár og er nýbúið að

endurnýja hana að miklu leyti. Einstakt

tækifæri til að hefja rekstur sem byggir á

traustum góðum grunni. Upplýsingar um

rekstrarafkomu liggja fyrir. Upplýsingar

veitir Atli í síma 899-1178 eða atli

Gengið er inní flísalagt 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. Hjónaherbergi er rúm-

gott með parketi á gólfi. Baðherbergi með baðkari, flísað í
hólf og gólf ásamt vandaðri innréttingu. Geymsla í sameing
fylgir íbúðinni. Laus strax. Verð 20,4milj

EIGN VIKUNNAR

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

Vegna mikillar sölu

vantar okkur allar

tegundir 

eigna á skrá!

Lækkað verð!

Glæsileg 3ja herbergja eign á einum eftir-
sóttasta stað í Grafarholtinu. Íbúðin er 78,6 fm með um 25 fm einkalóð.  
Íbúðin er sérlega vel skipulögð, björt, opin og með vönduðum innrétting-
um. Allar innréttingar sérsmíðaðar.  Samliggjandi stofa og eldhús. Gengið 
er út um eldhús í stóran garð með nýjum leiktækjum. Þvottaherbergi með 
sérsmíðuðum skáp og hillum. Baðherbergi er flísalagt hólf í gólf með 
baðkari.  Rúmgóð flísalögð geymsla. Glæsilegt útsýni. Verð 19,3 millj.

F
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m

HÁTÚN 6A
SÍMI 5 12 12 12 - Netfang: foss@foss.is
FAX 5 12 12 13 - Bragi Björnsson, lögmaður

MARÍUBAUGUR
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OPIÐ HÚS - TJARNARSTÍGUR 1, 170 SELTJ.

HÁTÚN 6A
SÍMI 5 12 12 12 - Netfang: foss@foss.is
FAX 5 12 12 13 - Bragi Björnsson, lögmaður

Opið hús í DAG frá kl 17-20

TJARNARSTÍGUR, 170 SELTJARNARNES. EFRI SÉRHÆÐ, Opið hús í DAG 

frá kl 17-20.  Um er að ræða fallega efri sérhæð ásamt bílskúr á eftirsóttum 
stað við Tjarnarstíg Á Seltjarnarnesi. Hæðin er sérlega björt og opin. Fjögur 
svefnherbergi eru í íbúðinni.  Baðherbergi er nýlega standsett með tengi 
fyrir þvottavél.  Stofa, borðstofa og eldhús í alrými, dökkt parket á gólfum.  
Eldhús með nýlegri og fallegri viðarinnréttingu, vönduð tæki. Flísalagðar 
svalir með góðu útsýni. Stutt er í alla þjónustu. Verð 31,9 millj. 

Óskar og Laufey taka vel á móti væntanlegum kaupendum í dag frá kl. 17-20.
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GRÆNAKINN. Vorum að fá í einka-
sölu mjög góða risíbúð í tvíbýli á
þessum eftirsótta stað. Mjög góð og
vel skipulögð, 3ja herb. íbúð í þessu
vinsæla hverfi.  Parket á gólfum.
Verð 17,9 millj.

BURKNAVELLIR. Nýkomin í einka-
sölu glæsileg og rúmgóð “penthou-
se“ íbúð í fallegu og klæddu fjölbýli
á Völlunum. Íbúðin er alls 135 fm.
auk stæðis í upphitaðri bíl-
geymslu. Glæsilegar innréttingar,
gegnheilt parket á gólfum, 4 góð
svefnherbergi. Tvennar svalir. “Ein-
staklega falleg eign sem vert er að
skoða“ Verð kr. 33,5 millj. 

MÝRARGATA, HF. Nýkomin í
einkas. mjög falleg og mikið endur-
nýjuð sérhæð ásamt sérstæðum bíl-
skúr á góðum stað miðsvæðis í
Hafnarfirði. Nýtt parket á gólfum,
eldhúsið allt nýendurnýjað og einnig
baðherbergi. þrjú svefnherbergi.
Verð kr. 28,4 millj. 

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 bílsk. notaður sem stórt
herb. með baðherb., kjörið fyrir
unglinginn eða í útleigu. Íbúðin er í
fínu standi og vel skipulögð, eldhús
m.a. rúmgott. Verð 18,5 millj. 

Einbýli, rað- og parhús

HOLTSBÚÐ, GARÐABÆ.Nýkomin í
einkasölu mjög gott og vel staðsett
tvílyft einbýli í Garðabænum. Húsið er
alls 294 fm., þ.m.t. innb. 47 fm. bíl-
skúr. Einstaklega góð staðsetning.
Möguleiki á því að hafa tvær íbúðir.
Óskað er eftir tilboðum í eignina. 

HRAUNBRÚN - FRÁBÆR
STAÐSETNING.Mjög gott 204
fm. tvílyft einbýli, þ.m.t. innb. bíl-
skúr, á þessum vinsæla og fallega
stað í Hafnarfirði. Mjög gott
skipulag, möguleiki á séríbúð á
neðri hæð. Húsið stendur við jað-
ar Víðistaðatúnsins og stutt er í
skóla. Verð 46,5 millj.

VÍÐIÁS, GARÐABÆ. Vorum að fá
fallegt hús með skemmtilega hönn-
un á þessum eftirsótta stað í nýju
hverfi Garðbæinga. Húsið er ekki
fullbúið og býður því nýjum eigend-
um upp á mikla möguleika með
endanlegan frágang innréttinga o.fl.
Stórglæsileg, afgirt timburverönd
með heitum potti, hátalarar í þak-
skeggi. Gegnheilt Mahóní í glugg-
um og útihurðum. Verð: Tilboð.

HEIÐVANGUR. Vorum að fá í sölu lít-
ið en afar huggulegt einbýli í Norður-
bænum. Húsið er alls 150 fm með bíl-
skúr og er umlukið mjög fallegum trjá-
garði. Frábær staðsetn. í botnl. þar
sem er stutt í skóla og leikskóla. Afar
barnvænt umhverfi. Verð 37,5 millj. 

LÆKJARKINN. Nýk. í sölu mjög fal-
legt og vel staðsett einbýli, kjallari,
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. Möguleiki að
hafa tvær íbúðir í húsinu. Verð 37 millj. 

NORÐURVANGUR, HF. Vorum að
fá í sölu mjög gott raðhús á einni hæð
í Norðurbænum, eitt af þessum sívin-
sælu! Afar vel með farið hús. Húsið er
177 fm með bílskúr og hefur verið vel
við haldið alla tíð. Nýlegt gler á fram-
hlið. Gott skipulag, 4 góð herb. og
rúmgott eldhús. Þetta er hús sem er
þess virði að skoða! Verð 37 millj. 

HÖRGSHOLT. Vorum að fá í einka-
sölu gullfallegt parhús á einni hæð.
Húsið er alls 190 fm, þar af er bílskúr
28. Afar skemmtileg hönnun er á hús-
inu og m.a. er hátt til lofts í nánast öll-
um rýmum. Parket og flísar eru á öll-
um gólfum. Svefnherbergin eru 4 og
eldhús mjög rúmgott. Falleg og rækt-
uð lóð sem er auðveld í viðhaldi. Hús-
inu hefur ávallt verið haldið vel við og
lítur mjög vel út. Verð 38,5 millj. 

VESTURGATA. Nýkomið í einkasölu
glæsilegt 149 fm. tvílyft einbýli á góð-
um stað í vesturbænum, Hafnarfirði.
Húsið er mjög glæsilegt í alla staði og
hefur verið „nostrað“ við húsið jafnt að
utan sem að innan. Glæsilegar innrétt-
ingar og gólfefni. Verð kr. 35 millj. 

AUSTURGATA - GOTT ELDRA
EINBÝLI Í HJARTA HAFNAR-
FJARÐAR.Húsið er kjallari, hæð og
ris, mikið endurnýjað, jafn að utan
sem að innan. Fallegar upprunalegar
gólffjalir á aðalhæð. Þrjú herbergi í
risi. Stór og góður sólpallur til suður
ásamt fallegri lóð í hrauninu. Glæsi-
leg eldra hús á þessum vinsæla
stað sem vert er að skoða.

Hæðir

HVERFISGATA, HF..Nýkomin í
einkas. glæsileg hæð auk ris og
bílskúrs miðsvæðis í Hafnarfirði.
Sérinngangur. Hæðin er alls 180 fm.
auk 30 fm. bílskúrs. Mikið endurnýj-
uð eign sem býður upp á mikla
möguleika. Verð kr. 29,7 millj 

VESTURVANGUR. Vorum að fá í
einkasölu vel hannað einbýli 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 barn-
vænt. Verð 56 millj. 

4-5 herb.

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.

MIÐVANGUR. Nýkomin 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. 23,9 millj. 

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

3ja herb.

SÓLHEIMAR - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI. Íbúð á efstu hæð á þessum
frábæra stað í Reykjavík. Parket og
flísar á öllum gólfum. Íbúðin er 85,2
fm og henni fylgja tvær geymslur.
Nýlegt baðherbergi. Húsvörður. Verð
kr. 23.000.000,-.

BURKNAVELLIR. Erum með í sölu
stórglæsilega, 87 fm íbúð á jarðhæð
í klæddu lyftufjölbýli á Völlunum.
Sérinngangur og sérgarður. Vandað-
ar 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. 

ÁLFHOLT. Nýkomin í einkasölu vel
skipulögð 93 fm íbúð á 3ju hæð í
góðu fjölbýli á nýja Holtinu. Íbúðin er
mjög björt og rúmgóð. Herbergi eru
stór og þvottahús er í íbúð. Suður-
svalir með frábæru útsýni. Verð 18
millj. 

FLATAHRAUN. Nýkomin í einka-
sölu björt og falleg íbúð á 3ju hæð í
góðu fjölbýli. Mjög góð íbúð, rúmgóð
stofa, þvottaherbergi í íbúð, suður
svalir og fallegt útsýni. Parket og flís-
ar á gólfum. Fjölbýlið klætt að utan
að mestu leyti með áli. Verð 17 millj. 

HÖRGSHOLT. Vorum að fá í einka-
sölu rúmgóða 3ja herb. íbúð á efstu
hæð á Holtinu. Íbúðin er 99 fm með
stórum herbergjum og þvottahúsi í
íbúð. Húsið er í góðu ástandi og ör-
stutt er í skóla og verslun. Gott út-
sýni er úr íbúðinni til suðurs. Verð
17,5 millj. 

BREIÐVANGUR. Vorum að fá í
einkasölu rúmgóða og mikið endur-
nýjaða 3ja herb. íbúð í Norðurbæn-
um. Falleg og vönduð gólfefni,
gegnheilt parket á stofu, náttúru-
steinn eldhúsi og holi, baðherbergi
endurnýjað og nýjar hurðar. Rúmgott
þvottahús í íbúð. Fjölbýlið í góðu
standi að utan. Stutt í skóla og alla
þjónustu. Verð 16,9 millj. 

BURKNAVELLIR. Vorum að fá í
einkasölu mjög fallega íbúð á 2.
hæð í klæddu fjölbýli á Völlunum.
Eignin er alls 88 fm, 3ja herb. og
skemmtilega hönnuð. Sérinn-
gangur af svölum sem eru lokaðar
með öryggisgleri. Glæsilegar inn-
réttingar úr kirsuberi. Verð 18,9
millj. 

HOLTSGATA. Vorum að fá í
einkasölu 65 fm, 3ja herb. risíbúð
á góðum stað í göngufæri við
daglega þjónustu, m.a. miðbæinn.
Íbúðin hefur verið endurnýjuð
talsvert, m.a. eldhús og bað.
Skipulag er mjög gott og íbúðin er
ekki mikið undir súð. Hús að utan
virtist í fínu lagi sem og gler og
gluggar. Góð íbúð fyrir unga fólk-
ið. Verð 15 millj. 

GARÐHÚS, GRAFARVOGI.Ný-
komið í einkas. góð 108 fm. 4ra
herb. íbúð með sérinngangi í
góðu fjölbýli, ásamt 26 fm. bíl-
skúr. Parket og flísar á gólfum.
Verð kr. 24,8 millj. 

Hjallabraut-eldri borgarar.

Vorum að fá í einkasölu fallega og vel með farna íbúð í þessu vinsæla
þjónustuhúsi eldri borgara. Íbúðin er 79 fm, björt og afar vel um gengin.
Er í dag 2ja herb. en auðvelt að hafa 3ja herb. ef vill. Verð 24,5 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. 57 millj. 

Klukkuberg.

Nýkomið í einkas. einstaklega glæsilegt og rúmgott einbýli á einum
besta útsýnisstað í Hafnarfirði. Húsið er alls 444 fm. með tveim sam-
þykktum íbúðum. Gegnheilt parket og fallegar flísar á gólfum, fallegar
innréttingar. Óskað er eftir tilboðum í húsið. Allar nánari uppl. á
www.fasteignastofan.is. 

Í smíðum

ESKIVELLIR - BÍLSKÝLI. Í
sölu nýjar og glæsilegar 3ja, 4ra
og 5. herb. íbúðir í nýju og vönd-
uðu lyftufjölbýli á Völlunum í
Hafnarfirði. Íbúðirnar eru frá 80
fm. og upp í 142 fm. Glæsilegur
frágangur, m.a. hornbaðkar á
baðherbergi. Fyrsta flokks inn-
réttingar frá Modulla. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna
en þó með flísum á baðherbergi
og þvottahúsi. Hús verður klætt
að utan og því viðhaldslítið í
nánustu framtíð. Lóð skilast full-
frágengin. Nánari uppl.veita sölu-
menn Fasteignastofunnar. 

KIRKJUVELLIR. Í smíðum
mjög gott 6 hæða lyftufjölbýli á
góðum stað á Völlunum, Hafnar-
firði. 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.
Vandaðar innréttingar og tæki.
Mjög traustur verktaki. Afhend-
ing sept. - okt. 2006. Allar nánari
uppl. og teikn. á skrifst. Fast-
eignastofunnar. Verð frá 16,7 m. 

ESKIVELLIR 7: Erum með í
sölu stórglæsilegt lyftufjölbýli á
Völlunum í Hafnarfirði. Alls 37
íbúðir ásamt 26 stæðum í bíl-
akjallara. Afar vandaður frá-
gangur, m.a. opnanlegt öryggis-
gler fyrir svölum. Sérinngangur af
svölum. 
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. 

AKURVELLIR. Nýkomið í sölu
fallegt 6 íbúða fjölbýli á Völlunum
með einni 3ja herb. íbúð, 1 4ra
herb. íbúð og 4 5 herb. íbúðum.
Allar íbúðir eru með sérinn-
gangi. Íbúðirnar skilast fullbúnar
án gólfefna, vandaðar innrétting-
ar og fullbúið að utan. Mjög rúm-
góðar íbúðir, frá 109 fm. - 152

fm. Verð frá kr. 23,8 millj. 

Fr
um
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Það getur verið freistandi að
kaupa sér ósamþykkta íbúð
og þá aðallega þegar litið er
á verðið. Hins vegar þarf að
huga að mörgu áður en fjár-
fest er í ósamþykktri íbúð.

Ósamþykktar íbúðir eru oftast
ódýrari en samþykktar íbúðir.
Fyrir því geta verið mismunandi
ástæður og er það Fasteignamat
ríkisins sem leggur mat á íbúðina.
Íbúðir geta verið ósamþykktar
vegna lofthæðar, vegna skipu-
lagsmála, of smárra glugga, út-
ganga sem ekki eru samkvæmt
stöðlum fyrir brunavarnir eða
vegna annarra þátta sem snúa að

eigninni. Ef deiliskipulag gerir
ráð fyrir tveimur íbúðum í húsi þá
fæst þriðja íbúðin ekki samþykkt
sé henni bætt við. Því er nauðsyn-
legt að vera upplýstur um hvaða
þáttur það er sem gerir íbúðina
ósamþykkta.

Samþykkt íbúð uppfyllir staðla
sem segja til um hvaða húsnæði
geti talist sem íbúð. Ef eignin upp-
fyllir ekki eitthvað af þessum
stöðlum, reglugerðum eða kröf-
um þá fæst hún ekki staðfest sem
híbýli. Sé eign ekki staðfest sem
híbýli þá fellur hún í aðra og oft-
ast lakari flokka í tryggingum og
ber með sér hærri kostnað í opin-
berum gjöldum. 

Brunabótamat á ósamþykkt-
um íbúðum er oft mun lægra en á

samþykktum, sérstaklega ef
íbúðarhúsin eru gömul. Bruna-
bótamat og lánsupphæð haldast
alltaf í hendur. Lágt brunabóta-
mat kallar því á lægra lán. Íbúða-
lánasjóður hefur það fyrir reglu
að lána ekki fyrir ósamþykktum
íbúðum þar sem sjóðurinn lánar
ekki fyrir íbúðum sem eru ekki
íbúðir í eðli sínu. 

Bankarnir lána hins vegar
fyrir ósamþykktum íbúðum en
gera það miðað við brunabóta-

matið. Einnig eru lánin oft á
hærri vöxtum en ef um sam-
þykktar íbúðir er að ræða.

Hvert dæmi þarf að skoða sér-
staklega með tilliti til kosta og
galla. Mikilvægast er að kanna
hvers vegna íbúðin er ósamþykkt,
hvort það snýr að íbúðinni sjálfri
eða skipulagsástæðum, athuga
brunabótamatið og tryggingamál-
in vel áður en skrifað er undir
kaupsamning. Lágt verð er ekki
alltaf happafengur.

Ósamflykkt íbú› e›a samflykkt?

Þeir sem hyggja á kaup á ósamþykktri íbúð þurfa að vera vel meðvitaðir um það hvers vegna íbúðin er ekki samþykkt.
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W W W . H U S A L I N D . I S

OPIÐ HÚS Í KVÖLD KL. 20:00-21:00 

NÚPALIND 4 – 3JA HERBERGJA – NÝTT 
Mjög falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 86,6 fm íbúð þar af 4,9 fm geymsla á góðum stað í
Kópavogi. Rúmgóð svefnherbergi með innbyggðum skápum. Parket á gólfi. Baðherbergi er flísa-
lagt í hólf og gólf. Þvottahús innaf íbúð. Svalir snúa í suðurátt. Getur verið laus 10. desember.
Ásett verð 20,9 millj.

NÝTT

FURUGRUND – 3JA HERBERGJA NÝTT
Hlýleg og falleg 71,1 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Rúmgóð stofa með parketi. Eld-
húsinnrétting er upprunaleg og snyrtileg. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Gott skápapláss
er í íbúðinni. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni. Fallegt útsýni. Svalir snúa í austur og suður.
Ásett verð 16,9

MÁVAHLÍÐ – RISÍBÚÐ 
Falleg og björt 3ja herbergja risíbúð. Kvistgluggar og velux þakgluggar eru í íbúðinni. Parket á
öllum gólfum nema á baðherbergi en þar eru flísar. Rúmgott baðherbergi með baðkari og sturtu-
aðstöðu, gluggi. Þak og þakrennur endurnýjaðar. Stutt í skóla; MH, Versló, Kennó, HR og alla
þjónustu. Verð: 11,5 millj. 

HRAUNTUNGA – RAÐHÚS, BÍLSK.
Vel staðsett 2ja hæða 214,3 fm endaraðhús
þar af er 27,2 fm bílskúr með fallegu útsýni í
Suðurhlíðum Kópavogs. Vel hannað Sigvalda-
hús. Eigninni hefur verið vel við haldið. Úr
stofu er útgengt út á ca. 60 fm svalir í suður.
Fjögur svefnherbergi og tvo baðherbergi eru í
húsinu. Rafmagn endurnýjað og yfirfarið. Að
hluta til nýir ofnar í húsinu. Verð 39,9 millj.

HVASSALEITI-ÚTGENGT Í GARÐ
Falleg og björt 2ja herbergja 77,7 fm íbúð í
kjallara/jarðhæð miðsvæðis í Reykjavík. Út-
gengt er út í garð frá stofu. Rúmgóð stofa og
herbergi með góðu skápaplássi, parket á
gólfi. Baðherbergi með baðkari og sturtuað-
stöðu, flísalagt. Sér þvottahús er inn í íbúð-
inni, einnig er þvottahús í sameign. Nýtt gler í
gluggum bílastæðamegin í íbúð.Verð 16,9
millj.

HLÍÐARVEGUR - BÍLSKÚR 
Mikið endurnýjuð 3ja herbergja 87,7 útsýnisí-
búð á 2. hæð (efstu) þar af 21,8 fm bílskúr í
Suðurhlíðum Kópavogs. ath. ca. 8 fm geymsla
er ekki inn í fermetrafjölda íbúðar. Ljóst park-
et og innréttingar í íbúðinni. Mikið útsýni yfir
Fífuhvamminn. Stórar suðursvalir. Íbúðin get-
ur verið laus fljótlega. Fallegur suðurgarður.
Verð 20,7 millj. 

TRÖLLABORGIR – RAÐHÚS 
Bjart og snyrtilegt 167,2 fm endaraðhús þar
af er 25,9 fm innb. bílskúr á góðum og róleg-
um stað í Grafarvogi. Fallegt sjávar- og fjalla-
útsýni. Garður og svalir snúa í austur-suður. Í
húsinu eru 3 svefnherbergi og tvö baðher-
bergi. Eldhús er með hvítri L-innréttingu. Ol-
íuborið gegnheilt stafaparket. Stutt í alla
þjónustu, verslanir og skóla. Tilboð óskast í
eignina.

BERGÞÓRUGATA – 2JA HERB.
Björt og snyrtileg 2ja herb. íbúð í kjallara,
íbúðin er á jarðhæð bakatil. Eldhús er flísa-
lagt með nýrri hvítri innréttingu, ískápur fylg-
ir. Flísar í forstofu og á baðherbergi. Stofan
er björt með parketi. Nýlega skipt um frá-
rennslislagnir, vatnslagnir og dren. Íbúð og
sameign er nýlega máluð. Laus strax Verð
14.9 millj.

SANDAVAÐ – ENDAÍBÚÐ
123,8 fm glæsileg 4- 5 herb. endaíbúð í fal-
legu lyftuhúsi. Gluggar í þrjár áttir. Eignin
skiptist í forstofu, stofu, eldhús, þrjú svefn-
herbergi, vinnuherbergi, baðherbergi,
þvottahús, bílastæði í lokaðri bílageymslu,
sérgeymslu, rúmgóðar svalir og sameign.
Fallegar eikarinnréttingar frá Brúnás, tengl-
ar fyrir síma og sjónvarp í öllum herbergjum.
Gólfefni fylgja ekki með. Ásett verð kr. 28,7
millj.

SÖRLASKJÓL – SÉRINNGANGUR 
70,1 fm mikið endurnýjuð íbúð á jarðhæð í
vesturbænum. Forstofa með flot/lökkuðu
gólfi. Mjög rúmgott svefnherbergi og stór
stofa. Parket á gólfum. Eldhúsið er mjög stórt
og með miklu og góðu skápaplássi, skápar
ná alveg upp í loft. Eign nálægt Háskóla Ís-
lands og með útivistarparadís við þröskuld-
inn. Verð kr. 16,9 millj.

SANDAVAÐ – 4RA HERBERGJA 
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á þriðju
hæð. Fermetrar 106,7 en þar af er 9,1 fm
geymsla í þessu nýja lyftuhúsi ásamt stæði
í bílskýli. Íbúðin afhendist fullfrágengin án
gólfefna og flísalagnar á baðherbergi. Í
þessari íbúð hefur verið steypt í plötuna fyr-
ir halógenlýsingu. Gott og vel skipulagt
hverfi sem er í hraðri uppbyggingu og með
góðu útsýni yfir Árbæinn og Heiðmörk. Til-
boð óskast.

KÁRSNESBRAUT - ÚTSÝNI 
Falleg 3ja herbergja 73,9 fm íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli. Mjög björt og velmeðfarin íbúð.
Ljóst parket á allri íbúðinni. Á baðherbergi eru
fallegar ljósar flísar á gólfi og veggjum, yfir-
byggðar svalir sem eru með gólfhita og park-
eti á gólfi, þvottahús og geymsla inn af eld-
húsi. Tilboð óskast í eignina.

FRAMNESVEGUR-RISÍBÚÐ
Einstaklega falleg og björt mikið endurnýjuð
37,4 fm risíbúð á góðum stað í Reykjavík.
Eldhús er opið við stofu. Risloft er yfir eld-
húsi. Baðherbergi flísalagt með náttúrustein,
innfelld blöndunartæki. Falleg lýsing er í
íbúðinni. Eign sem vert er að skoða. Tilboð
óskast í eignina. 

OPIÐ HÚS Í KL. 20-21

NÝLENDUGATA - VIÐ NORÐURSTÍG 
Falleg og björt 89,7 fm sérhæð og ris í hjarta
Reykjavíkur. Sérinngangur er inn í íbúðina.
Rúmgóð stofa. Slípaðar gólffjalir eru á öllum
gólfum. Eignin er laus strax. Ásett verð 19,9
millj.

REYNIHVAMMUR – EINBÝLISHÚS
Vel staðsett og fallegt einbýlishús á 2 hæð-
um, aukaíbúð á neðri hæð ásamt tveimur bíl-
skúrum, samtals 220 fm. Pallur og stórar
suður svalir. Fallega ræktaður garður. Mögu-
leiki á stækkun hússins yfir bílskúr. Íbúð á
jarðhæð er með sérinngangi. Ásett verð kr.
44,0 millj. 

TIL LEIGU – 21 SKRIFSTOFA
Nokkrar skrifstofur á Stórhöfða, 10 til 50 fm
hver. Innifalið í leigugjaldi er afnot af sameig-
inlegu rými í móttöku, afnot af fundarher-
bergi, eldhúsi og sameiginlegu salerni. Að
auki er innifalið í leigugjaldi rafmagn, hiti, ör-
yggisþjónusta, tryggingar og þrif á sameign.
Leiguverð frá 29.000 til 65.000 kr. Alls eru 21
skrifstofur til leigu, með eitt besta útsýni í
höfuðborginni. Leiguráðgjöf ehf. sími 554-
0400 og 898-9394 Barbara.

NÝBYGGING

NÝBYGGING

LAUS STRAX

SÉR INNG.

NÝTT
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traust
Viðskipti okkar snúast um...

Landssamtök fasteignasala

• Tryggja hag neytenda með  frjálsri samkeppni á milli fasteignasala.
• Auka menntun starfsfólks á fasteignasölum með viðurkenndum námsgráðum.
• Fella niður skylduaðild að Félagi fasteignasala svo fasteignasalar hafi frjálst val  
 um félagsaðild.
• Auka upplýsingagjöf til kaupenda og seljenda um fasteignaviðskipti. 
• Leggja áherslu á félagsstarf á landsbyggðinni jafnt sem á höfuðborgarsvæðinu.
• Efla tiltrú almennings á fasteignasölum með gegnsæjum verkferlum.
• Auka fagmennsku í fasteignasölu með skýrum gæðastöðlum. 

Landssamtök fasteignasala eru nýstofnuð samtök með 
skýr markmið:

Við teljum að fjölhæf þekking sé grundvöllur að vel heppnuðum viðskiptum.  Traust og 
áreiðanleg vinnubrögð vel menntaðs starfsfólks í umboði og á ábyrgð fasteignasala er 
það sem við stöndum fyrir.
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FLÉTTURIMI - 113 
108,9 fm • 3 herb. • Íbúð

Verð: TILBOÐ
TILBOÐ ÓSKAST FYRSTUR KEMUR FYRSTUR FÆR.
HÚSEIGN KYNNIR! Mjög góð 93,2 fm, 3ja herbergja íbúð
á þriðju og efstu hæð MIKIL LOFTHÆÐ ásamt 15,7 fm
stæði í lokaðri bílageymslu, samtals 108,9 fm. Forstofan: er
með parketi á gólfi og góðum sérsmíðuðum skápum. Eld-

húsið með hvítri og beyki innréttingu, Blomberg eldavél og vifta, t.f. uppþvottavél,
góður borðkrókur, parket á gólfi. BARNAHERBERGI með parketi á gólfi og skáp-
um. SVEFNHERBERGI með parketi á gólfi og góðum skápum. Sér GEYMSLA með
hillum ásamt sameiginlegri hjóla- og vagnageymslu. Sameign er mjög snyrtileg.
Húsið er í góðu ástandi, snyrtilegur garður. Stæði í bílskýli með þvotta aðstöðu.
ÍBÚÐIN ER LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Sölumaður: Ástþór Helgason sími; 898-
1005

HVAMMABRAUT – 
220 HFJ
91,9 fm • 3 herb. • Fjölbýli 

17.900.000
LAUS – MJÖG FALLEG „PENTHOUSE“ ÍBÚÐ Á
TVEIMUR HÆÐUM. Komið inn í rúmgóða for-
stofu og þar er útgengt út á suðursvalir. Gengið
upp fallegan tréstiga upp á efri hæðina. Í alrými er
góð stofa, borðstofa og vinnuaðstaða. Tvö góð
svefnherbergi, bæði með skápum. Eldhús með ný-
legum tækjum úr burstuðu stáli. Fallegt baðher-
bergi með góðri innréttingu og tengi fyrir þvotta-
vél. GLÆSILEGT ÚTSÝNI- 

ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR BALDVIN
ÓMAR M. SÍMA 898-1177 EÐA Í 585-0100

Reykjavíkurvegur –
Hafnarfirði
41.5 fm • 2ja herb.

Verð: Tilboð
Falleg 2ja herbergja íbúð miðsvæðis í Hafn-
arfirði. Komið er inn á flísalagða forstofu.
Flísalagt eldhús með uppgerðri eldhús inn-
réttingu, góð stofa, rúmgott eldhús, fallegt
flísalagt bað, sameiginlegt þvottahús, sér
geymsla og útigeymsla fylgja eigninni.

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir
Baldvin Ómar Magnússon s. 898-1177 eða í
síma 585-0100 á skrifstofu Húseignar.

