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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.

4ra til 7 herb.

4ra herbergja endaíbúð á 1.
hæð með sér inngangi við
klukkurima. Gengið er inní flísalagt
anddyri með góðum skápum. Eldhús flísa-
lagt með ljósri góðri innréttingu og stórum
borðkrók. Stofan er góð og björt með út-
gangi útí garð. Herbergi eru með flísum á
gólfi og góðum skápum. Hjónaherbergi er
rúmgott 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

Kelduland-Fossvogi. Björt 87
fm 4 herbergja endaíbúð á 2.
hæð Falleg og smekkleg íbúð. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað, þak og renn-
ur endurnýjað, gert við steypuskemmdir,
svalir lagaðar, drenlagnir endurnýjaðar og
húsið málað. Einnig skipt um gler í allri
íbúðinni.Verð 20.5 millj kr

3ja herb.

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

2ja herb.

Gnoðarvogur Góð 3ja herbergja íbúð
á 4.hæð á þessum góða stað. Tvö góð her-
bergi. Stofa með parketi. Gott eldhús á tvo
vegu. Stigagangur hefur er nýlega tekin í
gegn ásamt því að þakjárn er nýlegt. Stutt
er í skóla - framhaldsskóla og alla þjónustu.  

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 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. Verð 13.4
milj

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

Sumarbústaðir

Í nágrenni Flúða - Holtabyggð.
Frábært útsýni - tilvalið fyrir
einstaklinga eða félagasamtök.

Sumarhús ca. 70 fm. Útsýni er frá húsinu.
Húsið er byggt á staðnum og eru steyptir
sökklar og gólfplata, gólfhiti er í húsinu.
Fallegir vandaðir gluggar eru í húsinu,
rennihurð er út á timburpall úr stofu, hátt er
til loft í öllu húsinu. Húsið verður fullkárað
að utan með stórri timbur verönd. Að innan
verður húsið einangrað og plastað. Raf-
lagnir verða komnar með nauðsynlegum
vinnuljósum ásamt rafmagnstöflu í
geymslu, kalt og heit vatn verður komið inní
hús. Nóg af heitu og köldu vatni er á staðn-
um. Tveir fallegir golfvellir rétt hjá,
ásamt góðri þjónustu á Flúðum sem er
aðeins í um 6 km frá. Verð 11,6 millj.

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

Nýtt. Opið hús í dag milli kl 17-18 að Engihjalla 3 bjalla 5D.
Um er að ræða góða vel skipulagða 4ra herbergja íbúð. Gengið er inní opið rými með skápum. Eldhúsið er með góðri ljósri innrétt-

ingu og borðkrók. Hjónaherbergi er rúmgott með skápum og útgangi á svalir. Barnaherbergin tvö eru björt með góðum gluggum. Bað-
herbergi mjög snyrtilegt, flísað í hólf og gólf með baðkari og sturtu í, góð hvít innrétting. Stofan er rúmgóð með góðum gluggum og
útgangi útá stórar suðursvalir, gott útsýni. Nýtt parket er á allri íbúð og hún ný máluð. Sameiginlegt þvottahús er á hæðinni, geymsla
fylgir Húsið er nýviðgert að utan og sameign til fyrirmyndar. Verð 16.990.000

EIGNIR VIKUNNAR

Hagamelur Vorum að fá í einkasölu góða 44,4 fm 2ja herbergja íbúð í Hagamel. Mjög snyrtileg og vel skipulögð íbúð. Parket og
flísar á gólfi. Góðar svalir. Sundlaugin rétt handan við hornið ásamt verslun. Frábær staðsetning þar sem stutt er í Háskólann og mið-
bæinn. Verð 12,9 millj.

LÆKKAÐ

VERÐ!

Mjög góð Snyrtileg vel staðsett 103 fm endaíbúð í viðhalds-
litlu fjölbýli við Suðurhóla. íbúðin er björt 3ja herbergja á annarri hæð í enda
íbúð með sér inngangi af svölum. Eign í góðu ásigkomulagi. Tvö Rúmgóð herbergi,
stofa björt og falleg með parketi á gólfi. Eldhús gott með góðum borðkrók. þvottaað-
staða innan íbúðar og yfirbyggðar svalir, sér geymsla fylgir. Blokkin er klædd að utan
og sameign ný tekin í gegn Laus Strax. verð 16,9 milj

Neshamrar fallegt einbýli á frábærum útsýnisstað í Grafar-
vogi. Mjög vel skipulagt og fallegt 210,7 fm einbýlishús með innbyggum bílskúr á
góðum stað í lokuðum botnlanga í Grafarvogi. Húsið stendur á jaðarlóð með fallegu
útsýni. Vandað hús með fallegum garði með miklum gróði, góðum timburveröndum,
heitum potti. Eign á rólegum stað þar sem allt hefur verið klárað á vandaðan hátt.

Lýsing: Komið er inn í mjög rúmgott hol með
parketi og nýlegum skáp. Stór stofa og borð-
stofa með parketi. Við hlið stofu (var áður hluti
af stofu) er gott herbergi með parketi og út-
gengi út á svalir. Tvö góð herbergi með dúk á
gólfi og innbyggðum skápum í öðru. Her-
bergjagangur með parketi og innbyggðum
skápum. Eldhúsið er sérlega rúmgott, dúkur á
gólfi, hvít innréttin, nýleg borðplata, vaskur,
blöndunartæki og eldavél. Flísar eru á milli
skápa, uppþvottavél fylgir, góður borðkrókur.
Baðherbergi er með korkflísum á gólfi, flísum á veggjum, baðkari með sturtuaðstöðu og glugga

Kjallaraherbergi: Í kjallara er síðan sér geymsla og gott herbergi með aðgengi að snyrtingu. 

Annað: Íbúðin og húsið eru í góðu standi enda verið talsvert endurnýjað á síðustu árum. Húsið var yfir-
farið og málað fyrir ca. 3 árum að sögn eiganda. Sameiginlegt þvottahús með vélum ásamt annarri hefð-
bundinni sameign.

Fermetrar: 122,9 Verð: 23,8 milljónir Fasteignasala: Ás

220 Hafnarfjörður: Íbúð við Lækinn
Lækjargata 10: miðhæð í þríbýli

Lýsing: Komið er inn í flísalagða sameiginlega for-
stofu með efri hæð. Í íbúðinni sjálfri er síðan gott
forstofuherbergi með granítflísum á gólfi. Gangur
með granítflísum á gólfi liggur inn í góða stofu. Eld-
húsið er með nýlegri hlynsinnréttingu, granítflísum á
gólfi og í borðplötu, stáltækjum og góðum borðkrók.
Hjónaherbergið er parkettlagt með nýlegum skápum
og barnaherbergin eru tvö, annað með parketti en
hitt með plastparketti. Baðherbergið er nýlega upp-
gert með granítflísum, upphengdu klósetti með inn-
byggðum vatnskassa og innréttingu við vask. Íbúðin
er nýmáluð og mikið endurnýjuð, með nýlegum gól-
fefnum, innréttingum og hurðum.

Annað: Í kjallara er stór geymsla sem hægt er að
nota sem herbergi og þvottahús. Undir útitröppunum er lítil geymsla.

Úti: Nýleg hellulögð verönd.

Fermetrar: 113,2 Verð: 23,9 milljónir Fasteignasala: Ás

105 Reykjavík: Björt og góð íbúð
Eskihlíð 20, 3 h.h: 4-5 herbergja endaíbúð í góðu húsi á vinsælum stað
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Holtasel - parhús

Gott parhús sem er tvær hæðir og kjallari. Húsið er
alls um 305 fm þar af 90 fm ósamþ. í Húsinu eru m.a.
4-5 svefnherbergi sauna arinn og pottur. Rúmgott eld-
hús og góðar svalir. Verð 43 millj.

Lindarsel

Glæsilegt 312 fm. einbýlishús ásamt 40 fm. bílskúr og
76 fm. rúmgóðri og bjartri íbúð í kjallara sem gefur
mikla möguleika. Sjö herbergja íbúð sem er öll efri
hæðin og að hluta til á neðri hæðinni. Tveggja til
þriggja herbergja íbúð er á neðri hæðinni. Innangengt
er á milli þeirra og líka sér inngangur í minni íbúðina.
Rafmagn og hiti er sér fyrir hvora íbúð. Eign á mjög
eftirsóttum stað í Breiðholti,  sem vert er að skoða,
sjón er sögu ríkari. Verð 57 millj.

Sogavegur einbýli

Glæsilegt  4ra herb 196,7 fm  einbýlishús með aukaí-
búð í kjallara við Sogaveg. Húsið hefur allt verið tekið
í gegn og ekkert til sparað Hvítur opal steinn á gólf-
um, sesalteppi á stiga og parekt á herbergjum. Á aðal-
hæðinni er útgengt út á stóran og skjólgóðan pall
með heitum potti. Nánari uppl veitir Linda sími 669
7900

Ásgarður

Mjög gott 4-5 herb raðhús á þremur hæðum við Ás-
garð. Húsið býður upp á mikla möguleika þar sem
búið er að grafa út rými í kjallara. Garður með falleg-
um sólpalli. Fallegt útsýni. Verð 23,9 millj. Nánari uppl
veitir Elsa sími 698 0585

Hraunbær

Lækkað verð. Góð 5 herbergja 123,5 fm íbúð á 1.
hæð í fimm íbúða stigahúsi miðsvæðis í Árbæjar-
hverfi. Húsið er Steni-klætt að hluta en þakið og vest-
urhlið voru viðgerð og máluð fyrir 3 árum. Merkt bíla-
stæði og á sameiginlegri lóð er fjöldi leiktækja. Stutt í
verslanir, heilsugæslu, apótek, pósthús, banka, skóla,
leikskóla, sundlaug og Fylkis-völlinn.  19,5 millj.

Lindasmári -200 Kóp

Mjög falleg 4ra herbergja 105 fm íbúð á tveimur hæð-
um  með glæsilegu útsýni. Neðri hæð stofa, borð-
stofa, eldhús, bað,þvottahús/geymsla. Efrihæð þrjú
rúmgóð svefnherbergi og opið rými. Falleg og vel
skipulögð eign. Stutt í alla þjónustu. Verð 24,9 millj

Brekkugata - 190 Vogar

Góð 4ra herbergja 102,4 fm efri hæð í tvíbýlishúsi
með sér inngangi.Anddyri með flísum, hol með eikar
parket, 3 svefnherbergi, baðherbergi með flísum á
gólfi og veggjum við baðkarið, Stofa með eikar park-
eti, eldhús með flísum á gólfi og nýrri innréttingu.
Verð 13,9 millj

Kjarrhólmi

Mjög góð 3ja herbergja 75,1 fm íbúð á fyrstu hæð að
Kjarrhólma í kópavogi. Nýlegt parket á stofu og holi.
Eldhús með ágætri eldri innréttingu. Þvottahús innan
íbúðar. Búið er að klæða suður hlið hússins. Stutt í
Fossvogsdalinn. Verð 15,5 millj.

Vindás-fjölb

Falleg og vel skipulögð 3ja herb 82,8 fm íbúð á efstu
hæð í fjölb. Eikarparket á öllum gólfum nema baðher-
bergi og eldhúsi sem eru flísalögð. Vel staðsett íbúð,
stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla. Frábærar
gönguleiðir í næsta nágrenni. Verð 17.9 millj.

Bárugata- kjallari

Mjög góð 2ja herb 63 fm. íbúð í kjallara að Bárugötu í
Reykjavík. Eldhús með dúk á gólfi og hvítmáluðum
innréttingum, upprunalegum að hluta, flísar á milli
skápa. Pergo-parket á gangi, stofu og svefnherbergi.
Þvottahús inn í íbúð. Eign á vinsælum stað í 101
Reykjavík. Verð 13,9 millj.   Nánari uppl veitir Elsa sími
698 0585

BREIÐABLIK VIÐ EFSTALEITI -
ÍBÚÐ FYRIR KRÖFUHARÐA. 
Mjög rúmgóð og falleg  4ra herbergja íbúð
á 2. hæð í glæsilegu fjöleignarhúsi ásamt
stæði í bílgeymslu og mikilli sameign.
Gegnheilt parket er á gólfum nema á bað-
herbergi og yfir byggðum svölum, þar eru
flísar. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni af
suður svölum. Í húsinu er mikil sameign
s.s. úti sundlaug með heitum pottum,
gufubað,leikfimissalur, billjardstofa, sam-
eiginlegt eldhús og veislusalur og margt fl.

Fasteignasalan Bifröst ● Vegmúla 2 ● 104 Reykjavík ● Sími 533 3344 ● Pálmi B. Almarsson lögg. fasteignas.

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

BRAGAGATA – EINBÝLI –
AUKAÍBÚÐIR  
Heil húseign sem er kjallari, hæð og rishæð. Í dag eru þrjár íbúðir í hús-
inu, þ.e. ósamþykkt einstaklingsíbúð í kjallara, 2ja herb. íbúð á 1. hæð og
ósamþykkt 2ja herb. íbúð í risi. Komið er „vilyrði“ frá Byggingafulltrúanum
í Rvík um að byggja megi við húsið að sunnan- og vestanverðu. Verð 29,9
millj.

HRÍSATEIGUR – 3. HERB. 
3ja herb. 49,4 fm. íbúð á 1. hæð (miðhæð) ásamt 18,5 fm geymslu og þvot-
tahúsi á þessum vinsæla stað í Teigunum. Íbúðin er m.a. stofa, eldhús, tvo
svefnherb. og flísalagt baðherbergi. Parket og flísar á gólfum. Stutt í alla
þjónustu og Laugarnesskóla. Verð 14,2 millj.

FLÓKAGATA - LAUS 
56,7 fm. 2ja herb. íbúð í kjallara við Flókagötu í Reykjavík.  Sérinngangur
er í íbúðina sem skiptist annars í forstofu með geymslu inn af, eldhús með
ágætri innréttingu, parketlagða stofu, rúmgott svefnherbergi með
skápum og baðherbergi með flísum á gólfi og sturtuklefa.  Á hæðinni er
sameiginlegt þvottaherbergi.   V. 11,8 m.

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

HAMRABORG – GÓÐ 4. HERB.  
Góð 4ra herb. 107 fm. íbúð á 3.h. ( efstu ) ásamt 6 fm. geymslu eða sam-
tals 113 fm.  Íbúðin skiptist  í flísalagt hol með skáp, rúmgóða parketlagða
stofu með útgang út á suður-svalir, 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.

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

SÖRLASKJÓL – ENDURNÝJUÐ 
Töluvert endurnýjuð 71,1 fm. 2ja herb. íbúð í kjallara (lítið niðurgrafin) með
sérinngangi í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist m.a. í gang, stofu, rúmgott
svefnherbergi, nýlega endurnýjað flísalagt baðherbergið með hita í gólfi.
Eldhúsið er með ljósri innréttingu, nýleg eldavél og borðpláss.  Í garði er
sameiginlegur sólpallur með skjólgirðingu.  Búið er að endurnýja hitaveit-
ulagnir, allar lagnir á baði, ofnar eru að mestu nýir og búið er að endurný-
ja skólplagnir undir húsinu.  Hátt er til lofts í íbúðinni. Verð 16,5 millj.

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

FANNAFOLD - EINBÝLI 
Glæsilegt 195,5 fm einbýli á einni hæð ásamt innb. bíl-
skúr á góðum stað í Grafarvogi. Húsið er í botnlanga, í
rólegu hverfi og með fallegu útsýni. Flísar og Merbau
parket á gólfum. Sjónvarpsrýmið er stúkað af með
hlöðnum glervegg og þar er mjög veglegur arinn.
Eldhúsið er bjart og glæsilegt með vandaðri innréttingu
og tækjum. Flísalagt baðh. með hornbaðkari, sturtuklefa,
vegghengdu salerni og innréttingu. Glæsilegur og skjól-
góður sólpallur. Aðkoman að húsinu er mjög falleg og er
stéttin upphituð og mynstursteypt. Þetta er glæsileg og
vel við haldin eign með fallegum garði. Stutt í alla
þjónustu. V. 49,8 millj.

VALLENGI - 5 HERB. SÉR INNG. 
Mjög falleg, rúmgóð og björt 111 fm, 5 herb. íbúð með sér inngang á efri-
hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin er opin og vel skipulögð. Björt og rúmgóð stofa,
útgengt á suður-svalir. 4 svefnherb. 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.
Útsýni. Stutt í alla þjónustu. V. 24,4 millj.

HVASSALEITI - 4RA HERB. M/BÍLSK.
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,
bjartar og fallegar og með fallegu stafa parketi. Stigahúsið er ný málað og
tepplagt. Vestur svalir. V. 21,9 millj.

ÞRASTARÁS - 4RA HERB. ENDAÍB.
Mjög falleg 4ra herb., 111,5 fm endaíbúð á 3. hæð í Hafnarfirði. Glæsilegt
útsýni. Sér inngangur af svölum en sameiginlegur inn í húsið. 3 svefn-
herb., öll með skápum. 16 fm hjónaherb.. Flísalagt baðherb.. Eldhús með
borðkrók. Þvottaherb. innan íbúðar. Fallegar innréttingar, innfelldar
hurðar. Flísar og parket á gólfum. Sér geymsla í sameign. Stutt í alla
þjónustu. V. 25,8 millj.

ÖLDUGRANDI - 3JA HERB. SÉRINNG. 
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.. Sérgeymsla í kjallara. Til stendur að laga húsið að utan og greiðir
seljandi fyrir þá framkvæmd. V. 20,5 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 svefn-
herb.. Rúmgott og bjart eldhús með stórum borðkrók. Gestasnyrting og
stórt baðherb.. 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.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI 
145,2 fm timburhús á steyptum grunni við Tangagötu. Kjallari, hæð og ris.
Húsið er klætt að utan og þarfnast standsetningar. Hæðin er forstofa, 2
stofur, svefnherb. og bað. Í risi eru 2 stór svefnherb.. Eign sem gefur
möguleika. TILBOÐ ÓSKAST Í EIGNINA.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI 
Mjög fallega staðsett, glæsilegt 80,1 fm einbýlishús á 2 hæðum við
Höfðagötu. Uppgert í gamla stílnum að utan. Forstofa og 2 flísalögð
baðherb. Þvottavél fylgir. Stofa og fallegt eldhús. 2 svefnherb.. Út af stofu
er sólpallur, glæsilegt útsýni. Rúmgóður sjónvarpsskáli með náttúrurstein
á gólfi. Geymsluskúr á lóðinni. Allt nýuppgert á afar smekklegan hátt,
bæði að innan og utan. TILBOÐ ÓSKAST Í EIGNINA.

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
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STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI/TVÍBÝLI
Stórt 2ja íbúða einbýlis-/tvíbýlishús við Aðalgötu. Stór sólpallur. Stærri
íbúðin skiptist í sjónvarpshol, stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherb., rúm-
gott baðherb. og geymslu. Parket á flestum gólfum, flísar á baðherb.. Á
jarðhæð er 3ja herb. íbúð: Sér inngangur, forstofa, 2 herb., stofa, eldhús
og bað með sturtu.. Parket á gólfum. Innangengt í íbúðina úr aðalíbúð.
Skipti koma til greina. V. 19,9 millj.
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www.fasteignastofan.is

Sími 565 5522

Einbýli, rað- og parhús

HOLTSBÚÐ, GARÐABÆ. Nýkom-
in í einkasölu mjög gott og vel stað-
sett tvílyft einbýli í Garðabænum.
Húsið er alls 294 fm., þ.m.t. innb. 47
fm. bílskúr. Einstaklega góð stað-
setning. Möguleiki á því að hafa
tvær íbúðir. Óskað er eftir tilboðum í
eignina.

HOLTSGATA. Nýkomið í einkas.
gott eldra einbýli, kjallari, hæð og ris,
alls 114 fm., á góðum stað mið-
svæðis í Hafnarfirði. Húsið er endur-
nýjað að hluta og er í góðu standi.
Allar uppl. á www.fasteignastofan.is 

3ja herb.

BREIÐVANGUR. Nýkomið í sölu
mjög góð og vel skipulögð 3ja herb.
íbúð á 2. hæð á góðum stað í Norð-
urbænum, Hf. Tvö góð herb, björt
stofa, fallegt olíuborið parket á eld-
húsi og stofu. Verð kr. 13,5 m. 

ÁLFKONUHVARF VIÐ ELLIÐA-
VATN. Vel skipulögð íbúð á 2. hæð í
lyftufjölbýli á þessum frábæra stað í
Kópavogi. Íbúðinni fylgir stæði í bíl-
akjallara. Parket og flísar á gólfum
og AEG tæki í eldhúsi. Góðir skápar í
herbergjum. Björt stofa og stórar
svalir í suður. 

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,-. 

2ja herb.

BLIKAÁS. Vorum að fá í einkasölu
mjög fallega, 70 fm íbúð með sérinn-
gangi á jarðhæð í litlu 6 íbúða fjöl-
býli. Skemmtileg og vönduð íbúð
með parketi og flísum á gólfum og
rúmgóðu herbergi. Fjölbýlið klætt að
utan og stór, afgirt verönd til suð-
vesturs. Verð 16,9 millj. 

Hesthús

SÖRLASKEIÐ. Nýkomið í einkasölu
mjög gott og nýlegt 12 hesta hús (6
stíur) með haughúsi. Taðop og nið-
urföll í hverri stíu sem auðveldar
öll þrif. Mjög gott sérgerði. Góð
staðsetning og stutt í góðar reiðleið-
ir. Allar nánari upplýsingar á
www.fasteignastofan.is

Í smíðum

KIRKJUVELLIR. Í smíðum mjög gott
6 hæða lyftufjölbýli á góðum stað á
Völlunum, Hafnarfirði. 4 íbúðir á hæð,
3ja - 4ra herb. íbúðir. Mjög bjartar og
vel skipulagðar íbúðir. Íbúðirnar skilast
fullbúnar að utan og einnig að innan
fyrir utan gólfefni. Vandaðar innrétting-
ar og tæki. Mjög traustur verktaki. Af-
hending sept. - okt. 2006. Allar nánari
uppl. og teikningar á skrifstofu Fast-
eignastofunnar. Verð frá 16,7 millj.

ESKIVELLIR - BÍLSKÝLI. Í sölu nýjar
og glæsilegar 3ja, 4ra og 5. herb. íbúð-
ir í nýju og vönduðu lyftufjölbýli á Völl-
unum í  upp í 142 fm. Glæsilegur frá-
gangur, m.a. hornbaðkar á baðher-
bergi. Fyrsta flokks innréttingar frá
Modulla. Íbúðirnar afhendast fullbúnar
án gólfefna en þó með flísum á bað-
herbergi og þvottahúsi. Hús verður
klætt að utan og því viðhaldslítið í

nánustu framtíð. Lóð skilast fullfrágengin. Nánari upplýsingar veita sölu-
menn Fasteignastofunnar. 

ESKIVELLIR 7 Erum með í sölu stór-
glæsilegt lyftufjölbýli á Völlunum í
Hafnarfirði. Alls 37 íbúðir ásamt 26
stæðum í bílakjallara. Afar vandaður
frágangur, m.a. opnanlegt öryggisgler
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. upp-
lýsingar og teikningar á skrifstofu okk-
ar. 

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
sérinngangi. Íbúðirnar skilast fullbúnar

án gólfefna, vandaðar innréttingar og fullbúið að utan. Mjög rúmgóðar

F
ru

m

Arkitekt: Vífill Magnússon
SEGIR FRÁ VERKUM SÍNUM

Hrifinn af þríhyrningnum
„Þríhyrningurinn höfðar til mín sem ráðandi form í húsagerð. Hann er stöðugur,
óumbreytanlegur, burðarþolslega öflugur og ekki síst jarðbundinn,“ segir Vífill
Magnússon arkitekt þegar hann er beðinn að lýsa eigin verkum og hugsununum
bak við þau. Hann rökstyður álit sitt nánar. „Þegar þakið nær niður á jörð, eins og í
A – laga húsum og strýtum, finnst mér að vissum jarðbundnum stöðugleika sé
náð. Stundum er ekki hentugt að láta þakið ná svo langt niður en þá teygi ég gafl-
veggi langt út fyrir húsið til þess að ná sömu sjónrænum áhrifunum. Slíkir veggir
eru jafnframt skjólveggir.“
Vífill er hrifinn af íslenska burstabænum og telur hann búa yfir jarðbundnum eig-
inleikum bæði í efni og formi. „Hvaða húsform fellur betur inn í íslenskt landslag?“
spyr hann brosandi. 
Sýnishornin af húsum Vífils hér á síðunni eru skírskotun til okkar þjóðlegu bygg-
ingarlistar og bera vott um dálæti hans á þríhyrningnum. Hús í Mosfellssveit.

Hús á Selfossi. Hús á Selfossi.
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SKÁLANUM
Strandgötu 41 - 220 Hafnarfjörður

www.fmh.is - Sími 517 9500
OPIÐ VIRKA DAGA 9:00 - 17:00

Í smíðum

FJÓLUVELLIR 1 - HAFNARFIRÐI
Vorum að fá í sölu glæsilega hannað einbýlishús á
völlum í Hafnarfirði. Húsið og bílskúr er samtals
223 fm Hægt er að nálgast Teikningar hjá FMH
fasteignasölu Strandgötu 41. nánari upplysingar á
skrifstofu FMH

FJÓLUVELLIR 3 - HAFNARFIRÐI
Fallegt og skemmtilega hannað einbýli á nýtísku-
legan hátt af Vektor hönnun og ráðgjöf. Húsið eru
hannað þannig að lítið mál er að breyta innra
skipulagi Hússins.Íbúð er 176,1 fm og bílskúr 31,3
fm samtals 207,4 fm Hægt er að nálgast Teikning-
ar hjá FMH fasteignasölu Strandgötu41 nánari
upplysingar á skrifstofu FMH 

Drekavellir - Hafnarfirði
Aðeins ein íbúð eftir í þessu vel skipulagða fjór-
býli á völlum. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna.
Vandaðar innréttingar, hús klæðist að utan með ál-
klæðningu. Lóð fullkláruð. Ein 107,3 fm 3ja herb
neðri hæðer eftir verð 22.8 milljAfhending mars
- april 2006 

Einbýli

VÍÐIVANGUR - HAFNARFIRÐI
Skemmtilegt pallabyggt einbýli með aukaíbúð í
kjallara á þessu vinsæla stað í Hafnarfirði. Á efri
hæð eru 3 góð svefnh., stofa/borðstofa , baðher-
bergi með kari og sturtu, rúmgott eldhús ásamt
góðum bílskúr með millilofti. Á neðri hæð er 63fm
séríbúð með góða tekjumöguleika. Nánari upplýs-
ingar á skrifstofu FMH.

Rað- og parhús

ÖLDUSLÓÐ - HAFNARFIRÐI
Skemmtilega hannað 274 m2 raðhús á þessum
vinsæla stað í Hafnarfirði.Rúmgóðar stofur á hæð-
inni. Rúmgott eldhús með vandaðri innréttingu út-
gengi í garð. 4 góð svefnherbergi. Baðherbergi
með baðkari/sturtu.Á jarðhæð er rúmgóð 2ja her-
bergja íbúð sem hentar vel til útleigu. Rúmgóður
bílskúr. Vönduð eigní alla staði.Stutt í skóla og aðra
þjónustu. Verð 45,9 millj

Hæðir

HVERFISGATA - 220 HAFNARFIRÐI
Nýkomin í sölu glæsileg hæð og ris með sérinn-
gangi ásamt innbyggðum bílskúr miðsvæðis í
Hafnarfirði. Hæðin og risið er alls 180,7 fm og bíl-
skúrinn er 30,8 fm, samtals 211,5 fm Eignin er
mikið endurnýjuð.(Laus við kaupsamning). Verð
29,7 Millj.

LÆKJARBERG - HAFNARFIRÐI
Glæsileg efri sérhæð í vönduðu húsi við Lækjarberg
í Hafnarfirði.Rúmgóð stofa með útgengi á svalir,
eldhús með glæsilegri innréttingu og vönduðum
tækjum (gas). Rúmgott svefnh með skápum, tvö
góð barnah. Í svefnherbergisgangi er sjónvarpshol
með útgengi á svalir (mögulegt aukaherb) Baðher-
bergi með sturtuklefa og snyrtilegri innréttingu er á
efri hæð.Á neðri hæð er gestasnyrting ásamt góð-
um 49fm tvöföldum bílskúr. Stutt í skóla og þjón-
ustu. Glæsileg eign í alla staði. Laus við kaup-
samning.Verð Tilboð..

4ra til 5 herb.

BURKNAVELLIR – HAFNARFIRÐI
Nýkomið í sölu glæsileg 4ra herb íbúð með bílskýli
í lyftuhúsi. 3góð svefnh, baðherbergi með baðkari
snyrtileg innrétt. Góð stofa/borðstofa. Eldhús með
vandaðri eikarinnréttingu. Laus við kaupsamn-
ing.Skipti möguleg á 3ja herbergja íbúð í norður-
bæ.Verð 23,7 millj

EFSTIHJALLI - KÓPAVOGUR
Vorum að fá í sölu snyrtilega 4ra herb 99.9fm íbúð
á þessum vinsæla stað í kópavogi.Rúmgott svefnh
með skápum. Tvö góð barnaherb. Rúmgóð stofa
með útgengi á svalir.Baðherbergi með nýlegri inn-
réttingu/baðkar flísalagt. Stutt í skóla og aðra þjón-
ustu.Laus við kupsamningVerð 18,7millj 

Klettaberg - Hafnarfirði
Vönduð sérhæð í fjórbýlishúsi með bílskúr á þess-
um vinsæla stað í Setbeginu. 3 rúmgóð svefnh, 2
baðherbergi með sturtu og baðkri. Rúmgóð
stofa/borðstofa ásamt sólstofu. Arin í stofu. Opið
eldhús með vandaðri innréttingu, útgengi á góðar
svalir. Góður bílskúr mð hurðaopnara.Vönduð eign
í alla staði stutt í skóla og aðra þjónustu. Glæsilegt
útsýni. Verð 31,4 millj

Lómasalir - Kópavogur
Íbúðin er á 2. hæð, 119 fm endaíbúð í lyftuhúsi
með sér inngangi. Allar innréttingar eru sérsmíðað-
ar úr mahony frá Eldhús & Bað. Hnotuparket er á
öllum gólfum, nema baðherbergi, þvottahúsi og
eldhúsi sem eru flísalögð. Í íbúðinni eru 2 stór og
góð barnaherbergi með góðum skápum. Hjónaher-
bergi með góðum fatskápum. Eldhúsið er rúm-
gott með góðri vinnuaðstöðu, öll tæki eru frá Siem-
ens, helluborð, tölvustýrður blástursofn, upp-
þvottavél, háfur og ísskápur sem er innbyggður í
innréttingu.Rúmgott baðherbergi með ljósri inn-
réttingu, sturtubaðkar. Stofan er rúmgóð með
glæsilegu útsýni yfir höfuðborgarsvæðið. Stæði í
bílageymslu. Verð 29,5 millj 

3ja herb.
Strandgata - Hafnarfiði.
Vorum að fá í sölu tvær skemmtilega hannaðar
íbúðir í þessu vandaða húsi í miðbæ Hafnarfjarð-
ar.íbúðirnar skilast tilbúnar undir tréverk. Stærð
íbúða er 97,9-99 fm Nánari upplýsingar á skrif-
stofu FMH. verð 22,5 millj

STRANDGATA - 220 HAFNARFIRÐI
Glæsileg 3ja herbergja íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar.
Tvö rúmgóð svefnherbergi. Rúmgóð stofa sem
tengist við eldhús, Glæsileg innrétting með vönd-
uðum eldhústækjum. opið rými. Baðherbergi með
sturtuklefa, sérlega glæsileg innrétting flísar á gólfi.
Frábært útsýni. Verð 19,9 millj

KRÍUÁS - HAFNARFIRÐI
Vorum að fá í sölu glæsilega 3ja herbergja 105,7
fm íbúð á annari hæð í vönduðu fjölbýli, Rúmgott
svefnh með skápum. Gott barnaherbergi. Baðher-
bergi flísalagt í hólf og gólf baðkar/sturta. Rúmgóð
stofa með útgengi á góðar svalir. Verð 22,5 millj

Kríuás - Hafnarfirði
Vorum að fá í sölu glæsilega 3ja herbergja
íbúð(103,8 fm) á þriðju hæð í vönduðu fjölbýli.
Rúmgott svefnh. með skápum. Gott barnaherbergi
einnig með skápum. Baðherbergi flísalagt í hólf og
gólf, baðkar og sturta. Rúmgóð stofa með útgengi
út á góðar svalir. Allar innréttingar úr Kirsuberja-
við. Eldhús og anddyri flísalagt. Íbúðin að öðru leiti
öll parketlögð. Verð 22,9 millj.

AUSTURGATA - HAFNARFIRÐI
Glæsilegar nýuppg. 3ja herb. íbúðir í 6 íbúða húsi í
miðbæ Hf. Íbúðirnar eru allar innr. með fallegum
eikarinnr., eikarparket er á gólfum. Sameign verður
fullfrágengin svo og lóð hússins. Stærðir íbúðana
er frá 58,4fm - 69,2fm Ath yfir risíbúðum er óinn-
réttað loft. Verð frá 16,7 millj - 18,2 millj.

2ja herb.

HRINGBRAUT - 220 HAFNARFIRÐI
Góð 2ja herb. risíbúð miðsv. í Hf. Glæsil. útsýni.
Íbúðin er mjög mikið endurnýjuð. Verð 10,4 millj. 

LYNGMÓAR - GARÐABÆ
Vorum að fá glæsil. 2ja herb. íbúð á þessum vin-
sæla stað. Eignin er mikið endurn. með nýl. innrétt.
Stutt í skóla og alla þjónustu. Verð 15,7 millj

Atvinnuhúsnæði

FORNUBÚÐIR – HAFNARFJ. TIL
SÖLU/LEIGU Fornubúðir 3 sem í dag hýsa
Fiskmarkað Suðurnesja ásamt fleiri fyrirtækjum
sem tengjast hafnarrekstri. LÝSING: Stærð hússins
samkvæmt FMR er 4096,7 fm Í húsinu eru 16 inn-
keyrsludyr 4,0 metrar á breidd. Einnig eru hefð-
bundnar hurðir á báðum göflunum. Inngangur fyrir
skrifstofurnar er á gaflinum sem snýr að Óseyrar-
bryggju. Innangengt úr húsinu inn í skrifstofurnar.
Allar nánari upplýsingar veittar á skrifstofu FMH. 

REYKJAVÍKURVEGUR - HF 466,9 FM hús-
næði á 1817 fm lóð með mikla möguleika. Húsnæðið
er skipt í 3 hluta, félagsheimili, geymslu og búið að
samþykkja húsvarðaríbúð allt að 80 fm i sudurenda
hússins. Á lóð er gert ráð fyrir 38 bílastæðum, þar af
stædi fyrir tvo stóra bila. Gott tækifæri fyrir fjárfesta.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Lómasalir - Kópavogur 
Íbúðin er á 2. hæð, 119 fm endaíbúð í lyftuhúsi
með sérinng. Allar innrétt. eru sérsmíðaðar úr ma-
hony frá Eldhús & Bað. Hnotuparket er á öllum
gólfum, nema baðherb., þv.húsi og eldhúsi sem
eru flísalögð Í íbúðinni eru 2 stór og góð barnah.
með góðum skápum. Hjónaherb. með góðum fat-
sk. Eldh. er rúmg. með góðri vinnuaðst., öll tæki
eru frá Siemens, helluborð, tölvustýrður blástur-
sofn, uppþ.vél, háfur og íssk. sem er innb. í innrét.
Rúmgott baðherb. með ljósri innrétt., sturtu. Stof-
an er rúmgóð með glæsilegu útsýni yfir höfuðborg-
arsvæðið. Stæði í bílageymslu. Verð 29,5 millj 

MIÐHRAUN - GARÐABÆ 
Vorum að fá í sölu að Miðhrauni í Garðabæ vandað
atvinnuhúsnæði . Á neðri hæð sem er142,3 fm eru
tvær góðar innkeyrsludyr ein á hvorri hlið. Sér inn-
gangur er að efri hæð og er þar ca 100 fm skrif-
stofurými. Verð neðri hæðar 16,4 millj. Verð efri
hæðar 11,2 millj. Nánari upplýsingar á skrifstofu
FMH .

Fr
um

Eskivellir 9 - Glæsilegar eignir

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR AÐ ESKIVÖLLUM 9 HAFNARFIRÐI
Íbúðunum verður skilað fullbúnum að utan sem innan, án gólfefna.
Baðherbergin eru sérlega glæsileg, flísalagðir veggir og gólf með
vönduðum flísum, hornbaðkar með nuddi og innbyggðum hitastýrðum
blöndunnartækjum og sturtu út úr vegg. Gólf í þvottahúsum verða einnig
flísalögð. Vandaðar innréttingar frá MODULIA og öll tæki að vandaðri
gerð.Lóð og sameign fullfrágengin. sjá einnig: www.fmh.is
STÆRÐIR OG VERÐ

3ja herbergja 79,9 til 90,6 fm, verð frá 15,9 millj.
4ra herbergja 86,0 til 127,3 fm, verð frá 18,1 millj.
5 herbergja 138,9 fm til 142,1 fm, verð frá 23,4 millj.

Traustur verktaki Fagtak ehf.

Eskivellir 7 - Glæsilegar íbúðir í Hafnarf.

37 glæsilegar 2ja til 5 herbergja íbúðir með stæði í bílageymslu komnar á
sölu. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólefna nema hvað golf á bað- og
þvottaherbergjum verða flísalögð. Innréttingar, innihurðir og tæki eru frá
BYKO og geta kaupendur komið fram meðóskir um breytingar séu þær
settar fram tímanlega. Húsið stendur afar vel með tilliti til útsýnis og sólar.
Að utan verður húsið steinað með marmarasalla til að minnka
viðhaldskostnað. 

2ja - 3ja herb. 80 fm íbúðir, verð frá 16,1 millj.
3ja - 4ra herb. 95,7 fm íbúðir, verð frá 18,8 millj.
4ra herbergja 95,7 til 97 fm íbúðir, verð frá 19,4 millj.
4ra herb. 101 til 113 fm íbúðir, verð frá 22,7 millj.

Sjá nánar á fmh.is.

Kirkjuvellir - Lyftufjölbýli

KIRKJUVELLIR - HAFNARFIRÐI
Glæsilegt 6 hæða lyftufjölbýli á góðum stað á völlum. 4 íbúðir á hæð 3ja -
4ra herb. Húsið skilast fullbúið að utan sem innan fyrir utan gólfefni.
Vandaðar innréttingar og tæki. Traustur verktaki. Afhending sept - okt 2006.
Nánari upplýsingar á skrifstofu FMH (517-9500), Verð frá 16,7 millj
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SIGTÚN-RIS
Góð 88,7 fm 5 herb. risíbúð á eftirsóttum
stað. Íbúðin er nýstandsett að stórum
hluta. 3 svefnh. eru ibúðinni. Borðstofa
með flísum á gólfi, falleg tvöföld hurð með
gleri skilur að borðstofu og stofu. Baðh. er
nýstandsett á afar smekklegan hátt. Gott
útsýni er úr íbúðinni. Verð 19,9 m.

FUNALIND-ÚTSÝNI
Rúmgóð 3ja herb. íbúð með góðu útsýni á
efstu hæð í 4ra hæða fjölbýli á eftirsóttum
stað. Hol með fataskáp. Stofa og borðstofa
í alrými. Útgengt á góðar svalir frá stofu.
Eldhús er rúmgott með góðum eldhúskrók.
Innaf eldhúsi er sérþvottahús. Lóð með
leiktækjum. Verð 21,5 m.

FÍFULIND - KÓPAVOGUR
4ja herb. íbúð, 104,4 fm. Úr stofu er útgengt
á svalir sem snúa til suðurs. Eldhús með
fallegum viðarinnréttingum. Við eldhúsið
er sér þvottahús með flísum á gólfi. Þrjú
rúmgóð svefnherbergi.  Baðherbergi Flísa-
lagt gólf og veggir. Stutt í alla þjónustu,
leikskóla, skóla, verslanir og td. Smáralind.
Verð 22,9 milljónir.