KLAPPARSTÍGUR –
MIÐBÆR 
63 fm • 3 herb. • 

14.300.000
Húseign kynnir íbúð í hjarta borgarinnar í glæsilegu húsi,
sem hefur verið tekið í gegn að utan, en íbúðin þarfnast
standsetningar. Íbúðin er með sér inngang, komið er inn í
forstofu// eldhús er með eldri innréttingu og dúk á gólfi//
lítið herbergi innaf eldhúsi dúkur á gólfi// lítið baðherbergi
með sturtu, dúkur á gólfi// rúmgóð stofa með timburfjölum
á gólfi// gott hjónaherbergi innaf stofu. Sameiginlegt

þvottahús fylgir eigninni sem er í kjallara og sér geymsla. Þetta er eign sem þarfnast lagfæringar eða
endurskipulagningar: ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITIR BALDVIN ÓMAR MAGNÚSSON Í SÍMA
898-1177  EÐA Á SKRIFSTOFU HÚSEIGNAR Í SÍMA 585-0100

ÓLAFSGEISLI – 113 RVK 
181,7 fm • 4 herb. • Tvíbýli 

Verð:TILBOÐ
FALLEG 4RA HERB. NEÐRI SÉRHÆÐ Á RÓLEGUM
STAÐ RÉTT VIÐ GOLFVÖLLINN Í GRAFARHOLTI. Eld-
hús með fallegri eikainnréttingu og gaseldavél öll tæki úr
burstuðu stáli. Góð stofa og borðstofa með útgangi út í
garð. Baðherbergi með hornbaðkari og sturtu, flísalagt í
hólf og golf. Hjónaherbergi með fataherbergi inn af og út-
gangi út í garðinn. Innangengt er í 24 fm bílskúr með
geymslulofti. GÓÐ STAÐSETNING Í FRIÐSÆLU HVERFI
ÞAR SEM STUTT ER Í ÞJÓNUSTU, SKÓLA OG LEIK-
SKÓLA. - FALLEGT ÚTSÝNI 
ALLAR UPPLÝSINGAR VEITIR BALDVIN ÓMAR M Í
SÍMA 898-1177 EÐA Í 585-0100

SJÁVARGRUND - 210 
135,5 fm • 3 herb. • ÍBÚÐ 

28,900,000
HÚSEIGN KYNNIR GLÆSILEGA ÍBÚÐ Í BARNVÆNU
UMHVERFI MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. Flísalagt anddyri
með góðum skápum.Parket er á gólfum, forstofuherbergi
sem nýtt er í dag sem vinnuherbergi, stórt hol, stór setu-
stofa og góð borðstofa(sólstofa) ,stórt baðherbergi, flísalagt í
hólf og gólf með góðri innréttingu, sturtuklefi og baðkar,

gott hjónaherbergi með góðum skápum og útgengi á verönd í suður. Stórt og gott eldhús, góð innrétting með
barborði í borðkrók og útgengi á verönd. Parketlagður stigi á neðri hæð. Stórt alrými með skápum, gott þvotta-
hús, útgengi í bílgeymslu. Íbúðinni fylgir sér bílastæði í bílgeymslu.Dekkjageymsla og sameiginleg geymsla 20fm
með 2 íbúðum.Mjög fallegur garður er fyrir framan eignina með gosbrunni, sem og hellulögð verönd fyrir aftan
hús þar sem mikil veðurblíða er á sumrin. Sölumaður:Ástþór Helgason Gsm 898-1005

Álfhólsvegur 
163 fm • Raðhús 

Verð: TILBOÐ
Gengið inn á flísalagða forstofu,gott hol þaðan
sem gengið er upp á efri hæð, lítið gestasalerni
inn af holi// rúmgóð parketlögð stofa og borð-
stofa með útgengi á hellulagða verönd,2 góð
barnaherbergi, rúmgott hjónaherbergi, góð
geymsla (þvottahús) inn af gangi// rúmgott
baðherbergi ,stór geymsla fylgir ráðhúsinu við

endan á raðhúsarlengjunni// rúmgóður frístandandi bílskúr// 
Eign í góðu viðhaldi.
Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar M síma 898-1177eða í síma 585-0100 á skrifstofu
húseignar 

Fífuvellir - 221 
208,8 fm • 5 herb. • Endaraðhús 

36,000,000
HÚSEIGN KYNNIR FALLEGT NÝTT OG GLÆSILEGT
165 fm ENDARAÐHÚS á tveimur hæðum með 43,1 fm
innbyggðum bílskúr á góðum stað á Völlum í Hafnarfirði,
samtals 208,8 fm.
Eignin sem um ræðir er tveggja hæða endaraðhús um 208
fm með glæsilegu útsýni staðsett á góðum stað í vallarhvef-
inu.Á neðri hæðinni er rúmgott forstofu herbergi, anddyri
og gestasalerni, 2 rúmgóðar stofur og eldhús. Á efri hæð

eru 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús og opið rými. Rúmgóður bílskúr fylgir einginni ásamt
geymslu. Eignin afhendist fullbúin án innréttinga, gólfefna og hreinlætistækja TILBÚIÐ UNDIR TRÉ-
VERK.
Sölumaður: Ástþór Helgason sími; 898-1005

Íbúð á fyrstu hæð
80,4 fm • 3 herb. • Íbúð á fyrstu hæð með

Verð: 15.900.000
HÚSEIGN KYNNIR MJÖG FALLEGA 3 HER-
BERGJA ÍBÚÐ Á FYRSTU HÆÐ MEÐ SÉR AF-
GIRTUM GARÐI.
Lýsing: Hol með parketi og fataskáp. Barnaherbergið
er með parketi og fataskáp. Hjónaherbergi með par-
keti á gólfi og fataskáp. Eldhúsið er með parketi á
gólfi, snyrtilegri innréttingu með mosaik flísum á
milli skápa, borðkrók og tengi fyrir þvottavél og

uppþvottavél . Baðherbergið er með flísum á gólfi og á veggjum í kringum baðkarið. Stofan er með par-
keti á gólfi og útgengt út á s- verönd með sérafgitum garði. HUNDAHALD ER LEYFILEGT Í HÚSINU.

Blásalir - 201
112 fm -  4 herb. - Endasérhæð

28.300.000
HÚSEIGN KYNNIR FALLEGA 4 HERBERGJA EFRI SÉR-
HÆÐ Í FJÓRBÝLI MEÐ GÓÐU ÚTSÝNI. Nánari lýsing:
Forstofan er með fallegum skáp. Hjónaherbergið er með
parketi á gólfi og fallegum rúmgóðum skápum. Baðher-
bergið er fallegt með flísum í hólf og gólf, baðkari og
sturtu og fallegum innréttingum með halogen lýsingu.

Barnaherbergin eru tvö og eru þau bæði með skápum og parket á gólfi. Eldhúsið er mjög smekklegt
með fallegri innréttingu, tengi er fyrir uppþvottavél og eyju í miðju eldhúsinu með keramik helluborði.
Borðstofan og stofan eru mjög rúmgóðar með parketi á gólfi. Þvottahúsið er rúmgott. Suður svalir.
Húsið er allt klætt að utan með viðhaldslítilli klæðningu. Geymsla fylgir eigninni. Eignin er í barnvænu
hverfiSölumaður: Ástþór Helgason Gsm 898-1005
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ÁLFASKEIÐ - GOTT ÚTSÝNI Falleg
3ja herb. 92,4 fm íbúð á 4. hæð í góðu fjöl-
býli. Blokkin klædd að utan allan hringinn.
Suðvestursvalir, FRÁBÆRT ÚTSÝNI.  Verð
17,9 millj.  4841

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 - SÉRINNGANGUR
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 einksölu fallega 76 fm íbúð á
2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og flísar á gólf-
um. 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

HJALLABRAUT - EIN STÓR ENDA-
ÍBÚÐ 108 fm 3ja herb.  endaíbúð á annari
hæð í góðu fjölbýli.  Góð gólfefni og ný-
lega búið að taka baðherbergið í gegn.
Opin og björt  íbúð. Laus við kaupsaming.
Verð 17,9 millj. 4702

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

HVAMMABRAUT - FALLEGT ÚTS.
Falleg og vel skipul. 89 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð. Verið er að taka húsið í gegn að utan
því verður lítið viðhald í framt. Rúmg. herb.,
parket á gólfum. Verð 16,5 millj. 4606

FLATAHRAUN - FALLEG Falleg og vel-
viðhaldin 92,9 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli sem búið er að klæða á 3 hliðar.
Flísar og parket. Fallegt útsýni. Bílskúrsr.
Verð 17 m.  4579

LYNGMÓAR - GARÐABÆR - MEÐ
BÍLSKÚR - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Góð
og vel skipulögð 112 fm 3ja herb. íbúð á
annarri hæð með innb. bílskúr í litlu og góðu
fjölbýli. Húsið hefur verið klætt að utan og er
því lítið viðhald. Góð og vel með farin eign
með yfirbyggðum svölum/sólstofu. Glæsi-
legt útsýni út á flóann, Snæfellsnes og víðar.
Verð 21.9 m. V. 21,9 m. 4540

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

LAUGARNESVEGUR - RVÍK. MIKIÐ
ENDURNÝJUÐ - LAUS STRAX Góð 3ja
herb. 60,8 fm MIÐHÆÐ í þríbýli ásamt 30 fm
skúr á lóð. Sameiginlegur inngangur með ris-
íbúð. íBÚÐIN ER MIKIÐ ENDURNÝJUÐ.
GÓÐ STAÐSETNING. Verð 15,5 m.   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 m.  4281

KRÍUÁS - SÉRINNGANGUR - BÍL-
SKÚR Nýleg og falleg 89,5 fm 3ja herb.
íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli ásamt
37,3 fm bílskúr, samtals 126,8 fm  SÉR-
INNGANGUR. Vandaðar innréttingar. FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI. Verð 23,0 millj.   2017

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ
SÉRINNGANGI 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 al-
mennt í góðu ástandi. Verð 17,2 m.  1982

2JA HERB.

ESKIVELLIR - NÝ - MEÐ FALLEGU
ÚTSÝNI GLÆSILEG 76,9 fm 2ja herb.
íbúð á 4. hæð (efstu) í NÝJU LYFTUHÚSI
á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ á Völlun-
um. SÉRINNGANGUR. Sérhannaðar inn-
réttingar sem ná upp í loft. Vönduð tæki
(stál). Íbúðin afhendist fullbúin en án gólf-
efna nema á baðherbergi og þvottahúsi
verða flísar. Verð 17,0 millj.  4898

HVAMMABRAUT - LAUS FLJÓT-
LEGA Góð 64,6 fm 2ja herb. íbúð á jarð-
hæð á góðum stað í góðu nýlega viðgerðu
og máluðu fjölbýli. Verið er að gera við og
mála húsið að utan. Verð 12,3 m.  4892

ÞRASTARÁS - SÉRINNGANGUR
Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð á jarð-
hæð með sér inngangi, sér verönd og
þvottah. í íbúð. Parket og flísar á gólfum.
Verð 16,9 millj.  4878

ÁLFASKEIÐ - GÓÐ ÍBÚÐ - GOTT
VERÐ Falleg 64 fm 2ja herbergja íbúð á
þriðju hæð. Parket á gólfi að mestu. Verð
12,3 millj.     4872

TRAÐARBERG - ENDAÍBÚÐ Falleg 2ja
herb. 70 fm ENDAÍBÚÐ á jarðhæð í góðu
húsi. Sérgarður og afgirt verönd.  FALLEG
EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 15,5 m.  4874

HRINGBRAUT - FALLEG RISÍBÚÐ
Falleg og rúmgóð 2ja herbergja risíbúð í
þríbýli á góðum útsýnisstað. Eignin  er tals-
vert undir súð en nýtist mjög vel. Frábært
útsýni yfir FJÖRÐINN. Verð 10,4 m.  4847

KALDAKINN - FALLEG JARÐHÆÐ
Falleg 53 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
í góðu þríbýli á góðum stað í miðbænum.
Sameiginlegur inngangur með risíbúð.
Verð 11,2 millj.  4848

MIÐVANGUR - LYFTUHÚS - LAUS
STRAX Góð 2-3ja herb. 67,7 fm íbúð á 7.
hæð í nýlega klæddu lyftuhúsi. HÚS-
VÖRÐUR. Suðursvalir og stórglæsilegt út-
sýni.  Verð 14,0 millj.  4833

BLÁHAMRAR - RVÍK. - LYFTUHÚS
Vorum að fá í einkas. íbúð á efstu hæði í nýkl.
húsi. Glæsil. úts.   yfir borgina. Nýlegt parket.
Mikil falleg sameign m.a. salur o.fl. Aðeins 4
íb. á hæðinni. Lyftuhús. Verð 16,9 millj.  4671

ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEG NÝLEG
OG GLÆSILEG 74 fm 2ja herb. íbúð á 1.
hæð í nýlegu fjölb. með LYFTU á góðum út-
sýnisst. í ÁSLANDI. SÉRINNGANGUR. Fal-
legar innréttingar. Verð 17,5 millj.  4561

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG 75
fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í nýl. LYFTUHÚSI,
ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á góðum
stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar inn-
réttingar. Parket og flísar. Verð 16,9 m.   3615

LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ 64.1 fm
2ja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli á frábær-
um stað í Hafnarfirði, stutt í miðbæinn og
sundlaugina. Sérinng. Verð 13,5 m. LAUS
VIÐ KAUPSAMING. ATH Lynghvammur er
lítil gata innaf Hringbraut í Hafnarfirði.    1783

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

SUMARHÚS

KJALBRAUT - VAÐNESI EIGNARLÓÐ.
Vandað og fallegt 59,7 fm heilsárshús á
5000 fm eignarlandi í Vaðnesi, góð stað-
setn. 60 fm verönd með heitum potti. Rafm.
og hitav. Kjarriv. land. Verð 16,9 millj.  4770

BORGARLEYNIR - HEILSÁRSHÚS
Vorum að fá sérlega vandað 87 fm heilsárs-
hús. Afhent 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

LANDIÐ

MIÐDALUR - GLÆSILEGT PARHÚS
- VOGAR GLÆSILEGT 180,5 fm PARHÚS
Á EINNI HÆÐ með innbyggðum BÍLSKÚR í
Vogum, Vatnsleysuströnd. 4 svefnherbergi.
Húsið selst fullbúið að utan rúmlega fokhelt
að innan. Verð 18,6 m.   4866

HÓLAVELLIR - GRINDAVÍK Gott
136,1 fm EINBÝLI, ásamt 41,6 fm tvöföld-
um BÍLSKÚR, samtals 177,7 fm á góðum
stað í MIÐBÆNUM. Möguleg 4 svefnher-
bergi. Verð 19,2 millj.  4860

SÓLBAKKI - GRINDAVÍK ÓSKAÐ
EFTIR TILBOÐI. Fallegt 92,6 fm endurnýj-
að EINBÝLI, á einni hæð, ásamt hluta í
kjallara, svo og 12 hesta HESTHÚS á
FRÁBÆRUM STAÐ við SJÁVARSÍÐUNA
austur af Grindavík. Verð TILBOÐ  2149

HÓLABRAUT - SÉRHÆÐ - REYKJA-
NESBÆR Falleg og 142 fm NEÐRI SÉR-
HÆÐ í tvíbýli ásamt 23 fm BÍLSKÚR, sam-
tals 165 fm. Sérinngangur. Flísar og parket
á gólfum. Fjögur svefnherbergi. LAUS
FLJÓTLEGA. Verð 18,5 m.    4844

GLÆSIVELLIR - GRINDAVÍK Fallegt
fullbúið 104,7 fm. PARHÚS á einni hæð,
ásamt 22,6 fm innbyggðum BÍLSKÚR, sam-
tals 127,3 fm á góðum stað í rólegu hverfi.
FALLEG NÝLEG EIGN. Verð 17,9 m.  2863

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

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 m.  2117

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 möguleika. SÉRINNGANG-
UR. Íbúðin er öll endurnýjuð, þ.e. gólfefni,
innréttingar og tæki, skápar, lagnir fyrir
heitt og kalt vatn, rafmagn og rafmagns-
tafla, innihurðar, loft með halogenlýsingu.
Verð 18,0 millj.   4027

VOGAGERÐI - EFRI HÆÐ Í TVÍBÝLI
Góð 4ra herb. íbúð í tvíbýli.  Eignin er 94
fm og er vel skipulögð.   Hús klædd að ut-
an.  Verð 11,9 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 staðsetning.
Verð 24,9 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

LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK Falleg
2ja herbergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjöl-
býli á góðum stað miðsvæðis í bænum.
Verð 7,5 millj.  3722

ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fallegt og
snyrtilegt 119,4 fm einbýli á einni hæð.
Húsið hefur verið haldið vel við bæði að
utan og innan. Laust við kaupsamning.
Verð kr. 4,4 millj.   3536

SELSVELLIR - GRINDAVÍK Fallegt
talsvert ENDURNÝJAÐ EINBÝLI á einni
hæð. Húsið er 131 fm, og bílskúrinn 42 fm,
eða samtals 174 fm á góðum stað mið-
svæðis í bænum. VÖNDUÐ OG FALLEG
EIGN. Verð 23,9 millj  2128

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 23,9 millj.  2555

GRUNDARGATA - GÓÐ MIÐHÆÐ -
GRUNDARFIRÐI Góð 4ra herb. mið-
hæð í þríbýli, í kjallara er geymsla/her-
bergi, samtals fm112,6. Eldhús með ný-
legri innréttingu. Sér geymsla og sér
þvottahús í kjallara. Húsið er nýlega klætt
að utan með steni. Innangengt er í kjallar-
ann.  Verð 7,7 millj.  4604

ATVINNUHÚSNÆÐI

MÓHELLA 4 - FULLB. BÍLSK. Vorum
að fá í sölu 26 fm bílskúra /atvinnu-
/geymsluhúsn., sem skilast fullb. að utan
sem innan með hita 3ja fasa rafmagn, heitu
og köldu vatni. Bílskúrshurð er 240x259.
Gólf vélslípuð. Verð 2,350 þús.  4377

VOGAR - VERSLUNARHÚSNÆÐI
Gott 119 fm verslunarhúsnæði í Vogum í
Vatnsleysuströnd,  hluti af húsinu ca 30 fm
eru útleigu, leigutaki er Síminn.  Í dag er
þarna video-leiga og sjoppa. Gófefni eru
flísar að mestu, snyrting og starfsmanna-
aðstaða. Verð 13,9 millj.   3439
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Sími 5575 88500
Fax  575 8505

Síðumúla 11 • 2. hæð • 108 Reykjavík
Jón Ellert Lárusson, lögg. fasteignasali

SÓLVALLAGATA – EINBÝLIÁ þessum
eftirsótta stað í vesturborginni höfum við til sölumeðferðar 220 fm hús-
eign ásamt 18 geymsluskúr. Húsið er teiknað af Einari Erlenssyni. Húsið
skiptist m.a. þannig: Á 1. hæð eru þrjár samliggjandi stofur, eldhús og
anddyri, rishæðin er þrjú svefnherb. og baðherbergi, kjallarinn er her-
bergi, baðherbergi, þvottaherbergi og fjórar geymslur. Óskað er eftir til-
boðum í eignina.

ROÐASALIR SÉRHÆÐ BÍLSKÚR
Skemmtileg ný 122 fm. neðri sérhæð í tvíbýli ásamt 27 fm. bílskúr sem
stendur í lokaðri götu gengt golfvellinum.  Eignin skiptist í forstofu, rúm-
góða og bjarta stofu, eldhús með fallegri innréttingu og góðum tækjum,
3 svefnherb., fallegt flísalagt baðherbergi og þvottaherb.  Bílskúr stend-
ur við hlið íbúðar.  Hiti í bílaplani framan við hús.   Mjög góð staðsetning.
Verð 28,9 millj. 

KLEPPSVEGUR Góð 4ra herb. 112 fm.  íbúð á 2.h. í
litlu fjölbýli efst á Kleppsveginum.  Eignin skiptist í parketlagt hol með
fataskáp, eldhús með ágætri innréttingu og þvottaherbergi inn af, bað-
herbergi með baðkari, 3 svefnherb. með skápum í tveim þeirra og rúm-
góða teppalagða stofu.  Tvennar svalir og sérgeymsla í kjallara.   V. 18,3
m.

LINDASMÁRI Góð 3ja herb. 93 fm. íbúð á jarðhæð í
litlu fjölbýli við Lindasmára í Kópavogi.  Íbúðin skiptist í parketlagt hol
með skápum, 2 parketlögð herbergi með skápum, flísalagt baðherb. með
baðkari, sturtuklefa og innréttingu, rúmgóða parketlagða stofu með út-
gang út í sérgarð, eldhús með flísum á gólfi, fallegri innréttingu og góð-
um tækjum og þvottaherb./geymsla þar inn af.  Hús lagað og málað að
utan 2004.   Áhv. 13,8 m.   V. 20,8 m.

LAUGATEIGUR - SÉRINNG. Góð 2ja
herb. 83 fm. íbúð í kjallara við Laugateig í Reykjavík.  Sérinngangur er í
íbúðina sem skiptist í flísalagða forstofu, rúmgott eldhús með ágætri
innréttingu og tækjum, parketlagða stofu, flísalagt baðherb. með bað-
kari, innréttingu og glugga, mjög rúmgott svefnherb. með skáp og geym-
sla undir stiga.   Áhv. 6,4 m.  V. 15,9 m.

SÖRLASKJÓL Töluvert endurnýjuð 71,1 fm. 2ja herb.
íbúð í kjallara (lítið niðurgrafin) með sérinng. í þríbýli. Íbúðin skiptist m.a.
í gang, stofu, rúmgott svefnherb., nýlega endurnýjað flísalagt baðherb.
með hita í gólfi. Nýleg eldavél og borðpláss.  Í garði er sameiginlegur
sólpallur með skjólgirðingu.  Búið er að endurnýja hitaveitulagnir, allar
lagnir á baði, ofnar eru að mestu nýir og búið er að endurnýja skólp-
lagnir undir húsinu.  Hátt er til lofts í íbúðinni. Verð 16,9 millj.

MELGERÐI - SÉRHÆÐ 139 fm. sérhæð við
Melgerði í Kópavogi.  Húsið er þríbýli, tvær hæðir og kjallari og er íbúðin
á 1. hæð (miðhæð hússins).  Íbúðin skiptist m.a. í stofu , borðstofu, fjög-
ur 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 fyrir þremur árum. Verð 27,5 millj.

HAMRABORG Góð 4ra herb. 107 fm. íbúð á 3.h. (
efstu ) ásamt 6 fm. geymslu eða samtals 113 fm.  Íbúðin skiptist  í flísa-
lagt hol með skáp, rúmgóða parketlagða stofu með útgang út á suður-
svaæir, flísalagt baðherb. með baðkari, eldhús með ágætri innréttingu
og þvottaherb. og búr inn af. Svefnherbergin eru þrjú og eru skápar í
þeim öllum.  Aðgangur að bílageymsluhúsi fylgir íbúðinni.   Áhv. 12,4 m.
V. 19,8 m.

BÓLSTAÐAHLÍÐ Góð og mikið endurnýjuð 3ja.
herb. íbúð á 1.h.   Eignin skiptist í parketlagt hol, flísalagt baðherbergi
með baðkari, 2 parketlögð herbergi með skápum, parketlagða stofu með
vestur-svölum út af og parketlagt eldhús með nýrri innréttingu að hluta.
Í kjallara fylgir rúmgóð sérgeymsla ásamt sameiginlegu þvotta- og
þurrkherbergi.  Hús í góðu viðhaldi að innan sem utan.  Áhv. 9,1 m. V.
14,9 m.

HRÍSATEIGUR 3ja herb. 49,4 fm. íbúð á 1. hæð (mið-
hæð) ásamt 18,5 fm geymslu og þvottahúsi á þessum vinsæla stað í
Teigunum. Íbúðin er m.a. stofa, eldhús, tvo svefnherb. og flísalagt bað-
herbergi. Parket og flísar á gólfum. Stutt í alla þjónustu og Laugarnes-
skóla. Verð 14,2 millj.

BRAGAGATA – EINBÝLI MEÐ
AUKAÍBÚÐ Heil húseign sem er kjallari, hæð og rishæð. Í
dag eru þrjár íbúðir í húsinu, þ.e. einstaklingsíbúð í kjallara, 2ja herb.
íbúð á 1. hæð og 2ja herb. íbúð í risi. Komið er "vilyrði" frá Byggingafull-
trúanum í Rvík um að byggja megi við húsið að sunnan- og vestanverðu.
Verð 29,9 millj.

SKEIÐARVOGUR 2ja herb. 62 fm kjallaraíbúð á
þessum vinsæla stað í Vogunum. Íbúðin er m.a. stofa, rúmgott svefn-
herb., hol, eldhús, baðherb. o.fl. Stutt í alla þjónustu. Verð 12,5 millj.

SÓLVALLAGATA - EINBÝLI Glæsilegt einbýlishús, teiknað
af Einari Erlendssyni fyrrv. húsameistara ríkisins. Lóðin er 650 fm eignarlóð og afgirt með
steyptum veggjum. 4 svefnherb. og 3 stofur. Kjallari með sér inngang. Þak og kvistir endur-
nýjaðir fyrir ca 10 árum, skolpfrárennsli undir húsi og stammar árið 2003, skolpfrárennslis-
lögn frá húsi og út í götu fyrir ca 10 árum. Einnig voru miðstöðvarofnar, raflagnir og raf-
magstafla endurnýjuð árið 2003. Óskað er eftir tilboði í eignina.

VALLENGI - 5 HERB Mjög falleg, rúmgóð og
björt 111 fm, 5 herb. íbúð með sér inngang á efrihæð í litlu fjölbýli. Íbúðin
er opin og vel skipulögð. Stofan er björt og rúmgóð og er útgengt á suð-
ur-svalir. 4 svefnherb. eru í íbúðinni, öll með skápum. Baðherb. er með
baðkari, sturtuklefa og innréttingu. Flísalagt þvottaherb. innan íbúðar.
Glæsilegt eldhús opið inn í stofu. Vandaðar flísar og parket á gólfum. Út-
sýni. Stutt í alla þjónustu. V. 24,4 millj.

DRÁPUHLÍÐ - 3-4RA HERB Falleg
62,7 fm, 3-4ra herb. risíbúð í Hlíðunum. ATH. íbúðin er mikið undir súð
þannig að gólfflötur er stærri en gefið er upp. (ca 90 fm.) 3 svefnherb.
með parket dúk. Rúmgóð og björt stofa með fallegum boga kvistum, nýju
gleri og gluggapóstum. Nýjar hellulagðar svalir í suður. Nýleg innrétting
í eldhúsi. Vaxborið Bruce parket í stofu og eldhúsi. Raflagnir og raf-
magnstafla í íbúðinni er u.þ.b.10 ára. V. 16,9 millj.

EIÐISTORG - 2 ÍBÚÐIR 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. Aðalíbúðin er með nýlegu plastparketi á öll-
um gólfum. Flísar á baði, sturtuklefi og innrétting. Eldhús opið inn í stofu.
Flísalagðar vestur-svalir á aðalíbúðinni. Sameiginlegt þvottaherb. á
hæðinni. V. 26,8 millj.

HVASSALEITI - 4RA HERB Mjög björt
og falleg 93,5 fm endaíbúð á 3. hæð með gluggum á 3 hliðar ásamt 21,8
fm bílskúr. Baðherb. með glugga, lagt er fyrir þvottavél. Eldhús með
borðkók. Stærra svefnherb. er mjög rúmgott með stórum skáp. Á holi,
eldhúsi og svefnherb.gólfum er korkur. Stofurnar eru samliggjandi, bjart-
ar og fallegar og með fallegu stafa parketi. Stigahúsið er ný málað og
tepplagt. Vestur svalir. V. 21,9 millj.

ÖLDUGRANDI - 3JA HERB Góð 85,4
fm, 3ja herb. endaíbúð á jarðhæð með sérinngang og stæði í lokaðri
bílageymslu. Fyrir framan eldhúsið er borðstofa, inn af henni er rúmgóð
stofa með útgengi á skjólgóða og afgirta hellulagða verönd. Baðherb.
með baðkar og innréttingu. Tengt fyrir þvottavél. Dúkalögð herb.. Sér-
geymsla í kjallara. Til stendur að laga húsið að utan og greiðir seljandi
fyrir þá framkvæmd. V. 20,5 millj.

STYKKISHÓLMUR - EIN-/TVÍBÝLI
Stórt 2ja íbúða einbýlis-/tvíbýlishús við Aðalgötu. Stór sólpallur. Stærri íbúð-
in 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: Sérinngangur, forstofa, 2 herb., stofa, eldhús og bað með
sturtu.. Parket á gólfum. Innangengt í íbúðina úr aðalíbúð. Skipti koma til
greina. V. 19,9 millj.

STYKKISHÓLMUR-EINBÝLI Til sölu
fallegt og vel skipulagt 220,9 fm. einbýlishús á einni hæð með tvöföldum,
óvenjustórum innbyggðum bílskúr við Tjarnarhólm. 4-5 svefnherb.. Rúm-
gott og bjart eldhús með stórum borðkrók. Gestasnyrting og stórt bað-
herb.. Þvottaherb. með innréttingu, geymsla og búr. Patket og flísar á
gólfum. Falleg staðsetning. Mikið útsýni til fjalla. Skipti möguleg á eign í
Reykjavík.  V. 26,8 millj.

Fr
um

Brynjar Fransson
lögg. fasteignasali
Samn./skjalagerð

sími 575 8503

Jón Ellert Lárusson
viðskiptafræðingur

sölumaður
lögg. fasteignasali

Örn Helgason
sölumaðursími

696 7070

Þór Þorgeirsson
lögg. fasteignasali

sölumaður
sími 866 2020

Brynjar Baldurs-
son

sölumaður
sími 698 6919

Sverrir Kristjáns-
son

lögg. fasteignasali
sími 896 4489

Gunnar Borg
sölumaður

sími 897 0988

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali

sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður

GSM 898 6860

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is



23MÁNUDAGUR 31. október 2005

ATVINNUHÚSNÆÐI

BORGARTÚN 28, 2HÆÐ  

588 5160

GUNNAR JÓN YNGVASON,
LÖGGILTUR FASTEIGNA- 
OG FYRIRTÆKJASALI, 
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR, MBA.