GVENDARGEISLI - RAÐHÚS
Glæsileg raðhús á einni hæð. Húsin skipt-
ast í 140 fm íbúð og 28 fm bílskúr.  Verönd
25 fm fylgir hverri eign í suður. Garðar
snúa í suður. Húsin afh. fullbúin að utan.
Lóð er afhent með hellulögðum stéttum og
er aðalinngangur með hitalögn hiti. Íbúð-
irnar skilast fullbúnar að innan, án gólf-
efna.  Anddyri, bað og þvottahúsgólf ski-
last þó með flísalögn á gólfi. Vönduð tæki
og innréttingar. Verð 38,7-39,8 m.

FRAMNESVEGUR-RIS
Hlýleg og vel skipulögð risíbúð. Íbúðin er
nýlega standsett á afar smekklegan hátt.
Komið inní opið rými sem samanstendur af
stofu og eldhúsi. Baðh. flísalagt hólf í gólf.
Hvíttað eikarparket á gólfum. Innfelld ha-
logen-lýsing er í íbúðinni. Risloft er yfir
hluta af íbúð. Verð 13,9 m. 

SÍÐUMÚLI - SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI 
Mjög gott 605,8 fm skrifstofuhúsnæði á 2.
hæð á góðum stað við Síðumúla í Reykja-
vík. Húsnæðið er mjög velviðhaldið, tilbúið
fyrir hverskonar skrifstofustarfsemi.  Tveir
inngangar eru, þannig að mjög auðvelt er
að skipta húsnæðinu í tvennt.  Húsnæðið
skiptist í skrifstofur, stóran fundarsal, gott
eldhús/mötuneyti og góða móttöku.  Næg
bílastæði.  Verð 65 milljónir. 

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 18,9 milljónir.

REYNIMELUR - ÞRIGGJA HERB.
Erum með í sölu 3ja herbergja, 72,5 fm íbúð á efstu hæð í
fjögurra hæða fjölbýlishúsi við Reynimel í vesturbæ Reykja-
víkur.  Stofa og borðstofa í alrými. Rúmgóðar svalir frá stofu.
Glæsilegt útsýni. Sameign er snyrtileg.  Góð íbúð á afar eft-
irsóttum stað í vesturbænum. Verð 17,5 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
suðursvalir. Svefnh. með fataskápum.
Baðh. er rúmgott. Björt og rúmgóð eign
með einstöku útsýni. Verð 15,6 m.

Fr
um

TJARNARSTÍGUR - SÉRH - SELTJ. 
Falleg efri sérhæð ásamt bílskúr á eftirsóttum stað. Hæðin
er sérlega björt og opin. Fjögur svefnherb. eru í íbúðinni.
Stofa, borðstofa og eldhús í alrými, dökkt parket á gólfum.
Nýleg og falleg viðarinnrétting, vönduð tæki. Flísalagðar
svalir með góðu útsýni. Stutt er í alla þjónustu. Verð 29,9 m. 

ÁLFKONUHVARF - 4RA HERB.
Glæsileg 120 fm 4ja herb. íbúð í fallegu fjölbýli, með sérinng. af
svölum og stæði í bílskýli. Stofa og borðstofa með parketi á
gólfi. Rúmgóðar svalir. Eldhúsið með flísum á gólfi, vönduðum
innréttingum og eldhústækjum. Stór og fallegt baðh. Þrjú stór
og björt parketlögð svefnherbergi með skápum. Þvottahús í
íbúð. Verð 30,5 m.

HEIÐARGERÐI - NÝUPPGERT
Nýuppgert einbýli á þremur hæðum á eft-
irsóttum stað í Reykjavík. Búið er að end-
urnýja nánast allt í húsinu. Bílskúr byggð-
ur 1996 fylgir eigninni. Stofa og borðstofa
með fallegu gegnheilu parketi, hægt er að
stækka stofu. Rúmgott eldhús. Fallegt bað-
h. Í kjallara er gott herb með sérinng. og
þvottahús. Verð 43 m.

MARÍUBAUGUR - FALLEG
Glæsileg 3ja herb. eign á einum eftirsóttasta stað í Grafar-
holtinu. Íbúðin er 78,6 fm með um 25 fm einkalóð. Íbúðin er
sérlega vel skipulögð, björt, opin og með vönduðum innrétt-
ingum. Gengið er út í stóran garð með nýjum leiktækjum.
Glæsilegt útsýni. Verð 18,9 m.

Lýsing: Komið er inn í forstofu með skáp. Eldhúsið er
opið með innréttingu sem nær uppí loft og góðum
stáltækjum. Flísar milli skápa. Stofan sem er jafnframt
borðstofa er með innfelldri lýsingu með fjarstýringu.
Þaðan er útgangur á rúmgóðar vestursvalir. Herbergin
eru bæði parketlögð og með skápum. Sjónvarpshol er
fyrir framan herbergin. Baðherbergið er með upp-
hengdu VC, baðkari með sturtutækjum, innréttingum
og vaski á borði. Þvottahús er innan íbúðarinnar með
vaski og hillum. Öll gólf eru með eikarparketi nema
forstofan, baðherbergið og þvottahúsið. Innréttingar
eru einnig úr eik. 

Úti: Upphitaður garður í góðu skjóli með leiktækjum.

Annað: Brunakerfi og margir rafmagns-og sjónvarpstenglar fylgja. Einnig
tveir símar sem nýtast einnig sem dyrasímar. Tvær sérgeymslur eru í sam-
eignarhlutanum og bílastæði í upplýstri bílageymslu með þvottaaðstöðu. 

Fermetrar: 118 Verð: 25 Fasteignasala: Smárinn.

220 Hafnarfjörður: Falleg íbúð í góðu hverfi
Breiðvangur: Þriggja herbergja vel skipulögð íbúð á annarri hæð. 

Lýsing: Komið er inn í opna forstofu,
gott eldhús með ljósri innréttingu, stofan
er mjög björt og útgengt er úr stofu á
suðursvalir. Vandað olíuborið eikarparket
er á stofu og í eldhúsi. Baðherbergi er
nýlega uppgert með náttúruflísum á
gólfi. Tvö herbergi eru með dúk á gólfi;
skápar eru í báðum herbergjum. Útsýni
er gott og fjallasýn í norður. Íbúðin er
afar vel skipulögð, allt pláss nýtt mjög
vel þannig að ekki fer fermetri til spillis.

Úti: Húsið var allt gert upp að utan fyrir
þremur árum. Sérgeymsla er í kjallara
ásamt þurrkherbergi og hjólageymslu. 

Annað: Íbúðin er góðu fjölbýli sem er vel staðsett. Göngustígur liggur að Engidalsskóla þar sem einnig er
gott leiksvæði. Hverfið er sérlega barnvænt. 

Fasteignasala: Fasteignastofan Fermetrar: 60 Verð: 13,5 milljónir

270 Mosfellsbær: Góð eign í lyftuhúsi
Tröllateigur: Þriggja herbergja ársgömul íbúð á rólegum stað
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EINBÝLI

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

FURUBERG - EINBÝLI Á EINNI
HÆÐ SÉRLEGA VEL SKIPULAGT 182 fm
EINBÝLI á einni hæð, ásamt 40 fm BÍL-
SKÚR, samtals 222 fm góðum stað í Set-
berginu í Hafnarfirði. 6 svefnherbergi, stór
stofa og eldhús, rúmgott sjónvarpshol,
flísar og parket á gólfum, hellulagt bíl-
aplan. Gott hús. Verð 45,5 millj. 2336

FURUVELLIR - GLÆSILEGT EIN-
BÝLI Nýtt og fallegt 218,0 fm EINBÝLI á
einni hæð, ásamt 52,0 fm TVÖFÖLDUM
BÍLSKÚR, samtals 270,0 fm Húsið er full-
búið að utan steinað með marmarasalla,
lóð grófjöfnuð. Að innan er húsið rúmlega
tilbúið til innréttinga. Hiti í gólfum. Gluggar
og útihurðar eru úr plasti og því viðhalds-
frítt. AFHENDING STRAX. Verð 49,5 millj.
4674

GRENILUNDUR - GARÐABÆR -
GOTT HÚS GLÆSILEGT 185,7 fm EIN-
BÝI Á EINNI HÆÐ ásamt 44,8 fm TVÖ-
FÖLDUM BÍLSKÚR 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 HAFNARFIRÐI 366 fm einbýl-
ishús á frábærum stað við hraunið í Norð-
urbæ í Hafnarfirði, eina húsið í götunni, al-
gjör 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

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

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 millj. 4562

HÆÐIR

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

LÆKJARGATA, NÝ UPPGERÐ-
LAUS STRAX Erum með í einkasölu
glæsilega mikið endurnýjaða miðhæð á
góðum stað við lækinn. Nýlegt eldhús,
bað og gólfefni. Fallegur garður. LAUS
STRAX OG NÝ MÁLUÐ Verð. 23,9 millj.
4691

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.

ESKIVELLIR - LAUS VIÐ KAUP-
SAMING. GLÆSILEG 107,7 fm 4ra her-
bergja íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu í nánast viðhaldslausu nýju
LYFTUHÚSI á góðum stað á VÖLLUM Í
HAFNARFIRÐI. Áhvílandi 18.2 millj. góð
lán, greiðslubyrði ca 80 þús. á mán..
Kaupendur geta sparað 455 þúsund í lán-
tökukostnað og þinglýsingu lána. Verð
22.5 millj. 4962

KRISTNIBRAUT - FALLEG -
REYKJAVÍK NÝLEG OG GLÆSILEG
110,4 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 2.
hæð í nýlegu LYFTUHÚSI. SÉRINNGANG-
UR innaf svölum. Sér bílastæði í opinni bíl-
geymslu. Flísar og parket. Verönd með
skjólveggjum. Verð 25,9 millj. 4881

FLÚÐASEL - M/ÚTLEIGUHERB. -
BÍLAGEYMSLA Góð 4ra herb. 100 fm
íbúð ásamt herbergi í kjallara og stæði í
bílageymslu, samtals 150 fm Baðherbergi
endurnýjað, nuddbaðkar og veggsalerni.
Yfirbyggðar svalir. 18fm herbergi í kj. er
með eldhúsi og aðgang að snyrtingu
m/sturtu, kjörið til útleigu. Verð 22,7 millj.
4970

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 kaupsamning. 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

ENGIHJALLI - KÓPAVOGUR -
LYFTUHÚS Falleg og góð 97 fm íbúð fyrir
utan sér geymslu í kjallara. Fjögur svefnher-
bergi. Tvennar svalir. Góð sameign. 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 - FALLEGT ÚTSÝNI
Falleg og björt 112,4 fm 4ra herbergja
ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í nýlega máluðu fjöl-
býli á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ á Holt-
inu. Ein íbúð á hæð. Verð 20,9 millj. 4837

DAGGARVELLIR - EIN FLOTT 4ra
HERB. Falleg og fullbúin íbúð á annarri
hæð í góðu fjölbýli, sér inngangur, 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 millj. 4809

ENGJAVELLIR - VÖNDUÐ ÍBÚÐ NÝ
OG FALLEG 100 fm 4ra herbergja íbúð á
2. hæð, merkt 02-01 í nýju „VIÐHALDS-
LITLU“ fjölbýli á góðum stað á VÖLLUM í
HAFNARFIRÐI. SÉRINNGANGUR af svöl-
um. VANDARÐAR innréttingar. FULLBÚIN
OG GLÆSILEG EIGN. Verð 21,5 millj. V.
21,5 m. 3718

DAGGARVELLIR - LYFTUHÚS Vorum
að fá í einkasölu gullfallega íbúð á 3 hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Fal-
legt Eikarparket og flísar á gólfum. Hvítuð
Eik í innréttingum. Þvottah. í íbúð. Verð
22,9 millj. 4796

BÆJARHOLT - FALLEG - LAUS
STRAX Vorum að fá í einkasölu fallega 4-
5 herb. íbúð á 2 hæð í góðu húsi. Möguleg
4 svefnherbergi. Þvottah. í íbúð. Stórar
svalir. Laus við kaupsamning. HAGSTÆTT
VERÐ 18,9 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
BÍLKSÚRS Falleg 119 fm 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli sem búið er að
klæða á allar hliðar með Steni-klæðningu,
ásamt 25 fm BÍLSKÚR. Gott sérherbergi og
sérgeymsla í kjallara sem fylgir íbúðinni.
Samtals alls 143,9 fm Verð 19,5millj. 4692

ESKIHLÍÐ - REYKJAVÍK - MEÐ
AUKAHERBERGI. Erum með í einkasölu
fallega og bjarta 123 fm íbúð á þessum vin-
sæla stað. Auka herbergi í kjallara með að-
gengi að snyrtingu. Gott hús nýlega tekið í
gegn að utan. Verð 23,8 millj. 4664

BREIÐVANGUR M/BÍLSKÚR Falleg
4ra herbergja íbúð ásamt 24,0 fm bílskúr í
góðu fjölbýli, samtals 132 fm Stórt tvöfalt
eldhús. Þrjú svefnherbergi. Stórar v/svalir. 
Verð 19,9 millj. 4580

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 svefn-
herbergi. Verð 24,9 millj. 4432

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

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

HJALLABRAUT - HAFNARFJÖRÐ-
UR - 5 HERB. 128 fm íbúð á þriðju hæð
í góðu fjölbýli sem er klædd að utan með
álklæðingu því er lítið viðhald. 4 svefnher-
bergi. Rúmgóð íbúð og gott skipulag. Verð
21.5 millj. 4171

BREIÐVANGUR - ÍBÚÐ Á 1. HÆÐ
113.5 fm ENDAÍBÚÐ á fyrstu hæð í góðri
blokk. 3 svefnherbergi. Parket á gólfum.
Stutt í barnaskóla og verslun. Góð eign.
Verð 18,6 millj. 3483

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

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. GOTT VERÐ 19,8 millj. 2843

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

FÍFUVELLIR - FRÁBÆRT ENDARAÐHÚS 

FALLEGT OG VANDAÐ 207 fm END-
ARAÐHÚS með rúmgóðum innbyggðum
bílskúr. Góðar innréttingar og skápar, gólf-
hiti, verönd. Húsið er nánast fullbúið. Ör-
stutt verður í skóla og aðra þjónustu í
framtíðinni. GÓÐ EIGN SEM HÆGT ER
AÐ MÆLA MEÐ. GOTT VERÐ, endarað-
hús, á aðeins 38.9 millj. 4667

196 fm einbýlishús með innbyggðum ca 47
fm bílskúr á góðum stað í Garðbæ. Mögu-
leiki 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. 4787

– Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala – skoðum og verðmetum samdægurs!
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3JA HERB.

AUSTURBERG - RVÍK - MIKIÐ END-
URNÝJUÐ FLOTT 91 fm 3ja herb. íbúð á
1. hæð með SÉRINNGANGI í litlu fjölbýli.
Íbúðin er meira og minna öll endurnýjuð að
innan s.s. gólfefni og innréttingar á baðher-
bergi og eldhúsi. 30 fm verönd með skjól-
veggjum. Verð 18,9 millj. 3193

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

ÁLFASKEIÐ - MEÐ BÍLSKÚR Falleg
3ja herb. 92 fm íbúð á 4. hæð í góðu fjöl-
býli ásamt 24 fm bílskúr, samtals 116 fm
Blokkin er 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 - SÉR INNGANGUR
Vorum að fá í einkasölu fallega 72,2fm
íbúð með sér inngangi í fallegu ný máluðu
húsi. Parket og flísar á gólfum. Verð 15,5
millj. V. 15,5 m. 4817

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

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

ERLUÁS - GÓÐ 3ja HERBERGJA
Sérlega falleg 92 fm 3ja herbergja íbúð á
fyrstu hæð (önnur hæð frá bílaplani) fal-
legu lyftuhúsi. Sérinngangur. Góðar svalir.
Gott skipulag eignar, fallegir gluggar, hús-
ið er steinað að utan því lítið viðhald. Góð
eign sem hægt er að mæla með. Verð 19,9
millj. 3369

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

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

HJALLABRAUT - ENDAÍBÚÐ -
LAUS STRAX Falleg og rúmgóð 108 fm
3ja herb. endaíbúð á annarri hæð í góðu
fjölbýli. Góð gólfefni og nýlega búið að
taka baðherbergið í gegn. Opin og björt
íbúð. LAUS STRAX. Verð 17,9 millj. 4702

LYNGMÓAR - GARÐABÆR - BÍL-
SKÚR - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Falleg og
vel skipulögð 112 fm 3ja herb. íbúð á
annarri hæð með innb. bílskúr í litlu og
góðu fjölbýli. Yfirbyggðar svalir/sólstofa
Húsið hefur verið klætt að utan og er því
viðhalds lítið. Góð og vel með farin eign.
Glæsilegt útsýni út á flóann, Snæfellsnes
og víðar. Verð 21.9 millj.  4540

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

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ
SÉR INNGANGI AF SVÖLUM 88 fm
3ja herb. íbúð á annarri 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 millj.
1982

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

2JA HERB.

DOFRABERG - BJÖRT OG FALLEG
69 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í góðu við-
haldslitlu fjölbýli. GÓÐ STAÐSETNING.
Stutt í þjónustu, skóla og leikskóla. Suður-
svalir út frá stofu. 4979

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓPAVOGUR
Falleg og björt 69 fm, 2-3ja herb. íbúð í
fjórbýli á þessum vinsæla stað. Búið er að
klæða húsið að stórum hluta. Flísar og
parket á gólfum. Verönd út frá stofu. Góð
bílastæði. Verð 14,5 millj. 4964

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. SÉRINNG. Sérhannaðar innréttingar
sem ná upp í loft. Vönduð tæki (stál). Íbúð-
in afhendist fullbúin en án gólfefna fyrir jól,
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 millj. 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

TRAÐARBERG - ENDAÍBÚÐ Falleg 2ja
herb. 70 fm ENDAÍBÚÐ á jarðh. í góðu húsi.
Sér garður og afgirt verönd. FALLEG EIGN
Á GÓÐUM STAÐ. Verð 15,5 millj. 4874

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

KALDAKINN - FALLEG JARÐHÆÐ
Falleg 53 fm 2ja herb. íbúð á jarðh. í góðu
þríbýli á góðum stað í miðbænum. Sameig-
inl. inng. með risíbúð. Verð 11,2 millj. 4848

BLÁHAMRAR - RVÍK. - LYFTUHÚS
Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð á efstu
hæði í nýklæddu húsi. Glæsilegt útsýni yfir
borgina. Nýlegt parket. Mikil falleg sameign
m.a. salur o.fl. Aðeins 4 íb. á hæðinni. Lyftu-
hús. Verð 16,9 millj. 16,9 4671

ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEG NÝLEG
OG GLÆSILEG 74 fm 2ja herb. íbúð á 1.
hæð í nýlegu fjölbýli með LYFTU á góðum
útsýnisstað í ÁSLANDI í Hafnarfirði. SÉR-
INNG. Fallegar innrétt. Verð 17,5 millj. 4561

LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ 64.1
fm 2ja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli á
frábærum stað í Hafnarfirði, rólegt hverfi,
stutt í miðbæinn og sundlaugina. Sér inn-
gangur. Verð 12,9 millj. LAUS VIÐ KAUP-
SAMING. ATH Lynghvammur er lítil gata
innaf Hringbraut í Hafnarfirði. 1783

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 millj. 4833

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

IÐNDALUR - VERSLUN - ESSO
STÖÐIN - VOGAR VATNSLEYSUSTR.
Um er að ræða 166,8 fm matvöruversl.húsn.
(Esso-stöðin) í Vogum. Húsn. er með dúk á
gólfi og tilh. hillum og afgr.borði, Lager (ca
20 fm), snyrting, starfsm.aðst., skrifst. og
kælig. Húsn. er alm. í góðu ást. Að auki er
60,8 fm veitingast., salur fyrir 24 manns, bar,
pizzastaður. Flísar og plastparket á gólfum.
Hægt er að opna á milli þessara eigna.
Samt. fm 227.6 fm REKSTUR OG HÚSN.
SELST SAMAN. VERÐ 37 millj. 4843

KJALBRAUT - VAÐNESI - NÝTT -
NÝTT VAÐNES - EIGNARLÓÐ. Vandað
og fallegt 60 fm heilsárssumarhús á 5000
fm eignarlandi í Vaðnesi Grímsneshreppi,
góð staðsetning. 60 fm verönd með heit-
um potti. Rafmagn og hitaveita. Kjarrivaxið
land. Verð 16,9 millj. 4770

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

LANDIÐ

LITLUVELLIR - GRINDAVÍK „LAUST
STRAX“ 3ja herb. 90,1 fm RAÐHÚS á 1 hæð
með innb. 25,8 fm BÍLSK. miðsvæðis. Park-
et og flísar. Verð 16,5 millj. 4976

MIÐDALUR - GLÆSILEGT PARHÚS -
VOGAR GLÆSILEGT 180,5 fm PARHÚS Á
EINNI HÆÐ með innb. BÍLSKÚR í Vogum. 4
sv.herb. Húsið selst fullb. að utan rúml. fok-
helt að innan. Verð 18,6 millj. 4866

SÓLBAKKI - GRINDAVÍK „ÓSKAÐ EFT-
IR TILBOÐI“ Fallegt 92,6 fm endurn. EIN-
BÝLI, á einni hæð, ásamt hluta í kj., svo og
12 hesta HESTHÚS á 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 FLJÓT-
LEGA. Verð 18,5 millj. 4844

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.
Teikningar og nánari upplýsingar á skrif-
stofu. Vreð frá 14,4 millj. 4789

LEYNISBRAUT - 2 ÍB. - GRINDAVÍK
„2 ÍBÚÐIR“ Sérl. fallegt og velviðh. 245,7 fm
EINBÝLI á 2 hæðum. Húsið skiptist í: Efri
hæð sem er 158 fm og neðri hæð sem er
87,7 fm séríb., samt. 245,7 fm. Verð 29,9
millj. 2117

VÍKURBRAUT - GRINDAVÍK -
MÖGULEG SKIPTI EFRI SÉRHÆÐ, 109
fm ásamt ca: 52 fm óinnréttuðu risi sem bú-
ið er að opna. Samþ. teikn. af risi fylgja.
SÉRINNG. Íbúðin er öll endurn., þ.e. gólfe.,
innrétt. og tæki, skápar, lagnir fyrir heitt og
kalt vatn, rafm. og tafla, innihurðar, loft með
halogenlýsingu. Verð 18 millj. 4027

VOGAGERÐI - EFRI HÆÐ Í TVÍBÝLI
Góð 4ra herb. íbúð í tvíbýli. Eignin er 94 fm
vel skipul. Hús klædd. 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 fm 2ja
herb. íbúð á jarðh. í eldra steinhúsi. SÉR-
INNG. Húsið var tekið í gengn að innan og
utan, vorið 2004. Eignin er því hin snyrtil.,
jafnt að innan sem utan. Verð 8,4 millj. 4069

LEYNISBRAUT - GRINDAVÍK Falleg 2ja
herb. 54,2 fm íbúð á 1. hæð í fjölbýli á góð-
um stað miðsv. Verð 7,5 millj. 3722

ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fallegt 119,4
fm einbýli á 1 hæð. Húsið hefur verið haldið
vel við bæði að utan og innan. Laust við
kaups. Verð kr. 4,4 millj. 3536

GRUNDARGATA - GÓÐ MIÐHÆÐ -
GRUNDARFIRÐI Góð 4ra herb. miðhæð í
þríbýli, í kjallara er geymsla/herb., samtals
fm112,6. Eldhús með nýl. innr. Sérgeymsla
og sérþv.hús í kj. Nýl. klætt að utan með
Steni. Innang. er í kj. Verð 7,7 millj. 4604

VESTURHÓP - PARH. Í GRINDAVÍK
Vorum að fá í sölu 4 glæsil. 170 fm PARHÚS
Á EINNI HÆÐ með innb. bílsk. Húsin skilast
fullb. að utan og rúml. fokh. að innan. Lóð
verður tyrfð og bílast. hellul. með hita. FAL-
LEG OG SKEMMTIL. HÖNNUÐ HÚS. AFH. Í
APRÍL 2006. Verð 19,5 millj. 4954

LEIRDALUR 24 - EINBÝLI Í VOGUM
Fallegt rúmgott einbýli á einni hæð, samtals
190,1 fm með bílskúrnum sem er innb. og
innang. er í skúrinn. Húsið skilast fullbúið að
utan og að innan en án gólfefna. Lóðin
skilast tyrfð. FALLEGT OG SKEMMTILEGA
HANNAÐ HÚS. Verð 29,5 millj. 4442

NÝTT - NÝTT- NÝTT MIÐDALUR -
GLÆSILEG RAÐHÚS - VOGAR Vorum
að fá í sölu raðhús á einni hæð ásamt innb.
bílskúr í Vogum. Að innan afh. húsin fullb. án
gólfefna, fullb. að utan einangruð, klædd
báruáli í állit og jatoba-við. Skjólg. útirými í
góðum tengslum við íbúðirnar þar sem hægt
er að njóta sólar allan daginn. RÚMGÓÐ OG
BJÖRT HÚS. Verð frá 23,5 millj. 4222

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

VOGAR - VERSLUNARHÚSNÆÐI
Gott 119 fm verslunarhúsn. í Vogum, hluti
af húsinu ca 30 fm eru útleigu, leigutaki er
Síminn. Í dag er þarna video-leiga og
sjoppa. Gófefni eru flísar að mestu, snyrt-
ing og starfsm.aðst. Verð 13,9 millj. 3439

SUMARHÚS

FORNISTEKKUR - HVALFJARÐAR-
STRÖND Nýl. og fallegur 43,2 fm Sumar-
/heilsárshús, ásamt góðu svefnlofti á góð-
um stað í Hvalfj.str.hr. Húsið er fullb. að
utan sem innan, án gólfe. Rafm. og kalt
vatn er komið. Sérl. góð staðsetn. í kjarri-
vöxnu landi. Verð 10 millj. 4831
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ESKIVELLIR 9A & B - GLÆSILEGT 6 HÆÐA LYFTUHÚS
Flottar 3ja- 5 herb. íbúðir.  22 stæði í bíla-
geymslu, sér geymsla hverju stæði.
Stórar svalir, 16 fm-22 fm. Íbúðirnar af-
hendast fullbúnar að innan án gólfefna
nema baðherb. og þvottahús verða flís-
alögð. Glæsileg baðherb. með hornbað-
kari m/nuddi og innbyggðum hitastýrðum
blöndunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks
innréttingar. Hús að utan, lóð og sameign
skilast fullfrág. AFH. Í MAÍ-ÁGÚST 2006.

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 KÓRAHVERFINU í KÓPA-
VOGI. Húsin skilast fullbúin að utan og fokheld að
innan. Lóð grófjöfnuð. Sérlega vel skipulagðar eign-
ir 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 millj V. 31 m. 4024

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

DREKAVELLIR - SÉRHÆÐIR - FJÓRBÝLI 
Nýkomið fallegt fjórbýli með tveim 3ja-4ra herb. íbúð-
um á neðri hæð, 5 til 6 herb. íbúðir á efri hæð, og
tveimur 29 fm bílskúrum. Íbúðir á efri hæð eru 148 fm
og á neðri hæð eru þær 122 fm. SÉRINNG. Halogen-
lýsing. Veggsalerni. Bílskúrar flísalagðir. AFH. Í MARS
2006. Traustur verktaki. OPNAR OG BJARTAR ÍBÚÐIR.   

ESKIVELLIR 7 - GLÆSILEGT LYFTUHÚS

Fallegar 2ja - 5 herb. íbúðir í 5 hæða lyftuhúsi á GÓÐUM STAÐ á Völlunum. Bílakjallari. Íbúð-
irnar afhendast fullbúnar án gólfefna nema á baðherb. og þvottahúsi verða flísar. Vandaðar
MODULA innréttingar frá BYKO.  Hús að utan, lóð og sameign afhendist fullfrágengið. Allar
íbúðir njóta útsýnis og sólar og eru með góðum svölum eða veröndum. Frábært útivistar-
svæði og góðar gönguleiðir. Stutt verður í alla þjónustu. AFH. Í JÚNÍ 2006.

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 útlitsteg-

undir á innréttingum án aukakostnaðar
• 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 skipulagðar 3ja og
4ra heb. íbúðir sem afhendast fullbúnar en án
gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi
verða flísar. Vandaðar innréttingar frá AXIS,
flísar frá Flísabúðinni, hurðir og tæki frá Húsa-
miðjunni. Einungis fjórar íbúðir á palli og því
allar íbúðir horníbúðir. Hús að utan afhendist
fullfrágengið og steinað, lóð frágengin. AFH.
SEP.-OKT. 2006. Verð frá: 16,7-23,9 millj. 
BYGGINGARAÐILI: 
ÞRASTARVERK ehf. 4679

DREKAVELLIR 18 - NÝTT Í SÖLU 
3ja, 4ra og þakíbúðir í glæsilegu 9

hæða lyftuhúsi á góðum stað á Völl-
unum. 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 afhendast fullbúnar en án
gólfefna nema á baðherbergi og
þvottahúsi verða flísar á gólfi. Vand-
aðar 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 ver-
ið 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 2ja,
3ja og 4ra herb. íbúðir.  AÐEINS
EIN ÍBÚÐ Í HVORU HÚSI EFTIR.
SÉRINNGANGUR. Íbúðirnar afh.
fullb. að innan án gólfefna nema
baðherb., þv.hús og andyri verða
flísal. Vandaðar og góðar innrétti.
Húsið skilast fullb. að utan, ein-
angrað og álklætt með báruáli.
Lóð frág. HAGSTÆÐ VERÐ. Afh.
ágúst 2005 - mars/apríl 2006.

HEIÐARGERÐI 3 OG 5
LÍTIL FJÖLBÝLI - VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND

DREKAVELLIR 26
GLÆSILEGT 9 HÆÐA LYFTUHÚS MEÐ BÍLAKJALLARA

3ja, 4ra og 5 herb. þakíbúðir í glæsilegu lyftu-
húsi á góðum stað á völlunum. TVÆR LYFT-
UR. Bílakjallari með 29 stæðum.  Allar íbúðir
njóta útsýnis og sólar. Stórar s-svalir með öll-
um íbúðum, 57 fm svalir í þakíbúðum. Íbúðirn-
ar afhendast fullbúnar en án gólfefna nema á
baðherbergi og þvottahúsi verða flísar á gólfi.
Hús að utan, sameign og lóð afhendist fullfrá-
gengið. Vandaðar Voke III innréttingar frá
Húsasmiðjunni. Vönduð tæki. Sjónvarpsdyr-
asími. Frábært útivistarsvæði er í grennd við
húsið. AFH. Í MAÍ-JÚNÍ 2006.

FURUVELLIR - GLÆSILEGT EINBÝLI

Nýtt og fallegt 218,0 fm EINBÝLI á einni hæð,
ásamt 52,0 fm TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR, samtals
270,0 fm Húsið er fullbúið að utan steinað með
marmarasalla, lóð grófjöfnuð. Að innan er húsið
rúmlega tilbúið til innréttinga. Hiti í gólfum. Gluggar
og útihurðar eru úr plasti og því viðhaldsfrítt. AF-
HENDING STRAX. Verð 49,5 millj.  4674 

Aðeins 2 íbúðir eftir!

VESTURHÓP - PARH. Í GRINDAVÍK 
Vorum að fá í sölu 4 glæsil. 170 fm PARHÚS Á EINNI
HÆÐ með innb. bílsk. Húsin skilast fullb. að utan og
rúml. fokh. að innan. Lóð verður tyrfð og bílast. hellu-
l. með hita. FALLEG OG SKEMMTIL. HÖNNUÐ HÚS.
AFH. Í APRÍL 2006. Verð 19,5 millj. 4954

LEIRDALUR 24 - EINBÝLI Í VOGUM 
Fallegt rúmgott einbýli á einni hæð, samtals 190,1 fm
með bílskúrnum sem er innb. og innang. er í skúrinn.
Húsið skilast fullbúið að utan og að innan en án gólf-
efna. Lóðin skilast tyrfð. FALLEGT OG SKEMMTI-
LEGA HANNAÐ HÚS. Verð 29,5 millj. 4442

NÝTT MIÐDALUR - GLÆSILEG RAÐHÚS - VOGAR
Vorum að fá í sölu raðhús á einni hæð ásamt innb. bíl-
skúr í Vogum. Að innan afh. húsin fullb. án gólfefna,
fullb. að utan einangruð, klædd báruáli í állit og jat-
oba-við. Skjólg. útirými í góðum tengslum við íbúðirn-
ar þar sem hægt er að njóta sólar allan daginn. RÚM-
GÓÐ OG BJÖRT HÚS. Verð frá 23,5 millj. 4222

NÝTT - NÝTT



ÞRASTARTJÖRN 13-23

Þrjú 168,4 m2 fokheld parhús með innbyggðri
44,6m2 bílgeymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, hol,
borðstofu og stofu, bað eldhús, þvottahús og 3
svefnherbergi. Góð geymsla er í enda bílgeymslu.
Húsið skilast fullbúið að utan með steinuðum út-
veggjum..Lóð verður tyrft, stéttar og plan verða
steypt með hitalögn.Afhending er 1 mars
2006.Verð: 18,5 millj.

BREKKUSTÍGUR 12 - 260 REYKJANESBÆR

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 tréverk. . Húsið er vel viðhaldið, nýlegir ofnar
og rafmagn yfirfarið, nýir skápar, gólfefni að hluta
ofl., verið er að skipta um þakjárn. Lóð er snyrtilega
frágengin. Húsið er vel staðsett í nálægð við grunn-
skóla og sundmiðstöð. Uppl. á skrifstofu.

FÍFUMÓI 16 - 260 REYKJANESBÆR

Skemmtilegt 176,1 m2 5 herb.parhús á tveimur
hæðum ásamt 50,7m2 bílskúr. Flísar á neðri hæð, 2
rúmgóð herb. ásamt baðh.,stofu, eldhúsi, holi og
þvottahúsi Efri hæð er undir súð og er gólfflöturinn
þar að leiðandi stærri en fasteignamat gefur til
kynna.Þar er stórt parketlagt alrými með útgang út
á stórar suðursvalir, rúmgott svefnherbergi og stórt
baðherbergi.Bílgeymslan er rúmgóð með stórt her-
bergi og þvottahús í enda.Húsið er sérlega vel stað-
sett, stutt í skóla, íþróttasvæði og verslanir. Gott
leiksvæði er við enda götunnar.31m

HEIÐARHOLT 30 - 230 REYKJANESBÆR

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

HEIÐARVEGUR 19A - 230 RNESBÆR

Steinsteypt tveggja íbúða hús með bílgeymslu.
Samþykktar eru 2 íbúðir í húsinu á sitthvoru fasta-
númerinu. . 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, hitalagnir, skolplagnir og
rafmagnstöflur eru nýlegar. Húsið er á góðum stað
í lokuðu rólegu hverfi. Hús með mikla möguleika.
23,4m

KJARRMÓI 4 - 260 REYKJANESBÆR

Nýlegt 184,1 m2 4ra herb. parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Flísalagt anddyri með
hita í gólfi, inn af því flísalagt gestasalerni. Stofa,
borðstofa og hol er lagt gegnheilu eikarparketi,
rúmgott eldhús með góðum tækjum og flísalögðu
gólfi. Sjónvarpshol á efri hæð sem lagt er gegn-
heilu eikarparketi, fataherbergi innaf hjónah. Húsið
er mjög vandað, t.d. lögð sérstök áhersla á hljóð-
einangrun milli húsa. Húsið er sérlega vel staðsett,
stutt í skóla, íþróttasvæði og verslanir. 30,5m

SKAGABRAUT 36 - 250 GARÐUR

Glæsilegt 125,7 m2 4ra herb. einbýlishús með 67,7
m2 bílgeymslu. . Í bílgeymslu er vinnuaðstaða sem
skiptist í anddyrir, salerni, vinnuherbergi og bíl-
geymslu. Húsið er vel við haldið, nýlega steniklætt,
nýir gluggar og gler að hluta, skipt um hita og
vatnslagnir ‘93 ofl. Húsið er vel staðsett, opið svæði
í kring, sérlega fallegt útsýni og rólegur staður.

SUÐURHÓP 3-5 - 240 GRINDAVÍK

Fullbúið 168m2 parhús með innbyggðum bílskúr.
Eignin er hönnuð af Sólark arkitektar ehf. og bygg-
ingarefni er einangrunarkubbar, klæddir með áli,
sedrusviður á göflum sem setur skemmtilegan svip
á heildarútlit. Innréttingar og hurðar úr spónlagðri
eik, eikarparket á gólfum. Baðherbergi flísalagt.
Whirlpool ísskápur, örbylgjuofn og uppþvottavél úr
stáli fylgja. Lóðin skilast grófjöfnuð en bílaplan
hellulagt með snjóbræðslukerfi. Eignin afhendist
1.mars 2006. Möguleiki á afhendingu á öðru bygg-
ingarstigi.
Skilalýsing og teikningar á skrifstofu Fasteignastofu
Suðurnesja. Verð: 28m
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HOFTEIGUR - SÉRINNGANG
Rúmgóð og vel staðsetta 137 fm 4-5 her-
bergja íbúð í kjallara með sér inngangi. stór
og góð herbergi. V. 24,9 m

3JA HERB.

HVERAFOLD - MIKIÐ ÚTSÝNI
Góð ca 99 fm íbúð á þessum eftirsótta
stað í Grafarvoginum, Björt stofa með 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 

FELLSMÚLI Góð ca 74 fm íbúð í kjall-
ara. Húsið er allt nýklætt að utan, nýir
gluggar og gler. Íbúðin er stofa og tvö her-
bergi með dúkflísum á gólfi. Eldhús dúkflís-
ar á gólfi, innréting og borðkrókur. Baðher-
bergi með flísum upp á miðja veggi og
baðkari. Í sameign er þvottahús, hjóla og
vagnageymsla. Verð 15,5 m. 

2JA HERB.

HAGAMELUR - 2JA HER-
BERGJA Um er að ræða fallega og
bjarta ca 70 fm íbúð. Íbúðin skiptist í for-
stofu, hol, eldhús með borðkrók, baðher-
bergi, stofu og svefnherbergi. Gólfefni eru
flísar og parket.Verð. 15,9 m 

EINB - RAÐ- OG PARHÚS

MIÐTÚN - EINBÝLI MEÐ BÍLSK.
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, gólf-
efni raflagnir, vatnslagnir og frárennslis-
lagnir auk annars. Húsið er laust við kaup-
samning. Verð 29,9 m.  

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

HÆÐIR

HJALLABREKKA HÆÐ MEÐ
SÉRINNGANG. Mjög góð 116 fm
hæð með sérinngang frá Lyngbrekku og
góðri suður verönd. Stórt svefnherbergi
með skápum, tvö góð barnaherbergi. Tvær
samliggjandi stofur. Gott eldhús nýleg inn-
rétting og borðkrókur. Flísalagt baðher-
bergi með innréttingu og baðkari. Þvotta-
hús innan íbúðar. Verð 21,9 m. 

4RA HERB

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. 

DALSEL MEÐ STÆÐI Í BÍLA-
GEYMSLU. Mikið endurnýjuð 76,7 fm
íbúð með stæði í bílageymslu. Íbúðin er ný
standsett, ný eldhúsinnrétting með keramik
helluborði, blásturofni, uppþvottavél og
borðkrók. Gott herbergi með skáp. Á gólf-
um er nýtt parketi. Hurðar eru nýar. Bað-
herbergi er flísalagt mðe baðkari, innrétt-
ingu og tengi fyrir þvottavél. Íbúðin er laus
til afhendingar við kaupsamning verð.
15,4 m. 

SUMARBÚSTAÐIR

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

www.lyngvik.is
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FF jórar 3ja herbergja og tólf 4ra herbergja
íbúðir í 16 íbúða lyftuhúsi. Íbúðirnar eru

frá 101 fm til 140 fm, öllum íbúðunum fylgir
stæði í bílageymslu. Íbúðirnar skilast full-
búnar án gólfefna 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 

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.