BJÖRGVIN Ó. ÓSKARSSON,
LÖGGILTUR LEIGUMIÐLARI 
OG EIGNASKIPTALÝSANDI

ÓSKAR MIKAELSSON, RÁÐGJAFI

HÖFUM TRAUSTA KAUPENDUR AÐ:

WWW.ATVINNUHUSNAEDI.IS  

-  100-200 m2 innkeyrslubil í Kópavogi eða Höfða- og Hálsahverfi
-  400-800 m2 lagerhúsnæði í Kópavogi, til kaups eða leigu.
-  700-1000 m2 lagerhúsnæði til kaups eða leigu, Kópavogi, helst á 
Smiðjuvegssvæðinu.
-  120-200 m2 skrifstofuhúsnæði, miðsvæðis í Reykjavík.
-  4000 m2 skrifstofu- og þjónustuhúsnæði á 2 hæðum, staðsetning áskilin.
-  500 - 1000 m2 lagerhúsnæði, Gbn., Knp., Hafnarsvæði.
-  100 m2 innkeyrslubil á svæði 109, 110, 111, 112, 200 og 201.
-  100 - 200 m2 innkeyrslubil, lofthæð yfir 3,0 m., Hafna-, Hálsa- og
Smiðjuvegshverfum.
-  600 - 800 m2 Iðnaðarhúsnæði á Höfðanum eða nágrenni.
-  200-300 m2 innanarýnmi með innkeyrsluhurð á Höfðanum, Hálsum eða Mos.
-  300-400 m2 verslunarhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík, kaup/leiga.
-  1300-2000 m2 húsnæði á Höfðanum, Hálsum eða nágrenni, með góðri aðkomu.
-  Byggingarlóðir og/eða byggingarreytur óskast. ýmislegt kemur til greina.

TRÉSMIÐJA rótgróin og þekkt trésmiðja með góðan búnað td lakkklefa,

tölvufræsari góður rekstur með sterka verkefnastöðu.

HEIT BÚÐ góð verslun í Kringlunni með flotta afkomu, og heitar vörur.

SÉRVERSLUN með barna og unglingafatnað, mikill egin innflutningur

og traustur rekstur á góðum stöðum.

HEILDSALA með verkfæri og byggingarvörur, yfir 50 ár í rekstri, góð

vörumerki, fínasta afkoma.

SÉRHÆÐUR VEITINGASTAÐUR í miðbænum, miklir möguleikar og

tækifæri fyrir rétta aðila.

BLÓMA OG GJAFAVÖRUVERSLUN í sterkum verslunarkjarna, góður

rekstur í blómlegri verslun.

SÖLUTURN/GRILL opið 8-18 aðeins virka daga 1-2 störf verð aðeins

4,4 millj

VEISLUÞJÓNUSTA sem er með tvo glæsilega sali, áratuga góður

rekstur, frábært tækifæri fyrir kokkinn/veitingamaninn.

HÁRGREIÐSLUSTOFA í Hafnarfirði ein af þessum góðu, á flottum

áberandi stað við mjög fjölmennt íbúðarhverfi.

STÓR OG FULLVAXA grillsöluturn í íbúðarhverfi, lottó, ís, video og fl

ekta fjölskyldu fyrirtæki.

MATSALA selt í sal , í bökkum til fyrirtækja og gastróbökkum til fyrir-

tækja og stofnana. Velta 40 -50 millj á ári.

ER MEÐ FJÁR-
STERKA AÐILA SEM

ERU AÐ LEITA AÐ
MEÐALSTÓRUM

REKSTRI. 

Fullum trúnaði 
heitið.

VEGNA MIKILLAR
SÖLU VANTAR

ÝMSAR GERÐIR
FYRIRTÆKJA Á

SKRÁ 

Láttu Viðskiptafræðinga MBA og löggiltan 
fyrirtækjasala með áratuga reynslu aðstoða þig 

EKKI SÆTTA ÞIG VIÐ MINNA.

Lýsing:
Að Njörvasundi 20 er til sölu fjögurra herbergja íbúð á fyrstu
hæð með sérinngangi. Komið er inn í aflokaða, flísalagða for-
stofu með sérinngangi en þaðan er gengið inn í hol. Úr hol-
inu liggja svo leiðir til allra átta inn í stofu, borðstofu, eldhús,
baðherbergi og herbergi. Eldhúsið er rúmgott með fulninga-
innréttingu og borðkrók. Stofan og borðstofan eru samliggj-

andi en hægt er að nýta borðstofuna sem herbergi. Úr borð-
stofunni er útgengt á svalir og af svölunum er stutt út í garð.
Baðherbergið er stórt og rúmgott, flísalagt í hólf og gólf og
þar er bæði sturta og baðkar. Úr forstofunni er einnig gengið
niður í kjallara þar sem má finna þvottahús og geymslu. Park-
ett er á öllum gólfum nema í forstofu og baðherbergi.

Annað:
Húsið er tvíbýlishús úr steini, byggt árið
1956. Íbúðin var töluvert endurnýjuð fyrir
tæpum tíu árum en þá var skipt um gólf-
efni, innréttingar, hurðir og glugga. Einnig
var dren lagt í kringum húsið og rafmagn-
ið endurnýjað að hluta. Húsið er líka ný-
málað og þakrennur nýlegar. Bygginga-
leyfi er fyrir bílskúr og búið er að sam-
þykkja teikningar af honum. 

Fermetrar: 105 Ásett verð: 25,6 milljónir. Fasteignasala: Bifröst

104 Reykjavík: Falleg íbúð við sjávarsíðuna
Njörvasund 20: Fjögurra herbergja íbúð í góðu ástandi á skemmtilegum stað.

Lýsing:
Komið er inn í rúmgóða forstofu með fataskáp og þar er
einnig forstofuherbergi með góðum skápum. Úr forstofunni
er komið inn í hol en þaðan er gengið í öll rými eignarinnar.
Stofan er björt og falleg með arni og þar er sérstaklega hátt
til lofts. Í eldhúsinu er vönduð innrétting og eldunartæki og
falelgar mósaíkflísar milli innréttinga. Veggur í sama stíl skilur
að eldhús og borðstofu en þaðan er gengið út í garð. Barna-
herbergið er með góðu skápaplássi og svefnherbergið er sér-

staklega rúmgott og með góðum skápum. Tvö baðherbergi
eru í húsinu, eitt gestasalerni sem er flísalagt í hólf og gólf og
eitt stórt baðherbergi með baðkari, sturtuklefa og vegg-
hengdu salerni. Þvottahúsið er sérlega rúmgott og þaðan er
bæði hægt að ganga út en einnig upp á geymsluloft í risi. 

Úti:
Innangengt er í 48,7 fermetra bílskúr með tveimur hurðum
og rafmagnsopnara. Bílaplanið er hitað og nær það að inn-

ganginum í húsið. Utanhúss er falleg lýs-
ing sem fer sjálfkrafa í gang þegar rökkva
tekur. Lóðin er sérlega skemmtileg og þar
fær náttúran að njóta sín. 

Annað:
Húsið er byggt 1999. Öll gólfefni eru
vönduð og halogenlýsing allsstaðar nema
í bílskúrnum. Næturlýsing og innbyggt út-
varpskerfi er á nokkrum stöðum í húsinu.

Fermetrar: 208,5 Verð: 59,8 milljónir Fasteignasala: Hraunhamar.

210 Garðabær: Arinn og mósaík
Tunguás 6: Glæsilegt einbýlishús á einni hæð á eftirsóttum stað.
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Hús Orkuveitu Reykjavíkur
gnæfir hátt á holti Árbæjar-
ins. Þar hafa hugvit, hátækni
og fagurfræði lagst á eitt og
úr verður nútímaleg bygging,
skreytt einstökum listaverk-
um bæði utan dyra og innan.

Vatnið skipar sérstakan sess í
skreytingum í og við hús Orku-
veitunnar. Það er vissulega tákn-
rænt þar sem vatsorkan er aflið
stofnunin byggir á að miklu leyti.
Hús Orkuveitunnar hlaut 1. verð-
laun í hugmyndasamkeppni sem
efnt var til meðal arkitekta vorið
2000 en þau verðlaun eru ekki hin
einu sem fyrirtækinu hefur hlotn-
ast í sambandi við höfuðstöðvar
sínar. 

Nýlega fékk það viðurkenn-
ingu fyrir hversu vel er að starfs-
mönnum búið sem vinna í opnu
rými því loft og veggir eru með
litlum götum sem soga í sig hljóð
og lág skilrúm milli borðanna eru
gædd sömu eiginleikum. Því
myndast aldrei gnýr eða glymj-
andi í húsinu. 

Arkitektar að húsi Orkuveit-
unnar eru Hornsteinar Arkitektar
og Teiknistofa Ingimundar
Sveinssonar. Skrifstofuhúsið
samanstendur af þremur megin-
hlutum, líkt og fyrirtækið sem er
í senn orkuveita, hitaveita og
vatnsveita. Eystri hluti skrif-
stofuhússins er þungur og form-
legur en hinn er andstæða hans,
sveigður og kvikur. Þannig krist-
allast orkan. Fimm listamenn
fengu það hlutverk strax í upp-
hafi að skreyta húsið verkum sín-
um. Þau eru kölluð „húsverk.“ og
eru sannarlega athyglisverð.

Húsið á
hálsinum

Hús Orkuveitunnar samanstendur af tveimur sjálfstæðum en samtengdum skrifstofubyggingum.Orkuveituhúsið er sannkallað stórhýsi.

Sveifla heitir þetta listaverk Hreins Friðfinnssonar og er háð breiddargráðunni. Pendúllinn
slær niður pinnana umhverfis hringinn á 26 tímum og 17 mínútum en væri listaverkið á
Norður- eða Suðurpólnum tæki það hann 24 tíma. 

Hringur er listaverk Finnboga Péturssonar.
Undirtitill þess er rafbylgja hljóðbylgja
loftbylgja vatnsbylgja ljósbylgja. Það er í
grafhýsi í byggingunni. 

Sameind er eftir Kristján Guðmundsson. Það er utan dyra og sameinar hitaveitu, vatns-
veitu og rafmagnsveitu því í einu kerinu er heitt vatn, kalt vatn í öðru og ís í því þriðja. 

Formin kallast á í húsi Orkuveitunnar.

Síkvikt vatnið í tjörninni utan við húsið endurspeglar spennu og sveigjanleika í formum
vestri byggingarinnar.

Brýrnar milli bygginganna eru samgöngu-
æðar. Þar þykir gott að tala í síma en auk
þess eru gegnsæ smáafdrep víða í bygg-
ingunni sem starfsfólk notar til að ræða
persónuleg mál í símann. 
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Draumaeign

23.300.000   
Glæsilegt 126 fm einbýlishús á einni hæð sem nánast allt er endurnýjað, ásamt 52 fm bílskúr, alls 177, fm.

Vallargata - 245 Sandgerði

Draumaeign

Tilboð óskast
Þetta er afar gott raðhús á þremur hæðum 129,6 fm í mjög velviðhöldnu húsi með fallegum garði.

Ásgarður - 108 Rvk

Draumaeign

Tilboð óskast.
Stórglæsilegt 6 herb. 237 fm einbýlishús á tveimur hæðum.  Húsið skilast full-
frágengið að utan, lóð verður fullkláruð.  Rúmlega fokhelt að innan, þar sem
búið er að einangra þak.  Einnig verður hægt að frá eignina lengra komna er
óskað er eftir því.

Asparhvarf 19 A  203- Kóp



26 31. október 2005  MÁNUDAGUR

2ja herbergja 3ja herbergja

3ja herbergja

Bergstaðastræti  - 101 Rvk

16.500.000  
Skemmtileg og mikið endurnýjuð 2ja
herb., 66 fm íbúð á jarðhæð með sér-
inngangi á mjög góðum stað í miðbæ
Reykjavíkur. TOPP STAÐSETNING!

Fensalir - 201 Kóp

22.900.000
Glæsileg 2-3ja herbergja 96,6 fm íbúð
á jarðhæð með 40 fm sérverönd sem
snýr til suðurs.

Rjúpnasalir - 201 Kóp

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

Rofabær - 110 Rvk

15.600.000         
Fín 3ja herb. 85,1 fm íbúð á 3. hæð
góðu fjölbýli.

Miklabraut - 105 Rvk

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

Reynimelur - 107 Rvk

15.000.000          
2ja - 3ja herb íbúð á jarðhæð á góðum
stað í vesturbænum með sérinn-
gangi.Íbúðin er ósamþykkt.

Sjávargrund - 210 Gbæ

20.900.000     
Falleg 3ja herb. íbúð sem skiptist í 71,9
fm íbúð, 16,8 fm geymslu og 20,5 fm
stæði í bílageymslu samtals 109,2 fm.

Sörlaskjól - 107 Rvk

16.400.000
Góð 3 herbergja 63 fm íbúð með sér-
inngangi.

Sörlaskjól - 107 Rvk

16.500.000        
Falleg og björt 2ja herbergja 71,1 fm
íbúð í kjallara með góðri lofthæð, sér-
inngangi og bílastæði við botnlanga á
frábærum stað í vesturbænum.

Vesturgata - 101 Rvk

20.900.000.  
Glæsileg 2ja herbergja 64,3 fm íbúð
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu í
fjórbýli með sérinngang.  30 fm vestur-
svalir með einstöku útsýni.

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.

Hraunbær - 110 Rvk

16.700.000
Mjög góð 3ja herbergja, 84,2 fm íbúð á
1. hæð í Hraunbænum í Árbænum.

Grandavegur - 107 Rvk

13.900.000  LAUS STRAX
53,3 fm 2ja herbergja íbúð á 5. og efstu
hæð í lyftuhúsi með SV svölum og fal-
legu útsýni.

Hofsvallagata - 101 Rvk

13.900.000.   
Virkilega falleg og vel skipulögð 2ja
herbergja  50,4 fm íbúð á 1. hæð ásamt
2 geymslum í kjallara sem eru ca 15 fm
sem ekki eru inni í heildarfm.

Hjallabraut - 200 Hfj

17.900.000
Björt og rúmgóð 3ja herb. 108,5 fm
íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli við Hjalla-
braut í Hafnarfirði

Eyrarholt - 220 Hfj

18.300.000
3ja herbergja 96 fm íbúð á fyrstu hæð
í klasahúsi með sér verönd á miklum
útsýnisstað í Hafnarfirði. Stutt í leik-
skóla og skóla.

Hamravík - 112 Rvk

23.900.000  
Mjög falleg 3ja herb.a, 105 fm íbúð á
jarðhæð með sérinngangi í Víkur-
hverfinu í Grafarvogi - Afgirtur sér-
garður - Aðeins 5 íbúða stigagangur.

Ástún - 200 Kóp

17.400.000         
Falleg 4ra herb. 87,3 fm íbúð á 1. hæð
í vel viðhöldnu fjölbýli.

Háaleitisbraut - 103 Rvk

23.900.000
Falleg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
skráð 104,9 fm hjá FMR en eigninni
fylgir ca 16-17 fm alls 122 fm.

Hraunbær - 110 Rvk

15.700.000        
88 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með
suðursvölum. Komið og skoðið sem
fyrst.

Lautasmári - 201 Kóp

19.200.000. 
3ja herb. 83,9 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli
auk ca 4 fm geymslu alls ca 88 fm.

Nesvegur - 107 Rvk

14.900.000          
Góð 3ja herb 62,9 fm íbúð í kjallara í
tvíbýlishúsi.

Nýlendugata - 101 Rvk

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

Hjarðarhagi - 107 Rvk

21.900.000             
Björt og falleg 4ra herb. 98,3 fm endaí-
búð á 4. hæð í mjög vel viðhöldnu fjöl-
býli. Baðherb. auk gestasalernis og
tvennar svalir. Mikið útsýni.

Hrísrimi - 112 Rvk

22.000.000    
Góð 4 - 5 herbergja 95,7 fm íbúð með
sérinngangi. Stutt í alla þjónustu sem
og skóla.

Draumaeignir

Hólmgarður - 108 Rvk

15.700.000.  
Einstaklega falleg og mikið endurnýjuð 62,4 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í fjór-
býli með sérinngang.  Eign er mest öll nýlega standsett.

Laugavegur  - 101 Rvk

16.500.000  
Virkilega smekkleg 2ja herbergja, 61 fm íbúð í bakhúsi við Laugaveg. Íbúð-
in er nýlega standsett og með sér inngangi. Nær engin hávaðamengun.

Holtagerði - 200 Kóp

31.500.000      
Falleg 3ja - 4ra herb. 129,8 fm efri sérhæð í tvíbýli auk 22,8 fm bílskúrs. Íbúð-
in er mikið endurnýjuð s.s eldhúsinnrétting og gólfefni. 

Helgi Bjarnason
helgi@draumahus.is

viðskiptafr. MBA

Ólafur Jóhannsson
olafur@draumahus.is

rekstrarfræðingur

Hjalti Pálmason
hjalti@draumahus.is

hdl., löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Andrea Bóel Bæringsdóttir
andrea@draumahus.is

ritari/skjalagerð

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur leigumiðlari

Guðrún Stefánsdóttir
gudrun@draumahus.is

sölumaður

4ra - 7 herbergja
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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/skjalagerð

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Linda Wiium
linda@draumahus.is

skjalagerð
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4ra-7 herbergja

Kambasel - 109 Rvk

25.900.000          
Virkilega falleg 147,8 fm 5 herb. íbúð á
2. hæð og risi í raðhúsi. Stutt í skóla og
alla þjónustu.

Kleppsvegur  -105 Rvk

17.9000.000  
Falleg 5 herbergja, 101 fm íbúð á 1.
hæð á Kleppsveginum í Reykjavík.

Kleppsvegur - 105 Rvk

16.900.000.  
Góð 4ra herbergja 84 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt 8,7 fm herbergi í risi sam-
tals 96,5 fm  Möguleiki að leigja her-
bergi í risi út aðgagnur að salerni.

Naustabryggja - 110 Rvk

29.900.000.  
Einstaklega falleg 131,2 fm 6 her-
bergja íbúð á 3. hæð og 4. hæð í vönd-
uðu fjölbýli.  Vandaðar innréttingar úr
kirsuberjavið og parket úr sama við.

Veghús - 112 Rvk

25.900.000        
150,6 fm 5 herbergja eign þ.a. 30 fm
bílskúr á 2. hæð með vestursvölum og
stórum gluggum í stofu. Mjög góð
staðsetning.

Vesturberg - 111 Rvk

16.400.000.   
Falleg 4ra herbergja 94,4 fm íbúð á 4.
hæð í afar vel viðhöldnu fjölbýli.

Grenibyggð - 270 Mos

29.900.000.   
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.

Logafold - 112 Rvk

34.900.000  
Fallegt 6 herb., 126 fm endaraðh. á fal-
legum stað í Foldahverfinu í Grafar-
vogi.  Húsið er í rólegri botnlangagötu
og eru skólar, íþróttaaðstaða og öll
önnur þjónusta aðeins í göngufæri.

Rauðagerði - 108 Rvk

29.500.000
Falleg og vel skipulögð 148 fm 6 her-
bergja íbúð á annarri hæð (efri) með
sérinngangi í þríbýli ásamt bílskúr.

Unufell - 111 Rvk

18.500.000     
4ra herbergja 101,4 fmá 1. hæð með
ca 9 fm flísalögðum sólskála og sér-
garði. Húsið er klætt og eignin í alla
staði góð.

Mánabraut - 230 Rbæ

19.900.000
Gott 6. herbergja, 167 fm endaraðhús
(þar af  35 fm bílskúr)  á tveimur hæð-
um á vinsælum stað í Keflavík.

Raufarsel - 109 Rvk

42.900.000 
Fallegt og vandað 239,5 fm endarað-
hús með innbyggðum bílskúr. Húsið er
tvær hæðir og ris alls 219,5 fm auk 20
fm bílskúrs, samtals 239,5 fm.

Draumaeignir

Hlíðarás - 270 Mos

27.900.000.  
Falleg 139,8 fm 4ra herbergja sérhæð með útsýni.  Íbúðin er öll nýlega
standsett.  Eldhús innrétting og tæki er nýtt, gólfefni öll endurnýjuð og bað-
herbergi allt ný standsett með hornbaðkari og sturtuklefa.

Lyngbrekka  -  200 Kóp

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

Barðastaðir 112 Rvk

39.400.000  
Glæsilegt 164,1 fm. 4ra herb. raðhús á einni hæð ásamt bílskúr. Eign í
sérflokki!

Draumaeignir

Lautasmári - 201 Kóp

22.500.000       
4ra herbergja 97,9 fm, auk ca 5 til 6 fm geymslu, á 3. hæð með suðursvöl-
um í nýmáluðu og snyrtilegu fölbýli á góðum stað. 

Fannafold  - 112 Rvk

41.900.000
Glæsilegt 6 herbergja 186,5 fm einbýlishús með bílskúr. Mjög vandað og
fallegt hús með fallegum garði, stutt í alla þjónustu. Húsið er viðhaldsfrítt.
Laus við kaupsamning.

Drápuhlíð - 105 Rvk

14.900.000          
Rúmgóð 2ja herb. 79,4 fm íbúð (þ.a. 1,2 fm geymsla) í kjallara með
sérinngangi og útgangi út í garð.

Rað- og  parhús
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Rað- og parhús Einbýlishús

Réttarholtsvegur - 108 Rvk

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

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.

Blikastígur - 225 Álf

37.900.000           
Einbýli á Álftanes. Húsið er timburhús
á 2 hæðum er með 5 svefnh. og 2 stof-
um. Eignin býður upp á mikla mögu-
leika og stendur á 1000 fm eignarlóð.

Brekkustígur - 260 Rbæ

36.000.000.  
Virkilega skemmtilegt 271 fm 6 her-
bergja einbýli með  aukaíbúð sem er
tæplega tilbúin undi tréverk.  Húsið er
afar vel staðsett í Reykjanesbæ.

Neðstaleiti   103 - Rvk

53.000.000
234 fm og 7. herbergja raðhús á tveim-
ur hæðum með innbyggðum bílskúr á
frábærum stað í Reykjavík.  4 svefn-
herbergi, 2 stofur og sjónvarpshol.

Vesturberg - 111 Rvk

34.500.000
189,3 fm. 5 herb. endaraðhús á 2 hæð-
um með 32 fm. bílskúr (fermetrafjöldi
bílskúrs er inni í heildarfermetrafjölda

Stakkhamrar - 112 Rvk

39.500.000   
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.

Ekrusmári - 201 Kóp

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

Draumaeign

Öldutún 16 - 220 Hfj

32.500.000
Stórglæsileg og mjög vönduð 5 herbergja 173,2 fm. (þ.a. 21,4 fm. bílskúr)
með sérinngangi  á efstu hæð í þríbýli á góðum stað í Hafnarfirði. Íbúðin er
öll nýuppgerð, nýjar lagnir, ný gólfefni, allt rafmagn er nýtt sem og allt gler.
Innréttingar eru frá Alno, eikarparket á gólfum að undanskyldu þvottahúsi
og baðherbergi og íbúðin að öllu leiti stórglæsileg. Stutt er í barnaheimili
og skóla sem og alla aðra þjónustu. LAUS STRAX.

Fr
um
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Einbýli

LAUGAVEGUR - MIÐBÆR - BA-
KLÓÐ. Mjög fallegt og mikið endurnýjað 254
fm Einbýlishús á þremur hæðum með mikla
möguleika og aukaíbúð til útleigu. Stór suður
verönd og vestursvalir. Fallegir kvistar. Húsið er
laust og til afhendingar strax. Lyklar á skrifstofu.
Ásett verð 46,9 m. ATH. Útleigu íbúð gæti
greitt af lánum fyrir ca 13-14 millj. 

6 herb.

FÍFULIND - LINDAHVERFI Vorum
að taka í sölu 141 fm íbúð á efstu hæð, íbúðin er
á tveimur hæðum. 5 Svefnherbergi, rúmgóð
stofa, bað, eldhús, þvottahús og sjónvarps-
hol. Ný innrétting á baði og í eldhúsi frá HTH,
gólfefni parket og flísar. 

5 herb.

SUÐURMÝRI - SELTJARNAR-
NESI. Mjög falleg 177 fm efri sérhæð á ba-
klóð við Suðurmýri á Seltjarnarnesi þar af inn-
byggður bílskúr 29,4 fm Fjögur svefnher-
bergi, þar af eitt forstofuherbergi. Gólfefni
parket, flísar og dúkur. Hvíttaður panill í lofti,
stórar suðursvalir. Mjög snyrtileg eign. Ásett
verð 49,5 millj. 

SELJABRAUT - REYKJAVÍK. Mjög
falleg og snyrtileg 4ra - 5 herb. 99 fm íbúð á
tveimur hæðum ásamt 30 fm stæði í bílageymslu
samtals 130,5 fm Íbúðin er skráð á 4 hæð en er
á 3ju hæð frá inngangi. Snyrtileg sameign og
stigagangur. Gólfefni eru parket og flísar. Suður-
svalir. Stutt í alla þjónustu og skóla: Ásett verð
18,9 millj. 

RÁNARGATA - NÁLÆGT MIÐ-
BÆNUM
Falleg 3ja herbergja íbúð á fyrstu hæð, sérinn-
gangur, gólfefni parket og flísar, íbúin er alls um
80 fm og skiptist í forstofu, tvöherbergi, stofu,
eldhús, bað og sameiginlegt þvottahús. Ásett
verð: 19,5 millj.

LAUGARNESVEGUR - REYKJA-
VÍK. Falleg 3ja herb. 78,6 fm íbúð á 1. hæð
Forstofa með flísum á gólfi og fatahengi. Gang-
ur með flísum á gólfi. Hjónaherb. m/parketi á
gólfi og rúmgóðum skápum útgengt á suður-
svalir. Barnaherb. m/ parketi og fataskápum.
Baðherb. er flísalagt í hólf og gólf, baðkar, va-
skinnrétting og gluggi. Eldhúsið er með flísum á
gólfi og fallegir innréttingu, borðkrókur. Stofan
og borðstofan er með parketi á gólfi. Ásett verð
16,9 millj.

RJÚPNASALIR — SALAHVERFI
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í glænýju
fjölbýlishúsi. Allt nýtt í íbúðinni, sérsmíðaðar
birkiinnréttingar, eikarparket á gólfum, fallegt út-
sýni, tvær lyftur í húsinu. Vandaður frágangur á
öllu inni sem úti. Eign sem vert er að skoða!!
Ásett verð: 23,4 millj.

RJÚPNASALIR 12 ÍBÚÐ Á 5
HÆÐ. Sérlega falleg íbúð með glæsilegum
nýjum innréttingum, falleg gólfefni á allri íbúð-
inni, flísar og hnotuparket, halogenlýsing. Fallegt
útsýni yfir Esjuna og gólfvöllinn EIGN FYRIR
VANDLÁTAÁsett verð: 24,5 millj. 

ÓSKA EFTIR EIGNUM

ERUM MEÐ ÁKVEÐNA KAUPENDUR AÐ EFTIRTÖLDUM

EIGNUM ÚR VIRKUM KAUPANDALISTA OKKAR. 

Í MÖRGUM TILFELLUM ER UM AÐ RÆÐA 

STAÐGREIÐSLU OG LANGAN AFHENDINGARTÍMA.
✔ Erum að leita að 4-5 herbergja íbúð í Bökkunum fyrir ákveðna kaupendur!!

✔ Eign óskast í hverfi 101 helst um 100 fm + góð geymsla eða bílskúr, möguleiki á skipti á

góðu raðhúsi í grafarholti. 

✔ 4ra - 5 herb. sérhæð eða íbúð á svæði 104, 105, 108.

✔ Rað eða parhús á svæði 110, 112.

✔ Einbýlishús á svæði 101, 103, 104, 105, 107, 108, 170. Ekki væri verra ef eignin er með

aukaíbúð til útleigu.

✔ 4ra herbergja íbúð í Garðabæ eða Hafnafirði. 

✔ vantar atvinnuhúsnæði í Skeifunni og/eða í hverfi 105 fyrir traustan leigjanda (lang-

tímasamningur skilyrði), stærð 400-600 fm, skilyrði gott aðgengi og innkeyrslu hurð

að lagerrými. Ef þú sérð eitthvað á þessum lista sem gæti tengst þér eða þinni eign

ekki hika við að hafa samband því við erum með ákveðna kaupendur sem eru að

leita á þessum svæðum.

Fr
u

m

www.klettur.is

Vorum að taka í sölu glæsilegt og vel staðsett 195 fm raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Fallegur og gróinn suðurgarður,sólp-
allur, hlaðið útigrilli, opið svæði sunnan húss. Gólfefni á íbúð, Merbau
parket og flísar, góður frágangur á öllu. Virkilega áhugaverð eign. Ásett
verð 45,4 millj.

FOLDASMÁRI 
- SMÁRAHVERFI - KÓPAVOGUR

Hér er um að ræða 94-99 fm íbúðir á öllum
hæðum hússins. Íbúðunum verður skilað full-
búnum án gólfefna, þó er flísalagt á þvotta-
húsi og baði. Með hverri íbúð fylgir stæði í
bílageymslu. Íbúðirnar eru til afhendingar í
nóv/des 2005. Ásett verð er frá 20,5 millj.
Möguleiki er að fá íbúðirnar lengra komnar
með öllum gólfefnum, lýsingu í loftum frá Lu-
mex, gluggatjöldum frá Nútíma, og heimilis-
tækjum frá Heimilistækjum. Nánari upplýs-
ingar er hægt að fá hjá sölumönnum
Kletts fasteignasölu. 

GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR VIÐ ÁLFKONUHVARF 33-37 
VIÐ ELLIÐAVATN Í KÓPAVOGI

Erum með í einkasölu stórglæsilegt einbýlishús á frábærum stað við
Elliðavatn. Húsinu verður skilað fullbúnu að utan og fokheldu að innan,
eða eftir nánara samkomulagi lengra komið. Húsið er staðsett á góðri
lóð, alls er eignin 355 fm Frábært útsýni yfir Elliðavatn og að fjalla-
hringnum þar í kring. Stutt á að vera í þjónustu í hverfinu í framtíðinni
sem og í skóla og leikskóla. Allar nánari upplýsingar er hægt að nálg-
ast á skrifstofu Kletts. 

VATNSENDI - VIÐ ELLIÐAVATN. 
STÍLL, FÁGUN, BIRTA, RÝMI, LOFTHÆÐ. FRÁBÆR EIGN.

6 íbúði r  e f t i r

Vorum að fá í einkasölu, glæsilega og einstaklega vel staðsetta eign í
Lindahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er 95 fm á fyrstu hæð. Gólfefni á íbúð-
inni eru Merbau-parket, flísar og dúkur. Suður svalir, rólegt hverfi, stutt í
alla þjónustu, skóli og leikskóli í göngufæri. Þetta er sannarlega góð
eign. Ásett verð: 22,9  millj.

GALTALIND 
FRÁBÆR STAÐSETNING

Reglusöm fjölskylda óskar eftir húsnæði til leigu, skilvísum
greiðslum heitið, meðmæli og fyrirframgreiðsla ef óskað er. Skil-
yrði að eignin sé mjög snyrtileg, helst með bílskúr og garði.
Áhugasamir hafi samband við sölumenn Kletts fasteignasölu 534-
5400 eða í GSM. Sölumenn: Valþór 896-6606 - Svavar 821-5401 -
Sigurður 821-5400.