LANGAGERÐI - BÍLSKÚR OG ÚTSÝNI
Vorum að fá til sölumeðferðar 170,8 fm einbýlishús með
42,5 fm bílskúr alls 213,3 fm. Húsið er á tveimur hæðum.
Á neðri hæð er forstofa, hol, tvö herbergi, stofur með ar-
inn og sólstofa með arinn, eldhús og baðherbergi. Á efri
hæð er geymlsa, gangur, þrjú herbergi og möguleiki að
setja upp eldhús í einu þeirra, dagstofa og baðherbergi.
Bílskúrinn er sérstæður með hita,rafmagni, vatni og sjálf-
virkum hurðaropnara. Innaf bílskúr er gott vinnuherbergi.
húsinu hefur alltaf verið velviðhaldið. Afhending gæti orð-
ið fyrir jól. Verð 45.0 m. 

HRAUNBRÚN - HAFNARFIRÐI - LAUST 
Gott einbýlishús 204 fm hæð og kjallari Á

hæðinni eru 4. svefnherbergi stofa sjón-
varpsherbergi, eldhús, salerni. Í kjallaran-
um sem hefur sérinngang er 2. herbergi
snyrting með sturtu og bílskúr. Garðurinn
er gróin og vel hirtur með góðum palli.
Eignin getur losnað fljótt. Þetta er eign
sem vert er að skoða. Verð. 46,5 m 

LITLABÆJARVÖR - ÁLFTANESI
ÝTT 208 FM EINBÝLISHÚS MEÐ TVÖ-
FÖLDUM BÍLSKÚR. HÚSIÐ STENDUR Á
SJÁVARLÓÐ. Í húsinu eru fjögur svefn-
herbergi og innaf hjónaherbergi er fataher-
bergi. Tvö baðherbergi annað með baðkari
og sturtu, hitt með sturrtu. Stór og björt
stofa með útgengi á verönd og í garð. Borðstofa og studíoeldhús. Húsið er tilbúið til
afhendingar við kaupsamning . Verð 39,9 m. 

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. 

ÁLFKONUHVARF - NÝBYGGING
Til sölu fimm 3ja herbergja íbúðir með og án stæðis í
bílageymslu. Íbúðirnar verða afhentar í apríl 2006 full-
búnar án gólfefna nema baðherbergi verður með flísa-
lagt gólf og veggi upp í ca 2,10 m. hæð. Þvottahús verð-
ur með flísalögðu gólfi. Húsið verður fullbúið að utan, lóð
frágengin og bílastæði malbikuð. Stærð íbúða er 104,5
til 107,2 fm. Verð frá 23,8 m til 24,9 M. Allar upplýsingar
á skrifstofu Lyngvík fasteignasölu sími. 588-9490 
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Ef engir gluggar væru á húsum okkar yrðum við lík-
lega að bera birtuna inn í trogum eins og Bakka-
bræður gerðu forðum. Fyrir utan að vera hið mesta
þarfaþing eru gluggar oftar en ekki afskaplega fal-
legir og geta hafa mikið að segja um ásýnd húsa.
Hvort sem þeir eru sjúskaðir, nýmálaðir eða marg-
litir þá hafa þeir allir sinn sjarma. Á myndunum má
sjá glugga úr Þingholtunum.
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Gluggar í holtum
flingsins
Gluggar bera inn birtuna og fegra ásýnd húsa.
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Draumaeignir

Álfahvarf - 203 Kóp

Álfholt - 220 Hfj

22.900.000      
Falleg 4ra herb. 107,3 fm íbúð þ.a. 7,1 fm geymsla, á 1. hæð með útgengi í
suðurgarð í litlu fjölbýli..

Ekrusmári - 201 Kóp

45.900.000       
174 fm 5 herbergja einbýlishús byggt 1995 með innbyggðum bílskúr, falleg-
um garði, stórum svölum og frábæru útsýni. 

46.800.000
Virkilega fallegt 202,5 fm einbýlishús á einni hæð.  þ.a. 59,6 fm innbyggðum
bílskúr.  Eignin er fullkláruð að utan.  Innanhúss vantar gólfefni og fata-
skápa í öll herbergi.

Draumaeignir

Jónsgeisli - 113 Rvk

Kársnesbraut  - 200 Kóp

37.900.000 
Gott 219 fm 6. herbergja einbýlishús á 2 hæðum í Vesturbæ Kópavogs. Hús-
ið er 170 fm og bílskúrinn 49 fm..

Langholt - 230 Rbæ

35.000.000
Fallegt 6 herbergja einbýlishús með bílskúr, sólpalli og snyrtilegum garði á
vinsælum stað í Keflavík.

42.500.000
Fallegt 196 fm 5 herbergja parhús á tveimur hæðum með miklu útsýni og
innbyggðum bílskúr.

Draumaeignir

Lautasmári - 201 Kóp

Reykjavíkurvegur - 220 Hfj

29.900.000     
Glæsileg og algjörlega endurnýjuð 4ra herb. 120,3 fm íbúð með sérinngangi
í fjórbýli með stórum suðvestursvölum.

Miðhús - 112 Rvk

48.900.000     
Glæsilegt og vel viðhaldið 5 herb. einbýli á tveimur hæðum auk bílskúrs,
alls 210 fm Falleg gróin lóð og afgirtur pallur.

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.
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2ja herbergja 3ja herbergja

3ja herbergja

Bergstaðastræti  - 101 Rvk

16.500.000  
Skemmtileg og mikið endurnýjuð 2ja
herbergja, 66 fm íbúð á jarðhæð með
sérinngangi á mjög góðum stað í mið-
bæ Reykjavíkur. TOPP STAÐSETNING!

Breiðavík - 112 Rvk

16.500.000       
Glæsileg 2ja herbergja 68,4 fmíbúð á
3. hæð í litlu fjölbýli með sérinngangi
og suðursvölum. Eikarparket og flísar
eru á gólfum. Fallegar innréttingar.

Laxalind - 201 Kóp

22.900.000
Opin og skemmtileg 96 fm 3ja her-
bergja íbúð á jarðhæð með sér inn-
gangi í tvíbýli í mjög vinsælu hverfi í
Kópavoginum.

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.

Fensalir   201 - Kóp

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

Hólmgarður  - 108 Rvk

19.500.000  
Stórglæsileg 2ja herb., 63 fm íbúð á
jarðhæð með sérinng. í Smáíbúða-
hverfinu í Reykjavík - Íbúð öll nýlega
standsett á glæsilegan hátt.

Nesvegur - 107 Rvk

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

tvíbýlishúsi.

Nýlendugata - 101 Rvk

16.600.000       
Virkilega smekkleg 3ja herb. 65,5 fm
íbúð á jarðhæð í þríbýli með sérinn-
gangi.

Meistaravellir - 107 Rvk

15.500.000 LAUS STRAX
Mjög góð 2ja herbergja 61,6 fm (þ.a.
geymsla 5 fm) íbúð á 2. hæð með svöl-
um í suður.

Miklabraut - 105 Rvk

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

Rjúpnasalir - 201 Kóp

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

Samtún - 105 Rvk

18.700.000   
Virkilega fín 3ja herbergja 73,8 fm íbúð
á hæð í tvíbýli, þ.a. er geymsla 4,5 fm,
með sérinngangi, útgengi á svalir og
garð.

Rekagrandi - 107 Rvk

17.700.000
Góð 66,8 fm 2ja herbergja íbúð á 1.
hæð með bílastæði í lokaðri bíla-
geymslu sem er 26,7 fm Samtals 93,5
fm.

Ásbraut - 200 Kóp

9.900.000      
36,6 fm 2ja herbergja íbúð á 1. hæð
með parketi á gólfum og nýlegu end-
urnýjuðu baðherbergi. Stutt er í alla
þjónustu.

Sjávargrund - 210 Gbæ

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

Starengi - 112 Rvk

21.500.000.  
Virkilega falleg 3ja herbergja 88,4 fm
íbúð á 2. hæð með sérinngang í afar
vönduðu fjölbýli.

Hamravík  - 112 Rvk

23.900.000  
Mjög falleg 3ja herbergja,  105 fm íbúð
á jarðhæð með sérinngangi á vinsæl-
um stað í Víkurhverfinu - Afgirtur sér-
garður - Aðeins 5 íbúða stigagangur.

Hátún - 230 Rbæ

14.500.000       
Hátún 96,4 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð með sérinngangi á góðum stað í
Keflavík. Möguleiki á stækkun í risi.
Húsið í góðu ástandi.

Sörlaskjól - 107 Rvk

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

Vegghamrar  - 112 Rvk

17.900.000  
Falleg og nýlega endurbætt 3ja her-
bergja, 77 fm íbúð á þriðju og efstu
hæð með sérinngangi af svölum á
góðum stað í Hamrahverfinu.

Holtagerði - 200 Kóp

31.500.000      
Sérlega falleg 3ja - 4ra herb. 129,8 fm
efri sérhæð í tvíbýli auk 22,8 fm bíl-
skúrs samt. 152,6 fm Íbúðin er mikið
endurnýjuð s.s eldhúsinnrétting og
gólfefni.

Lautasmári  - 201 Kóp

19.500.000  
Falleg 78 fm, 3ja herbergja íbúð á 9.
hæð í mjög góðu lyftuhúsi í Smára-
hverfinu. - FRÁBÆR STAÐSETNING.

Þorláksgeisli  - 113 Rvk

24.500.000  Laus strax
Virkilega falleg 99,2 fm 3ja herb. íbúð á
3. hæð í fjölb. þ.a. 9 fm geymsla. Einnig
stæði í lokaðri bílageymslu. Tvöf. íssk-
.r, uppþvvél, grandínur og ljós fylgja.

Þórufell - 111 Rvk

13.700.000.  
Einstaklega falleg 3ja herbergja 77,8
fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.  Góð-
ar suðvestursvalir með frábæru út-
sýni.

3ja herbergja

Lækjasmári  - 201 Kóp

26.500.000  
Falleg 116 fm, 3ja herbergja sérhæð með bílskúr í tvíbýli á mjög góðum stað
í Smárahverfinu.  Íbúðin er 95,5 fm og bílskúrinn 20,1 fm LAUS STRAX - TIL-
VALIN EIGN FYRIR ÞÁ SEM ERU AÐ MINNKA VIÐ SIG. 
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4ra-7 herbergja 4ra-7 herbergja 4ra-7 herbergja

Ástún - 200 Kóp

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

Hrísrimi - 112 Rvk

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

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.

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.

Laufengi - 112 Rvk

19.500.000                 
Góð 4ra herb. 94,3 fm íbúð á 2. hæð
með sérinngangi og opnu bílskýli.

Langholtsvegur - 104 Rvk

21.500.000
Mjög góð 4ra herbergja, 86 fm íbúð á
1. hæð í þríbýli á mjög góðum stað í
grónu og vinsælu hverfi í Reykjavík.
LAUS STRAX.

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.

Stíflusel - 109 Rvk

18.900.000    
Virkilega góð 102,5 fm 4ra herb. íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli.

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.

Lyngmóar - 210 Gbæ

24.900.000
Falleg 126,5 fm 3-4 herbergja íbúð á 2.
hæð þ.a. 16,2 fm bílskúr.

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.

Ásbraut - 200 Kóp

16.900.000        
90,8 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð
ásamt óskráðri geymslu á góðum stað
í Kópavogi. Búið er skipta um lagnir að
mestu og skólp.

Telma Róbertsdóttir
telma@draumahus.is
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Rað- og parhús

Fífumói - 260 Rbæ

31.000.000.
Virkilega fallegt 6 herbergja endarað-
hús á 2 hæðum 176,1 fm ásamt 50,7 fm
bílskúr samtals 226,8 fm.

Kambasel - 109 Rvk

39.500.000
Einstaklega fallegt 221,5 fm 8 herb.
endaraðh. á 2 hæðum og ris. Bílskúr
er innb. og er 23,6 fm  Eignin er í afar
góðu ástandi bæði að innan sem utan.

Logafold - 112 Rvk

34.900.000  
Fallegt 6 herb., 126 fm endaraðh.  í
Foldahverfi. Húsið er í botnlangagötu
og eru skólar, íþ.aðst. og öll önnur
þjón. aðeins í göngufæri.

Mávabraut - 230 Kef

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.

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.

Vesturberg - 109 Rvk

34.500.000
189,3 fm 5 herbergja endaraðhús á
tveimur hæðum með 32 fm bílskúr
(fermetrafjöldi bílskúrs er inni í heild-
arfermetrafjölda.

Blikastígur - 225 Álftanes

37.900.000  
Sjarmerandi einbýli, á Álftanesinu.
Húsið sem er timburhús á 2 hæðum er
með 5 svefnh. og 2 stofum. Eignin
stendur á 1000 fm eignarlóð.

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.

Ægisíða - 107 Rvk

85.000.000
Aðalhæð skiptist í stofu og borðstofu,
bókast., hol, rúmgott eldhús og snyrt-
ingu við anddyri. Á efri hæð eru hjóna-
herb., 4 barnaherb. og baðherb. Í kjall-
ara er aukaíbúð með sérinngangi.

Asparhvarf - 203 Kóp

Tilboð óskast
6 herb. 237 fm einbýlishús á 2 hæðum.
Húsið skilast fullfrág. að utan, lóð
verður fullkláruð.  Rúmlega fokhelt að
innan. Einnig verður hægt að frá eign-
ina lengra komna er óskað er.

Einbýlishús

Fr
um

Draumaeignir

Skipasund  - 104 Rvk

16.900.000  
Virkilega falleg og mikið endurnýjuð, 3ja herbergja, 72 fm risíbúð í Sundun-
um í Reykjavík  - BÚIÐ ER AÐ SKIPTA UM GLER, GLUGGAPÓSTA, ÞAK,
BÁRUJÁRN OG KLÆÐA HÚSIÐ MEÐ MÚR OG SALLA.  EINNIG ER  BÚIÐ ER
AÐ ENDURNÝJA DREN.

Skólabraut - 250 Garður

20.500.000             
Mikið endurnýjað og fallegt 4ra-5 herb einbýli á einni hæð auk bílskúrs.
Íbúðin er 123,2 fm og bílskúrinn er 48 fm alls 171,2 fm.

Fálkagata - 107 Rvk

33.500.000        
Fallegt 4 herbergja 118,5 fm raðhús á tveimur hæðum með skjólgóðum
garði á frábærum stað í vesturbænum. Góð gólfefni og innréttingar.

Reykás - 110 Rvk

21.200.000
Falleg 104 fm  3ja herbergja íbúð með tvennum svölum og fallegu útsýni.

Draumaeignir

Lyngbrekka  -  200 Kóp

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

Lambhagi - 225 Álf

Tilboð óskast
Fallegt 151,8 fm einbýlishús ásamt 30,2 fm bílskúr, samtals 182 fm 5 her-
bergja og vel skipulagt. Laust við kaupsamning.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp 

22.500.000
3ja herb. 98,9 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngang og stæði í bílageymslu.
Sérgarður fylgir eigninni.

Fjallalind - 201 Kóp

Tilboð       
Vandað einbýlishús á friðsælum útsýnisstað miðsvæðis á höfuðborgar-
svæðinu í jaðri byggðar. Falleg lóð.
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Félag

fasteignasala

FOSSHEIÐI 60 ÍB. 201, SELFOSSI
Vorum að fá í sölu 99,7 m² íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi ásamt 40,5 m²
geymslu í kjallara. Eignin telur m.a. hol m/skáp, stofu m/hurð út á svalir,
eldhús m/ágætri upprunalegri innréttingu, þvottahús er innaf eldhúsi, þrjú
svefnherbergi og baðherbergi m/baðkari og sturtu. Eign sem býður upp á
mikla möguleika. Verð 16,4 m.

ENGJAVEGUR 49, SELFOSSI
Vorum að fá í sölu 198,4 m² einbýlishús þar af er 56 m² íbúð í kjallara með
sérinngangi ásamt 39,0 m² bílskúr. Eignin telur m.a. stofu m/hurð út í garð,
sólstofu m/hita í gólfi, eldhús m/góðri innréttingu, þrjú svefnherbergi, snyrti-
legt baðherbergi m/innréttingu, hornsturtuklefa og upphengdu salerni.
Kjallaraíbúðin telur m.a. svefnherbergi m/skáp, baðherbergi m/sturtu, stofu
og eldhús m/hvítri innréttingu. Verð 34 m.

GRENIGRUND 19, SELFOSSI
Til sölu mjög snyrtilegt 162,1 m² einbýlishús þar af er bílskúr 50,6 m². Hús-
ið er staðsett innst í botnlanga. Eignin telur m.a. forstofu, hol, eldhús
m/hvítri fulninga innréttingu, gengið er niður í stofu úr holi og er hurð úr
stofu út á sólpall, baðherbergi m/baðkari, sturtuklefa og hvítri fulninga inn-
réttingu og þrjú svefnherbergi m/skápum. Innangengt er í bílskúr úr þvotta-
húsi. Búið er að stúka af herbergi í bílskúr. Verð 28,7 m.

JAÐAR 4 OG 5, SELFOSSI
Til sölu tvö 175,1 m²  einbýlishús sem verið er að reisa á bökkum Ölfusár.
Gaflar húsanna verða steyptir, einangraðir að utan og klæddir með timbri.
Langveggir verða einnig einangraðir að utan, klæddir jarðvegi, grjóti og
torfi. Þakið er úr timbri og torfi. Húsin eru á tveimur hæðum og telja skv.
teikn. forst., stofu, eldh., þv.h., baðh. og 4 sv.herb. Arkitekt húsanna er Víf-
ill Magnússon. Eigninar seljast nánast tilbúnar til innréttingar. Verð 28 m.

LÓURIMI 6, SELFOSSI
Í einkasölu 146,7 m² einbýlishús ásamt 63 m² bílskúr. Eignin telur m.a. eld-
hús m/eikarinnréttingu, búr, stofu, baðherbergi m/baðkari og innréttingu,
fjögur svefnherbergi m/skápum - lítil snyrting er innaf hjónaherbergi
m/sturtu. Garður gróinn og fallegur, timbursólpallur í garði og 14,1 m²
gróðurhús. Verð 27,5 m.

RÉTTARHOLT 14, SELFOSSI
Vorum að fá í sölu gott 133,7 m² einbýlishús ásamt 64,9 m² bílskúr. Eign-
in telur m.a. eldhús m/hvítri innréttingu, stofu m/hurð út á pall og borðstofu,
sjónvarpshol sem áður var forstofuherbergi, þrjú svefnherbergi og baðher-
bergi sem tekið nýlega var tekið í gegn en þar er hvít innrétting, góð sturta
og upphengt klósett. Verð 29,5 m.

ÖNDVERÐARNES 1, LÓÐ 132, Grímsnes- og Grafnings-
hreppi Um er að ræða 54,8 m² sumarhús í Öndverðarnesi. Húsið telur
m.a. tvö stór svefnherbergi, svefnloft, salerni og eldhús með nýlegri eld-
húsinnréttingu. Möguleiki á hitaveitu, er á svæðinu. Undirstöður undir bú-
staðnum gengu til í jarðskjálftanum árið 2000. Aðgangur er að sundlaug
og er rekin golfklúbbur á svæðinu með glæsilegum golfvelli. Verð 6,0 m.

VALLHOLT 20, SELFOSSI
Í einkasölu góð 111,5 m² íbúð í tvíbýlishúsi ásamt 32 m² bílskúr. Eignin tel-
ur m.a. eldhús m/nýlegri innréttingu, þvottahús og búr er inn af eldhúsi,
rúmgóða stofu m/hurð út á svalir, fjögur svefnherbergi og flísalagt baðher-
bergi m/sturtu, hvítri innréttingu og handklæðaofni. Verð 18,2 m.

KAUPENDAHORNIÐ
Lögmenn Suðurlandi eru farnir að skrá inn á
www.log.is þá sem eru að leita eftir fast-
eignum. Við hvetjum alla þá sem eru að leita
að fasteignum að senda tölvupóst á fast-
eignir@log.is með upplýsingum um hverju
sé verið að leita að eða hringja í 480-2900.
Einnig hvetjum við alla þá sem hafa hugsan-
legar eignir sem henta að hafa samband.

Margir þekkja Hlyn Sigurðs-
son sem þáttastjórnanda
þáttarins Þak yfir höfuðið
sem sýndur er á Skjá Einum.
Nú ætlar Hlynur hinsvegar að
stækka við sig og næsta
föstudag fer í loftið sólar-
hrings sjónvarpsstöð ætluð
fyrir seljendur og kaupendur
fasteigna. Fasteignasjónvarp-
ið er bylting á fasteignamark-
aði og kærkomið hjálpartæki
fyrir verðandi húsaeigendur.