ÓSKAST TIL LEIGU - EINBÝLISHÚS,
RAÐ- EÐA PARHÚS - ÓSKAST TIL

LEIGU Á SVÆÐI 104,105,108. 

4ra herb.

UNUFELL - BREIÐHOLT - FAL-
LEG NÝ SUÐUR VERÖND OG
SÓLSTOFA. Mjög rúmgóð og fín 3ja til 4ra
herbergja 116 fm íbúð á jarðhæð með nýrri af-
girtri hellulagðri suðurverönd og nýjum sólskála
út frá stofu. Gólfefni á íbúð er parket og flísar.
Fjölbýlið er nýlega álklætt að utan og sameign
hefur verið tekin í gegn. Ásett verð: 19,3 M. 

HJALLABRAUT - HAFNARFIRÐI
Um er að ræða 111,4fm 4ra herb. íbúð á 1. hæð.
Húsið að utan er allt nýtekið í gegn að utan og
eignin lítur vel út. Íbúðin er laus við samning.
Ásett verð er 18,9 millj.

LAUFVANGUR - HAFNAFIRÐI.
Mjög falleg og vel með farin 4ra herb. íbúð í velvið-
höldnu fjölbýlishúsi. Mjög stórar flísalagðar suður
og vestursvalir, útgengt á þær frá stofu og hjóna-
herbergi. Þv.herb. og búr innaf eldhúsi. Gólfefni
eru aðallega niðurlímt Merabau parket lagt í fiska-
beinamunstur, flísar á forstofu og baðherb. Ásett
verð 18,8 millj. 

3ja herb.

TORFUFELL - BREIÐHOLT. Fín 3ja
herb. 78 fm íbúð á 4. hæð með suðursvölum. Gólf-
efni eru dúkur og parket. Tvö svefnherbergi annað
með skáp. Baðherbergi með baðkari. Borðkrókur í
eldhúsi. Merkt stæði á bílaplani. Sérgeymsla í
sameign og sameiginlegt þvotta og þurrkherbergi.
Mjög snyrtileg sameign. Ásett verð 13,2 millj.

HRAUNBÆR — ÁRBÆ Mjög snyrti-
leg og góð 85,4 fm íbúð á fyrstu hæð/annarri frá
götu á góðum stað í árbænum. Íbúðin skiptist í 2
svefnherbergi, stofu, eldhús og bað. Parket og
flísar á gólfum. Ásett verð: 16,5 millj. 

JÖRFABAKKI 4 Mjög snyrtileg og vel með
farin 3ja herb. 82,9 fm íbúð á 3ju hæð í snyrtil. fjöl-
býli. Nýl. parket á gólfum og flísar á baði. Þv.herb.
og búr innaf herbergjagangi. Suðursv. Leikvöllur
með ýmsum tækjum á lóðinni. Eign sem vert er að
skoða og stoppar stutt við. Hanna tekur á móti
áhugasömum. Ásett verð 17,2 millj.

Sigurður Hjaltested
sölustjóri

Valþór Ólason
sölumaður

Svavar G. Svavarsson
sölustjóri

Kristján Ólafsson
lögg. fasteignasali

Þorbjörg D. Árnadóttir
ritari

Guðmundur Kristjánsson
sölumaður
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SÉRHÆÐIR VIÐ TRÖLLATEIG - MOSFELLSBÆ 
Einungis tvær 115 fm íbúðir eftir. Um er að ræða 4ra herbergja sér-

hæðir í fallegu tveggja hæða húsi. Íbúðunum verður skilað fullbúnum án

gólfefna. Baðherbergi verður flísalagt á gólfi og veggjum og þvottaher-

bergi á gólfi. Íbúðirnar verða tilbúnar til afhendingar í mars/apríl 2006

Verð: 24,8 millj. 

RAÐHÚS VIÐ TRÖLLATEIG 10-16 MOSFELLSBÆ
Erum með í sölu raðhús á tveimur hæðum við Tröllateig 10-16 í Mosfellsbæ.

Um er að ræða 4 raðhús á góðum stað í vinsælu og gróðursælu hverfi við

Tröllateig í Mosfellsbæ. Húsin afhendast fullbúin að utan með grófjafnaðri lóð

og fokhelt að innan þó verður þak einangrað og gólf flotuð. Glæsileg hús á

rólegum stað í Mosfellsbæ. Afhendingartími er okt/nóv 2005 

Nýbyggingar
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SÉRBÝLI 

GNÍPUHEIÐI-NÝBYGGING 218 fm
einbýlishús með tvöföldum 39 fm bílskúr við
Gnípuheiði. Glæsilegt útsýni. Tilbúið til inn-
réttinga. Á efri hæð eru 2 stofur,eldhús og
gestasnyrting.Á neðri hæð eru 4 herbergi,
sjónvarpsskáli, baðherbergi, þvottahús og
geymsla. 4816

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

FAGRABREKKA - KÓPAVOGI. 200
fm einbýlishús á góðum stað, 160 fm íbúð
og 35 fm bílskúr innréttaður sem íbúð. V.
39,4 m. 4695

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

RÉTTARHOLTSVEGUR. Mikið endur-
nýjað 109,3 fm raðhús. m.a. nýlega viðgert
þak, gler og gluggar, endurnýjaðar skolp-
lagnir. V. 23,9 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

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

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

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

HRAUNBÆR - MIÐSVÆÐIS Góð 5
HERBERGJA íbúð á 1. hæð í 5 íbúða stiga-
gangi. 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

3JA HERBERGJA 

JÖKLASEL Björt 2ja-3ja herbergja íbúð á
2. hæð í litlu fjölbýli. V. 14,9 m. 4850

TORFUFELL 3ja herbergja 79 fm íbúð á
3. hæð. V. 13,2 m. 4856

VÍÐIMELUR Mikið endurnýjuð 3ja her-
bergja efri hæð í góðu þríbýlis-stigahúsi. V.
18,9 m. 4573

VALLARÁS Falleg 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi. V. 17,9 m. 4849

MÁVAHLÍÐ Falleg 3ja herbergja 90 fm
íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi. Sérinngangur,
sérverönd. V. 17,9 m. 4837

ENGIHJALLI - LYFTUHÚS 3ja her-
bergja 90 fm íbúð á 2.hæð í lyftu-
blokk.Tvennar svalir. V. 15,5 m. 4819

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

GAUTAVÍK - JARÐHÆÐ Nýleg 110
fm neðsta sérhæð í þríbýli. Vandaðar inn-
réttingar. 2 sér bílastæði. V. 22,9 m. 4709

BLÖNDUHLÍÐ Góð 88 fm íbúð í kjallara.
V. 18,0 m. 4714

TORFUFELL Góð 79 fm 3ja herb. íbúð á
2.hæð.Skipti á stærri eign möguleg. 4653

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

LAUGARNES - HRÍSATEIGUR. Góð
3ja herbergja íbúð á miðhæð,nálægt Laug-
ardalnum. V. 14,4 m. 4567

2JA HERBERGJA 

HRAUNBÆR Mikið endurnýjuð 2ja her-
bergja kjallaraíbúð í fjölbýli. V. 11,3 m. 4855

HVASSALEITI 78 fm 2ja herbergja íbúð
á jarðhæð. V.16,9 m. 4860

BARÓNSSTÍGUR Mjög góð 2ja her-
bergja íbúð á 3ju hæð. V. 15,4 m. 4843

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

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

GOÐABORGIR - LAUS Björt og rúm-
góð 68 fm íbúð með sér inngangi af svölum.
V. 14,5 m. 4685

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

4RA - 6 HERBERGJA 

LAUFENGI - LAUS Vel skipulögð 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Sér-
inngangur. Sérbílastæði V. 18,5 m. 4853

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

VALLENGI - GÓÐ STAÐSETNING.
Björt og rúmgóð 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

Vel staðsett 212 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
tvöföldum bílskúr á skjólgóðum stað í Seljahverfi. M.a. 4-5
herbergi, borðstofa og stofa með arni. Vönduð eign. 
V. 47,9 m. 4861

GILJASEL    

Fr
um



33MÁNUDAGUR 31. október 2005

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

BARMAHLÍÐ 2ja herbergja 56 fm kjall-
araíbúð í 3ja hæða húsi. V. 11,5 m. 3515

ATVINNUHÚSNÆÐI 

DALVEGUR 304 fm atvinnuhúsnæði á
tveimur hæðum við Dalveg. V. 46,5 m. 4835

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

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

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

SÖLUTURN 6000 titlar af vhs/dvd. Lottó
og spilakassar. V. 9,5 m. 4639

LANDIÐ 

SUMARHÚS Í LANDI EYRAR-
SVÍNADAL Sumarbústaður í landi Eyr-
ar,Svínadal. Húsið er 49,5 fm grunnflötur
auk svefnlofts. V. 12 m. 4848

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. 4652

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

SUMARHÚS VIÐ HELLU Á EIGN-
ARLÓÐUM Fjögur 87 fm heilsárshús, til-
búin 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 

Glæsilegt einbýlishús er til sölu við Sólvallagötu í Reykjavík,
teiknað af Einar Erlendssyni húsameistara ríkisins. Fyrsta

hæðin skiptist í fatahengi, gang, tvær setustofur og borðstofu.
Við hlið borðstofunnar er eldhús með upprunalegri lakkaðri
innréttingu. Bakinngangur er við hlið eldhússins. Flísar eru á
öllum gólfum fyrstu hæðar. Af gangi er gengið upp timbur-
stiga upp í rishæðina sem skiptist í gang með innbyggðum
fataskáp og útgangi út á vestursvalir. Þrjú svefnherbergi eru í
risinu, tvö þeirra með innbyggðum fataskápum. Einnig er
baðherbergi með baðkari og glugga. Yfir rishæðinni er
geymsla sem er manngeng við mæni. Af bakinngangi er
gengið niður í kjallara sem einnig er með sérinngangi. Kjallar-
inn skiptist í anddyri, gang, herbergi, baðherbergi með sturtu
og glugga, þvottaherbergi og inn af því búr með kaldri
geymslu. Einnig eru miðstöðvarherbergi og geymsla. 

Annað:
Lóðin er 650 fm eignarlóð og afgirt með steyptum veggjum.
Þak og kvistir voru endurnýjaðir fyrir um 10 árum. Vatns- og
skólplagnir hafa verið endurnýjaðar á síðasta áratug. Ofnar,
raflagnir og tafla voru endurnýjuð 2003. Húsinu fylgir 17,8 fm
geymsluskúr.

Fermetrar: 220.3 Verð: Óskað er eftir kauptilboðum. Fasteignasala: Fasteignamiðlun

101 Reykjavík: Veglegt hús í Vesturbænum
Sólvallagata 16: Einbýli á þremur hæðum.

VEGGFÓÐUR
MÁNUDAGA KL 21.00

FYLGSTU MEÐ!

VALA OG HÁLFDÁN KYNNA FYRIR OKKUR 
ÞAÐ FERSKASTA Í HÖNNUN OG LÍFSSTÍL 
AF ALKUNNRI SMEKKVÍSI.
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BREKKUSTÍGUR 12 - 260 REYKJANESB.

Mjög gott 271m2 5 herb. einbýlishús. Efri hæðin er
204 m2 ásamt innbyggðum bílskúr, á neðri hæð er
70m2 stúdío íbúð með sér inngangi. Eftir er að steypa
gólfplötuna, en að öðru leyti er hún tilbúin undir tré-
verk. . Húsið er vel viðhaldið, nýlegir ofnar og raf-
magn yfirfarið, nýir skápar, gólfefni að hluta ofl., verið
er að skipta um þakjárn. Lóð er snyrtilega frágengin.
Húsið er vel staðsett í nálægð við grunnskóla og
sundmiðstöð. Uppl. á skrifstofu.

EFSTALEITI - 230 REYKJANESBÆR

Glæsilegt 135,6m2 parhús með innb. bílskúr. Sér-
smíðaðar innréttingar úr rauðeik teiknaðar af
Guðbjörgu Magnúsdóttur, rauðeik og terrazzo á
gólfum. Tæki í eldhúsi fylgja. Vinsælt hverfi á ró-
legum stað. Uppl. á skrifstofu

HÁSEYLA 26 - 260 REYKJANESBÆR

192m2 einbýlishús í byggingu, skilast fullfrá-
gengið að utan með þakkanti, klætt með viðar-
klæðningu, lóð frágengin, perlumöl í innkeyrslu.
Að innan er húsið fulleinangrað og búið að
ganga frá rakavarnarlagi og rafmagnsgrind, raf-
magnsbarkar í veggjum. Allir innveggir sem og
útveggir eru svo til fullklæddir með harðgips-
plötum, loft skilast tilbúin undir gipsklæðningu,
efni fylgir. Allar vatns- og hitalagnir eru í gólfi og
gólf tilbúin undir fleitingu og gólfefni. 24m

HÁTÚN 23 - 230 REYKJANESBÆR

Mikið endurnýjuð 4ra herb. efri hæð. Nýjar
vatns,hita,- og frárennslislagnir. Nýjar raflagnir
og tafla. Nýsprautaðar hurðar, plastparket á gólf-
um, baðherbergi flísalagt. Ca. 20m2 geymsluloft.
Húsið er nýmálað að utan og bílskúr endurbyggð-
ur. Íbúðin er laus til afhendingar strax. 16,4m

HEIÐARHOLT 30 - 230 REYKJANESBÆR

Góð 3ja herb. 78 m2 íbúð á 3.hæð. Parket á forstofu,
fataskápur, parket á eldhúsi og stofu, dúkur á svefn-
herbergjum, baðherbergi flísalagt í hólf og gólf. Sér
þvottahús fyrir hverja hæð.Snyrtileg eign að innan
sem utan, vel staðsett í vinsælu hverfi, nálægt Heið-
arskóla og með fallegt útsýni. 11,5m

HEIÐARVEGUR 19A - 230 REYKJANESB.

Steinsteypt tveggja íbúða hús með bílgeymslu.
Samþykktar eru 2 íbúðir í húsinu á sitthvoru
fastanúmerinu. . Skápar og innréttingar eru í
góðu ástandi, innihurðar eru málaðar. Þak og
þakkantur eru í góðu ástandi. Gluggum þarf að
skipta út að hluta, nýlegar vatnslagnir, hitalagn-
ir, skolplagnir og rafmagnstöflur eru nýlegar.
Húsið er á góðum stað í lokuðu rólegu hverfi.
Hús með mikla möguleika. 23,4m

HOLTSGATA 45 - 245 SANDGERÐI

Einbýlishús á einni hæð, 125,7 fm auk bíl-
skúrs 26 fm, samtals 151,7 fm. Húsið afhend-
ist fullbúið að utan, ál klæðning og harðviður,
viðhaldslítið. Að innan afhendist húsið fok-
helt, hita og neysluvatnslagnir hafa verið
lagðar í gólf. Lóð verður frágengin.Eignin er
mjög vel staðsett í Sandgerði. 16,5m

AÐALTÚN 22 - 270 MOSFELLSBÆR

181m2 endaraðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Á neðri hæðinni eru forstofa, hol,
eldhús, stofa, borðstofa, sólstofa og gestasnyrting. Á
efri hæðinni eru gangur, þrjú svefnherbergi, sjón-
varpshol og baðherbergi. Yfirbyggðarsvalir út af sjón-
varpsholi. Góð innrétting er í eldhúsi og fataskápar í
tveimur svefnherbergjum. Sólbekkir á neðri hæð eru
nýjir . Geymsluris yfir svefnherbergjum. Glæsileg
eign á frábærum stað. Nánari uppl. á skrifstofu.

Lundabrekka 2 • 200 Kópav.

Heimilisfang: 
Lundabrekka 2

Stærð eignar: 98 fm

Fjöldi herb.: 3

Byggingarár: 1969

Brunab.mat: 12,3 millj.

Verð: 17.6 millj.

Kolbein Sigurðsson
gsm 694 9100

kolbeinn@remax.is

OPIÐ HÚS í dag kl. 18:00 - 18:30
Góð 3ja herbergja íbúð við Lundarbrekku.
Íbúðin er á fyrstu hæð, gengið upp eina hæð
og er með sérinngang af göngusvölum. Eign-
in skiptist í forstofu, hol, góða stofu, hjóna-
herbergi, barnaherbergi, eldhús, baðher-
bergi, geymslu innaf forstofu og geymslu á
jarðhæð. Eldhús með borðkrók, snotur innrétt-
ing er með AEG eldavélasetti. Baðherbergi er
með handlaug í borði og baðkar með sturtu.
Parket og flísar á gólfum. Suður svalir. Mjög
notaleg íbúð á fínum stað, stutt í þjónustu og
skóla.

Þórarinn Jónsson lögg. fasteignasali, hdl.
Kópavogur

Hrísrimi 15

Heimilisfang: Hrísrimi 15

Stærð eignar: 165 fm

Fjöldi herb.: 4

Byggingarár: 1993

Brunab.mat: 21,9 millj.

Verð: 35,9 millj.

Guðbergur Guðbergsson
gsm 893 6001 (Beggi)

Glæsilegt 165fm parhús
á 2.hæðum m/bílskúr, á besta stað í Grafar-

vogi. 4.svefnherbergi, stofa, sjónvarpshol,

eldhús og baðherbergi m/ baðkari og sturtu-

klefa. Innangengt í bílskúr. Gólfefni parket og

flísar. Fataskápar í þrem herb.og anddyri.

Gróinn garður, með sólpalli og bílastæði fyrir

4 bíla. Eign í toppstandi. 

Þórarinn Jónsson lögg. fasteignasali, hdl.
Kópavogur
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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 –

ESKIVELLIR 9A & B - GLÆSILEGT 6 HÆÐA LYFTUHÚS
Nýkomið á sölu glæsilegt sex hæða
lyftuhús á völlunum. Tvö samliggj-
andi stigahús með 3ja, 4ra og 5 her-
bergja 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 her-

bergja íbúðirnar eru 142 fm  Stórar svalir, frá 16 fm og upp í 22 fm, eftir stærð íbúð-
anna. Íbúðirnar afhendast fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi og
þvottahús verða flísalögð. Baðherbergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar með
nuddi og innbyggðum hitastýrðum blöndunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks innrétt-
ingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og klætt með báruformaðri álklæðn-
ingu 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
svefnherbergjum. Jeppabílskúr sem er 39 fm
með 3.3 m lofthæð. Vandaðir verktakar. Uppl.
hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á netinu.
Verð 31,0 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

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
Glæsilegt sex hæða LYFTUHÚS með
samtals 24 íbúðum. Bjartar og vel skipu-
lagðar 3ja og 4ra heb. íbúðir sem afhend-
ast fullbúnar en án gólfefna nema á bað-
herbergi og þvottahúsi verða flísar. Vand-
aðar innréttingar frá AXIS, flísar frá Flísa-
búðinni, 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 millj. - 23,9 millj.
BYGGINGARAÐILI: 
ÞRASTARVERK ehf. 4679

DREKAVELLIR 18 - NÝTT Í SÖLU 
3ja, 4ra og þakíbúðir í glæsilegu
9 hæða lyftuhúsi á góðum stað
á Völlunum. Alls eru 34 íbúðir í
húsinu og 25 stæði í bílakjallara.
Við hönnun hússins er lögð
áhersla á að allar íbúðirnar njóti
útsýnis og sólar.  Íbúðirnar af-
hendast fullbúnar en án gólfefna
nema á baðherbergi og þvotta-
húsi verða flísar á gólfi. Vandað-
ar innréttingar og tæki.  Hús að
utan afhendist fullfrágengið,
klætt báruformaðri klæðningu.
Lóð og sameign fullfrágengin.
4856

VÍKURBRAUT - KEFLAVÍK - FJÁRFESTAR - VERKTAKAR
Um er að ræða 1270,3 fm saltgeymslu, sem stendur á 2400,0 fm eignarlóð. Gert er ráð fyrir
íbúðarhúsnæði fyrir blokk með 32 íbúðum í lyftuhúsi með frábæru útsýni. Góður möguleiki er
á að nota salthúsið sem hluta af nýrri byggingu td. sem bílastæðakjallara. Þegar hefur verið
sprengt fyrir byggingu (að stærstum hluta) á þeim hluta lóðar sem ekki er hús í dag. Á mynd
deiliskipulags má sjá að nýtingarhlutfall lóða sitt hvoru megin við Víkurbraut 23 er 1.59 og
1,60, því má ganga út frá að sama gildi um Víkurbraut 23. Ef notað er viðmiðið 1,6 þá eru
byggingar-fermetrar 3840. Verð tilboð.  4260

Glæsilegar og vel hannaðar
íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Í
húsunum er 2ja, 3ja og 4ra
herb. íbúðir.  AÐEINS EIN
ÍBÚÐ Í HVORU HÚSI EFTIR.
SÉRINNGANGUR er í allar
íbúðir. Íbúðirnar afhendast
fullbúnar að innan án gólfefna
nema baðherbergi, þvottahús

og anddyri verða flísalögð. 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

DREKAVELLIR 26

Nýkomnar á sölu 3ja, 4ra og „penthouse“
íbúðir í glæsilegu 9 hæða lyftuhúsi á góðum
stað á völlunum. Alls eru 34 íbúðir í húsinu,
þar af eru tvær „penthouse“ íbúðir en þær
eru 5 herbergja, ÁSAMT 57 FM SVÖLUM.
Tvær lyftur eru í húsinu. Bílakjallari með 29
stæðum.  Við hönnun hússins er lögð
áhersla á að allar íbúðirnar njóti útsýnis og
sólar.  Öllum íbúðunum fylgja stórar suður-
svalir, að auki fylgja norðursvalir 4ra herb.
íbúðunum.  Íbúðirnar afhendast fullbúnar en
án gólfefna nema á baðherbergi og þvotta-
húsi 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 fullfrá-
gengin. Frábært útivistarsvæði er í grennd við húsið.  4310

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 íbúðir.
Seljast fullbúnar að utan sem innan, án gólfefna.

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

Aðeins 2 íbúðir eftir!
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EINBÝLI

GRENILUNDUR - GARÐABÆR -
GOTT HÚS GLÆSILEGT 185,7 fm EINBÝI
Á EINNI HÆÐ ásamt 44,8 fm TVÖF. BÍLSK.
á góðum stað í GARÐABÆ.  Falleg gólfefni
og innréttingar,  stór hellulögð verönd.   Flott
eign sem hægt er að mæla með.     4864

DRANGAGATA - EITT ÞAÐ FLOTT-
ASTA Í FIRÐINUM 366 fm einbýli á frá-
bærum stað við hraunið í Norðurbænum,
eina húsið í götunni,  algjör paradís fyrir
börn.  Fullt af herbergjum, þrjár stofur, falleg
gólfefni og innréttingar, innbyggður tvöfaldur
bílskúr, myndir og myndband á netinu, sjón
er sögu ríkari.  TILBOÐ ÓSKAST.  4693

EFSTILUNDUR - GARÐABÆR - GOTT
EINBÝLI Á EINNI HÆÐ - MEÐ ÚT-
SÝNI. 196 fm einbýlishús með innbyggðum
ca 47 fm bílskúr á góðum stað í Garðbæ.
Möguleiki á allt að fimm svefnherbergjum.
Góð eldhúsinnrétting, stáltæki og gashellur.
Gestasnyrting og gott baðherbergi. Parket
stofu, sjónvarpsholi og borðstofu. Sjón er
sögu ríkari.  Verð 48.7 millj.   48,7 4787

BURKNAVELLIR - FALLEGT EINBÝLI
Á EINNI HÆÐ Nýtt og sérlega fallegt 206
fm einbýli á góðum stað á Völlunum við jað-
ar byggðar. 4 rúmgóð herbergi, fallegar inn-
réttingar og skápar úr eik.  Skemmtileg lóð
sem er að mestu afgirt, barnvænt umhverfi,
sutt út í náttúruna.  Verð 44.9 millj.    3094

VESTURVANGUR - LAUST FLJÓT-
LEGA 2 ÍBÚÐIR Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJ-
AÐ 241 fm EINBÝLI á 2 hæðum, með auka-
íbúð á neðri hæð, ásamt 49 fm BÍLSKÚR,
samtals 290 fm á mjög góðum stað í
HRAUNINU í NORÐURBÆNUM. Húsið get-
ur LOSNAÐ FLJÓTL. Verð 49,5 millj.  3610

RAÐ- OG PARHÚS

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

FÍFUVELLIR - FRÁBÆRT END-
ARAÐHÚS Fallegt og vandað 207 fm
endaraðhús með rúmgóðum innbyggðum
bílskúr. Góðar innréttingar og skápar, gólf-
hiti, verönd. Húsið er nánast fullbúið, verð-
ur örstutt í skóla og aðra þjónustu í fram-
tíðinni. Góð eign sem hægt er að mæla
með.  Tilboð óskast í húsið.  4667

HÆÐIR

EFSTAHLÍÐ - EFRI SÉRHÆÐ -
LAUS STRAX NÝLEG OG FALLEG 215
fm EFRI SÉRHÆÐ, sem skiptist niður í 114
fm hæð, ásamt 35,3 fm rými á jarðhæð
með SÉRINNGANGI. (möguleiki á studioí-
búð) og 32,8 fm bílskúr með 32,8 fm
geymslurými undir, samtals 215,2 fm FRÁ-
BÆR ÚTSÝNISSTAÐUR. FRÁBÆR STAÐ-
SETNING INNST Í BOTNLANGA. Verð
32,0 millj.  4910

EFSTAHLÍÐ - NEÐRI SÉHÆÐ - SÉR
INNGANGUR. Falleg 143 fm neðri hæð í
tvíbýli, íbúðin er skráð 80 fm en 63 fm eru
óskráðir fm. Laus fljótlega,  2-3 svefnher-
bergi, góð gólfefni, stórt sjónvarpshol,
stór verönd með skjólveggjum og heitum
potti. Sérinngangur, allt rúmgott, gott um-
hverfi.  Verð 26.5 millj.     4880

LÆKJARBERG - GÓÐ EFRI SÉR-
HÆÐ Í TVÍBÝLI - LAUS STRAX Sér-
lega falleg 147 fm. EFRI SÉRHÆÐ í nýlegu
tvíbýli, ásamt innbyggðum 49 fm TVÖ-
FÖLDUM BÍLSKÚR, samtals 196 fm. Gott
útsýni, þrjú herbergi, möguleiki á því
fjórða, parket á gólfum, góðar innréttingar.
LAUS VIÐ KAUPSAMNING. Verð 39,0
millj.   4835

ÖLDUGATA Hfj. - SJARMERANDI
ÍBÚÐ Vorum að fá í einkasölu fallega sjar-
merandi neðri hæð í reisulegu húsi á þess-
um flotta stað við Hamarinn. Gólfborð á
flestum gólfum. Verð 14,5 millj. V. 14,5 m.
4823

HVERFISGATA - SÉRHÆÐ M. BÍL-
SKÚR - LAUS STRAX MJÖG GÓÐ OG
MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 181 fm EFRI SÉR-
HÆÐ OG RIS Í TVÍBÝLI, ÁSAMT 31 FM
BÍLSKÚR, MIÐSVÆÐIS Í HAFNARFIRÐI.
HÚSIÐ ER KLÆTT AÐ UTAN MEÐ STENÍ.
4 SVEFNHERBERGI. „ LAUS STRAX „
Verð 29,7 millj.  4553

4RA TIL 7 HERB.

EYRARHOLT - STÓR EIGN - FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI Falleg og rúmgóð 91 fm
4ra herb. íbúð ásamt 45 fm risi (óinnrétt-
að), samtals 136 fm. Hægt er að gera tvö
til þrjú herbergi í risinu og sjónvarpshol.
Laus við kaupsaming. Snyrtileg eign og
vel með farin. Verð 21.9 millj.  4438

HRINGBRAUT - FALLEG ÍBÚÐ Vor-
um að fá í einkasölu fallega endurnýjaða
íbúð á 1 hæð.  Flísar og parket á gólfum,
flísal. bað og fallegt eldhús. Góð eign á
góðum stað. Verð 18,9 millj.  4884

BÓLSTAÐARHLÍÐ - REYKJAVÍK
Góð 96 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð í ný-
lega viðgerðu og máluðu fjölbýli á góðum
stað í Hlíðunum. Búið er að klæða baða
gaflana á húsinu. Falleg vel með farin eign.
Verð 17,9 millj.   4865

ENGIHJALLI - KÓPAVOGUR -
LYFTUHÚS Falleg og góð 97 fm íbúð
fyrir utan sér geymslu í kjallara. Fjögur
svefnherbregi. Tvennar svalir. Góð sam-
eign. Laus fljótlega. Verð 18.9 millj.   4846

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI - LAUS STRAX
“LAUS STRAX“ Falleg 98 fm 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu nýlega viðgerðu og
máluðu fjölbýli á góðum útsýnisstað.
LAUS STRAX.  4851

EYRARHOLT - LAUS STRAX LAUS
STRAX. Falleg og björt 112,4 fm 4ra her-
bergja ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í nýlega máluðu
fjölbýli á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ á
Holtinu. Ein íbúð á hæð. Verð 20,9 m.  4837

DAGGARVELLIR - EIN FLOTT 4ra
HERB. Falleg og fulbúin íbúð á annari
hæð í góðu fjölbýli, sérinngangur, eikarp-
arket og innréttingar. Þrjú svefnherbergi,
rúmgóðar innréttingar, háfur og gaseldavél.
Húsið er steinað að utan því lítið viðhald.
92 fm. Laus fljótlega, verð 21.0 m. 4809

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

ENGJAVELLIR - VÖNDUÐ ÍBÚÐ NÝ
OG FALLEG 100 fm 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð, merkt 02-01 í nýju „VIÐHALDSLITLU“
fjölbýli á góðum stað á VÖLLUM í HAFNAR-
FIRÐI. SÉRINNGANGUR af svölum. VAND-
ARÐAR innréttingar. FULLBÚIN OG GLÆSI-
LEG EIGN. Verð 21,5 m.  V. 21,5 m. 3718

BÆJARHOLT - FALLEG - LAUS
STRAX Vorum að fá fallega 4-5 herb. íbúð
á 2. hæð í góðu húsi. Þv.h. í íbúð.  Laus við
samning. 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
21,4 millj.  4696

BREIÐVANGUR - MEÐ EÐA ÁN BÍL-
SKÚRS Falleg 119 fm 4ra herb.a íbúð á 3.
hæð í góðu fjölb. sem búið er að klæða á all-
ar hliðar með Steni-klæðn., ásamt 25 fm BÍL-
SK. Gott sérherb. og geymsla í kj. sem fylgir
íb. Samt. alls 143,9 fm. Verð 19,5 m.   4692

ESKIHLÍÐ - REYKJAVÍK - MEÐ
AUKAHERBERGI. Vorum að fá í einka-
sölu fallega og bjarta 123 fm íbúð á þess-
um vinsæla stað. Auka herbergi í kjallara
með aðgengi að snyrtingu. Gott hús nýlega
tekið í gegn að utan. Verð 23,8 m.  4664

HVAMMABRAUT - FALLEG OG VEL
SKIPULÖGÐ 4RA HERB. ÍBÚÐ 104 fm
íbúð á annari hæð á góðum stað í Hafnar-
firði. 3 rúmg. herb., fallegt baðherb., parket á
gólfum, stórar sv. í suður, útsýni. Hús klædd
að utan að hluta.  Verð 18,9 millj.     4588

BREIÐVANGUR M/BÍLSK. Falleg 4ra
herb. íbúð ásamt 24,0 fm bílsk. í góðu fjöl-
býli, samt. 132 fm  Stórt tvöfalt eldh. 3 sv.-
herb. 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 20,4 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 24,9 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 m.    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

HJALLABRAUT - HAFNARFJÖRÐ-
UR - FIMM HERBERGJA128 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

BREIÐVANGUR - ÍBÚÐ Á FYRSTU
HÆÐ 113.5 fm ENDAÍBÚÐá fyrstu hæð í
góðri blokk.  3 svefnherbergi. Parket á
gólfum.   Stutt í barnaskóla og verslun.
Góð eign.  Verð 18,6 millj.    3483

3JA HERB.

LAUFVANGUR Falleg 97 fm íbúð á jarð-
hæð góðu fjölbýli miðsvæðis í Norðurbæn-
um. Fallegt parket á holi, stofu og gangi.
Tvö góð svefnherb. Verð 16,9 m.  4883

STRANDGATA - SÉRINNGANGUR
Falleg 79 fm 3ja herbergja jarðhæð í þrí-
býlishúsi með SÉRINNGANGI. Tvö góð
svefnherbergi.  Góð staðsetning, stutt í
alla þjónustu.  Verð 14,6 millj.   3320

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ Góð
91,4 fm 3ja herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
í litlu nýlega viðgerðu 2ja hæða fjölbýli.
AÐEINS EIN ÍBÚÐ Á PALLI - FJÓRAR Í
STIGAGANGI. Verð 17,1 millj.  4893

TORFUFELL - RVÍK - FYRIR LAG-
HENTA 79 fm íbúð á þriðju hæð í litlu
fjölbýli við Torfufell. Þarf að taka íbúðina
að mestu í gegn nema eldhúsinnréttingu
og skápa.  Tvö svefnherbergi. Laus fljót-
lega. GOTT VERÐ aðeins 12,9 m.    4882

Hafnarfirði 
Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang as@as.is 
Heimasíða
www.as.is

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

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

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

MÁVAHRAUN - FALLEGT OG VEL VIÐHALDIÐ 

164 fm einbýli á góðum stað ásamt 44 fm
bílskúr eða alls 208 fm Húsið er teiknað af
Kjartani Sveinssyni.  Fjögur svefnherbergi.
Flottur arinn í stofu. Stór steypt verönd.
Vönduð og falleg eign á sérlega góðum
stað. Verð 42,5 m.  4888

– Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala – skoðum og verðmetum samdægurs!

Fr
um



37MÁNUDAGUR 31. október 2005

ÁLFASKEIÐ - GOTT ÚTSÝNI Falleg
3ja herb. 92,4 fm íbúð á 4. hæð í góðu fjöl-
býli. Blokkin klædd að utan allan hringinn.
Suðvestursvalir, FRÁBÆRT ÚTSÝNI.  Verð
17,9 millj.  4841

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 - SÉRINNGANGUR
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 einksölu fallega 76 fm íbúð á
2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og flísar á gólf-
um. 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

HJALLABRAUT - EIN STÓR ENDA-
ÍBÚÐ 108 fm 3ja herb.  endaíbúð á annari
hæð í góðu fjölbýli.  Góð gólfefni og ný-
lega búið að taka baðherbergið í gegn.
Opin og björt  íbúð. Laus við kaupsaming.
Verð 17,9 millj. 4702

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

HVAMMABRAUT - FALLEGT ÚTS.
Falleg og vel skipul. 89 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð. Verið er að taka húsið í gegn að utan
því verður lítið viðhald í framt. Rúmg. herb.,
parket á gólfum. Verð 16,5 millj. 4606

FLATAHRAUN - FALLEG Falleg og vel-
viðhaldin 92,9 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
góðu fjölbýli sem búið er að klæða á 3 hliðar.
Flísar og parket. Fallegt útsýni. Bílskúrsr.
Verð 17 m.  4579

LYNGMÓAR - GARÐABÆR - MEÐ
BÍLSKÚR - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Góð
og vel skipulögð 112 fm 3ja herb. íbúð á
annarri hæð með innb. bílskúr í litlu og góðu
fjölbýli. Húsið hefur verið klætt að utan og er
því lítið viðhald. Góð og vel með farin eign
með yfirbyggðum svölum/sólstofu. Glæsi-
legt útsýni út á flóann, Snæfellsnes og víðar.
Verð 21.9 m. V. 21,9 m. 4540

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

LAUGARNESVEGUR - RVÍK. MIKIÐ
ENDURNÝJUÐ - LAUS STRAX Góð 3ja
herb. 60,8 fm MIÐHÆÐ í þríbýli ásamt 30 fm
skúr á lóð. Sameiginlegur inngangur með ris-
íbúð. íBÚÐIN ER MIKIÐ ENDURNÝJUÐ.
GÓÐ STAÐSETNING. Verð 15,5 m.   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 m.  4281

KRÍUÁS - SÉRINNGANGUR - BÍL-
SKÚR Nýleg og falleg 89,5 fm 3ja herb.
íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli ásamt
37,3 fm bílskúr, samtals 126,8 fm  SÉR-
INNGANGUR. Vandaðar innréttingar. FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI. Verð 23,0 millj.   2017

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ
SÉRINNGANGI 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 al-
mennt í góðu ástandi. Verð 17,2 m.  1982

2JA HERB.

ESKIVELLIR - NÝ - MEÐ FALLEGU
ÚTSÝNI GLÆSILEG 76,9 fm 2ja herb.
íbúð á 4. hæð (efstu) í NÝJU LYFTUHÚSI
á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ á Völlun-
um. SÉRINNGANGUR. Sérhannaðar inn-
réttingar sem ná upp í loft. Vönduð tæki
(stál). Íbúðin afhendist fullbúin en án gólf-
efna nema á baðherbergi og þvottahúsi
verða flísar. Verð 17,0 millj.  4898

HVAMMABRAUT - LAUS FLJÓT-
LEGA Góð 64,6 fm 2ja herb. íbúð á jarð-
hæð á góðum stað í góðu nýlega viðgerðu
og máluðu fjölbýli. Verið er að gera við og
mála húsið að utan. Verð 12,3 m.  4892

ÞRASTARÁS - SÉRINNGANGUR
Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð á jarð-
hæð með sér inngangi, sér verönd og
þvottah. í íbúð. Parket og flísar á gólfum.
Verð 16,9 millj.  4878

ÁLFASKEIÐ - GÓÐ ÍBÚÐ - GOTT
VERÐ Falleg 64 fm 2ja herbergja íbúð á
þriðju hæð. Parket á gólfi að mestu. Verð
12,3 millj.     4872

TRAÐARBERG - ENDAÍBÚÐ Falleg 2ja
herb. 70 fm ENDAÍBÚÐ á jarðhæð í góðu
húsi. Sérgarður og afgirt verönd.  FALLEG
EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 15,5 m.  4874

HRINGBRAUT - FALLEG RISÍBÚÐ
Falleg og rúmgóð 2ja herbergja risíbúð í
þríbýli á góðum útsýnisstað. Eignin  er tals-
vert undir súð en nýtist mjög vel. Frábært
útsýni yfir FJÖRÐINN. Verð 10,4 m.  4847

KALDAKINN - FALLEG JARÐHÆÐ
Falleg 53 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
í góðu þríbýli á góðum stað í miðbænum.
Sameiginlegur inngangur með risíbúð.
Verð 11,2 millj.  4848

MIÐVANGUR - LYFTUHÚS - LAUS
STRAX Góð 2-3ja herb. 67,7 fm íbúð á 7.
hæð í nýlega klæddu lyftuhúsi. HÚS-
VÖRÐUR. Suðursvalir og stórglæsilegt út-
sýni.  Verð 14,0 millj.  4833

BLÁHAMRAR - RVÍK. - LYFTUHÚS
Vorum að fá í einkas. íbúð á efstu hæði í nýkl.
húsi. Glæsil. úts.   yfir borgina. Nýlegt parket.
Mikil falleg sameign m.a. salur o.fl. Aðeins 4
íb. á hæðinni. Lyftuhús. Verð 16,9 millj.  4671

ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEG NÝLEG
OG GLÆSILEG 74 fm 2ja herb. íbúð á 1.
hæð í nýlegu fjölb. með LYFTU á góðum út-
sýnisst. í ÁSLANDI. SÉRINNGANGUR. Fal-
legar innréttingar. Verð 17,5 millj.  4561

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG 75
fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í nýl. LYFTUHÚSI,
ásamt STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU á góðum
stað í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar inn-
réttingar. Parket og flísar. Verð 16,9 m.   3615

LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ 64.1 fm
2ja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli á frábær-
um stað í Hafnarfirði, stutt í miðbæinn og
sundlaugina. Sérinng. Verð 13,5 m. LAUS
VIÐ KAUPSAMING. ATH Lynghvammur er
lítil gata innaf Hringbraut í Hafnarfirði.    1783

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

SUMARHÚS

KJALBRAUT - VAÐNESI EIGNARLÓÐ.
Vandað og fallegt 59,7 fm heilsárshús á
5000 fm eignarlandi í Vaðnesi, góð stað-
setn. 60 fm verönd með heitum potti. Rafm.
og hitav. Kjarriv. land. Verð 16,9 millj.  4770

BORGARLEYNIR - HEILSÁRSHÚS
Vorum að fá sérlega vandað 87 fm heilsárs-
hús. Afhent 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

LANDIÐ

MIÐDALUR - GLÆSILEGT PARHÚS
- VOGAR GLÆSILEGT 180,5 fm PARHÚS
Á EINNI HÆÐ með innbyggðum BÍLSKÚR í
Vogum, Vatnsleysuströnd. 4 svefnherbergi.
Húsið selst fullbúið að utan rúmlega fokhelt
að innan. Verð 18,6 m.   4866

HÓLAVELLIR - GRINDAVÍK Gott
136,1 fm EINBÝLI, ásamt 41,6 fm tvöföld-
um BÍLSKÚR, samtals 177,7 fm á góðum
stað í MIÐBÆNUM. Möguleg 4 svefnher-
bergi. Verð 19,2 millj.  4860

SÓLBAKKI - GRINDAVÍK ÓSKAÐ
EFTIR TILBOÐI. Fallegt 92,6 fm endurnýj-
að EINBÝLI, á einni hæð, ásamt hluta í
kjallara, svo og 12 hesta HESTHÚS á
FRÁBÆRUM STAÐ við SJÁVARSÍÐUNA
austur af Grindavík. Verð TILBOÐ  2149

HÓLABRAUT - SÉRHÆÐ - REYKJA-
NESBÆR Falleg og 142 fm NEÐRI SÉR-
HÆÐ í tvíbýli ásamt 23 fm BÍLSKÚR, sam-
tals 165 fm. Sérinngangur. Flísar og parket
á gólfum. Fjögur svefnherbergi. LAUS
FLJÓTLEGA. Verð 18,5 m.    4844

GLÆSIVELLIR - GRINDAVÍK Fallegt
fullbúið 104,7 fm. PARHÚS á einni hæð,
ásamt 22,6 fm innbyggðum BÍLSKÚR, sam-
tals 127,3 fm á góðum stað í rólegu hverfi.
FALLEG NÝLEG EIGN. Verð 17,9 m.  2863

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

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 m.  2117

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 möguleika. SÉRINNGANG-
UR. Íbúðin er öll endurnýjuð, þ.e. gólfefni,
innréttingar og tæki, skápar, lagnir fyrir
heitt og kalt vatn, rafmagn og rafmagns-
tafla, innihurðar, loft með halogenlýsingu.
Verð 18,0 millj.   4027

VOGAGERÐI - EFRI HÆÐ Í TVÍBÝLI
Góð 4ra herb. íbúð í tvíbýli.  Eignin er 94
fm og er vel skipulögð.   Hús klædd að ut-
an.  Verð 11,9 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 staðsetning.
Verð 24,9 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

LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK Falleg
2ja herbergja 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjöl-
býli á góðum stað miðsvæðis í bænum.
Verð 7,5 millj.  3722

ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fallegt og
snyrtilegt 119,4 fm einbýli á einni hæð.
Húsið hefur verið haldið vel við bæði að
utan og innan. Laust við kaupsamning.
Verð kr. 4,4 millj.   3536

SELSVELLIR - GRINDAVÍK Fallegt
talsvert ENDURNÝJAÐ EINBÝLI á einni
hæð. Húsið er 131 fm, og bílskúrinn 42 fm,
eða samtals 174 fm á góðum stað mið-
svæðis í bænum. VÖNDUÐ OG FALLEG
EIGN. Verð 23,9 millj  2128

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 23,9 millj.  2555

GRUNDARGATA - GÓÐ MIÐHÆÐ -
GRUNDARFIRÐI Góð 4ra herb. mið-
hæð í þríbýli, í kjallara er geymsla/her-
bergi, samtals fm112,6. Eldhús með ný-
legri innréttingu. Sér geymsla og sér
þvottahús í kjallara. Húsið er nýlega klætt
að utan með steni. Innangengt er í kjallar-
ann.  Verð 7,7 millj.  4604

ATVINNUHÚSNÆÐI

MÓHELLA 4 - FULLB. BÍLSK. Vorum
að fá í sölu 26 fm bílskúra /atvinnu-
/geymsluhúsn., sem skilast fullb. að utan
sem innan með hita 3ja fasa rafmagn, heitu
og köldu vatni. Bílskúrshurð er 240x259.
Gólf vélslípuð. Verð 2,350 þús.  4377

VOGAR - VERSLUNARHÚSNÆÐI
Gott 119 fm verslunarhúsnæði í Vogum í
Vatnsleysuströnd,  hluti af húsinu ca 30 fm
eru útleigu, leigutaki er Síminn.  Í dag er
þarna video-leiga og sjoppa. Gófefni eru
flísar að mestu, snyrting og starfsmanna-
aðstaða. Verð 13,9 millj.   3439
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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

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 TEIGA-

HVERFINU Í MOSFELLSBÆ. Verð 29,8 milljónir

Tröllateigur-Mosfellsbær.
Laus við kaupsamning ný stórglæsi-
leg 3ja herbergja 118,0 fm íbúð í góðu
nýju viðhaldsléttu lyftufjölbýlishúsi á
góðum og rólegum stað í Mosfellsbæ
ásamt stæði í góðri lokaðri bíla-
geymslu og tveim geymslum.  Eikar
parket er á gólfum auk þess sem allir
skápar/innréttingar og hurðar eru úr

eik. Brunakerfi er innan íbúðar. Mikið af rafmagns og sjónvarpstenglum. Tveir
símar fylgja sem nýtast einnig sem dyrasímar. Þetta er góð eign sem vert er
að skoða. Verð 25.5 millj.

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

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 íbúð-
ar. Parket á gólfum er mjög fallegt úr rauðeik. Verð 22,0 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 geymsl-
ulofti. Verð 21 m

Álagrandi - Rvík
Sérlega rúmgóð og mjög björt 79.9
fm 2ja herb. endaíbúð á efstu hæð í
nýmáluðu og fallegu fjölbýli í lokaðri
botnlangagötu. Íbúð. Forstofa með
parketi. Hol með parketi. Risastórt
hjónaherb. með flísum, flott útsýni.

Fallegt baðherb. t.f. þvottavél, baðkar. Eldhús með flísum, nýjar flísar á
milli skápa og ný AEG eldavél. Mjög rúmgóð stofa með parketi, útg. á
stórar suðvestur svalir með flottu útsýni. Verð 16,9 m.

Bergþórugata - Rvík
Björt og góð 2ja herb. íbúð í kjallara
í góðu fimm íbúða steinhúsi. Sam-
eiginlegur inngangur. Göngufæri í
bæinn. Búið að skipta um lagnir í
gólfi og setja ný tæki í sturtuna.
Tvær sérgeymslur og sameiginlegt
þvottahús. Sameign nýlega máluð.
Íbúðin er nýlega máluð að innan og
snyrtileg. Rósettur í lofti og falleg

gamaldags gerefti í kringum hurðar. Nýlegar frárennslislagnir, vatnslagnir
og dren. Verð 14,9 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, Víðisstaðatún 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.

Sóleyjarimi - Rvík
Stórglæsileg 102,8 fm 3ja herbergja
endaíbúð með sérinngangi af svölum
á annarri hæð í 4ra hæða lyftuhúsi í
afar fögru umhverfi ásamt stæði í
bílastæðahúsi. Mikil fjallasýn og út-

sýni, stutt í útiveru, golf, verslanir og alla þjónustu. Íbúðin er sérlega aðgengi-
leg, ætluð fyrir 50 ára og eldri, með vönduðum eikarinnréttingum. Þetta er
eina endaíbúðin sem eftir er í húsinu. Tilbúin til afhendingar. Verð 23,9 m.

Vilsbækveg - Danmörk.
Einbýlishús 185 fm ásamt 30 fm bíl-
skúr og 600 fm verkstæðis og iðnað-
arhúsnæði við Vilsbækvej 1-3  6330
Padborg í Suður Jótlandi, um 7 km

frá landamærum Þýskalands. Húsið stendur á 5822 fm lóð. Á húsinu eru 6
stórar innkeyrsludyr. Lofthæð er um 5 metrar. Bílaplanið er um 4500 fm Þessi
eign býður upp á mjög mikla möguleika fyrir fyrirtæki með út-eða innflutning,
eða fyrir starfssemi erlendis. Áhv. eru um 6,5 m. Verð 19,3 m.

Grænalandsleið - Grafarholti
Glæsilegar efri og neðri hæðir í
tveggja íbúða húsið á fallegum útsýn-
isstað 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. Hús-
ið eru fullbúið að utan en að innan eru

eignirnar tilbúnar til innréttinga og málunar. Lóð er grófjöfnuð og bílaplan til-
búið fyrir hellulögn. Hús með fallegum arkitektúr sem vert er að skoða.

Kólguvað - Rvík.
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 innrétt-
ingar að innan. Verð frá 24,0 millj.- 28,0 millj. Sjá nánar á glæsilegum vef
www.husid.is/krokavad2

Hraunbær - Rvík
Góð 101,5 fm 4ra herbergja íbúð á
fyrstu hæð. Eldhús með sprautulakk-
aðri innréttingu sem nær upp í loft,
flísar á gólfi. Rúmgóð borðstofa og
stofa með parketi á gólfi og útgang á
svalir.  Baðherbergi með flísum á gólfi
og upp á miðja veggi, baðkar og

sturtuaðstaða. Sameign snyrtileg. Húsið klætt að utan. Verð 18,2 m

Krókavað - Rvík.
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 tæplega tilbúin til innréttinga að innan. Lóð
tyrfð og hellulagt bílaplan. Sjá nánar á glæsilegum vef www.hus-
id.is/krokavad2

Laugavegur - Rvík
TIL SÖLU EÐA LEIGU við Laugaveg
í Reykjavík. UM er að ræða 621,5
fm 1 hæð og kjallara í þessu fallega
húsi við Hlemm. Stórir, fallegir
gluggar og mikil lofthæð. Eign sem
býður upp á mikla möguleika. Hægt
er að frá hluta af húsnæðinu keypt
eða leigt.

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

Melabraut - Seltjarnarnesi
Fallegt 236,6 fm einbýlishús ásamt
26,8 fm bílskúr. Húsið hefur að
mestu leyti verið endurnýjað. Falleg
stofa og borðstofa gegnheilu parketi
á gólfum. Ný uppgert eldhús með
fallegri hvítri sprautulakkaðri innrétt-
ingu, gegnheilt mahóní á borðum,
flísar á gólfi. Baðherbergi allt tekið í
gegn með nýjum flísum á gólfi og

veggjum, hornbaðkar. Í kjallara er 2ja herbergja íbúð með sér inngangi.
Mjög stór eignarlóð í fallegri rækt með matjurtagarði og litlu tréhúsi. EIGN
SEM VERT ER AÐ SKOÐA  Verð 63 m

Jöklafold - Rvík
Mjög falleg og vel skipulögð 3ja
herbergja 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.

Móvað - Rvík
Sérlega fallegt 190,2 fm vel hannað
einbýlishús þar af 40,6 fm tvöfaldur
bílskúr á þessum eftirsótta stað.
Húsið skilast fullbúið að utan, rúm-
lega fokhelt að innan. Húsið er
samkvæmt teikningu með þremur

góðum barnaherbergi og stóru hjónaherbergi. Stór stofa með mikilli loft-
hæð. Stórt miðrými. Mjög gott eldhús með góðri borðaðstöðu. Tvö bað-
herbergi, geymsla og þvottahús. Verð 38,7m.

Hamravík - Grafarvogi
Falleg 95,1 fm, 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í fjölbýli. Þvottahús innan
íbúðar. Fallegar mahogny innrétt-
ingar og góð tæki eru í íbúðinni.
Parket á gólfum úr rauðeik. Glæsi-
legt baðherbergi með baðkari og
sturtuklefa, góð innrétting og hand-
klæðaofn. Sér afnotaréttur á lóð.
Góð aðkoma að húsi. Stutt er  í

skóla, leikskóla og einnig er stutt í verslunarkjarnan í Spönginni. 20,5 millj.

Reiðvað - Rvík
Glæsileg 3ja herbergja íbúð á efstu
hæð í nýju fjölbýli með sérinngangi
af svölum og sérstæði í bíla-
geymslu. Eldhús opið við stofu, fal-
leg viðarinnrétting, gert ráð fyrir inn-
byggðum ísskáp og innbyggðri

uppþvottavél, parket á gólfi. Stofa með parketi á gólfi og útgang á mjög
stórar svalir með glæsilegu útsýni til fjalla. Parket á gólfum verður fasað
eikarparket. Mikil lofthæð. Verð 21,7 m

Dofraborgir - Rvík
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. Vinnuljósaraf-
magn. Að utan er húsið fullfrágengið og málað, hitalögn og hellur eru við
bílskúrinn, lóð að öðru leyti grófjöfnuð.  Verð frá 30 m

Njarðargata - Rvík
Skemmtilegt og vel staðsett 3ja
hæða hús í efst í Þingholtunum.
Húsið er samtals 157,1 fm ásamt
kjallara undir öllu húsinu. 2 eldhús,
2 baðher. 1.salerni, 4 stofur, 4
svefnh. fataherb. Hurð út í sérgarð

bak við húsið.  Eign á einstökum stað með mikla möguleika. V.42,9 m.

Vættaborgir - Grafarvogi.
Glæsileg 91,2 fm 3ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sérinngangi í
phermaform húsi. Parket og flísar á
gólfum. Tvö bílastæði fylgja íbúð-
inni. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Stór timburverönd með skjólgirð-
ingu. Húsið virðist vera í góðu
standi. Hiti í stéttum utandyra. Stutt

er í skóla og alla þjónustu. Þetta er eign sem er vel skipulögð og vert er
að skoða. Verð 20,7 mill.

533 4300 564 6655

Fr
um

Grandavegur - Rvík
Sérlega björt og skemmtileg ný-
uppgerð 99,7fm íbúð á annarri hæð
í góðu fjölbýli við Grandaveginn.
Tvö góð svefnherbergi, rúmgóð
stofa, nýstandsett baðherbergi,
eldhús/borðkrókur með nýjum inn-
réttingum, öll gólfefni ný. Allt raf-
magn nýyfirfarið. Íbúðin er laus við

kaupsamning.  Góð eign á sívinsælum stað.  Áhvílandi hagstætt lán frá
SPRON sem möguleiki er á að yfirtaka. Verð kr. 24,3

Marteinslaug - Grafarholti.
Með góðu útsýni, glæsileg 4ra
herb. 111,1 fm endaíbúð á  2. hæð
í fjögurra hæða lyftuhúsi ásamt
stæði í opnu bílskýli á þessum
skemmtilega stað í Grafarholtinu.
Fjölbýlið er fullbúið að utan, klædd
með bárujárni og álklæðningu, að

innan fullbúin með gegnheilu eikarparketi. Vandaðar innréttingar og gólf-
efni. Þvottahús innan íbúðar. Sérafnotaréttur á lóð. Íbúðin er með dyra-
símakerfi með myndavél og tengi fyrir gervihnattadisk sem staðsettur er
á þakinu til nota fyrir alla íbúa.  Verð 26,7 millj.
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OG SUNNUD. KL. 12:00-15:00

Nýbyggingar

Jónsgeisli - Grafarholti

Nýtt 207,5fm raðhús ásamt 22,9fm inn-
byggðum bílskúr, samtals 230,4fm í bygg-
ingu á frábærum stað með góðu útsýni í
Grafarholtinu. Húsið afhendist fullbúið að ut-
an með grófjafnaðri lóð og tilbúið undir tré-
verk að innan. Hiti í gólfum. Húsið er steinað
að utan.  Verð kr. 44,3 millj.

Einbýl i

Snekkjuvogur - Rvík

Fallegt 2ja hæða 186 fm einbýlishús, ásamt
26,3 fm frístandandi bílskúr, samtals 212,3 fm
+ manngengt risloft 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. Verðtilboð.

Hjallabrekka - Kóp

Fallegt 206,6 fm einbýlishús m/bílskúr og 2ja
herb.aukaíbúð á neðri hæð m/sérinng. Gró-
inn garður og verönd 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

4ra herbergja

Furugrund - Kóp

Skemmtileg, björt og mjög vel skipulögð 3-4
herbergja 73,7 fm íbúð annarri hæð í góðu
fjölbýli á frábærum stað í Kópavogi. Í kjallara
er herbergi sem tilvalið er sem unglingaher-
bergi eða til útleigu. Stutt í skóla og leikskóla
og verslun. Frábært útsýni!!!! Góð eign á frá-
bærum stað sem er virkilega þess virði að
skoða.  Verð 17,5 millj.

Breiðvangur - Hafnarfirði

Góð 4ra herb. 117,4fm íbúð á fjórðu hæð
ásamt 24,8fm bílskúr í góðu fjölbýli í Hafnar-
firði. Íbúðin skiptist í eldhús, rúmgóða stofu,
3 herbergi, baðherbergi með hornbaðkari og
þvottahús. Í kjallara eru tvö herbergi sem til-
valin eru til útleigu. Húsið er klætt með Steni
og því viðhaldslítið.  Bílskúrinn er upphitaður
með heitu og köldu vatni. Verð kr. 23,5millj.

Engjasel -  Rvík

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

3ja herbergja

Klukkurimi - Rvík

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

Blönduhlíð - Rvík

Gullfalleg, björt 102,8fm 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi á góðum stað í Hlíðunum.
Rúmgott sjónvarpshol með parketi, halog-
enljós í lofti. Rúmgott eldhús, nýlegir skápar
og hurðar og nýleg tæki. Rúmgott hjónaher-
bergi og barnaherbergi með parketi á gólfi.
Baðherbergi með dúk á gólfi, baðkar, inn-
byggður sturtuklefi með hleðslugleri. Gullfal-
leg rúmgóð stofa/borðstofa með parketi á
gólfi, fallegur bogagluggi er í borðstofu.
Verð. 21,9 millj.

Hrísrimi - Rvík

Falleg 3ja herbergja 101,3fm íbúð á annarri
hæð með 24,9fm stæði í bílskýli, 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!

Vallarás - Rvík

Björt og skemmtileg rúmgóð 3ja herbergja,
87,3fm íbúð á annarri hæð með góðu útsýni
í snyrtilegu lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í rúmgott
sjónvarpshol, góða stofu, eldhús með ágætri
hvítri innréttingu, 2 svefnherbergi og baðher-
bergi. Góðar sv-svalir, ágætt útsýni.  Stutt í
skóla og leikskóla og í hestamannaparadís-
ina í Víðidalnum.  Verð kr. 16,9

Háberg - Rvík

3ja herbergja endaíbúð á annarri hæð í litlu
fjölbýli með sér inngangi af svölum. Útsýni
yfir Elliðavatn. Fallegt nýlega endurnýjað
baðherbergi  með hornbaðkars- sturtuklefa
m. gufu, nuddstútum og útvarpi. Tvö góð
svefnherbergi, stofa og rúmgott eldhús.
Góðir skápar í herbergjum og á svefnher-
bergis gangi. Suður svalir eftir allri íbúðinni
Verð 16,9 m

Hraunbær - Rvík

Góð 3ja herb. 65,3 fm íbúð á 1.hæð í rólegu
fjölbýli. Stutt í verslun, þjónustu og skóla. 2
svefnherb. baðherb.m/baðkari m/sturt-
uaðst.+ t.f.þvottav. flísalagt í hólf og gólf.
Stofa og eldhús í opnu rými. Flísar og plast-
parket (Hlynur) á gólfum. V.13,9 m.

Torfufell - Rvk

Góð 3ja herb. 79 fm íbúð á 3 hæð. 2 svefnh.
rúmgott eldhús m/nýlegum innréttingum,
baðh. m/baðkari, rúmgóð stofa m/útgengi á
vestursvalir með útsýni.  Stutt í allar gerðir
skóla, íþróttir, sund og verslun. Afhending
nóv.2005 V.12,9 m.

Kleppsvegur - Rvík

Falleg 3ja herb. 81,5 fm íbúð á 3.hæð í lyftu-
blokk. 2 svefnherb. baðherb. m/baðkari
m/sturtuaðstöðu og nýlegum skápum, eld-
hús allt nýlegt með fallegum ljósum innrétt-
ingum og flísum á gólfi,  rúmgóð stofa
m/skjólgóðum suðursvölum. Parket er á
gólfum í íbúðinni. V.17,4 m.