„Því betur sem eign er kynnt,
því fleiri sjá hana og því lík-
legra er að hún seljist fyrr,“
segir Hlynur. „Slagorðið okkar
er Opið hús allan sólarhringinn.
Og það er í rauninni nákvæm-
lega það sem þetta er.“ Fast-
eignasjónvarpið er með dagskrá
allan sólarhringinn og gefur
kaupendum möguleika á að
kynna sér áhugaverða fasteign
áður en lagt er af stað í stór-
kaup. „Allan daginn verður
ákveðið viðmót sem blasir við
áhorfandanum. Hann getur haft
áhrif á dagskránna með gagn-
virku kerfi, líkt og fólk getur í
dag valið tónlistarmyndbönd á
Popp TV,“ segir Hlynur. „Áhorf-
endur geta valið hvaða eign
birtist á skjánum með því að
senda sms. Fasteignakynningar
verða í gangi allan sólarhring-
inn og gagnvirki hlutinn er virk-
ur frá hádegi til sex um kvöldið
og frá miðnætti til sex um
morguninn.“

Föst dagskrá hefst klukkan
sex að kvöldi og fram til átta
verða teknar fyrir eignir til sölu
hjá ákveðnum fasteignasölum.
Klukkan átta taka svo við kynn-

ingar á nýjum eignum og sá
dagskrárliður rúllar í eina
klukkustund. Um leið og ný eign
er tekin upp bætist sú kynning
við dagskrárliðinn. „Með þessu
geta áhorfendur gengið að því
vísu að þeir séu að horfa á nýj-
ustu eignirnar,“ segir Hlynur.
Klukkan níu verða kynnt fjöl-
býlishús. Klukkan tíu verða
sýndar kynningar á einbýlishús-
um. Eignir undir 20 milljónum
verða sýndar frá ellefu til hálf
tólf og fram til miðnættis verða
kynntar eignir yfir 20 milljón-
um. „Klukkan sex á morgnana
endursýnum við svo dag-
skránna frá deginum áður,“ seg-
ir Hlynur.

Með tilkomu Fasteignasjón-
varpsins má segja að bylting
verði á fasteignamarkaðinum
sem bæði seljendur, kaupendur
og fasteignasölur hagnast á.
„Með þessu getur neytandinn
séð miklu meira áður en hann

leggur af stað,“ segir Hlynur.
„Ég hef margoft heyrt fólk
segja „Ég vildi bara snúa við
forstofudyrunum“ þegar það
hefur skoðað fasteign. En fyrir
kurteisissakir þá tekur fólk túr-
inn og spyr spurninga en veit
samt að það mun aldrei svo mik-
ið sem gera tilboð í eignina,“
segir Hlynur. „Það er auðvitað
tímasóun bæði fyrir kaupand-
ann og seljandann og einnig fyr-
ir fasteignasöluna. Með tilkomu
Fasteignasjónvarpsins fær selj-
andinn ákveðnara fólk til að
skoða eignina sína. Með því að
kynna eigina á þennan máta eru
seljendur að bjóða í fyrstu
heimsókn gegnum sjónvarpið.
Kaupandinn fær að vita meira
um eignina og þegar hann mæt-
ir á svæðið þá má segja að það
sé heimsókn númer tvö. Á þenn-
an máta bjóðum við upp á opið
hús allan sólarhringinn“.

johannas@frettabladid.is

Hlynur Sigurðsson sjónvarpsstjóri Fasteignasjónvarpsins.

Opi› hús allan sólarhringinn

FR
ÉT

TA
B

LA
Ð

IÐ
/E

IN
AR

 Ó
LA

SO
N



28 14. nóvember 2005  MÁNUDAGUR

SÉRBÝLI 

ÖLDUGATA - EINBÝLI Gullfallegt og
sérlega skemmtilegt ca280 fm einbýlishús
ásamt 18 fm bílskúr, allt í einstaklega góðri
umhirðu og viðhaldi. Í kjallara er tveggja
herbergja íbúð með sér inngangi og sér hita
og rafmagni. Bílskúr með hita, rafmagni og
sjálfvirkum opnara fyrir hurð og hlið. Raf-
lagnir og töflur, þak og rennur nýlegt og
húsið málað og sprunguviðgert 2004.Allar
endurbætur á húsinu eru vandaðar og gamli
tíminn hefur fengið að halda sér m.a. í
gluggasetningum.Hitalögn í gangstétt með-
fram lóð. TILBOÐ ÓSKAST. V.  m. 4862

GARÐABÆR - ARATÚN Fallegt og
notarlegt 134 fm einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Góður garður. V. 35,9
m. 4680

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

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

Karl Gunnarsson 
sölumaður

Jóhannes Ásgeirsson
hdl., lögg. fasteignasali

Erlendur Tryggvason 
sölumaður

Kristján P. Arnarsson 
sölumaður

Kristbjörn Sigurðsson
sölumaður

www.lundur. is •  lundur@lundur.is

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

RÉTTARHOLTSVEGUR Laglegt og
mikið endurnýjað 109,3 fm raðhús. m.a. ný-
lega viðgert þak, gler og gluggar, endurnýj-
aðar skolplagnir. V. 23,9 m. 4608

HÆÐIR 

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

4RA - 6 HERBERGJA

MEISTARAVELLIR Rúmgóð 4ra her-
bergja íbúð á 3. hæð í svokallaðri „Sigvalda-
blokk“. Góð sameign.Í V. 20,9 m. 4872

RJÚPUFELL Góð og vel um gengin 4ra
herbergja íbúð á 2. hæð í viðhaldslitlu fjöl-
býlishúsi. Yfirbyggðar vestursvalir. V. 18,7
m. 4874

HRAUNBÆR Góð 4ra herbergja íbúð á
3. hæð sem er efsta hæð í góðri blokk.
4497

LAUFENGI - LAUS Vel skipulögð 4ra
herb. ca94fm íbúð á 2. hæð 3ja h.fjöl-
býli.Sérinngangur. Sérbílastæði  4853

BERJARIMI Mjög góð  98 fm 4ra herber-
bja 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.  4810

FÍFUSEL Falleg 98 fm 4ra herbergja end-
aíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli.
Möguleg skipti á 2ja herb. íbúð.  Útborgun
aðeins 1,2 millj.Laus strax.  V. 19,5 m. 4736

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

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

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

HAFNARFJÖRÐUR - BÍLSKÚR 125
fm  4ra - 5 herbergja endaíbúð ásamt 24 fm
bílskúr við Álfaskeið.  V. 19,9 m. 4182

3JA HERBERGJA 

ANDRÉSBRUNNUR Nýleg og rúmgóð
94 fm á 2.hæð. Bílskýli. Þvottahús með inn-
réttingu innan íbúðar. V. 21,9 m. 4871

SUÐURHÓLAR - SÉRINNGANG-
UR. 3ja herbergja 91 fm íbúð á 2. hæð
með sér inngangi.Mjög þægileg íbúð í litlu
fjölbýli þar sem allt er nánast sér, lítil sam-
eign. Húsið er í ágætu ástandi, klæddir gafl-
ar. V. 16,9 m. 4868

JÖKLASEL Björt 2ja-3ja herbergja íbúð á
2. hæð (efstu 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 - JARÐHÆÐ, Falleg 3ja
herbergja 90 fm íbúð á jarðhæð í þríbýlis-
húsi. 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.
15,9 m. 4757

GAUTAVÍK - SÉRHÆÐ / JARÐ-
HÆÐ Nýleg og gullfalleg .110 fm neðsta
sérhæð í þríbýli. Vandaðar innréttingar. 2
sér bílastæði. V. 22,9 m. 4709

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

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

FAGRABREKKA  - KÓPAVOGI. 200
fm einbýlishús á góðum stað, 165 fm íbúð
og 35 fm bílskúr innréttaður sem íbúð. Fal-
legur garður, heitur pottur. 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

KÓPAVOGUR- FOSSVOGUR Einbýli
á 2 hæðum.Lokuð húsagata.Efri hæð 4ra-5
herbergja íbúð.Á jarðhæð eru tvær 2ja her-
bergja rúmlega 2X50 fm aukaíbúðir í útleigu.
Sérstæður ca 40 fm bílskúr með stækkunar-
möguleikum, 10fm nýlegt garðhús. Nýtt raf-
magns, hitaveitu og kaldavatnsinntak. Ný
malbikuð heimkeyrsla.    4143

Björt og rúmgóð efri hæð í góðu fjórbýlishúsi ásamt góðum bílskúr. Hol, 2 stofur,
eldhús með nýrri Brúnás-innréttingu, 3 svefnherbergi og flísalagt baðherbergi. Park-
et og flísar á gólfum. Bílskúr er óvenju rúmgóður og þar er innréttað aukaherbergi.
Fallegur gróinn garður umhverfis húsið. V. 34,9 m. 4561

HÁTEIGSVEGUR - HÆÐ OG BÍLSKÚR

GILJASEL

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

Gnípuheiði-Nýbygging

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

Fr
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LAUGARNES - HRÍSATEIGUR. Góð
3ja herbergja íbúð á miðhæð,nálægt Laug-
ardalnum. Góðir möguleikar. V. 14,2 m.
4567

2JA HERBERGJA 

IÐUFELL Rúmgóð 69 fm 2ja herbergja
íbúð á jarðhæð með sólskála. Sérgarður. V.
11,9 m. 3489

HÁBERG 43 fm einstaklingsíbúð með sér
inngangi á jarðhæð og  sér lóð. V. 9,1 m.
4875

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

HVASSALEITI  Snyrtileg 78 fm, 2ja her-
bergja íbúð á jarðhæð. V.16,9 m. 4860

BARÓNSSTÍGUR Mjög góð 2ja her-
bergja íbúð á 3ju hæð. V. 14,9 m. 4843

BERGÞÓRUGATA  - LAUS 2ja herb.
67 fm íbúð í kjallara/jarðhæð í fjórbýli. V.
13,9 m. 4799

GARÐABÆR-HRÍSMÓAR. Góð 2ja
herbergja 78 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýlis-
húsi.  V. 16,9 m. 4782

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

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

FRAMNESVEGUR 28 fm einstaklings-
íbúð á miðhæð með sér inngangi. V. 8,5m.
3923

BARMAHLÍÐ 2ja herbergja 56 fm kjallar-
aíbúð í góðu þríbýlishúsi.  V. 11,5 m. 3515

ATVINNUHÚSNÆÐI 

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

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

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

LANDIÐ 

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

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

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

EYRARBAKKI Nýtt FULLBÚIÐ 90 fm
timburparhús með aluzink-klæðningu og
sólpalli.Möguleiki að fá keypt eða leigt
atvinnuhúsnæði á samliggjandi lóð. V.
13,9 m. 4821

Mosfellsbær tekur við um-
sóknum um byggingarrétt
lóða í Krikahverfi í Mosfells-
bæ fram að 21. nóvember. Til
úthlutunar eru lóðir fyrir tæp-
lega 200 íbúðir

Úthlutað verður tæplega tvö
hundruð íbúðum í Krikahverfi í
Mosfellsbæ. Um er að ræða 68
einbýlishúsaeiningar, sex par-
húsaeiningar sem í verða tólf
íbúðir. Átta raðhúsaeiningar sem í
verða alls 31 íbúð og fimm fjöl-
býlishúsaeiningar sem verða með
83 íbúðum. Við þessa tölu bætast
aukaíbúðir í einbýlishúsum þar
sem skipulags- og landfræðilegar
aðstæður leyfa. Lóðirnar eru seld-
ar á föstu verði og byggingarrétt-
indum verður úthlutað til einstak-
linga eða lögaðila. Lóðirnar verða
byggingarhæfar 1. júlí 2006.

Gert er ráð fyrir hverfismiðju
sem allar leiðir um hverfið og til
nærliggjandi svæða liggja um.
Tvö leiksvæði eru skipulögð í
jaðri íbúðarsvæðisins. Krika-
hverfið eitthvert eftirsóttasta
byggingarland bæjarins og í góð-
um tengslum við vegakerfi, ná-

lægt miðbæjarkjarna og útivist-
arsvæðum.

Dregið verður úr gildum um-
sóknum í flokki einbýlis- og par-
húsa. Umsækjendur munu velja
sér lóðir í þeirri röð sem umsókn-
ir þeirra verða dregnar út. Í fyrir-
hugaðri úthlutun er hreyfihöml-
uðum og fjölskyldum þeirra veitt-
ur forgangur að fjórum einbýlis-

húsalóðum sem eru á mismunandi
stöðum í hverfinu. Markmiðið er
að veita hreyfihömluðum ákveð-
inn forgang og möguleika á að
byggja íbúðarhúsnæði sem frá
upphafi er hannað með þarfir
þeirra í huga og gera þeim kleift
að búa við eðlilegt heimilislíf.

Nánari upplýsingar á
www.mos.is.

Framkvæmdir eru miklar í Mosfellsbæ sem stækkar óðum.

Nýtt hverfi rís brátt í Mosfellsbæ.

N‡tt hverfi a› rísa í Mosfellsbæ

108 Reykjavík: Sólskáli með arni og heitur pottur
Til sölu er fallegt 213 fermetra sjö herbergja einbýlishús á tveimur hæðum í einum vinsælasta stað
höfuðborgarsvæðisins.

Lýsing: Flísalögð forstofa með viðarklæddum veggjum. Alrými með parketi á gólfi og fataskáp. Eldhúsið er parketlagt með
borðkrók. Góð eldhúsinnrétting með flísum á milli skápa. Stofa og borðstofa eru parketlagðar með arinn. Frá stofu er gengið
niður tvær tröppur í flísalagðan sólskála með grjótlögðum arni og plexigleri í lofti. Flísalagt baðherbergi með sturtu. Dúkalagt
svefnherbergi með skápum og minna herbergi með dúk á gólfi. Frá alrými er teppalagður stigi upp í ris með parketlögðum
gangi og frá stiganum er einnig gengið inn á geymsluloft. Í risi hússins eru tvö parketlögð herbergi og flísalagt baðherbergi með
tengi fyrir þvottavél. Parketlögð dagstofa.

Úti: Eigninni fylgir 42,5 fermetra bílskúr sem er með hita, vatni og rafmagni, sturtuklefa og sjálvirkum hurðaropnara. Inn af bíl-
skúrnum er gott vinnuherbergi. Garðurinn er gróinn með hellulagðri verönd og heitum potti. Í stéttinni er hiti.

Annað: Tvöfalt gler er í gluggum og allir gluggar á efri hæðinni eru nýlegir. Allt rafmagn og rafmagnstöflur hafa verið endurnýj-
aðar. Húsið er vandað og vel viðhaldið og býður upp á mikla möguleika. Húsið er byggt árið 1957.

Fermetrar: 213,3 Verð: 45 milljónir Fasteignasala: Lyngvík
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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 millj.
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

LAUFVANGUR - HF.

Í einkasölu mjög vel skipulagða 121,5 fermetra 4ra
herbergja íbúð á efstu hæð í góðu fjölbýli. Eignin skipt-
ist í inngangur, hol þar sem búið er að stúka af her-
bergi, eldhús, þvottah, stofu , svefnhgangur , tvö
barnah, hjónah, baðhog geymslu. Gólfefni eru að
mestu parket,flísar. Góðar suður svalir. Geymsla í kjall-
ara. Verð 18,9. millj.

KRÍUÁS - HF.

Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í sölu glæsi-
lega 105,7 fm íbúð á annari hæð í góðu velstaðsettu
fjölbýli í Áslandinu í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forsti-
ofu, hol, eldhús, baðherb, 2 svefnherb., þvottah., og
geymslur. Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket
og flísar. Frábær staðsetning, stutt í þjónustu og skóla.
Eignin getur verið laus fljótlega. 

BURKNAVELLIR - HF.

Falleg og vel skipulögð íbúð á þessum góða stað í vall-
arhverfinu, 2 svefnherb., góð gólfefni og vandaðar inn-
réttingar og gott aðgengi. Laus fjóttlega. Verð 18,3 m. 

STEKKJARBERG - HF.

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

VESTURHOLT - HF.

Glæsileg fullbúin 80 fermetra neðri sérhæð í sé&teega
fallegu nýlegu tvíbýli á þessum frábæra stað á Holtinu
í Hafnarfirði. Eignin er með sér inngang og skiptist í,
forstofu, þvottahús, barnah, gang, baðh, svefnh, eld-
hús, 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.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

LYNGHVAMMUR - EINB.

fallegt einbýlishús á þessum frábærra stað í suðurbæ
Hafnarfjarðar. Húsið er 291,3 fm með bílskúr sem er
33,5 fm. Húsið er pallabyggt. Skipting eignarinnar: 6
svefnherbergi, stofa, eldhús með borðkróki. 2 baðher-
bergi, forstofa, hol, þvottahús, geymsla og bílskúr. Fal-
leg eign sem vert er að skoða.

MIÐBÆR - HF. EINB./TVÍB.

Sé&teega skemmtilegt þríllyft einbýlishús með aukaí-
búð 143 ,6 ferm í göngufæri við miðbæinn . Á jarðhæð
er lítill 2ja herb með sérinngangi. Húsið er nánast allt
endurnýjað á síðast liðnum árum. Verð tilboð. 19011

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. 

LÆKJARBERG - EINB/TVÍB.
HF.

Í einkasölu sérlega fallegt vandað tvílyft einbýli með
innbyggðum bílskúr, samtals 280 fm. Á fyrstu hæð er
góð 2ja herb íbúð með sérinng. Útgangur frá efri hæð
niður í garðinn, glæsileg verönd með heitum potti,
rúmgóðar tvennar svalir, útgangur þaðan út í garð. 

BREKKUHVAMMUR - HF

Tvær íbúðir. Sérlega skemmtilegt pallbyggt einbýli
með auka íbúð á jarðhæð 177 fm auk bílskúrs 35 fm
Eignin er mjög vel staðsett við opið svaæði íi rólegu
íbúðarhverfi, stutt í verslun og alla þjónustu. Eignin
hefur verið talsvert endurnýjuð á liðnum árum og feng-
ið mjög gott viðhald. Góð eign frábær staðsetning.
Verð tilboð.

NORÐURVANGUR - HF.

Sé&teega 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 hraun-
lóð. Góð staðsetning. Verð 39,5 millj. 

TÚNHVAMMUR - HF. RAÐH.

Nýkomið í einkasölu á þessum vinsæla stað sé&teega
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. 

FLÓKAGATA - HF.

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

DOFRABERG HF. PENTHOUSE

Stórglæsilega penthouse íbúð á tveimur hæðum á
þessum frábærra stað í setbergslandinu. Íbúðin er
166,3 fm með geymslu. Skipting eignarinnar: Neðri
hæðin: forstofa, hol, 2 svefnh., eldhús, borðstofa,
baðh, stofa & þvottah. Efri hæðin: Stofa(sjónvarpshol)
2 svefnh, hol og baðh. Þetta er eign sem hægt er að
mæla með. V.31,9 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.

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

BÆJARHOLT - HF - LAUS

Í einkasölu mjög fallega 117,9 fermetra endaíbúð á
efstu hæð i góðu vel staðsettu fjölbýly á Holtinu í
Hafnarfirði . Eignin skiptist í forstofu, gang, eldhús,
þvottah, þrjú góð herb, baðh stofa , borðstofu og
geymslu. Stórar suður svalir glæsilegt útsýni. Getur
verið laus strax. Verð tilboð.

BREIÐVANGUR - HF. BÍLSKÚR

Mjög skemmtileg íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli
auk bílskúrs. Stórt eldhús, góðar innréttingar, parket,
flísalagt bað. Áhvílandi húsbréf. Góð staðsetning, rúm-
góð sérgeymsla í kjallara og stórt auka herbergi líka.
Góð sameign. Verð 19,8 millj. 80885

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. 

Fr
um

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

býður upp á mikla möguleika. Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar og gólfefni eru rauðeik og skífa. Fallegur garð-
ur með sólpöllum og tilheyrandi. Frábær staðsetning  Verð kr. 58 m. Myndir af eigninni á mbl.is.

ARNARÁS 3JA HERB.