2ja herbergja

Fífurimi - Grafarvogi

Sérlega falleg og björt 69,0fm, tveggja-
þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð (jarð-
hæð), með sérinngangi ásamt 20,2fm inn-
byggðum bílskúr í snyrtilegu fjórbýlishúsi.
Íbúðin hefur  öll verið tekin í gegn á síðustu
1-2 árum á mjög smekklegan hátt og sérlega
björt og falleg. Stór og góð verönd, hellulagt
bílaplan m.innb. halogenljósum. Sérlega
skemmtileg eign. Verð 20,9 millj.

Skeljagrandi - Rvík

Bílageymsla. Mikið útsýni. Efsta hæð. 66 fm
björt 2ja he. á 3ju hæð. Sér inngangur af
svölum. Falleg sameiginleg lóð. Suður svalir.
Innangengt upphitað bílskýli.  Verð 15,9 m.

Hjallabrekka - Kóp

Góð 2ja herb. 80,3 fm íbúð á 1.hæð í tvíbýli
m/sólpalli og sameiginlegum sérlega falleg-
um ræktuðum garði til suðurs.  Rúmgóð for-
stofa þvottahús innaf, eldhús, stofa og borð-
stofa, svefnherbergi m/skápum, flísalagt
baðh.m/sturtu, hiti í bílaplani. Eikarparket er
á öllum gólfum. Góð eign á rólegum og fal-
legum stað í Kópavogi. Stutt í skóla, verslun
og þjónustu.  V.16,9 millj.

Atvinnuhúsnæði

Stapahraun - Hafnarfjörður

Nýtt 476,5 fm atvinnuhúsnæði, á tveimur
hæðum, með 4 innkeyrsludyrum, á góðum
stað í Hafnarfirði. Húsið er í byggingu. Hús-
inu verður skilað með viðhaldslítilli grárri Al-
uzink klæðningu að utan.  Hurðarnar verða
úr áli og gluggarnir verða PGV plastgluggar.
Þakið verður einangrað.  Veggir verða
sandspartlaðir að innan.  Ath. öll skipti. Verð
kr. 54,7 millj.

Sumarhús

Sumarhús - Húsafelli

Verið er að hefja uppbyggingu á 15 sumar-
húsum í landi Húsafells.  Húsin eru 62fm að
grunnfleti með 20fm svefnlofti og 20fm palli.
Húsin skilast fullbúin að utan sem innan með
tengingum fyrir heitan pott.  Lóðirnar eru
u.þ.b. 1000fm í skógi vöxnu landi. Golfvöllur,
sundlaug og þjónustumiðstöð í næsta ná-
grenni.  Ásett verð pr. bústað kr. 16,8millj.
Möguleiki er á að kaupa alla bústaðina í einu
lagi með góðum afslætti.

Bjarkarborgir - Sumarhús

Bjarkarborgir 30 við Bjarkarbraut í Gríms-
nes- og Grafningshreppi. Um er að ræða
stórglæsilegt sumarhús ásamt gestahúsi á
5200 fm eignalóð á skipulögðu sumarhúsa-
svæði úr jörðinni Minni Borg í Grímsnesi. Vel
er frá húsunum gengið og ekkert mál að vera
þar á öllum árstímum, stærra húsið er 40.1
fm og gestahúsið er 14.2 fm Milliloft og í
stærra húsinu er gott svefnloft. Verð 16,8
millj.

170 Seltjarnarnes: 
Fimm herbergja íbúð ásamt bílskúr
Tjarnarstígur 1: Efri sérhæð á eftirsóttum stað.

Lýsing: Sérinngang-
ur er að íbúðinni
með flísalögðu and-
dyri og teppalögðum
stiga. Í íbúðinni er
nýlega standsett,
flísalagt baðherbergi
með baðkari og
hvítri innréttingu,
flísalagðar svalir og
fjögur svefnherbergi.
Einnig eru stofa,
borðstofa og eldhús
í alrými en í eldhús-
inu er nýleg viðar-
innrétting og vönd-
uð tæki. Parkett er á
gólfum að frátöldum
þremur dúkalögðum
svefnherbergjum.

Úti: Fallegt útsýni er af svölunum og garðurinn í rækt.

Annað: Íbúðin var öll máluð fyrir ári. Bílskúr með hita og rafmagni fylgir íbúðinni
en hann er einnig nýmálaður. Á jarðhæð er sérgeymsla, sameiginlegt þvottahús og
hjólageymsla. Stutt er í alla þjónustu svo sem heilsugæslu, skóla, íþróttir, sund og
tónlistarskóla.

Lýsing: Á neðri hæð er flísa-
lögð forstofa með skápum og
þaðan er innangengt í bílskúr.
Úr forstofu er gengið inn í
flísalagt hol og þaðan inn í
parkettlagða stofu og borð-
stofu með útgangi út á ver-
önd. Á neðri hæð er einnig
flísalagt eldhús með fallegri
innréttingu og stæði fyrir upp-
þvottavél og flísalagt baðher-
bergi þar sem er baðkar með
sturtu, gufu, nuddi og útvarpi.
Steyptur stigi liggur upp á efri
hæð þar sem er parkettlagður
gangur og fjögur rúmgóð
parkettlögð herbergi með skápum. Á efri hæð er einnig flísalagt þvottahús með
gestasnyrtingu.

Úti: Innbyggður bílskúr með rafmagni, vatni og hita. Loftaefni fylgir með en eftir er
að klæða loftið.

Annað: Í framtíðinni er áætlað að verði stutt í grunnskóla og aðra þjónustu.

Fermetrar: 139    Verð: 31,9 milljónir   Fasteignasala: Foss

Fermetrar: 207,1   Verð: Tilboð óskast   Fasteignasala: Ás

221 Hafnarfjörður: 
Baðkar með nuddi og gufu
Fífuvellir 23: Endaraðhús á tveimur hæðum.

Lýsing:
Íbúðin skiptist í forstofu með fatahengi, hol, baðherbergi með sturtu og þvottaað-
stöðu, rúmgott eldhús, bjarta stofu og borðstofu þaðan sem útgengt er á vestur
svalir. Ennfremur eru tvö svefnherbergi, annað þeirra er mjög stórt með góðum
skáp.

Úti:
Fallegt útsýni er af svölunum. Hús, lóð og aðkoma að húsinu er vönduð.

Annað:
Plastparkett er á öllum gólfum nema baðherbergi sem er flísalagt. Gervihnattadisk-
ur fylgir íbúðinni. Í sameign er sér geymsla ásamt sameiginlegu þvottahúsi og
hjólageymslu.

Fermetrar: 92,7 Verð: 19 milljónir Fasteignasala: Hof

103 Reykjavík: Björt íbúð með 
rúmgóðum herbergjum
Hvassaleiti 14: Fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð í góðu 
fjölbýlishúsi.
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BREIÐVANGUR - HF. - 4RA BÍLS.

Mjög skemmtileg íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli
auk bílskúrs. Stórt eldhús, góðar innréttingar, park-
et, flísalagt bað. Áhvílandi húsbréf. Góð staðsetn-
ing, rúmgóð sérgeymsla í kjallara og stórt auka her-
bergi líka. Góð sameign. Verð 19,8 millj. 80885

BÆJARHOLT - HF

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
mjög fallega 117,9 fermetra endaíbúð á efstu hæð
i góðu vel staðsettu fjölbýli á Holtinu í Hafnarfirði .
Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús, þvottahús,
þrjú góð herbergi, baðherbergi stofu , borðstofu
og geymslu. Stórar suður svalir glæsilegt útsýni.
Getur verið laus strax. Verð tilboð.

ÁLFASKEIÐ - HF. BÍLSKÚR

Nýkomin í einkasölu 112 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli
með bílskúr, sérinngangur, þessi íbúð er alveg sér í
enda fjölbýlisins, þvherbergi og geymsla innan íbúð-
ar, bóður bílskúr með opnara. Verð 19,3 m . 58904

LAUFVANGUR - HF.

Í einkasölu mjög vel skipurlagða 121,5 fermetra 4ra
herb. íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli vel staðsett í
norðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í inngangur,
hol þar sem búið er að stukka af herbergi, eldhús,
þvottaherbergi, stofu, svefnherbergisgang, tvö
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi og
geymslu. Gólfefni eru að mestu parket,flísar. Góðar
suður svalir. Geymsla í kjallara. Verð 18,9. millj.

NÝBÝLAVEGUR - KÓPAV
M. BÍLSKÚR

Nýkomin í einkasölu mjög góð 110 fm íbúð á efri
hæð í litlu fjölbýli auk 27 fm bílskúrs. Eign í góðu
standi bæði utan sem innan, rúmgóð herbegi, góðar
innréttingar. Verð 23,9 millj. 

ÖLDUTÚN - HF.

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

FÍFULIND - 4RA KÓPAVOGI

Sérlega falleg endaíbúð á þessum góða stað í linda-
hverfinu í Kópavogi. Íbúðin er 111,1 fm með geymslu
og er á þriðju hæð. Skipting eignarinnar: forstofa,
hol, eldhús með borðkrók, þvottahús, baðh., og
geymsla. Nánari lýsing: Sérinngangur af svölum. Góð
eign sem hægt er að mæla með, V. 24,7 m. 

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 séreignargarð-
ur. Dúkur og flísar. Geymsla í sameign. Verð 19,8 m.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

STUÐLABERG - HF - PARH.

LAUST STRAX. Parhús 151 fm á tveimur 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. Húsið liggur á jaðarlóð,
frábær staðs. 31 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. 

FÍFUVELLIR - HF.

Mjög gott 201,2 fm raðhús á 2. hæðum, innb. bíl-
skúr. Húsið afh. fullbúið að utan, en að innan tilbúið
til innréttinga í Feb. 2006. Stórar flísalagðar 40 fm
svalir, frábært útsýni. Verð 37. millj.

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. Afh. í nóv. ‘05

MIÐBÆR - HF. EINB./TVÍB.

Sérlega skemmtilegt þríllyft einbýlishús með aukaí-
búð 143 ,6 ferm í göngufæri við miðbæinn . Á jarð-
hæð er lítill 2ja herb með sérinngangi. Húsið er nán-
ast 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

TVÆR ÍBÚÐIR. Sérlega skemmtilegt pallbyggt
einbýli með auka íbúð á jarðhæð 177 fm auk bíl-
skúrs 35 fm Eignin er mjög vel staðsett við opið sva-
æði íi rólegu íbúðarhverfi, stutt í verslun og alla
þjónustu. Eignin hefur verið talsvert endurnýjuð á
liðnum árum og fengið mjög gott viðhald. Góð eign
frábær staðsetning. Verð tilboð.

FJÓLUVELLIR - HF.

Glæsileg og falleg tvö einbýli, skemmtilega hönnuð
á nýtískulegan hátt. Annað er 223 fm og hitt 207 fm
bæði með bílskúr. Húsin eru hönnuð þannig að lítið
mál er að breyta innra skipulagi.

DOFRABERG HF. PENTHOUSE

Hraunhamar kynnir stórglæsilega penthouse íbúð á
tveimur hæðum á þessum frábærra stað í setberg-
slandinu. Íbúðin er 166,3 fm með geymslu. Skipting
eignarinnar: Neðri hæðin: forstofa, hol, 2 svefnher-
bergi, eldhús, borðstofa, baðherbergi, stofa. Efri
hæðin: Stofa(sjónvarpshol) 2 svefnherbergi, hol og
baðherbergi. Auk þess er á geymsla, sameiginlegt
þvottahús og hjólageymsla. Þetta er eign sem hægt
er að mæla með. V.31,9 millj. 

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

ÆGISGRUND - EINB.
Nýkomið sérlega fallegt einlyft einbýli 142 fm auk
bílskúrsréttar fyrir 44 fm bílskúr. Stofa, borðstofa,
3-4 svefnherbergi, o.fl. mikið endurnýjað á sl. ár-
um m.a.a innréttingar, gólfefni, lagnir o.fl. suður
garður, frábær staðsetning. Verð 38,9 millj.

HÁHÆÐ - GBÆ PARH.
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsilegt ca 200 fermetra parhús ásamt 80 fer-
metra rými í kjallara vel staðsett á frábærum út-
sýnisstað í hæðarhverfi í Garðabæ. Eignin skiptist
í forstofu, forstofuherbergi, hol, hjónaherbergi,
eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi, þvottahús.
Á millilofti er sjónvarpshol, herbergi og geymslur.

Gott 80 fermetra rými í kjallara sem býður upp á mikla möguleika. Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar
og gólfefni. Fallegur garður með sólpöllum og tilheyrandi. Upplýsingar veittir Þorbjörn Helgi.

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

SUNNUFLÖT - EINB. GBÆ
Mjög gott 200,2 fm einbýli á einni hæð ásamt
63,7 fm bílskúr samtals 263,9 fm. á fræbærum
stað á Sunnuflöt við lækinn og hraunjaðarinn.
Rúmgott anddyri, forstofa, þaðan stórar stofur. 5
Svefnh. fallegt eldhús, stórt þvh., búr, baðh. Ný-
legt parket. Verð tilboð

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.

HRÍSMÓAR - 3JA GBÆ
Mjög góð og björt 85,8 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð
í góðu fjölbýli miðsvæðis í Garðabænum. Gengið
er inn í stigahús og þaðan á svalir með sér inn-
gang í íbúðina. Rúmgóð forstofa, hol, barnah.,
þvottah. m/hillum (geymsla), fallegt eldhús, björt
stofa m/útg. á stórar S-svalir, svefnh. og baðh..
Fallegar innréttingar. Gólfefni eru parket og flísar.
Stutt í verslun og alla þjónustu. Verð 19,8. millj. 

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 bílskýli, góð eign. Verð 21,9
millj. 70818

HRÍSMÓAR - PENTHOUSE - GBÆ
Glæsileg 187,2 fm penthouseíbúð í miðbæ Garða-
bæjar. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu ,
borðstofu, sjónvarpshol, tvö baðherbergi, fjögur
góð herbergi, skrifstofu, hjónaherbergi, þvottahús
og geymlsu.Innréttingar eru allar hinnar glæsileg-
ustu og gólfefni eru parket og flísar. Glæsilegt út-
sýni úr stofu til vesturs að Bessastöðum og snæ-
fellsjökli og til norðurs að Esju. Góðar suður svalir.
Bílskúr með rafmagni og hita. Eign í sérflokki.
Upplýsingar gefur Þorbjörn Helgi.

ASPARÁS - 2JA GARÐABÆ
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsilega 73,4 fermetra íbúð á fyrstu hæð í góðu
klæddu fjölbýli, vel staðsett innst í botnlanga í
Ásahverfi í Garðbæ. Húsið er við fallegt friðað
svæði og gott útsýni til suðurs og vesturs. Lýsing
eignar: forstofa, hol eldhús með fallegri innrétt-
ingu úr kirsuberjavið, vönduðum tækjum, gott

herbergi , baðherbergi, stofa með útgang út í fallegan bakgarð,útsýni til vesturs að Bessastöðum og víð-
ar. Gólfefni eru parket og flísar. Góð sér geymsla fylgir íbúðinni. Verð 19,5. 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, sturt-
uklefi, flísar á gólfi. Sefnh. með góðum skápum.
Rúmgóð stofa með útg. út á S-svalir, björt borð-

stofa. Gott eldhús með fallegri innréttingu. Parket og flísar. Mjög góð staðsetning, stutt í verslun og
þjónustu. Verð 28 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.

LYNGMÓAR - 2JA GBÆ
Mjög góð 97 fm 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
auk 13 fm yfirbyggðra flísalagðra svala og 16,2 fm
bílskúrs samtals 126,5 fm. Húsið hefur meira og
minna verið allt tekið í gegn að utan. Forstofa,
hol, eldhús, stofa, borðstofa, gangur, baðherbergi,
2 svefnh. Í kjallara er sérgeymsla, sam. þvottah.
Gólfefni eru parket og flísar . Verð 23,2. millj.

NÓNHÆÐ - 4RA GBÆ LAUS
Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herb. endaíbúð á
3. hæð (efstu) í góðu nýmáluðu fjölbýlishúsi. For-
stofa, herbergi við forstofu, hol (sjónvarpshol),
baðherbergi, hjónaherbergi, barnaherbergi, stofa,
borðstofa, eldhús, þvottah. og geymsla. Fallegar
innréttingar. Gólfefni eru parket, flísar, dúkur. Frá-
bært útsýni. Verð 23,9 millj.

SUNNUFLÖT - EINB. GBÆ
Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í einkasölu
mjög gott einbýli á tveimur hæðum með innb/bíl-
skúr samtals um 208 fm vel staðsett á frábærum
útsýnisstað við Sunnuflöt. Eignin skiptist í forstofu,
gestasnyrtingu, gang, eldhús, stofu, fjögur her-
bergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Glæsi-
legur garður með skjólgirðingu, gróðurhúsi og til-
heyrandi. 

Fr
um

TUNGUÁS - EINB. GARÐABÆ.
Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð á þessum
vinsæla stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Húsið er
skráð 208,5 fm með bílskúrnum sem er 48,7 fm.
Skipting eignarinnar: forstofa, hol, 3 svefnher-
bergi, stofa, borðstofa, eldhús, gestasalerni, bað-
herbergi, þvottahús og bílskúr, auk þess er

geymsluloft yfir hluta af húsinu. Þetta er einstaklega fallegt hús sem það sést að það hefur verið vand-
að til verka. Nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.
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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.
SLÉTTAHRAUN - HF.  BÍLSKÚR

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

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.

HÁHOLT - HF.

Mjög góð 107 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölb. Hús í
góðu standi að utan. Mjög gott skipulag, rúmgóð
herb., þvottah. í íbúð. Stórar S-svalir m/útsýni. Stutt í
skóla. Verð 18,9 millj. 112718-1

ÁLFASKEIÐ - HF. M/BÍLS.
Mikið endurnýjuð 95,9 fm 3 herb., íbúð á efstu hæð
í góðu fjölb. auk bílskúrs 23,8 fm, samtals 119,7 fm.
Eignin skiptist í forstofu, hol , stórt eldhús, stór stofa
og borðstofa, baðh., barnah., og hjónah. S-svalir,
gott útsýni. Gólfefni eru parket og flísar.Bílskúr með
rafmagni og rennandi vatni. Stutt í skóla og leik-
skóla. Verð 18,8. millj.

SKÚLASKEIÐ - HF.

Fín íbúð á þessum frábæra stað í vesturbæ Hafnar-
fjarðar. Íbúðin er skráð 60,7 fm auk þess er sér-
geymsla. sameigninlegt þvottahús-og geymsla.
Þannig að eignarhlutur íbúðarinnar er mun meiri en
kemur fram í fasteignamatinu. 2 stofur, eldhús,
svefnh. og baðh. Laus fljótlega. V. 14,5 millj. 

VESTURHOLT - HF.

Hraunhamar kynnir, glæsileg fullbúin 80 fermetra
neðri sérhæð í sérlega fallegu nýlegu tvíbýli á þess-
um 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.

STEKKJARBERG - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 81 fm íbúð á
efstu (3j) hæð í góðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar
og nýleg gólfefni, mjög gott skipulag, útsýni, frábær
staðsetning. Falleg eign. Verð 17,9 milj. 

EINIBERG HF. 3JA

Mjög falleg 66,7 fm risíbúði í góðu tvíbýli. Sér inn-
gangur, góð forst., eldh., björt stofa, hjónah.,
barnah.,  baðh. og þvottah. Gólfefni eru að mestu
gólffjalir, flísar. Geymsluloft. Glæsilegur stór afgirtur
garður m/sólpalli . Verð 15,4.millj.

DOFRABERG - HF. SÉRH.

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

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

STEKKJARBERG - HF.

Sérlega skemmtileg 80 fm enda íbúð á annarri hæð í
góðu fjölbýli. Fallegt eikarparket á gólfum, góðar
innréttingar & gott skipulag. Falleg eign á mjög
góðu verði. 16,7 millj. 100478-1

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 19,9 m. 109601

HJALLABRAUT - HF.

Nýkomin í einkasölu 98 fm. íbúð á fyrstu hæð í góðu
nýviðgerðu fjölbýli. Mikið endurnýjuð eign, nýtt eld-
hús, stórar svalir, þvottaherbergi í íbúð, góð stað-
setning. Verð 17,4 millj. 111303

SUÐURVANGUR - HF. 3JA - 4RA
Nýkomin sérlega björt og falleg 95 fm 3ja - 4ra herb.
íbúð á annarri hæð í þessu vinsæla fjölbýli. Hús í góðu
standi. Fallegar innréttingar, parket, flísalagt bað,
þvottah. í íbúð. Mikið endurnýjuð eign á frábærum
stað. Verð 18,3 millj. 83184-1

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

LÓMASALIR KÓP LAUS STRAX
Glæsileg fullbúin 105,6 fm 3 herbergja íbúð á efstu
hæð í lyftuhúsi með sér bílastæði í góð bílskýli. Sér
inngangur af svölum. Vandaðar innréttingar og gólf-
efni. Glæsilegt útsýni. Góð sér geymsla í kjallara. Verð
23,9 millj. 95517

AUSTURGATA - HF. 3JA.
Stórglæsilegar fullbúnar 3ja herbergja íbúðir með gólf-
efnum
* Fallegar eikarinnréttingar og eikarparket
* Til afhendingar við kaupsamning
* Stærð íbúða 58 - 70 fm
* Verð 16,7 - 18,2 millj.

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

TÚNHVAMMUR - HF. RAÐH.
Nýkomið í einkasölu á þessum vinsæla stað sérlega
skemmtilegt tvílyft raðhús með inbyggðum bílskúr
samtals 210 fm. Húsið er fallega innréttað með vönd-
uðum gólfefnum. Tvö baðherbergi, 4 góð svefnher-
bergi, fallegar stofur. Mjög góð eign á þessum fjöl-
skylduvæna hverfi. Verð 41,2 millj

EFSTAHLÍÐ - HF. SÉRHÆÐ
Nýkomin í einkasölu skemmtileg efri sérhæð í tvíbýli,
hæðinn er 115 fm en að auku fylgir 35 fm íbúðarrými á
neðri hæð og bílskúr 33 fm og geymsla 33 fm samtals
215 fm. Fallegar innréttingar gott skipulag og frábær
staðsetning i enda botnlanga. Verð 32 millj. 

GLITVANGUR - HF. EINB.
Nýkomið glæsilegt pallbyggt einbýli með bílskúr sam-
tals 300 fm, stofa, borðstofa, 5 svefnherbergi o.fl.
glæsilegur garður, hornlóð, góð staðsetning. Verð 54
millj.

ASPARHVARF - KÓP
Glæsileg 134,3 fm efri hæð í tvíbýli m. sérinng., ásamt
stæði í bílag. Mikið útsýni. Anddyri, gestasn., eldhús,
stofa, borðst., hjónah., 2 barnah., baðh., geymsla og
þvottah. Glæsil. eikarinnr., vönduð tæki og flísar. Tilb.
til afhendingar.

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 16,9 millj. 110764

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 bíl-
skúr. 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. LAUS STRAX 

KRÍUÁS - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg og glæsileg 79
fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjölb. m/lyftu.
Vandað parket á gólfum, fallegar innréttingar, flísa-
lagt bað. Verð 18,7 millj. 112677-1

VESTURBRAUT - HF. RIS

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

KALDAKINN - HF. LAUS

Sérlega falleg og björt 80 fm risíbúð í 3 býli. Sérinn-
gangur., fráb. útsýni, róleg og góð staðsetning.
Íbúðin er lítið undir súð. LAUS STRAX. Verð 15,9 m.

KRÓKAHRAUN - HF.

Sérlega falleg íbúð í litlu fjölbýli. Íbúðin er á jarðhæð
og er 89 fm. 2 svefnh., stofa, eldhús m/borðkrók,
hol, baðh., geymsla og þvottahús, auk þess er ágæt-
is geymslupláss í sam. geymslu. Sérlega fín eign sem
vert er að skoða. V.19,4 millj. 

EINIBERG - HF.

Mjög glæsileg mikið endurnýjuð 85,3 fm íbúð m/sér
inngangi í góðu tvíbýli. Eignin hefur verið mikið end-
urnýjuð að utan sem innan á smekklegan og vand-
aðan hátt. Forstofa, hol, stofa, hjónah., barnah.,
baðh. ,glæsilegt eldhús og þvottahús. Gólfefni að
mestu parket og flísar. Glæsilegur stór afgirtur garð-
ur með sólpöllum og tilheyrandi. Verð 18.9.millj

GULLSMÁRI - KÓP

Mjög falleg 79,7 fm íbúð á frábærum útsýnisstað í
litlu fjölbýli. Forstofa, hol, eldhús, 2 herb., stofa,
baðh. og geymsla. Góðar SV-svalir. Fallegar innrétt-
ingar. Parket og flísar. Verð 19,5.millj.

GARÐAVEGUR - HF.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsilega 85 fermetra neðri hæð í tvíbýli vel stað-
sett við Garðaveg númer 15 Hafnarfirði. Eignin er
mikið endurnýjuð á mjög smekklegan hátt . Eignin
er með sérinngang og skiptist í forstofu, eldhús
gang, baðherbergi , hjónaherbergi , góða björta tvö-
földa stofu, herbergi, þvottahús og geymsla. Gólf-
efni er nýtt eikarparket og flísar. Glæsilegar nýjar
innréttingar. Verð 19,8 millj. Eignin er laus við kaup-
samnings. Þorbjörn Helgi sýnir.

SUNDLAUGAVEGUR - RVÍK

Mjög falleg endurnýjuð 79,4 fm risíbúð. Inng. stigi
upp á pall, hol, eldhús, gott hjónaherb. björt og fal-
leg stofa, vinnuherb. baðh. og geymsluloft. S-svalir.
Gólfefni eru massívt eikarparket og flísar. Sam.
þvottaherb. Verð 18,9 millj. 

LEIRUBAKKI RVÍK Hraunhamar
kynnir sérlega smekklega 2ja herb.íbúð á fyrstu hæð
á þessum góða stað í bakkahverfi, íbúðin er 94,2 fm
með geymslum. Skipting eignarinnar.hol, eldhús
með borðkrók, stofa, baðherbergi, svefnhebergi 2
geymslur auk sameignar. Þetta er mjög góð eign
sem vert er að skoða. Íbúðin getur verið laus strax.
V.15,5 millj. 

KRÍUÁS - 2JA HF Falleg og björt íbúð
á þessum vinsæla stað í Áslandshverfinu, Íbúðin er
75 fm og er á jarðhæð. Skipting eignarinnar: for-
stofa, hol,eldhús með borðkrók, svefnherbergi,
geymsla (nýtt sem svefnherbergi) og þvottahús.
Þetta er góð eign sem nýtist frábærlega. Laus við
kaupsamning. 

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.

TRAÐARBERG - HF. Glæsileg íbúð
á efri hæð í þessu glæsilega litla fjölbýli. Eign í topp-
standi, vandaðar innréttingar og gólfefni. mjög gott
skipulag, frábær staðsetning. Verð 15,8 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, eld-
hús, baðherbergi, herbergi og geymslur. Fallegt út-
sýni út á höfnina. Fallegar innréttingar og gólfefni
eru parket og flísar. Í kjallara er sameigninlegt
þvottahús. Verð 10,7 millj.

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, borð-
stofa, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, hol, og
geymsla. verð 13 millj. 

FENSALIR - KÓP 2JA LAUS
Mjög glæsileg 96,9 fm íbúð á 1. hæð í nýju litlu fjöl-
býli. Forstofa, hol. eldhús, borðstofa, stofa með út-
gang 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 22.9 m.

DAGGARVELLIR - HF. Sérlega
fín 2-3 herbergja íbúð í lyftuhúsi á þessum góða
stað á Völlunum. Íbúðin er 73,2 fm m/geymslu. 2
svefnherb, stofa, eldhús, baðherb, þvottahús,
geymsla, auk sameignar á jarðhæð. v.16,9 millj.

VOGAR - VATNSLEYSA

HOLTSGATA - SANDGERÐI

Glæsilegt einbýli á einni hæð, 126,5 fm auk bílskúrs
25,5 fm, samtals 152 fm, vandaður frágangur 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 full-
búið að utan en einangrað að innan og lóð tyrfð. Til
afhendingar strax.

LEIRDALUR - VOGAR

Glæsilegt 205,4 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt
51,7 fm innb. bílskúr samtals um 257,1 fm í Vogun-
um. Góðar innréttingar og gólfefni. Forstofa,
þvottah., hol, stór og góð stofa og borðstofa, eld-
hús, gang, baðh., 3 góð herb. Glæsilegt baðherb.
m/sturtuklefa og fallegri innr. Á efri hæð eru 4 góð
herb., baðh. og geymslur. Gólfefni eru að mestu
parket og flísar. Góður bílskúr með rafmagni og
hita.

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

ÖLDUGATA - HF. EINB.
Nýkomið í einkasölu skemmtilegt gamalt einbýli, kjall-
ari, 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
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     -fimm
Sérþjónusta, - viðbót við M-fjóra:
Atvinnuljósmyndun og stílisti. Við sjáum um 
aflestur og nafnabreytingu hjá OR, flutning á 
heimilisfangi, síma og interneti. Allt frágengið 
á réttum tíma við afhendingu eignar.
   

     -fjórir
Heildarþjónusta, - viðbót við M-þrjá:
Við setjum upp heildar markaðsáætlun og
leggjum fyrir þig. Við sjáum alfarið um allar
auglýsingar og greiðum fyrir þær líka.
Þú sérð alltaf hvað við gerum og hvenær.
   

     -þrír
Hagþjónusta, - til viðbótar við M-tvo:
Við sýnum eignina og erum á staðnum í 
opnu húsi. Þannig erum við ávallt skrefi nær
kaupendunum og betur búin til að meta 
viðbrögð þeirra við þinni eign.
   

     -tveir
Grunnþjónusta:
Almenn sala þar sem þú færð aðgang að 
markvissu sölukerfi og öflugri viðskiptamanna-
skrá Hóls-M. Við greinum markaðinn og
skipuleggjum söluferlið. Þú sýnir eignina.
   

     -einn
Skjalaþjónusta:
Í mörgum tilfellum getur verið að þú hafir 
þegar fundið kaupanda að þinni eign. Í þeim
tilfellum bjóðum við upp á vandaðan skjala-
frágang og aðgang að samningadeild Hóls-M
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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.

Ford Focus Trend Collection, skrd.
09/2004, ek. 12.000 km, 1600cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 1.780.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Lancer skrd. 08/1998, ek.
166.000 km, 1300cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 590.000 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,
1600 cc, beinskiptur. Ásett verð 99.000
kr. Tilboð 69.000 kr. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia skrd. 09/2004, ek.
036.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000 kr. Tilboð 1.990.000 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.

Opel Corsa skrd. 10/1998, ek. 80.000
km. 1000cc, beinskiptur. Ásett verð
390.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Mercedes Benz ML-350 skrd. 03/2003,
ek. 28.000 km, 3724cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.790.000 kr. Tilboð
4.090.000 kr. S. 515 7000.

Daihatsu Terios 4WD skrd. 01/2001, ek.
49.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

VW Golf station skrd. 12/2001, ek.
79.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.060.000 kr. Tilboð 960.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Dodge Caravan skrd. 01/1996, ek.
146.000 km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 590.000 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 4.690.000 kr.
Tilboð 4.390.000 kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

MMC Pajero GLS skrd. 06/2003, ek.
44.000 km. 3500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.190.000 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
3.290.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daihatsu Applause skrd. 07/2000, ek.
107.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 550.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S80 skrd. 05/2003, ek. 41.000
km. 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.350.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus H/S station skrd. 10/2001,
ek. 85.000 km, 1600cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.150.000 kr. 100% lán
mögulegt kr. S. 515 7000.

Subaru Forester CS skrd. 07/2000, ek.
123.000 km, 2000cc , beinskiptur. Ásett
verð 1.120.000 kr. 100% lán möguleiki.
S. 515 7000.

Volvo V70 Diesel, skrd.02/2002,
e:152.000 km, 2400cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 2.490.000 kr Tilboð
1.990.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Nissan Patrol GR, skrd.04/2003,
e:67.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskipt-
ur. Ásett verð 3.590.000 kr. 100% lán
mögulegt S:515-7000

Renault Megane Scenic, skrd.08/1998,
e:98.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 680.000 kr Tilboð 550.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Hyundai H-1, skrd.07/2000, e:122.000
km, 2351cc, beinskiptur. Ásett verð
790.000 kr 100% lán mögulegt S:515-
7000

Citroen Berlingo Multispace,
skrd.08/2002, e:42.000 km, 1400cc,
beinskiptur. Ásett verð 990.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Ranger CrewCab XL,
skrd.06/2000, e:96.000 km, 2500cc,
diesel, 31” breyting, beinskiptur. Ásett
verð 1.290.000 kr. 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Focus Trend station, skrd.04/2003,
e:51.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.350.000 Kr Tilboð 1.190.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Isuzu Trooper 35” breyttur,
skrd.03/2000 e:136.000 km, 3000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 2.290.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Daewoo Lanos, skrd.11/1999,
e:126.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 470.000 kr Tilboð 370.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Daihatsu Gran Move, skrd.06/2000,
e:75.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 710.000 kr Tilboð 399.000 kr
100% lán mögulegt S:515-7000

Ford Explorer XLT, skrd.03/2004,
e:32.000 km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.520.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

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

Citroen C5, skrd. 02/2004 e:22.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.990.000 kr Tilboð 1.850.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000

Ford Fusion Trend, skrd.06/2004
e:17.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.390.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.06/2004,
e:21.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.690.000 kr Tilboð 2.990.000 kr
S:515-7000

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

Daewoo Nubira stw., skrd.10/2000,
e:83.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo V70 XC, skrd.08/2002, e:45.000
km, 2435cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.190.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Citroen Picasso, skrd.11/2001, e:57.000
km, 1800cc, beinskiptur. Ásett verð
1.120.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

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

Honda CR-V, skrd.07/1999, e:84.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.340.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Mondeo Ghia diesel station,
skrd.05/2005, e:12.000 km, 2000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 2.950.000 kr Til-
boð 2.590.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Hyundai Accent, skrd.8/1995, e:
92.000 Km ,1500 cc, sjálfskiptur Ásett
verð 350.000 .- Kr 100 % lán mögulegt
S: 515-7000
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Ford Explorer XLT, skrd.07/2003,
e:61.000 km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.090.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Citroen Xsara SX, skrd.02/2002,
e:27.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.170.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Ford Fiesta Flair, skrd. 05/1998
e:128.000 km, 1250cc, beinskiptur.
Ásett verð 360.000 kr. 100% lán mögu-
legt S:515-7000

Nissan Terrano II. 12/1999, e:102.000
km, 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.490.000 kr Tilboð 1.090.000 kr 100%
lán mögulegt S: 515-7000

Ford Galaxy Trend, skrd. 05/2005,
e:8.000 km, 2300cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.890.000 kr 100% lán mögulegt
S:515-7000

Volvo V70, skrd. 03/1998, e:143.000
km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.090.000 kr Tilboð 890.000 kr 100%
lán mögulegt S:515-7000

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Nissan Patrol diesel 2,8 turbo háþekja
árgerð 1994, ekinn 224 þús., þar af vél
30 þús., upptekin í Kistufelli, nýtt hedd,
nýlegar hjólalegur, bremsur o.fl. 38”
dekk, loftlæsingar framan og aftan, sk.
‘06, verð 1.080.000 100% lánað. S. 821
6292 & 540 5800.

Bílamiðstöðin
Hyrjarhöfða 2, 112 Rvk.

Sími: 540 5800
www.bilasala.net

Nýr Renault Master Millilangur háþekju.
Til afgreiðslu strax. 2,5 L Turbo dísel,
115 hö. skilrúm og 270˚ opnun á aftur-
hurðum. Full verksmiðju ábyrgð. Lista-
verð 3.239 þús. m. vsk. Okkar verð
2.427 þús. m. vsk. Þú sparar 811 þús-
und.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Nissan Terrano. 3.0L. V6. 4x4 árg.
04/1995., ek. 83þús. km., ssk., topp-
lúga, 31” dekk, hiti í sætum ofl. Verð.
690þús. Tilboð. 550þús. Upplýs. 565-
2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Gallopher árg. ‘98, diesel, 7 manna, ek-
inn 130 þús., sk. ‘06, 100% lánað. Verð
780.000. S. 821 6292.

Nissan Vanetta árg. 2003, cargo, diesel
2,3 kælir, ekinn 130 þús., sk. ‘06, 100%
lánað. Verð 950.000 m. vsk. S. 821
6292.

Dodge Grand Caravan árg. 1995, 4x4,
v-6 sjálfskiptur, ekinn 110 þús. km,
álfelgur, vetrardekk á felgum, 7 manna,
sk. ‘06, 100% lánað. Verð 750.000,
meðalgreiðsla. 19.000 pr. mán. í 48
mán. S. 821 6292.

MM L-300 árgerð ‘94, 4x4, bensín, 7
manna, ekinn 180 þús. km, álfelgur,
dráttarkúla, lítur mjög vel út, sk. ‘06,
100% lánað. Verð 390.000, meðal-
greiðsla 9.500 pr. mán. í 48 mán. S.
821 6292.

Breiðan ehf
Sími: 821 6292

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

Fyrstur kemur Fyrstur fær. Nokkrir
splúnkunýjir Jeep Grand Cherokee
2005 á útsöluverði. Nýr frá verksmiðju
V6 frá kr. 3.299.000, V8 Limited frá kr.
3.899.000 og V8 HEMI Limited frá kr.
4.190.000. Eigum einnig nokkra lítið
ekna 2005 bíla með nýja laginu frá kr.
2.650.000. Valinn Jeppi ársins 2005 af
bílablöðum í USA. Allt að 5 ára ábyrgð
og bílalán fæst á alla bíla frá Is-
landus.com. Nýjir og nýlegir bílar langt
undir markaðsverði. Sími 552 2000.

2005 Chevrolet Z71 5 dyra leður 20”
krome felgur stærra púst ný loftsía leð-
ur segl krókur omfl. v. 3,7M S:860-9243

Opel Astra árg. ‘99, 1600 bsk., ek. 126
þús. Flottur 3ja dyra sportbíll á 16”
Momo álfelgum og með spoilerkitt.
Vetrardekk á felgum fylgja. Aðeins 2
eigendur frá upphafi. Uppl. í s. 846
1390.

Til sölu Hyundai Elantra árg. 1997, góð-
ur bíll. Verð 185 þús. Uppl. í síma 867
3022.

VW Golf ‘94 station, skoð. til ág. 2006 í
fínu lagi. Sumar- og vetrar dekk. Verð
110 þús. Uppl. í s. 821 6224.

Daewoo Leganza Executive ‘98, ek. 100
þús., ssk., leður, rafmagn í rúðum og
sætum. Verð 430 þús. S. 897 8779.

100% lán og 18 þús á mánuði. Clio árg.
‘99 ek. 82 þús. Uppl. í síma 698 9991.

Til sölu Subaru Legacy Wagoon árg. ‘95.
Uppl. í s. 892 9610.

Mercedes Benz 560 SEC ‘88-’89 góður
bíll, um 300 hö. Uppl. í s. 691 6553.

Chrysler Sebring LXI 6 cyl 2.5 24v sjálfsk
topplúga leður verð 1450 þús uppl i
sima 8673022

Til sölu Nissan Patrol Elegance 4/2003,
ek. 72 þús. 33”, ssk., vel búinn bíll. Verð
3.850 þús. Uppl. í s. 898 2720.

Lítið notaðir 2005 Jeep Grand Cher-
okee með nýja laginu. Frá aðeins kr.
2.599.000. Nýja eða nýlega Ford og
Jeep jeppa færðu ódýrara hjá Is-
landus.com. Bílar langt undir markaðs-
verði, öflug þjónusta, allt að 5 ára
ábyrgð og 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 Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Sýningarbíll kominn til landsins! Árgerð
2006, nýr 7 manna Jeep Commandor.
Algerlega ný hönnun og ótrúlega hag-
stætt verð! Nánari upplýsingar á
www.islandus.com 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

MMC Pajero 2,8 TDi árg 9/’96, Gullfal-
legur bíll, álfelgur spolier, 7 manna, ssk.
Verð 950 þús., stgr. Ath skipti. Uppl. í s.
865 3307.

Toyota Lc, Gx New ‘04, 33”. Sjálfskiptur,
7 manna, beisli o.fl. Uppl. í s. 663 0680.

Til sölu Dogde Daytona árg.87 2,2
túrbó 4cl, 173 hö, T toppur. Ekinn 152
þús. Er á nelgdum, sumardekk fylgja.
Skoðaður 06. Gott eintak. Uppl. síma
552 3029 og 898 1903.

Opel GT ‘69, einn sá flottasti, endurnýj-
aður frá grunni, tjúnaður - keppn-
iskram, sjaldséður bíll. Vantar lokafrá-
gang. Tilboð óskast. Upplýsingar í s.
898 2720.

Get útvegað flestar stærðir lítið notaðra
sendibíla frá Þýskalandi á frábæru
verði, stuttur afgreiðslufrestur. Áhuga-
samir sendið á netfangið pet-
urk@centrum.is

Scania P 124 4x4 árg 2003/08 km
137.000 dráttarbíll m vökvakerfi. Getum
útvegað þennan bíl ásamt fl. Vörubíl-
um, vögnum og tækjum. Heiði Véla-
hlutir s. 534 3441.

M. Benz 4140 8x4 árg. 09/2003 75.
000 km m. hálfpípupalli. Getum útveg-
að þennan bíl ásamt fl. vörubílum,
vögnum og tækjum. Heiði Vélahlutir s.
534 3441 .

Mercedes-Benz árg 06/1998
249.000þkm.6x4 m stól og Hiab 245
krana. Scania 143, 1991 8x4 m Hiab
87tm krana. Getum útvegað þesa krana
ásamt fleiri bílum og tækjum. Heiði
Vélahlutir s. 534 3441.

Scania, Volvo, M. Benz og Man varahlut-
ir m.a. fjaðrir ofl. Heiði Vélahlutir s. 534
3441.

Honda CRF80F árg. ‘05, Honda
CRF100F árg. ‘05, Honda CRF250X árg.
‘05. Nánast ónotuð hjól. Uppl. í s. 898
2720.

Husqvarna TE-610 árg.
‘98

Götuskráð, Mikið endurnýjað. Slétt
skipti á jeppa eða vélsleða. Sími 690
3466.

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

Travel King 460 TDF hjólhýsi til sölu,
sólarsella, bökunarofn og skyggni. Verð
1.650.000. S. 511 2203. www.segla-
gerdin.is

Daxara 147 kerran verð 84.100 nú að-
eins 69.900. Allar kerrurnar seljast með
litlum útlitsgöllum. Allar kerrurnar eru
TUV viðurkenndar, galvaníseraðar, með
sturtubúnaði og hægt að geyma uppá
endann. Bjóðum vaxtalausar létt-
greiðslur til allt að 6 mánaða. Sendum
um allt land. Allt á að seljast fyrstir
koma fyrstir fá, Nánari Upplýsingar á
www.evro.is Evró-Ellingsen Granda-
garðar 2, Örfirisey Reykjavík. Símar 580
8500 & 533 1414.

Fellihýsi

Hjólhýsi

Kerrur

Mótorhjól

Vörubílar

Sendibílar

FornbílarJeppar

1-2 milljónir

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Ódýrt Fellihýsi til sölu! Coleman Col-
umbia 290 þ. S. 511 2203. www.segla-
gerdin.is

Stórglæsilegt fellihýsi, Palomino Colt ár-
gerð 2000, hlaðið aukabúnaði. Verð að-
eins 490.000. Uppl. í síma 511 2203.
www.seglagerdin.is

Comanche Montana tjaldvagn með for-
tjaldi og kassa á beisli. Árgerð 1996.
Verð aðeins 250.000. S. 511 2203.

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

100 kw Cummins ljósavél í góðu lagi,
keyrð 700 tíma. S. 896 5531.

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

Goodyear ultragrip vetrardekk
205/55”16 á stálfelgum og koppum af
VW boru,Passar undir VW Golf/Boru
Toy avensis og Subaru S:896 2992

Góð nagladekk 195/65/15, felgur og
koppar á Corollu. V. 35 þ. S. 898 8829.

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.

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.

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

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.

Japanskar Vélar
Bílapartasalan Japanskar Vélar s. 565
3400 varahlutir í flesta Japanska og
Kórianska bíla.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í Musso,
Bens, VW, Skoda, Audi og fl. Opið mán.-
föst. 9-18. Skemmuvegur 16. S 557
7551.

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

Alternatorar & Startarar í Fólksbíla,
Vörub. Vinnuv. Bátav. á lager og hrað-
sendingar. 40 ára reynsla. Bílaraf. Auð-
brekku 20. S. 564 0400.

Opel 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.

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

KK Bílaverkstæði Skemmuvegi 22
Kópavogi, bremsuviðgerðir. Almennar
viðgerðir fyrir fólksbíla og jeppa, s. 861
3790 & 555 3755.

Fjáröflun
Góður heildsölu klósettpappír frá Dan-
mörku tilvalin í fjáröflun f. skóla, íþrótta-
fél. o.fl. Uppl. í s: 895 8582.

Til sölu sófi, má nota sem svefnsófa. Vel
með farinn. Hvítur glerskápur, 2 gler-
borð, þráðlaust loftnet. S. 697 8602 eft-
ir kl. 16.

Vandaðir hringstigar, ótrúlega hagstæð
verð, hæð stillanleg upp í 300cm.
Breiddir 120, 140 og 160 cm, 40mm
beykiþrep og beykihandlisti, verð frá
219.700-, stálþrep og plasthandlisti,
verð frá 158.000. Stigalagerinn, Dal-
brekku 26 s. 5641890.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykku beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrí fittings
fáanleg á sama stað. Atlantskaup ehf.
Uppl. í s. 533 3700.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykku beyki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrí fittings
fáanleg á sama stað. Atlantskaup ehf.
Uppl. í s. 533 3700.

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.

Mjög góður með blúndu og breiðum
hlýrum BCD skálum kr. 1.995,- og bux-
ur í stíl kr. 995,-Misty, Laugavegi 178,
105 Reykjavík sími 551 3366. Mælum
og veitum faglega ráðgjöf.

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

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.

Fartölvustandar kr. 3990. Eigum á lager.
Plexiform.is Dugguvogi 11, 104 Rvk, s.
555 3344.

Járnaklippur.
Vandaðar Japanskar járnaklippur, ein-
fasa eða rafhlöðuvél. Taka upp í 16
mm. Léttar og öflugar. Rafbjörg ehf.
Vatnagörðum 14. Sími 581 4470.

Hældrif í góðu lagi og biluð vél bensín.
Tilboð óskast. S. 869 7689 & 568 0142.

Gifsborð með veltibúnaði til að flytja
gifsplötur og sníða á . burðarg 600 kg S:
896 2992

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.

kr. 5.900.
Opið 10.00-18.00 þriðjud.- föstud.
Praxis S. 568 2878 & 691 0808 Síðu-
múla 13, 108 R. www.praxis.is , prax-
is@praxis.is

Bókabúð Grímsbæ
25% afsláttur af öllum leikföngum í
nóvember.

barnapía óskast til að gæta 5 ára
drengs 1-2 helgar í mán á nóttuni í
vesturbæ upplýsingar í síma 8499784
og email ingunn785@hotmail.com

Jólasveinn.is. Erum byrjaðir að taka nið-
ur pantanir. Söng og sprell jólasveinar,
þeir hressustu í bænum. Komum á jóla-
ballið, í jólaboðið, í jólaglöggið eða
með þér að sækja jólatré. [Kynning ehf]
S. 586 9000.

Jólaskemmtanir

Barnagæsla

Heildsala

Innrömmunarverkstæði
til sölu

Gott tækifæri fyrir t.d. mann sem
er að byrja.

Með öllum vélum, tækjum og
lager.

Upplýsingar í síma 552 7390.

Fyrirtæki

Dúndurtilboð!!!!!!
Dagana 28.Október til 31. Októ-

ber eru allar VHS myndir á aðeins
1.490 kr.

Venus Freyjugötu 1. 101 RVK.
Sími 552-2525. www.venus6.is

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Tölvur

Sjónvarp

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

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

Lyftarar

Vinnuvélar

Tjaldvagnar
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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

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

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

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.

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

Parketlögn - flísalögn - málun. Vönduð
vinna, tilboð. S. 892 9804.

Þök, gluggar, hurðir, veggir, parket og
gólf. Smíðalausnir Jósep 899 3011.

Húsaviðhald.
Getum bætt við okkur verkefnum í
málningarvinnu, flísalögnum og fl.
Vönduð vinna. Upplýsingar í síma 892
2752 & 695 4661.

Flísalagnir.
Húsaviðgerðir, flísalagnir, flotlagnir, al-
mennt múrverk. 699 1434. Verkmúr
Ehf.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun, flísa-& parketlagnir og
trésmíði. Föst tilboð eða tímavinna. s.
616 1569.

Húsasmiður auglýsir. Þarf að skipta um
rennur, glerja. Tilboð, tímavinna. S. 553
2171.

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.

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.

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

Getum bætt við okkur verkefnum í flísa-
lögnum, múrverki og sandspörtlun.
Uppl. hjá Granant Múr, sími 866 6291.

Hugið að kuldanum. 30 ára reynsla. S.
699 0100 & 567 9929.

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.

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

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Heilun
Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

Óskum eftir naglafræðing. Vinnutími
samkomulag. S. 564 5455. Snyrti Lind-
in, Hæðarsmára 6.

Rope yoga í Mosfellsbæ
Skráning stendur yfir fyrir námskeið
sem byrjar um mánaðarmótin. Umsjón
hefur Gunnlaugur B. Ólafsson Rope
yoga kennari. Leitið upplýsinga á www.
man.is eða í símum 566 8587 & 699
6684.

Viltu verða stílisti?
Nám í útlitsráðgjöf. The Academy of
Colour and Style - útlits-og förðunar-
skóli. Uppl. í síma 533 5101.

Stærðfræði- Lestur
Einkatímar í stærðfræði og lestri, meðal
annars vegna lesblindu. Er reyndur
grunnskólakennari. Uppl. í síma 898
3146.

Ævar Friðriksson. Kenni allan daginn.
Toyota Avensis 2004. Tek í akstursmat
og hjálpa við endurtökupróf. S. 863
7493 og 557 2493.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Námskeið

Snyrting

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Viðgerðir

Rafvirkjun

Múrarar

Spádómar

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar
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Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Við erum tvær 8 vikna Dalmatiner
stelpur, hreinræktaðar og ættbókar-
færðar. (HRFÍ) Við erum bólusettar, ör-
merktar, ormahreinsaðar og tilbúnar til
að fara á gott heimili. Við erum fjöl-
skylduvænar, barngóðar og lofum að
vera húsbóndahollar. Myndir af okkur
og okkar fjölskyldu http://www.hi-
byliogskip.is Uppl. í s. 893 3985.

Naturediet náttúrulegur hálf þurr
hundamatur án aukaefna. Dýrabær,
Hlíðasmára 9, Kóp. s. 553 3062, op.
mán.-fös. 12-18, lau. 11-15.

Hundabúr-Hundabæli.
30% afsl.

Nutró 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.

Til sölu Chihuahua hvolpar. Anna s. 868
6058 og 551 9637, gessi@simnet.is

Papillon hvolpar
Til sölu papillon hvolpur. m/ættbók frá
HRFÍ. Glaðlegur og skemmtilegur smá-
hundur. S. 824 0115.

Rjúpnaveiði á austur-
landi.

Bjóðum rjúpnaveiði í Breiðdal og víðar
á austurlandi. Glæsileg gisting í Veiði-
húsinu Eyjar með morgunverði, nestis-
pakka og kvöldverði. Veiðiþjónustan
Strengir S. 567 5204 660 6890 ellida-
son@strengir.is

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. 

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
miðsvæðis í Reykjavík. Athugið nánari
upplýsingar má finna á heimsíðu okkar.
www.leiguibudir.is

Kaupmannahöfn - Vester-
brú

Stúdíó íbúð með húsgögnum, ADLS og
sjónvarpi. Til leigu í 2-3 mánuði. Fínn
startpakki fyrir þá sem vilja kynna sér
möguleika Kaupmannahafnar. copen-
hagen@simnet.is

3ja herb. risíbúð til leigu í Smáranum í
Kóp. Verð 85 þús. S. 896 1877.

85 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í 201
Kóp. Leigist frá 1. nóv. S. 847 7147.

2 herb. íbúð í Hraunbæ. Verð 80 þús
m.rafmagni, hita og hússjóði. S.865
9637

4 manna fjölskyldu vantar leiguhús-
næði, helst í Garðabæ, frá miðjum nóv-
ember til loka febrúar 2006 á meðan
beðið er eftir eigin húsnæði sem er í
byggingu. Sími 699 7768.

3 strákar á aldrinum 22-24 ára óska eft-
ir íbúð í miðbæ RVK eða nálægt. S. 864
9877.

Bráð vantar litla íbúð til leigu í RVK í 3
til 4 mán. Verður að vera laus strax. Sími
892 2110.

Óska eftir stúdíoíbúð/rúmgóðu her-
bergi. Er snyrtilegur og skilvísum
greiðslum heitið. S. 864 5290.

Nemi í Lögregluskólanum óskar eftir
2ja herbergja íbúð á svæði 110, frá Jan-
úar byrjun og út Desember 2006.
Hvorki drekkur né reykir! Sími 661
3480.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað. www.geymsla-
eitt.is 564 6500.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Hlutastörf
Fagkynning ehf. leitar eftir starfsfólki í
vörukynningar í matvöruverslunum.
Viðkomandi þarf að vera með aðlað-
andi framkomu, metnað, söluhæfileika
og reiðubúin(n) að veita framúrskar-
andi þjónustu. Í boði er fjölbreytt og
skemmtilegt starf og sveigjanlegur
vinnutími. Nánari upplýsingar veitir
Harpa í síma 588-0779, á skrifstofu-
tíma. Fagkynning ehf. Smiðjuvegi 72,
200 Kópavogi. www.fagkynning.is
www.fagkynning.is

Hagkaup Eiðistorg
Óskar eftir að ráða fólk til starfa í þurr-
vörudeild og kjötdeild. Vinnutíminn er
kl 8-17, auk annar hver laugardagur. Ef
þig langar að breyta til og vinna hjá
okkur í Hagkaupum þá er spurning um
að hringja í Hermann, verslunarstjóra í
síma 561 2000 og sjá hvort við eigum
ekki samleið. Einnig er hægt að skila
inn umsóknum í gegnum www.hag-
kaup.is eða sækja um á staðnum.

Vegna aukinna verkefna
Vantar okkur hæft kynningarfólk í
Reykjavík, Akureyri og á landsbyggðinni
strax til starfa. Mikilvægt að viðkomandi
hafi ánægju af samskiptum og sé áreið-
anlegur og stundvís. Snyrtimennska og
lífsgleði er áskilin. Fólk á aldrinum 25
og eldri sérstaklega velkomið. Áhuga-
samir hafi samband við Þórönnu Gunn-
arsdóttir hjá Kynningu ehf. í síma 586
9000 eða í GSM 869 1641. Einnig má
senda umsóknir á anna@kynning.is.

Þjónustuver Domino’s Pizza óskar eftir
starfsfólki, 18 ára og eldra, í hlutastarf
og fullt starf. Áhugasamir sækja um á
www.dominos.is

Ræsting-Aukavinna.
Vantar fólk á skrá í tilfallandi af-

leysingastörf.
Uppl. í s . 533 6020 eða á ra-

estir@raestir.is

Starfamaður óskast
Heima ehf óskar eftir starfskrafti í
nýja og glæsilega verslun að Suð-
urlandsbraut 48. Viðkomandi þarf
að vera eldri en 25 ára, vera reyk-

laus, þarf einnig að hafa góða
þjónustulund og reynslu af versl-

unarstörfum.
Nánari uppl. gefur Klara í síma

860 1108.

List án Landamæra
Auglýst er eftir verkefnisstjóra fyrir
listahátíðina “List án landamæra”
þar sem ráðgert er að tefla sam-
an listamönnum með og án fötl-

unar. Verkefnisstjórinn þarf að
vera hugmyndaríkur, sjálfstæður
og eiga auðvelt með mannleg
samskipti. Starfið felst í skipu-

lagningu “Listar án landamæra” í
samvinnu við stjórn hátíðarinnar.
Meðal verkefna er umsjón listvið-
burða, samskipti við listamenn,

fjáraflanir, samskipti við fjölmiðla
o.fl. Fyrirhugað er að næsta lista-
hátíð undir merkjum “Listar án
landamæra” verði í maímánuði
og er undirbúningur hennar nú
að hefjast. Auglýst er eftir verk-
efnisstjóra í hlutastarf sem gæti
bætt við sig vinnu þegar nálgast

hátíðina. Umsóknarfrestur er til 7.
nóvember 2005. Umsóknir skullu
berast til Landssamtaka Þroska-
hjálpar Háaleitisbraut 13, 108
merkt “List án Landamæra”

Nánari upplýsingar veita Frið-
rik Sigurðsson sími 588 9390
fridrik@throskahjalp.is Atli

Lýðsson sími 511 1300
atli@fjolmennt.is Kristinn
Ingvarsson sími 520 4607

krisinn.ingvarsson@reykja-
vík.is

Starfsmaður óskast
Bakarí í Hafnarfirði óskar eftir að
ráða starfsmann í afgreiðslu sem

fyrst.
Uppl. í síma 555 0480. bak-

ari@hn.is Bæjarbakarí í Hafn-
arfirði.

Veitingahús
Starfsfólk óskast á lítinn veitinga-
stað í Kópavogi. Lágmarksaldur

25 ára.
Uppl. í s. 894 0292.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Dýrahald

Fatnaður
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Taktu þátt og kjóstu stutt-
mynd ársins á vísir.is og
þú gætir unnið
miða á Edduhátíðina. 
vísir.is

Reynsluaktu Mazda í dag.
Komdu í Brimborg,
Bíldshöfða.

Við erum Mazda.
Brimborg, öruggur stað-
ur til að vera á.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Tilboðsdagar til 31. októ-
ber
komdu strax 
Brimborg, notaðir bílar

Mazda er á öruggum
stað.
Brimborg, Bíldshöfða.

Taktu notaðan bíl fyrir 31.
október í Brimborg.
Enn meirir verðlækkun.
Komdu núna í Brimborg.

Smáauglýsingar Frétta-
blaðsins.
150 þúsund lesendur
daglega.
Sími 550-5000

Atlantsolía
Ávalt ódýr.

Gómsætur grískur saltfisk-
réttur úr fiskborði Nóa-
túns
..aðeins 998 krónur kílóið.
Nóatún.

Kauptu notaðan bíl hjá
Brimborg.
Það eru brjáluð tilboð á
notuðum 
bílum til 31. október. 
Komdu strax í Brimborg.

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Gaman, Gaman.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Hamborgarabúllan.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Hamborgarar rokka feitt.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Inniskór í úrvali.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Almenn ökuréttindi.
ekill.is

Gallabuxur, ný sending. 
Ralph Lauren 
Laugavegi 40

Strákajakkaföt með vesti
aðeins 4.990.-
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Allt fyrir mömmuna og
litla krílið.
Móðurást Hamraborg.

Ný skartgripasending.
Skarthúsið.

Ókeypis prjónaklúbbur
Tinna.is

Eldsteiktir í hádeginu.
Glóð-inn Hofsvallagötu

Ódýrustu jólafötin á alla
fjölskylduna.
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu

50% afsláttur af ýsuhakki
í Nóatúni í dag.
Nóatún.

Hafnarfjörður, Hafnar-
fjörður.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Þú finnur allt um Edduna
2005 á 
vísir.is

Dömunáttföt aðeins
1.590.-
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu.

Góður matur.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Ódýrustu dömugallabux-
urnar aðeins 2.990.-
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu.

Veldu góða skó.
Iljaskinn Háaleitisbraut.

Ný sending af peysum.
Ralph Lauren 
Laugevegi 40

Úrval af sængurgjöfum.
Móðurást Hamraborg.

Húfur, vettlingar, treflar.
Skarthúsið.

Stelpu jólapilsin komin.
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu.

Höfuðljós.
Dynjandi.

Brjóstagjafabolir og
brjóstagjafahaldarar,
persónuleg þjónusta.
Móðurást, mjaltavéla-
leiga, Hamraborg.

Mikið úrval af tískubeltum
frá 990.-
C&C Suðurlandsbraut_8,
Fálkahúsinu.

Eldsteiktir hjá 
Glóð-inn.