Sérlega glæsileg íbúð á þessum vinsæla stað í Garða-
bænum, íbúðin er 97,3 fm og á efri hæð í litlu fjölbýli.
sérinngangur. Skipting eignarinnar: stofa,borðstofa,eld-
hús,baðherbergi, 2 svefnherbergi, sjónvarpshol og
geymsla. Þetta er vönduð eign sem hægt er að mæla
með. V. 25.5 millj. 

HRÍSMÓAR - PENTHOUSE

Glæsileg 187,2 fm penthouseíbúð í miðbæ Garðabæjar.
Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu , borðstofu,
sjónvarpshol, tvö baðherbergi, fjögur góð herbergi,
skrifstofu, hjónaherbergi, þvottahús og geymlsu.Innrétt-
ingar eru allar hinnar glæsilegustu og gólfefni eru park-
et og flísar. Glæsilegt útsýni úr stofu til vesturs að
Bessastöðum og Snæfellsjökli og til norðurs að Esju.
Góðar suður svalir. Bílskúr með rafmagni og hita. Eign í
sérflokki. Uppl. gefur Þorbjörn Helgi.

ASPARÁS - 2JA GBÆ

Glæsileg 73,4 fm íbúð á fyrstu hæð í góðu klæddu fjöl-
býli. Húsið er við fallegt friðað svæði og gott útsýni til
suðurs og vesturs. Forstofa, hol eldhús með fallegri innr.
úr kirsuberjavið, vönduðum tækjum, gott herb , baðh,
stofa með útgang út í fallegan bakgarð, útsýni til vest-
urs að Bessastöðum og víðar. Gólfefni eru parket og flís-
ar. Góð sér geymsla fylgir íbúðinni. Verð 19,5. millj.

NORÐURBRÚ - SJÁLAND - 4RA

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. Sé&teega góð gólfefni. Þetta er er
eign sem vert er að skoða. Til afh. við kaupsamning.
Verð 33 millj. 

GARÐATORG M/BÍLSKÚR

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

EIKARÁS - EINB.

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

LYNGMÓAR - 3JA

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, snyrtilegur bílskúr. Sérlega
skemmtileg íbúð með góðu útsýni. Verð 21,7. millj.

SJÁVARGRUND - 3JA M. BÍL-
SKÝLI

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 20,9 m. 70818

TUNGUÁS - EINB.

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 svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús,
gestasalerni, baðherbergi, þvottahús og bílskúr, auk
þess er geymsluloft yfir hluta af húsinu. Þetta er einstak-
lega fallegt hús sem það sést að það hefur verið vandað
til verka. Nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.

LYNGMÓAR - 3JA - 4RA

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, borð-
stofa, gangur, baðherbergi, 2 svefnh. Í kjallara er sér-
geymsla, sam. þvottah. Gólfefni eru parket og flísar .
Verð 23,2. millj.

SUNNUFLÖT - EINB.

Mjög gott einbýli á tveimur hæðum með innb/bílskúr
samtals um 208 fm vel staðsett á frábærum útsýnisstað
við Sunnuflöt. Eignin skiptist í forstofu, gestasnyrtingu,
gang, eldhús, stofu, fjögur herbergi, baðherbergi,
þvottahús og bílskúr. Glæsilegur garður með skjólgirð-
ingu, gróðurhúsi og tilheyrandi.

ÆGISGRUND - EINB.

Nýkomið sé&teega fallegt einlyft einbýli 142 fm auk bíl-
skúrsréttar fyrir 44 fm bílskúr. Stofa, borðstofa, 3-4
svefnherbergi, o.fl. mikið endurnýjað á sl. árum m.a.a
innréttingar, gólfefni, lagnir o.fl. suður garður, frábær
staðsetning. Verð 38,9 millj. 

SJÁVARGRUND - 3JA

Nýkomin í einkasölu glæsil. 3ja - 4ra herb. 115 fm íbúð
á 1. hæð í klasahúsi auk 20 fm stæði í bílahúsi (innan-
gengt úr íbúð). Parket, sér inngangur og sér garður. Frá-
bær staðsetning og útsýni. Verð 24,8 milllj.
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AUSTURGATA - HF. 3JA.

Stórglæsilegar fullbúnar 3ja herbergja íbúðir með
gólfefnum
• Fallegar eikarinnréttingar og eikarparket
• Til afhendingar við kaupsamning
• Stærð íbúða 58 - 70 fm
• Verð 16,7 - 18,2 millj.

EINIBERG HF. 3JA

Mjög falleg 66,7 fm risíbúði í góðu tvíbýli. Sér inngang-
ur, góð forst., eldh., björt stofa, hjónah., barnah.,
baðh. og þvottah. Gólfefni eru að mestu gólffjalir, flís-
ar. Geymsluloft. Glæsilegur stór afgirtur garður m/sólp-
alli . Verð 15,4.millj.

GARÐAVEGUR - HF.

Í einkasölu glæsilega 85 fermetra neðri hæð í tvíbýli
vel staðsett við Garðaveg númer 15 Hafnarfirði. Eignin
er mikið endurnýjuð á mjög smekklegan hátt . Eignin
er með sér inngang og skiptist í forstofu, eldhús gang,
baðherbergi , hjónaherbergi , góða björta tvöfölda
stofu, herbergi, þvottahús og geymsla. Gólfefni er nýtt
eikarparket og flísar. Glæsilegar nýjar innréttingar.
Verð 18,9. millj. Eignin er laus við kaupsamnings. Þor-
björn Helgi sýnir.

DOFRABERG - HF. SÉRH.

Glæsileg neðri sérhæð. Íbúðin er á jarðhæð og er 80
fm m/sérinngang. 2 svefnh., stofa, borðstofa, baðher-
bergi, eldhús, þvottahús og forstofa. Þetta góð eign
sem vert er að skoða. Verð 21,9 millj. 
SUÐURVANGUR - HF. 3JA-4RA

Nýkomin sé&teega 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

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. 

LÓMASALIR KÓP LAUS STRAX

Glæsileg fullbúin 105,6 fm 3 herbergja íbúð á efstu
hæð í lyftuhúsi með sér bílastæði í góð bílskýli. Sér inn-
gangur af svölum. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Glæsilegt útsýni. Góð sér geymsla í kjallara. Verð 23,9
millj. 95517

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.

Sé&teega skemmtileg 80 fm enda íbúð á annarri hæð í
góðu fjölbýli. Fallegt eikarparket á gólfum, góðar inn-
réttingar & 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 (sér-
eigna&teóð) Parket og flísar. LAUS STRAX. Verð
19,9.millj. 109601

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 m.
110764

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 borð-
stofa, baðh., barnah., og hjónah. S-svalir, gott útsýni.
Gólfefni eru parket og flísar.Bílskúr með rafmagni og
rennandi vatni. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 18,8. m.

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

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 

SUNDLAUGAVEGUR - RVÍK

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

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, flísalagt bað.
Verð 18,7 millj. 112677-1

EINIBERG - HF.

Mjög glæsileg mikið endurnýjuð 85,3 fm íbúð m/sér
inngangi í góðu tvíbýli. Eignin hefur verið mikið endur-
nýjuð að utan sem innan á smekklegan og vandaðan
hátt. Forstofa, hol, stofa, hjónah., barnah., baðh.
,glæsilegt eldhús og þvottahús. Gólfefni að mestu
parket og flísar. Glæsilegur stór afgirtur garður 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 innréttingar. Parket
og flísar. Verð 19,5.millj.

BERJAVELLIR - HF.

Nýkomin glæsileg 79 fm 3ja herb. íbúð á fimmtu hæð í
nýju glæsilegu lyftuhúsi. Glæsilegar innréttingar og
skipulag. Fallegt flísalagt baðherb. m/baðkari og sturt-
uklefa. Vandað eikar parket. Verð 19,1 millj. 112894

FAGRAHLÍÐ - HF.

Nýkomin í einkasölu mjög góð 80 fm íbúð á 2. hæð í
góðu fjölbýli á þessum vinsæla stað. Stórar SV-svalir,
þvottah. í íbúð. Íbúðin er LAUS nú þegar. Verð 16,8
millj. 112899

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

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.

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 mik-
ið undir súð og mælist í fasteignamati aðeins 36 fm en
gólfflötur er mun meiri. Eignin skiptist í pall, forstofu,
hol, eldhús, baðherbergi, herbergi og geymslur. Fallegt
útsýni út á höfnina. Fallegar innréttingar og gólfefni
eru parket og flísar. Í kjallara er sameigninlegt þvotta-
hús. Verð 10,7 millj.

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.

MIÐVANGUR - HF. LYFTUHÚS

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 68 fm íbúð á
fimmtu hæð í lyftuhúsi. Eignin er mikið endurnýjuð
m.a. eldhús, baðh. o.fl. Glæsilegt útsýni. Hús í góðu
standi að utan. Verð 15 millj. 112883-1

FENSALIR - KÓP 2JA
LAUS Mjög glæsileg 96,9 fm íbúð á 1. hæð í
nýju litlu fjölbýli. Forstofa, hol. eldhús, borðstofa,
stofa með útgang út á stóran afgirtan sólpall,
gott útsýni. Gott herbergi, baðherbergi, þvotta-
hús og geymsla. Gólefni eru parket og flísar.
Glæsileg vel staðsett eign. Íbúðin getur verið
laus við kaupsamning. Verð 22.9. millj.

DAGGARVELLIR - HF.
Sérlega fín 2-3 herbergja íbúð í lyftuhúsi á þess-
um 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.

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

VOGAR - VATNSLEYSA

HOLTSGATA - SANDGERÐI

Glæsilegt einbýli á einni hæð, 126,5 fm auk bílskúrs
25,5 fm, samtals 152 fm, vandaður frágangur allt mið-
ast við að húsið verði sem léttast í viðhaldi á komandi
árum, ál klæðning og harðviður. Eignin er mjög vel
staðsett í Sandgerði . Húsið afhendist fullbúið að utan
en einangrað að innan og lóð tyrfð. Til afh. strax.

LEIRDALUR - VOGAR

Glæsilegt 205,4 fm einbýli á tveimur hæðum ásamt
51,7 fm innb. bílskúr samtals um 257,1 fm í Vogunum.
Góðar innréttingar og gólfefni. Forstofa, þvottah., hol,
stór og góð stofa og borðstofa, eldhús, 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.

REYKJANESBÆR

EFSTALEITI - EINB. Hraunhamar
kynnir glæsilegt 135,6m2 parhús með innb. bílskúr.
Sérsmíðaðar innréttingar úr rauðeik teiknaðar af Guð-
björgu Magnúsdóttir, rauðeik og terrazzo á gólfum.
Tæki í eldhúsi fylgja. Vinsælt hverfi á rólegum stað.

AKURVELLIR 2

Glæsilegt 6 íbúða fjölb.hús á þremur hæðum. Í
húsinu er ein 3ja herb. íbúð, 108,5 fm á jarð-
hæð, ein 4ra herb. íbúð 126 fm einnig á jarð-
hæð. Á 2. og 3. hæð eru tvær íbúðir á hvorri
hæð, 152 fm 5-6 herb. íbúðir. Allar með sér inn-
gangi. Tveir 26 fm bílskúrar eru í húsinu og selj-
ast með hvaða íbúð sem er. Íbúðunum verður
skilað fullbúnum að utan sem innan, án gólf-
efna, nema á baðh. og þvottah. sem verða flís-
alögð. Allar innr. og tæki verða frá BYKO. Sam-
eign og lóð verður skilað fullbúnu.

DREKAKÓR 5 & 7 - KÓP

Glæsileg 181,7 fm parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum tvöföldum jeppabílskúr sem er
38,1 fm á frábærum stað í nýju hverfi í Kópa-
vogi, samtals 220,1 fm. Húsin verða afhent full-
búin að utan og hraunuð. Að innan verða húsin
afhent fokheld. Tvennar svalir. Afh. í des. ‘05

FJÓLUVELLIR 1 & 3 - HF.

Falleg einbýli, skemmtilega hönnuð á nýtísku-
legan hátt af Vektor hönnun og ráðgjöf. Annað
húsið er 223 fm m/bílsk., en hitt 207,4 fm
m/bílsk. Húsin eru hönnuð þannig að lítið mál er
að breyta innra skipulagi. Nánari upplýsingar og
teikningar hjá sölumönnum Hraunhamars. Af-
hending í jan. 2006

AKURVELLIR 4

Glæsilegt sex íbúða fjölbýlishús á þremur hæð-
um. Á jarðhæð eru 2 íbúðir, önnur er 4ra herb.
144,4 fm og hin 4 - 5 herb. 157,7 fm, báðar með
verönd og sé&teóðarfleti. Á 2 og 3. hæð eru
fjórar 157,7 fm 4- 5 herb. íbúðir, tvær á hvorri
hæð með góðum 20 fm s-svölum (hornsvalir).
Íbúðunum verður skilað fullbúnum án gólfefna,
sameign og lóð með fullnaðarfrágangi. 144,4 fm
íbúðin er á kr. 28.000.000 / 157,7 fm íbúðirnar
eru á kr. 29.400.000. Afhending í mars 2006

FÍFUVELLIR - HF.

Mjög gott 201,2 fm raðhús á 2. hæðum m/innb.
bílskúr. Húsið afhendist fullbúið að utan, en að
innan tilbúið til innréttinga í Feb. 2006. Forstofa,
hol, gestasnyrting, forstofuherb., stofa, borðst.,
eldhús, þvottah. Á efri hæð eru 3 herb., fatah.,
baðh., sjónvarpshol, Stórar flísalagðar 40 fm
svalir, frábært útsýni. Verð 37. millj.

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.

HOLTSGATA - EINB. HF. 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt þrílyft einbýli ca 130
fm auk 17 fm bílskúrs, húsið skiptist þannig. 4 svefnher-
bergi, stofa, borðstofa o.fl. róleg og góð staðsetning. Verð
29,5 millj.

KALDAKINN - HF. LAUS
Sérlega falleg og björt 80 fm risíbúð í 3 býli. Sérinngang-
ur., fráb. útsýni, róleg og góð staðsetning. LAUS STRAX..
Verð 15,6 millj.

ASPARHVARF - SÉRH. KÓPAV.
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög
glæsilega neðri hæð í tvíbýli með sér inngang 134,3 fer-
metrar ásamt stæði í bílageymslu vel staðsett á frábær-
um útsýnisstað í austurhlíðum Vatnsendahvarfs. Hæðin
stendur hátt og er fagurt útsýni yfir Elliðavatn og Heið-
mörk og allt að Hengilssvæðinu, Vífilsfelli og Bláfjöllum.
Hæðin skiptist í anddyri, gang, gestasnyrtingu, hol, eld-
hús, stofu, borðstofu, hjónaherbergi, tvö barnaherbergi,
baðherbergi, geymslu og þvottahús. Glæsilegar innrétt-
ingar frá HTH, tæki frá AEG og gólefni hlynparket og

mustangflísar. Eign í algjörum sérflokki. Verð 34,9. m. Myndir af eigninni á mbl.is.

ASPARHVARF 17 B_C_D SÉRHÆÐIR
TIL AFHENDINGAR Í DESEMBER 2005
Sex glæsilegar sérhæðir 134,3 fm. afhendast fullbúnar
án gólfefna. Sérmíðaðar eikarinnréttingar í íbúðunum
með valmöguleika á eldhúsinnréttingu. Glæsilegt
baðh. m/nuddbaðkari og sturtuklefa, gestasnyrting. 3
góð svefnh., þvottah. og geymsla innan íbúðar, allt sér.
Glæsilegt útsýni úr íbúðum efri hæðar, sér afnotagarð-
ur með íbúðum neðri hæðar. Fullbúin sýningaríbúð.
Uppl. veita sölumenn Hraunhamars. 

HRAUNTUNGA - EINB. HF.
Nýkomið í einkasölu þetta fallega einbýli, eignin er
samtals 170 fm, að auki er bílskúrsplata. sérlega falleg
og mikið endurnýjuð eign m.a.a eldhús, bað og fl.
Rúmgóð herbergi, frábær staðsetning í enda botn-
langa. Verð 34,8 millj. 

BJÖRTUSALIR - 5 HERB. KÓPAV.
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
sérlega glæsileg 130,8 fermetra 5 herbergja íbúð á
annarri hæð í fimm íbúða húsi á þessum vinsæla stað í
Salahverfinu í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu,sjón-
varpshol, stofu,borðstofu,eldhús,baðherbergi,þrjú
barnaherbergi,hjónaherbergi,baðherbergi,þvottahús og
geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket
og flísar. Góðar suður svalir. Frábær staðsetning. Stutt
í skóla og leikskóla.
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Verslunarmiðstöðinni 

Smáralind 

201 Kópavogi

smarinn@smarinn.is

BLÁU HÚSIN 

V/FAXAFEN

SUÐURLANDSBRAUT 50

108 REYKJAVÍK

husid@husid.is

VINNA SAMAN – HEILSHUGAR UM ÞINN HAG!

OPIÐ: MÁNUD. TIL FÖSTUD. KL. 9:00-18-00 — SMÁRINN LAUGARD. OG SUNNUD. KL. 12:00-15:00

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

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

íbúðar. Parket á gólfum er mjög fallegt úr rauðeik. Verð 22,0 m

Breiðavík - Grafarvogi
Falleg 3ja herbergja 86,3fm endaí-
búð á 1 hæð með sér inngang og
sér stæði í bílskýli. Forstofa með
flísum á gólfi og skáp. Tvö herbergi
með  parket á gólfi. Eldhús með
parketi á gólfi og fallegri innréttingu.
Baðherbergið er með flísum á gólfi
og vegg, baðkari og sturtu. Þvotta-

hús innan íbúðar. Stofan er parketlögð. Falleg íbúð með miklu útsýni yfir
Esjuna á góðum stað í nálægð við skóla, leikskóla, verslun, golf, egilshöll-
ina og fallegar gönguleiðir. Verð 20,5

Bergstaðarstræti - Rvík
Góð 2 herbergja samþykkt íbúð á 1
hæð á þessum frábæra stað í hjarta
borgarinnar. Eldhús með nýmálaðri
innréttingu, nýleg borðplata, t.f.
þvottavél og dúkur á gólfi. Stofa
með nýlegu parketi. Herbergi með
nýlegu parketi. Baðherbergi með
dúk á gólfi og sturtuklefa. Íbúðin er
nýmáluð og nýtt plastparket er á

íbúðinni. Húsið er bárujárnsklætt timburhús og lítur vel út. Íbúðin er laus
og er til afhendingar við kaupsamning. Verð 8,9

Jaðar - Selfossi
Sérstakt 175,1 m², 5 herbergja stór-
glæsilegt einbýlishús við bakka Ölf-
usár á einum skemmtilegasta og
fallegasta byggingastað sem völ er
á á Selfossi. Húsið skilast fullbúið
að utan og nærri tilbúið til innrétt-
ingar, áætlaður skilatími er janúar
að innan og apríl/maí að utan. Hús-
ið er á tveimur hæðum. Hiti verður í

gólfum neðri hæðar og lagt verður fyrir innbyggðu ryksugukerfi. Þakið er
úr timbri og torfi. Hleðsla við húsið verður annað hvort grjót eða grjót með
streng. Sjón er sögu ríkari! Verð. 28.0 millj.

Garðavegur - Hafn
Algerlega endurnýjuð og mjög fal-
leg 3ja til 4ra herbergja 81,1 fm
neðri sérhæð í nýmáluðu og fallegu
tvíbýlishúsi á mjög góðum og fal-
legum útivistarstað við Víðistaða-
túnið í Hafnarfirði. Sérinngangur á
suðurgafli og sérbílastæði. Nýtt, fal-
legt og vandað eikarplastparket og

Mustang náttúrusteinflísar á gólfum. Stórt þvottahús og geymsla innan
íbúðar. Engin sameign. Laus við samning. Verð 18,9 m.

Starhólmi -Kóp.
Gott 243,5 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr.
Eldhús með dúk á gólfi, viðarinn-
rétting. Rúmgóð borðstofa og stofa
með teppi á gólfi, útgangur á hellu-
lagða verönd og þaðan í garð.
Svefnherbergin eru sex. Baðher-

bergin eru þrjú. Stórt saunaherbergi. Innangengt í mjög stóran bílskúr, flí-
salagt gólf og gryfja, sjálvirkur hurðaopnari.  Fallegur gróinn garður og
gróðurhús. HÚSIÐ ER LAUST VIÐ SAMNING. Verð 42,5 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.