Taktu þátt í kosningu um
sjónvarpsmann ársins á
vísir.is og þú gætir
unnið miða á Edduhátíð-
ina.
vísir.is

Smáauglýsingar Frétta-
blaðsins.
150 þúsund lesendur
daglega.
Smááuglýsingasíminn er
opinn til klukkan 22,
sími 550-5000

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
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Óskum eftir rösku fólki til starfa. Einnig
vantar fólk á kvöld og helgarvaktir. Um-
sóknareyðublöð og upplýsingar í Mela-
búðinni Hagamel 39 og hjá verslunar-
stjóra í síma 551 0224.

Góðir tekjumöguleikar
Lærðu allt um neglur, gervineglur,
skraut, lökkun ofl. Íslandsmeistarar
kenna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar. Sím-
ar 565 3760 & 892 9660.

Vantar þig góða aukavinnu? Eigum laus
nokkur störf í ræstingum á Höfuðborg-
arsvæðinu. Afkastahvetjandi laun. Uppl.
í síma 581 4000 eða www.solar-
service.org

Rizzo Pizzeria óskar eftir pizzabökurum
til starfa strax. Nánari uppl. á staðnum
Hraunbær 121 rvk.

Símadömur óskast!
Vegna mikilla anna vill Rauða Torgið
enn bæta við “spennandi” símadöm-
um. Frekari upplýsingar fást á
www.raudatorgid.is (Atvinna í boði) og
í s. 899-7987. Skráning í s. 552-3349.

Dyravarsla
Viljum ráða áreiðanlegan starfsmann
við dyravörslu um helgar. Æskilegt að
viðkomandi sé 25 ára eða eldri. Uppl.
og umsóknir á staðnum eða á
www.kringlukrain.is.

Kr. 5.000 - 12.000 í laun
per kvöld.

Við leitum eftir starfsfólki á aldrinum 20
- 60 ára til að vinna 2-5 kvöld vikunnar
við að þjónusta mörg af stærstu félaga-
samtökum í landinu. Unnið er frá skrif-
stofu okkar sem staðsett er í Reykjavík
og upplýsingar eru veittar í síma 699
0005 eftir kl. 15 daglega.

Bílpróf
Starfskraftur óskast til ýmisa starfa í
matvöruverslun. Bílpróf æskilegt. Einnig
vantar á búðakassa. Upplýsingar Kjöt-
höllin Háaleitisbraut 58-60. Sími 553
8844.

Ræstingar
Vantar duglegt fólk í ræstingar á daginn
50-100% vinna. Viðkomandi verður að
hafa bíl til umráða. Góð laun í boði.
Uppl. s. 578 1450 eða sendið mail á
nostra@nostra.is

Mohair hárstofa
Stólaleiga, gott verð, vinsæll staður. Mo-
hair Sportshúsinu, sími 564 4040.

Ertu einmanna?
Til hvers, margir með svipuð áhugamál
og skoðanir eru núna innskráðir á
einkamal.is og bíða eftir að kynnast þér.
Einkamal.is fyrir fólk eins og þig.

56 ára kona óskar eftir að kynnast
manni á svipuðu reki með vináttu í
huga. Umsóknir sendast með nafn og
síma í Skaptahlíð 24, fyrir 10 nóv. Merkt
trúnaður.

Einkamál

Cafe Victor auglýsir
Vantar fólk í sal í vaktavinnu eða

á dagvaktir.
Upplýsingar veitir Baldur í
síma 692 0735 eða sendið
uppl. á info@cafevictor.is

Ræsting Grafarvogi
Fyrir hádegi virka daga.

S. 533 6020 rosa@raestir.is
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Umsóknir um skólavist á vorönn 2006

Tekið verður við umsóknum um skólavist á vorönn
2006 til 18. nóvember 2005. Umsóknum má skila á
skrifstofu skólans eða senda í pósti. 

Umsóknareyðublöð og almennar upplýsingar um
skólann og viðmiðunarreglur vegna innritunar nýrra
nemenda má finna á heimasíðu skólans
http://www.mh.is.

Umsóknum skal fylgja afrit af grunnskólaprófsskír-
teini og upplýsingar um nám á framhaldsskólastigi.
Gott er að bréf með nánari upplýsingum fylgi. 

Skrifstofan er opin alla virka daga milli kl. 8.30 og
15.30. Sími 595 5200, netfang mh@mh.is.

Rektor.

Frá Menntaskólanum 
við Hamrahlíð

BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 411 3000 • MYNDSENDIR 411 3090

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingu á
Aðalskipulagi Reykjavíkur 

og breytingu á
deiliskipulagi í Reykjavík

Í samræmi við 18. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breyt-
ingum, er hér með auglýst til kynningar
tillaga að breytingu á Aðalskipulagi Reykja-
víkur 2001 - 2024.

Miðsvæði M2, Hlemmur –Grensás, þétt-
ingarsvæði 16.
Tillaga að breytingu: bætt verður við þéttingar-
svæði nr. 16 við Suðurlandsbraut-Múla, þar
sem gert er ráð fyrir allt að 300 íbúðum, sjá
tillögu að breytingu á 5. mynd í staðfestri
greinargerð (sjá 1. mynd í netútgáfu). Enn-
fremur er gerð breyting á skilgreiningu
miðsvæðis M2. Hlemmur/ Grensás, samanber
tillögu.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Í samræmi við 25. gr. skipulags- og
byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari
breytingum, er hér með auglýst tillaga að
breyttu deiliskipulagi í Reykjavík. 

Suðurlandsbraut - Múlar
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi eftirfarandi
svæða: Ármúli/Vegmúli/Hallarmúli, vegna
Suðurlandsbraut 4-16, Ármúla 5-13a, Vegmúli
2-4 og Hallarmúli, Suðurlandsbraut/Ármúli,
vegna Suðurlandsbraut 18-28 og Ármúla 15-
27 og Suðurlandsbraut/Ármúli vegna Suður-
landsbraut 30-34 og Ármúla 29-31.
Tillagan gerir ráð fyrir því m.a. að heimilt verði
að gera íbúðir á efri hæðum framhúsa við
Suðurlandsbraut, krafa um bílastæði er eitt
bílastæði pr. íbúð þar sem svæðið er miðsvæði
og gert er ráð fyrir samnýtingu bílastæða.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur-
borgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 31. október til og með 12.
desember 2005. Einnig má sjá tillögurnar á
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum
og athugasemdum við tillögurnar skal skila
skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til
skipulags- og byggingarsviðs (merkt skipu-
lagsfulltrúa) eigi síðar en  12. desember 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 31. október 2005 
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur

SMÁAUGLÝSINGAR

Allt um
fasteignir 
og heimili
á mánudögum 
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
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DRAUMAHÚSIÐ MITT ÁSLAUG JÓNSDÓTTIR

Fyrst og fremst heimiliHús Fjölbrautaskóla Norður-
lands vestra á Sauðárkróki
var tekið í notkun árið 1994.
Arkitektar að því eru syst-
urnar Albína og Guðfinna
Thordarson er unnu sam-
keppni um hönnun hússins
árið 1982. Þær eru dætur
Sigvalda sem teiknaði
sjúkrahúsið á Sauðárkróki
sem er næsta bygging við
skólann. Skólahúsið er
4.380 fermetrar og í því eru
14 kennslustofur. Einnig er
heimavist við skólann. Upp-
hafleg bygging hennar er frá 1978 enda skólinn stofnaður 1979. Heimavist-
in tekur 144 og er hún nýtt sem hótel á sumrin, síðustu árin á vegum Foss-
hótelkeðjunnar. Nemendur við skólann eru 412 í vetur en talan hefur
sveiflast milli 400 og 500 eftir árum. Skólinn þjónar öllum sveitarfélögum
frá Vestur-Húnavatnssýslu í vestri til Siglufjarðar í austri. Skólameistari frá
upphafi er Jón Friðberg Hjartarson.

FJÖLBRAUTASKÓLINN SAUÐÁRKRÓKI

Áslaug Jónsdóttir, rithöfundur og bókverkakona, þarf öruggg-
lega að hafa góða birtu inni í draumahúsinu sínu svo hún geti
haldið áfram að gera fallegar og skemmtilegar myndir í bæk-
urnar sínar en nýja bókin hennar, Gott kvöld, er væntanleg í
verslanir. En hvað annað skyldi draumahúsið þurfa að hafa til
að bera? „Staðsetningin er við sjóinn, það er alveg öruggt og
gjarnan í sveitinni minni. Húsið er fullt af góðum anda og sjór-
inn sést út um eldhúsgluggann. Það skiptir ekki máli úr hverju
það er heldur hvernig er að vera inni í því og koma heim í
það. Þangað koma góðir gestir og gott fólk og það er oft góð
matarlykt í því. Kannski er það þess vegna sem fólkið kemur.
Svo á þessum árstíma man ég að það verður að vera hlýtt. Ég
get vel hugsað mér að koma inn í draumahúsið úr kuldanum
og þar er alltaf hlýtt og bjart og kaka í ofninum. Þannig að
draumahúsið er ekki steypa og múrverk heldur fyrist og fremst
heimili.“

SELDAR EIGNIR Á AKUREYRI*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Í Norðlingaholti stefnir allt í blómlega
byggð.

Uppbygging í
Norðlingaholti
Bláhöfði ehf. átti lægsta tilboð í
atvinnu- og þjónustuhúsnæði.

Bláhöfði ehf. átti lægsta kauptil-
boð í byggingarrétt á átta lóðum
fyrir atvinnuhúsnæði í Norðlinga-
holti. Tilboðin voru opnuð 19. októ-
ber. Í skipulagi Norðlingaholts er
gert ráð fyrir lóðum meðfram
Breiðholtsbraut og Suðurlands-
vegi fyrir margvíslega atvinnu-
starfsemi, svo sem skrifstofur,
verslanir og þjónustustarfsemi. 

Lóðirnar eru vel staðsettar með
tilliti til aðkomu og sýnileika frá
Suðurlandsvegi og Breiðholts-
braut og tenginga við helstu um-
ferðaræðar að og frá borginni. Í
Norðlingaholti mun innan tíðar
rísa blómleg byggð og þá er nauð-
synlegt að öll þjónusta sé innan
seilingar í góðu húsnæði.

heimild:rvk.is

Áslaug Jónsdóttir rithöfundur vill
helst sjá sjóinn út um gluggann.





























Gle›igjafar og gle›ispillar
VIÐ TÆKIÐ ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR ER SPENNT FYRIR VÍDEÓLEIGU Í SJÓNVARP SITT

15.45 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Gurra grís (25:26) 18.06
Kóalabræður (39:52) 18.17 Pósturinn Páll
(9:13) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Night Court (5:13) 13.25 Fresh Prince
of Bel Air (4:25) 13.50 Top Gun 15.35 Der-
ren Brown – Trick of the Mind (e) 16.00
Barnatími Stöðvar 2 17.45 Bold and the
Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

20.55

HOW ART MADE THE WORLD

▼

Fræðsla

21.40

SIX FEET UNDER 

▼

Drama

21.00

VEGGFÓÐUR

▼

Lífsstíll

21.00

SURVIVOR GUATEMALA

▼

Raunveruleiki

21.30

SPÆNSKU MÖRKIN 

▼

Fótbolti

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 2005 9.35 Oprah Win-
frey 10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons (1:23) 
20.00 Strákarnir
20.30 Wife Swap (5:12) (Vistaskipti) Ertu orð-

in leið á karlinum og jafnvel krökkun-
um líka? 

21.15 You Are What You Eat (3:17) 
21.40 Six Feet Under (1:12) (Undir grænni

torfu) Fimmta syrpan í þessum frá-
bæra myndaflokki sem fengið hefur
fjölda Emmy- og Grammy-verðlauna.
Bræðurnir David og Nate reka útfarar-
þjónustu Fisher-fjölskyldunnar. Bönn-
uð börnum.

22.30 Most Haunted (8:20) (Reimleikar)
Magnaður myndaflokkur

23.15 Silent Witness (7:8) (Bönnuð börnum)
0.05 The Hustle (Stranglega bönnuð börn-
um) 1.40 RFK 3.10 Fréttir og Ísland í dag
4.15 Ísland í bítið 6.15 Tónlistarmyndbönd
frá Popp TíVí 

23.25 Spaugstofan 23.50 Ensku mörkin 0.45
Kastljós 1.35 Dagskrárlok

18.30 Váboði (1:13) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.30 Átta einfaldar reglur (57:76) Bandarísk

gamanþáttaröð.
20.55 Listin mótar heiminn (2:5) (How Art

Made the World) Breskur heimilda-
myndaflokkur. Þegar forn hellamálverk
fundust á síðustu öld uppgötvaðist
um leið að menn hafa fengist við
myndlist í 30 þúsund ár. Í þessum
þætti er fjallað um tilurð fyrstu mál-
verkanna og hvernig myndir kunna að
hafa valdið mestu breytingum sem
vitað er af í sögu mannkyns.

22.00 Tíufréttir
22.25 Karníval (5:12) (Carnivale II) Banda-

rískur myndaflokkur. 

23.15 David Letterman 0.00 Weeds (4:10)
0.30 Friends 4 (10:24) 0.55 Kvöldþátturinn 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 The Cut (9:13) 
20.00 Friends 4 (10:24) 
20.30 Fashion Television (1:34) Í þessum

frægu þáttum færðu að sjá allt það
heitasta og nýjasta í tískuheiminum í
dag.

21.00 Veggfóður Hönnunar og lífsstílsþátt-
urinn Veggfóður sem er undir stjórn
arkitektsins og sjónvarpskonunnar vin-
sælu Völu Matt og sjónvarpsmannsins
Hálfdáns Steinþórssonar.

22.00 The Cut (10:13) 
22.45 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall- og

skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.

23.25 Jay Leno 0.10 C.S.I: New York (e) 1.00
Cheers (e) 1.25 Þak yfir höfuðið (e) 1.35
Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

19.30 Allt í drasli (e) Það má með sanni
segja að Allt í drasli sé hreinasta
snilld!

20.00 The O.C. 
21.00 Survivor Guatemala Í ár fer keppnin

fram í Guatemala og búast má við
hörkuslag. Framleiðendurnir finna
alltaf eitthvað nýtt til að auka á
spennuna en meðal þátttakenda í
þessari þáttaröð er Gary Hogeboom,
sem leikið hefur með Dallas Cow-
boys.

22.00 C.S.I. Bandarískir þættir um störf
rannsóknardeildar Las Vegas borgar. 

22.55 Sex and the City – 1. þáttaröð Skvís-
urnar fara í sveitina til vinkonu sinnar
sem var að eignast barn. 

17.55 Cheers 18.20 Popppunktur (e) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 Behind the Scenes 12.30 Extreme Close-Up 13.00 E!
News Weekend 14.00 The E! True Hollywood Story 16.00
E! Entertainment Specials 17.00 Style Star 17.30 Style Star
18.00 Kill Reality 19.00 Kill Reality 20.00 Kill Reality 21.00
Kill Reality 22.00 Kill Reality 23.00 Wild On 0.00 E! News
0.30 The Soup 1.00 Kill Reality

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

23.00 Ítalski boltinn 

18.30 Ameríski fótboltinn (San Diego –
Kansas City)

20.30 Ítölsku mörkin Öll mörkin, flottustu til-
þrifin og umdeildustu atvikin í Ítalska
boltanum frá síðustu umferð.

21.00 Ensku mörkin Mörkin og marktækifær-
in úr enska boltanum, næstefstu
deild.

21.30 Spænsku mörkin Öll mörkin, tilþrifin
og umdeildustu atvikin frá síðustu
umferð í spænska boltanum.

22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-
viðburði heima og erlendis. 

22.30 Stump the Schwab (Veistu svarið?)
Stórskemmtilegur spurningaþáttur þar
sem íþróttaáhugamenn láta ljós sitt
skína.

14.00 Wigan – Fulham frá 29.10 16.00 WBA
– Newcastle frá 30.10 18.00 Þrumuskot

19.15 Spurningaþátturinn Spark (e) 
19.50 Man. City – Aston Villa (b) 
22.10 Að leikslokum Snorri Már Skúlason fer

með stækkunargler á leiki helgarinn-
ar.

23.10 Þrumuskot (e) 0.00 Charlton – Bolton
frá 29.10 2.00 Dagskrárlok

▼

▼

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Dudley Smith úr kvikmyndinni L.A.
Confidential árið 1997.

„Go back to Jersey, Sonny. This is the City of the
Angels and you haven't got any wings.“

 prófkjör sjálfstæðismanna í reykjavík fer fram dagana 4. og 5. nóvember   www.gislimarteinn.is

Gísli Marteinn er sannarlega í hópi forystumanna okkar 
kynslóðar. Hann er jákvæður og drífandi, með mikla 
leiðtogahæfileika. Einmitt það sem höfuðborgin þarf á  
að halda, eigi hún að ganga upprétt til móts við nýja tíma.

Jónmundur Guðmarsson
bæjarstjóri

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Þessa dagana á ég enga uppáhaldsþætti í sjón-
varpinu. Hef reynt að kíkja á Idol-ið á föstudags-
kvöldum, en hef gefist upp á því. Ekkert sem
togar þar lengur. Leiðist enda endurtekið efni.
Hef aldrei nennt að horfa tvisvar á sömu bíó-
myndina, til að mynda. Stundum bít ég í mig að
finna mér uppáhaldsþátt. Hef undanfarna tvo
mánudaga horft á You are what you eat, þar
sem mikil sannindi um áhrif mataræðis á lík-
amann eru viðfangsefnið. Doktor Gillian er ágæt
í sínu fagi, en þegar hún fer að sundurgreina
hægðir skjólstæðinga sinna og tína til óhuggu-
legheitin sem fólkið velur að setja ofan í sig,
dettur dampurinn niður hjá mér.
Wife Swap er þokkalega áhugavert til afþreying-
ar. Merkilega ólíkt heimilishald mannfólksins,
uppeldissiðir og verkaskipting kynjanna, en lygi-
lega margar konur sem vinna tvö- og þrefalt á

við mann sinn í hundrað prósent vinnu og tvö-
faldri vakt í barnauppeldi og heimilisstörfum að
vinnudegi loknum. Mikið sem karlmenn geta
níðst á konum í nafni „ástarinnar“ og fundist
það miklu meira en sjálfsagt. 
Silvía Nótt er gleðivaldandi karakter, þótt tilbú-
inn sé og óekta. Það er einhver efnafræði í and-
rúmsloftinu sem virkar á viðmælendur hennar,
og sem gaman er að fylgjast með.
Svo er það King of Queens, sem kærastinn kom
mér upp á að njóta með sér. Dough er einfald-
lega vinalegastur allra, og konan hans með
þeim eðlilegri, en þau eru eitthvað svo dásam-
lega tilgerðarlaus saman, glíma við daglegt streð
og sambandskrísur sem allir þekkja, en með
ómótstæðilega gamansömu ívafi.
King of Queens er eini erlendi þátturinn sem
alltaf fær að loga á skjánum heima, en kærast-

inn skemmtir sér líka stórum yfir Silfri Egils og
Kastljósinu, NBA-körfuboltaleikjum og fréttum,
og gælir nú við þann draum
að fá sér Skjáinn, þar sem
vídeóleiga er innifalin í mán-
aðargjaldinu. Þá ætlum við
að sjá allar myndirnar sem
fóru framhjá okkur,
og skipta þúsund-
um, því þegar
upp er staðið er
eina vitið að ákveða
sína eigin sjónvarpsdags-
skrá sjálfur, sem sam-
tímis mátast vel
við dagsplan
okkar og
smekk.

ENSKI BOLTINN

31. október 2005  MÁNUDAGUR

6.15 Rush Hour 2 (B.börnum) 8.00 Race to
Space 10.00 Town & Country 12.00 Bróðir
minn ljónshjarta 14.00 Race to Space 16.00
Town & Country 18.00 Bróðir minn ljóns-
hjarta 20.00 Rush Hour 2 Hasargrínmynd af
bestu gerð. 22.00 Collateral Damage Bruna-
vörður missti fjölskyldu sína í sprengingu. 0.00
Hard Cash (Stranglega bönnuð börnum) 2.00
Jane Doe (Str. b. börnum) 4.00 Collateral
Damage (Str. b. börnum)
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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 21.55 Orð
kvöldsins 22.15 Úr tónlistarlífinu

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 19.30 Tónlist
að hætti hússins 20.00 Ungmennafélagið
21.00 Konsert 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 13.05 Messufall e. 14.10
Hrafnaþing 15.10 Síðdegisþáttur Fréttastöðv-
arinnar 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag

19.30 Allt og sumt 21.30 Á kassanum e 22.00
Fréttir Stöðvar 2 og Ísland í dag e. 23.00  Ís-
land í bítið e. 

0.20 Hrafnaþing Ingva Hrafns e. 

6.58 Ísland í bítið. Samsent með Stöð 2
9.10 Allt og sumt 

7.30 Morgunvaktin 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 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

Nú er að hefjast fimmta
syrpan í þessum frábæra
myndaflokki sem fengið hef-
ur fjölda Emmy- og
Grammy-verðlauna. Bræð-
urnir David og Nate reka út-
fararþjónustu Fisher-fjöl-
skyldunnar. Þetta er harður
bransi og þeir verða að hafa
sig alla við til að lenda ekki
undir í samkeppninni. Vönd-
uð og einkar vel gerð þátta-
röð um ástir og örlög á út-
fararstofunni.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Ástir á útfararstofu

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.00 Tennis: WTA Tournament Linz 13.15 Rally: World Championship Cata-
lunya Spain 13.45 Football: UEFA Champions League Vintage 15.15 Foot-
ball: Football World Cup Season Legends 16.15 Football: Football World
Cup Season Journeys 16.30 Football: Eurogoals 17.30 Snooker: Pot Black
Invitational United Kingdom 19.00 Sumo: Aki Basho Japan 20.00 Fight
Sport: Fight Club 22.00 Football: Eurogoals 23.00 All sports: WATTS 23.30
News: Eurosportnews Report 23.45 Motorsports: Motorsports Weekend
0.00 Olympic Games: Mission to Torino

BBC PRIME
12.00 My Hero 12.30 Next of Kin 13.00 Two Thousand Acres of Sky 14.00
Teletubbies Everywhere 14.10 Little Robots 14.20 Andy Pandy 14.25 Willi-
am's Wish Wellingtons 14.30 Boogie Beebies 14.45 Fimbles 15.05 Tikkabilla
15.35 Cavegirl 16.00 The Life Laundry 16.30 Ready Steady Cook 17.15 The
Weakest Link 18.00 Doctors 18.30 EastEnders 19.00 No Going Back 20.00
The Inspector Lynley Mysteries 21.30 Coupling 22.00 French and Saunders
22.30 Manchild 23.00 Down to Earth 0.00 Space 1.00 Building the Impossi-
ble

NATIONAL GEOGRAPHIC 
12.00Seconds From Disaster 13.00Perfect Swarm 14.00When Expeditions
Go Wrong 15.00 Hurricane Floyd 16.00 Violent Planet 17.00 Seconds From
Disaster 18.00 Megacities 19.00 Spider Deadly Love 20.00 When Ex-
peditions Go Wrong 21.00 Witnesses to Victory 22.00 Hitler's Sunken Secret
23.00 Air Crash Investigation 0.00 Witnesses to Victory 1.00 Hitler's Sunken
Secret

ANIMAL PLANET
TVgervifeitt>17.30 Big Cat Diary 18.00 Meerkat Manor 18.30 Monkey
Business 19.00 Animals A-Z 19.30 Predator's Prey 20.00 Wild South Amer-
ica21.00Miami Animal Police 22.00Meerkat Manor 22.30Monkey Business
23.00 Venom ER 0.00 Pet Rescue 0.30 Wildlife SOS 1.00 Big Cat Surgery 

DISCOVERY
12.05Diamond Makers 13.00Rex Hunt Fishing Adventures 13.30Fishing on
the Edge 14.00 Extreme Engineering 15.00 Extreme Machines 16.00
Scrapheap Challenge 17.00 Rides 18.00 American Chopper 19.00 Myt-
hbusters 20.00 The Boy with a Tumour for a Face 21.00 Trauma 22.00 Body
Works 23.00 Mythbusters 0.00 Forensic Detectives 1.00 Battlefield

MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See MTV 14.00 Pimp My Ride 14.30 Wishlist
15.00 TRL 16.00 Dismissed 16.30 Just See MTV 17.30 MTV:new 18.00
European Top 20 19.00 Switched On 20.00 Global Room Raiders 20.30
Andy Milonakis Show 21.00 Top 10 at Ten 22.00 Power Girls 22.30 The Real
World 23.00 The Rock Chart 0.00 Just See MTV 

VH1
12.00 So 80s 12.30 VH1 Hits 16.00 So 80s 17.00 VH1's Viewers Jukebox
18.00 VH1 Weekly Album Chart 19.00 VH1 Classic 19.30 Then & Now 20.00
All Access 21.00 I Want a Famous Face 21.30 I Want a Famous Face 22.00
VH1 Rocks 22.30Flipside23.00Top 5 23.30Fabulous Life Of... 0.00VH1 Hits 

CLUB
11.50Awesome Interiors 12.20 Innertainment 13.10Crimes of Fashion 13.35
Lofty Ideas 14.00 Staying in Style 14.30 The Review 15.00 Girls Behaving
Badly 15.25The Villa 16.10The Roseanne Show 17.00Yoga Zone 17.25The
Method 17.50 Retail Therapy 18.15 The Review 18.40 Girls Behaving Badly
19.05 It's a Girl Thing 19.30 Arresting Design 20.00 Arresting Design 20.25
Race to the Altar 21.15 Sextacy 22.10 Ex-Rated 22.35 Sex and the Settee
23.00 Cheaters 0.00 Simply Indian 0.30 City Hospital 1.25 Girls Behaving
Badly 1.50 Completely Hammered 

CARTOON NETWORK
12.00 Cow and Chicken 12.30 Sheep in the Big City 13.00 Dexter's
Laboratory 13.30 Ed, Edd n Eddy 14.00 Codename: Kids Next Door 14.30
The Powerpuff Girls 15.00 Sabrina, The Animated Series 15.30 Atomic Betty
16.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 16.30 B-Daman 17.00 Codename: Kids
Next Door 17.30 Foster's Home for Imaginary Friends 18.00 Duck Dodgers
in the 24 1/2 Century 18.30Charlie Brown Specials 19.00What's New Scoo-
by-Doo? 19.30 Tom and Jerry 20.00 The Flintstones 20.30 Looney Tunes
21.00 Dastardly & Muttley in Their Flying Machines 21.30 Scooby-Doo 22.00
Tom and Jerry 23.00 Dexter's Laboratory 23.30 The Powerpuff Girls 0.00
Johnny Bravo 0.30 Ed, Edd n Eddy 1.00 Skipper & Skeeto

JETIX
11.50 Braceface 12.20 Jacob Two Two 12.50 So Little Time 13.20
Goosebumps 13.50 Black Hole High 14.15 Spiderman 14.40 Moville My-
steries 15.05 Digimon II 15.30 Totally Spies 16.00 W.i.t.c.h 16.30 Sonic X 

MGM
11.55 Stella 13.45 Breakheart Pass 15.20 Hot Cars 16.30 Vigilante Force
18.00 Florida Straits 19.35 Crucible of Horror 21.05 Killer Klowns from Outer
Space 22.30 Cry for the Strangers 0.05 Vampires on Bikini Beach 1.30 Terr-
or at London Bridge 

TCM
20.00 Poltergeist 21.55 The Fearless Vampire Killers 23.40 The Honeymoon
Machine 1.05 Action of the Tiger 2.35 The Two Mrs Carrolls 

HALLMARK
12.00Fungus the Bogey Man 13.30A Promise Kept: The Oksana Baiul Story
15.15 Jane Doe: Til Death Do Us Part 17.00 The Colt 18.30 McLeod's
Daughters V 19.15 Lives of the Saints 21.00 While I Was Gone 22.30
Lonesome Dove: The Series 23.15 Back When We Were Grown Ups 1.00
While I Was Gone 

BBC FOOD
12.00 Ainsley's Gourmet Express 12.30 Worrall Thompson 13.00 Sophie's
Weekends 13.30 Paradise Kitchen 14.00 United States of Reza 14.30 The
Tanner Brothers 15.00 Rachel's Favourite Food 15.30 Made to Order 16.00
The Hi Lo Club 16.30 Masterchef Goes Large 17.00 Food Source New Zea-
land 17.30 A Cook's Tour 18.00 Off the Menu 18.30 Deck Dates 19.00 A
Cook On the Wild Side 19.30 New Scandinavian Cooking 20.00 Antonio
Carluccio's Italian Feast 20.30 Worrall Thompson 21.00 The Naked Chef
21.30 Cupid's Dinner 22.00 Ching's Kitchen 22.30 Masterchef Goes Large 

DR1
12.30 Dyrehospitalet 13.00 DR-Derude i „Den Kongelige Have“ 13.30 Udeliv
14.00 TV Avisen med vejret 14.10 De skrev historie 14.50 Nyheder på tegn-
sprog 15.00 Becoming 15.20 Boogie Listen – Boblerne 15.35 Last Exile
16.00 Yu-Gi-Oh! 16.20 Droopy 16.30 Troldspejlet 17.00 Lotte fra Spekta-
kelmagergade 17.30 TV Avisen med Sport og Vejret 17.55 Dagens Danmark
18.25 TV Avisen 18.30 Dyrenes verden 19.00 Rejseholdet 20.00 TV Avisen
20.25 Horisont 20.50 SportNyt 21.00 Måske skyldig – Edderdunsdynen
22.10 •rnen 23.10 Viden om 23.40 Same Old Song 

SV1
13.15 Sportspegeln 14.00 Stopptid 14.05 Agenda 15.00 Rapport 15.10
Gomorron Sverige 16.00 Sve-à-long 16.30 Krokodill 17.00 BoliBompa 17.01
Björnes Magasin 17.30 Lilla sportspegeln 18.00 Trackslistan 18.30 Rapport
19.00 Häktet 20.00 Plus 20.30 Sverige! 21.00 Anslagstavlan 21.05 Deadline
Torp 22.05 Rapport 22.15 Kulturnyheterna 22.25 Popcorn 22.55 Kommiss-
arie Lynley 0.25 Sändning från SVT24 

Six Feet Under

MÁNUDAGUR  31. október 2005  

12.00 Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp 12.20 Há-
degisfréttir 13.00 Vítt og breitt 14.00 Fréttir 14.03
Útvarpssagan 14.30 Miðdegistónar 15.03 Töfrar
Bollywoodmynda 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

Fisher-fjölskyldan rekur útfararstofu

Stöð 2 kl. 21.40