Andrésbrunnur - Grafarholt
Góð 2ja herbergja 69,5fm íbúð á
efstu hæð í nýlegu lyftu húsi. Kom-
ið er inn á anddyri með parketi á
gólfi. Eldhús með fallegri mahogny
innréttingu, flísar á milli skápa, t.f.
uppþvottavél og parket á gólfi.

Stofan er björt með parketi á gólfi og útgengi á stórar suður svalir. Svefn-
herbergið er rúmgott með parketi á gólfi og góðum skáp. Þvottaherbergi
er innan íbúðar. Baðherbergi með flísum á gólfi og vegg, baðkar með
sturtu og hvít innrétting með halogen lýsingu. Verð 16,2

Kólguvað - Rvík.
Vorum að fá í sölu efri og neðri sér-
hæðir í tvíbýlishúsum á frábærum
stað í Norðlingaholtinu aðeins 7 hús
í götunni og öll sömu meginn. Neðri
hæðirnar eru 127,5 fm 4ra her-
bergja og efri hæðirnar 4ra her-

bergja  164,9 fm þar af 33,8 fm bílskúr sem fylgir eingöngu efri hæðunum.
Húsin skilast tilbúin að utan og tæplega tilbúin til innréttingar að innan. Af-
hendingar hefjast í desember 2005.  Verð frá 24,0 millj.- 27,5 millj. Sjá
nánar á glæsilegum vef www.husid.is/krokavad2

Hamravík - Grafarvogi
Falleg 95,1 fm, 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í fjölbýli. Þvottarhús 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. Verð 20,5
millj.

Krókavað - Rvík.
Til sölu efri og neðri sérhæðir í tví-
býlishúsum á frábærum stað í
Norðlingaholtinu. Neðri hæðirnar
eru 127,5 fm 4ra herbergja og efri
hæðirnar 4ra herbergja 164,9 fm
þar af 37,4 fm bílskúr. Húsin skilast
tilbúin að utan og tæplega tilbúin til

innréttinga að innan. Lóð tyrfð og hellulagt bílaplan. Sjá nánar á glæsileg-
um vef www.husid.is/krokavad2 . Aðeins 9 hæðir eftir af 24.

Hamrahlíð - Rvík
Sérlega rúmgóð og mjög björt 76,7
fm 3ja herbergja sérhæð á neðstu
hæð í nýlega steinuðu og mjög snyrti-
legu þríbýlishúsi á frábærum stað í
hlíðunum þar sem stutt er í leikskóla,
barnaskóla, framhaldsskóla og alla
verslun og þjónustu í Kringlunni og

miðbænum. Nýtt Pergo plastparketi á öllum gólfum nema á baðherbergi sem
er nýlega gegnumtekið og flísalagt í hólf og gólf. Verð 16,8 m.

Nýbyggingar

Jónsgeisli - Grafarholti

Nýtt 207,5fm raðhús ásamt 22,9fm
innbyggðum bílskúr, samtals
230,4fm í byggingu á frábærum stað
með góðu útsýni í Grafarholtinu.
Húsið afhendist fullbúið að utan
með grófjafnaðri lóð og tilbúið undir
tréverk að innan. Hiti í gólfum. Hús-
ið er steinað að utan.  Verð kr. 44,7
millj.

Rað- og parhús

Unufell - Rvík

Fallegt 4ra herbergja 124,3fm rað-
hús ásamt 21,6fm bílskúr, samtals
145,9fm, á rólegum stað í grónu
hverfi. Þrjú rúmgóð parketlögð her-
bergi eru í íbúðinni. Glæsilegt upp-
gert baðherbergi með flísum í hólf
og gólf, baðkar og innbyggður sturt-
uklefi. Stór stofa/borðstofa með
parketi á gólfum og útgengi út á
hellulagða verönd. Allt parket í íbú-
inni er gegnheilt, niðurlímt Amerískt
parket. Verð 28,7 m.

4 herbergja

Engjasel -  Rvík

Falleg, opin 4 - 5 herbergja íbúð á 2.
hæð með miklu ú t s ý n i  og suð-
vestur svölum. 3 svefnherbergi,
stofa og sjónvarpsstofa. Nýlega
endurnýja fallegt baðherbergi.
Þvottahús innan íbúðar. Sér stæði í
upphitaðri, lokaðri bílageymslu.
Engin umferðagata að fara yfir til að
komast í verslun, leiksvæði, leik-
skóla og grunnskólann. Gott hverfi
fyrir barnafólk. Verð 18,9 m.

Breiðvangur - Hfj

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

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 ung-
lingaherbergi eða til útleigu. Stutt í
skóla og leikskóla og verslun. Frá-
bært útsýni!!!! Góð eign á frábærum
stað sem er virkilega þess virði að
skoða.  Verð 17,5 millj.

Kleifarsel - Rvík

Vel staðsett 3-4ra herb. 97,9 fm
íbúð, hæð og ris í góðu fjölbýli. Góð
staðsetning og stutt í skóla, leik-
skóla og verslun. Húsið var tekið í
gegn og málað árið 2003. Falleg og
gróin lóð er í kringum húsið og
merkt bílastæði fylgir íbúðinni.
V.19,4 m.

533 4300 564 6655

Fr
um

Lindasmári - Kóp
Mjög góð og björt 3ja herbergja
83,9 fm íbúð á efstu hæð, þriðju í
litlu fjölbýli á þessum frábæra stað
þar sem stutt er í allar verslanir,
skóla, leikskóla. íþróttaaðstöðu og
líkamsræktina. Íbúðin sjálf er vel
nýtt, björt og skemmtileg með góðu
eldhúsi, stórri stofu og góðum her-
bergjum ásamt þvottahúsi innan

íbúðarinnar. Útgangur úr stofunni á stórar suður svalir. Leiktæki á lóðinni
fyrir börn. Verð 18,9 m.

Nóatún - Rvík
Sérlega kósý 4ra herb. risíbúð í fal-
legu sex íbúða litlu fjölbýli, um er að
ræða endaíbúð á efstu tveimur ris-
hæðunum á frábærum stað í Há-
teigshverfi og eru báðar hæðirnar
rishæðir og er því nýtanlegir fer-
metrar mun fleiri en skráð fermetra-
stærð segir til um. Á neðri hæðinni
eru forstofa, hol, tvö herbergi, bað-

herb, eldhús og stofa. Á efri hæðinni er vinnu eða tómstundaherb. ásamt
svefnherb. Verð 18,8 m.

Flétturimi - Rvík
Rúmgóð og falleg 3ja herbergja
93,7 fm íbúð á 3ju hæð, efstu í litlu
fjölbýli ásamt stæði í lokaðri bíla-
geymslu. Herbergi með nýju parketi
á gólfi. Baðherbergi með flísum á
gólfi. Gullfallegt eldhús með sér-
smíðaðri Jatoba innréttingu og

góðum tækjum. Mjög stór stofa, borðstofa og hol með nýju parketi, út-
gangur á stórar vestur svalir. Áhv. 7,1 m. Verð 18,7 m.

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

réttinga og málunar. Lóð er grófjöfnuð og bílaplan tilbúið fyrir hellulögn.
Hús með fallegum arkitektúr sem vert er að skoða.

Melabraut - Seltjarnarnesi
Fallegt 236,6 fm einbýli ásamt 26,8 fm
bílskúr. Húsið hefur að mestu leyti ver-
ið endurnýjað. Falleg stofa og borð-
stofa gegnheilt parket á gólfum. Ný
uppgert eldhús með fallegri hvítri
sprautulakkaðri innréttingu, gegnheilt
mahóny á borðum, flísar á gólfi. Bað-
herbergi allt tekið í gegn með nýjum
flísum á gófi og veggjum, hornbaðkar.

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

Dofraborgir - Rvík
Glæsileg hæð í grónu rólegu hverfi.
Íbúðin afhendast að innan með
múruðum útveggjum og frágengn-
um loftum, sandspartlað og grunn-
málað. Búið er að leggja í gólf og
eru þau tilbúin undir gólfefni. Hiti

komin í húsið. Vinnuljósarafmagn. Að utan er húsið fullfrágengið og mál-
að, hitalögn og hellur eru við bílskúrinn, lóð að öðru leyti grófjöfnuð.  Verð
frá 30 m
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3 herbergja

Grandavegur - Rvík

Sérlega björt og skemmtileg nýuppgerð
99,7fm íbúð á annarri hæð í góðu fjöl-
býli við Grandaveginn. Tvö góð svefn-
herbergi, rúmgóð stofa, nýstandsett
baðherbergi, eldhús/borðkrókur með
nýjum innréttingum, öll gólfefni ný. Allt
rafmagn nýyfirfarið. Íbúðin er laus við
kaupsamning.  Góð eign á sívinsælum
stað.  Áhvílandi hagstætt lán frá
SPRON sem möguleiki er á að yfirtaka.
Verð kr. 23,7

Kleppsvegur - Rvík

Falleg 3ja herb. 81,5 fm íbúð á 3.hæð í
lyftublokk. 2 svefnherb. baðherb.
m/baðkari m/sturtuaðstöðu og nýleg-
um skápum, eldhús allt nýlegt með fal-
legum ljósum innréttingum og flísum á
gólfi,  rúmgóð stofa m/skjólgóðum suð-
ursvölum. Parket er á gólfum í íbúðinni.
V.17,4 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/bað-
kari m/sturtuaðst.+ t.f.þvottav. flísalagt í
hólf og gólf. Stofa og eldhús í opnu
rými. Flísar og plastparket (Hlynur) á
gólfum. LAUS FLJÓTLEGA V.13,9 m.

2 herbergja

Skeljagrandi - Rvík

Bílageymsla. Mikið útsýni. Á þessum
vinsæla sað í Reykjavík er 2ja herbergja
66fm björt íbúð á efstu hæð í 3ja hæða
fjölbýli  með sér inngangi af svölum.
Falleg sameiginleg lóð. Suður svalir.
Innangengt upphitað bílskýli.  Verð 15,9
m.

Kaplaskjólsvegur - Rvík

Skemmtileg og björt, 2ja herb, 60,5fm
íbúð á 2.hæð, á besta stað í Vestur-
bænum.  Stutt í skóla, íþróttir (KR),
sund og verslun.  Gott svefnh.
baðh.m/kari og sturtuaðst.rúmgóð
stofa m/útgengi á suðursvalir og eld-
hús. Plastparket á gólfum. Hús tekið í
gegn 2003. V.15,1 m.

Lækjasmári - Kóp

Glæsileg 2ja herb.íbúð m/sérinngang
og sér suðurgarði. á 1. hæð í litlu 3ja
hæða fjölbýli við útivistarperlu Kópa-
vogsdalsins. Stutt í alla skóla, sport,
verslun og þjónustu.  

Forstofa, baðherb.m/baðkari m/sturt-
uaðstöðu, svefnherb, eldhús m/kristu-
berjainnr. borðstofa og stofa m/útgengi
í sérgarð. Gegnheilt eikarparket er á
gólfum.  V.16,9 m.

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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Raðhús

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

RÉTTARHOLTSVEGUR - BÚ-
STAÐARHVERFI
Talsvert mikið endurnýjað 109,3 fm raðhús á
þremur hæðum. Gengið inn í eignina á miðhæð
þar sem er fostofa, eldhús og stofa, stigi liggur
þaðan upp á efstu hæð þar sem eru þrjú her-
bergi og baðherbergi. Í kjallara er aukaherbergi
sem nýtt er sem vinnustofa, þar er einnig þvotta-
herbergi. Ásett verð: 23,9 millj. 

ÁSGARÐUR - BÚSTAÐAR-
HVERFI
Skemmtilegt og opið raðhús á þremur hæðum.
Alls er eignin 109,3 fm og skiptist í kjallara þar
sem hægt væri að nýta sem unglingaherbergi
eða vinnuherbergi, á miðhæðinni eru aðal vistar-
verur hússins forstofa, eldhús og stofa með út-
gengi út í garð með verönd. Á efstu hæð eru tvö
barnaherbergi, baðherbergi og hjónaherbergi
með góðri lofthæð og góðu skápaplássi. Eignin
hefur töluvert verið endurnýjuð á síðustu árum
að sögn eiganda. Ásett verð 23,9 

4ra herb.

HJALLABRAUT - HAFNARFIRÐI -
LAUS STRAX
Um er að ræða 111,4fm 4ra herbergja íbúð á
fyrstu hæð. Húsið að utan er allt nýtekið í gegn
að utan og eignin lítur vel út. Íbúðin er laus við
kaupsamning. LYKLAR Á SKRIFSTOFU. Ásett
verð er 18,9 

LAUFVANGUR - HAFNAFIRÐI
LAUS Í DES. Mjög falleg og vel með farin
4ra herb. íbúð í velviðhöldnu fjölbýlishúsi. Mjög
stórar flísalagðar suður og vestursvalir, útgengt á
þær frá stofu og hjónaherbergi. Þvottaherbergi
og búr innaf eldhúsi. Gólfefni eru aðallega niður-
límt Merabau parket lagt í fiskabeinamunstur,
flísar á forstofu og baðherb. Ásett verð 18,8 m.
Tilboðverð Í Nóvember 17,9 m. 

ESKIHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK
Um er að ræða íbúð á þriðju hæð sem er 103,7
fm Íbúðin er með flísum á gólfi, utan hluta úr
stofu og herbergjum sem eru með parketi. Á
efstu hæð hússins er aukaherbergi sem fylgir
eigninni. Að utan er eignin nýtekin í gegn. Sam-
eiginleg rými á neðstu hæð sem og sérgeymsla.
Ásett verð: 20,5 millj. 

EYJABAKKI - ENDAÍBÚÐ Á
EFSTU HÆÐ
Um er að ræða bjarta 4ra herbergja íbúð á efstu
hæð. íbúðin skiptist í rúmgott hol, eldhús með
borðkrók, stofu með útgengi út á svalir, tvö
barnaherbergi, hjónaherbergi með sér fataher-
bergi, baðherbergi og sérþvottahús. Að sögn
seljanda var húsið málað að utan fyrir fimm ár-
um, þak endurnýjað og glerlistum skipt út. Gler
er nýlegt. Leiktæki eru í garðinum. Þjónusta fyrir
garðinn er aðkeypt. Ásett verð: 17,9 millj.

RJÚPUFELL - REYKJAVÍK
4ra herbergja 108 fm íbúð á efstu hæð, viðhalds-
lítið fjölbýli, komið er inn á hol með skápum, frá
holi er gengið inn í stofu, eldhús og herbergin.
Parket er á allri íbúðinni að undanskildu baðher-
bergi og þvottahúsi sem eru flísalögð. Talsvert
endurnýjuð eign. Sérgeymsla fylgir eigninni.
Ásett verð: 17,4 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 húsnu. Vandaður frágangur á
öllu inni sem úti. Eign sem vert er að skoða!!
Ásett verð: 22,9 

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 m. 

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
VANDLÁTA. Ásett verð: 23,5 millj. 

LANGHOLTSVEGUR - SÉRINN-
GANGUR

Vel staðsett 92 fm 3-4 herbergja íbúð með sér-
inngangi. Gólfefni parket og flísar. Sameiginlegt
þvottahús með útgangi út í garð. Ásett verð
17,9 millj. 

Mjög fallegt og vandað endaraðhús á góðum stað í Mosfellsbæ. Um er að ræða 148fm end-
araðhús með innbyggðum bílskúr, góð lofthæð er í húsinu og fallegur frágangur á öllu. Íbúð-
in skiptist í flísalagða forstofu, á vinstri hönd er innangengt í bílskúr með góðu geymslurými
og þvottaherbergi sem er með innréttingu. Stofa og sjónvarpshol eru með parketi á gólfi, ed-
hús með korki á gólfi, falleg innrétting, tvö barnaherbergi með skápum og parketi á gólfi,
hjónaherbergi með parketi og stórum skáp, baðherbergi með fallegum flísum í hólf og gólf,
handklæðaofn. Útgengt er í garð úr eldhúsi, garður í góðri rækt og sólverönd og sólpallur að
framanverðu við hús og einnig að aftanverðu, hellulagt bílaplan fyrir framan eignina. Sannar-
lega mjög góð eign. Ásett verð 36,9 millj. 

FÁLKAHÖFÐI
MOSFELLSBÆR - ENDARAÐHÚS

Fr
u

m

www.klettur.is

Hér er um að ræða 94-99 fm íbúðir á öllum hæðum hússins. Íbúðunum verður skilað fullbún-
um án gólfefna, þó er flísalagt á þvottahúsi og baði. Með hverri íbúð fylgir stæði í bíla-
geymslu. Íbúðirnar eru til afhendingar í des 2005-jan 2006. Ásett verð er frá 21,5 millj.
Möguleiki er að fá íbúðirnar lengra komnar með öllum gólfefnum, lýsingu í loftum frá Lumex,
gluggatjöldum frá Nútíma, og heimilistækjum frá Heimilistækjum. Nánari upplýsingar er hægt
að fá hjá sölumönnum Kletts fasteignasölu. 

GLÆSILEGAR ÍBÚÐIR Í
ÁLFKONUHVARFI 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.

5 herb.

SUÐURMÝRI - SELTJARNARN.
Mjög falleg 177 fm efri sérhæð á baklóð við Suð-
urmýri á Seltjarnarnesi þar af innbyggður bílskúr
29,4 fm Fjögur svefnherbergi, þar af eitt for-
stofuherbergi. Gólfefni parket, flísar og dúkur.
Hvíttaður panill í lofti, stórar suðursvalir. Mjög
snyrtileg eign. Ásett verð 49,5 m. 

Einbýli

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

3ja herb.

RJÚPNASALIR 12-SALAHVERFI
Glæsileg þriggja herbergja íbúð á þriðju hæð
í nýlegu lyftuhúsi í kópavogi. Íbúðin skiptist í hol,
baðherbergi, stofu, eldhús, tvö svefnherbergi og
þvottahús. Eikarparket og flísar á gólfum Glæsi-
legt útsýni af svölum. TOPP EIGN. Ásett verð
21,9 m.

VESTURGATA - 101 REYKJAVÍK
Um er að ræða þriggja herbergja risíbúð. Íbúðin
er á fjórðu hæð, efstu, í steinhúsi. Íbúðin er skráð
83 fm en grunnflötur hennar er ca 95 fm, Íbúðin
skiptist í hol/alrými, stofu, tvö herbergi, allt með
parketi, baðherbergið er með fallegum granítflís-
um og nýjum antík blöndunartækjum og eldhús-
ið er með bæsuðu flotsteypugólfi. Gott geymslu-
rými er á hæðinni. Ásett verð: 17,9 

TORFUFELL - BREIÐHOLT.
Fín 3ja herbergja 78 fm íbúð á 4. hæð með suð-
ursvölum. Gólfefni eru dúkur og parket. Tvö
svefnherbergi annað með skáp. Baðherbergi
með baðkari. Borðkrókur í eldhúsi. Merkt stæði
á bílaplani. Sérgeymsla í sameign og sameigin-
legt þvotta og þurrkherbergi. Mjög snyrtileg
sameign. Ásett verð 13,2 m. 

JÖRFABAKKI 4 Mjög snyrtileg og vel
með farin 3ja herb. 82,9 fm íbúð á 3ju hæð í
snyrtilegu fjölbýli. Nýlegt parket á gólfum og flís-
ar á baðherbergi. Þvottaherbergi og búr innaf
herbergjagangi. Suðursvalir. Leikvöllur með
ýmsum tækjum og körfuboltavelli á lóðinni. Eign
sem vert er að skoða og stoppar stutt við. Hanna
tekur á móti áhugasömum. Ásett verð 16,5 m.

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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FANNBORG - MIÐSVÆÐIS Í
KÓPAVOGI STUTT Í ALLA ÞJÓN-
USTU
Góð 3ja herbergja 83 fm íbúð á annari hæð þeirri
efstu í húsinu. Eignin er einstaklega vel staðsett
hvða varðar alla þjónustu því stutt er í allar áttir.
Eignin skiptist í forstofu með flísum á gólfi,
svefnherbergi með skáp, rúmgott hjónaherbergi
með skáp, sjónvarpshol, opið eldhús, borðstofu
og stofu. Ásett verð: 16,9 millj. 

ESKIHLÍÐ - 105 REYKJAVÍK
Um er að ræða 77 fm 3ja herbergja íbúð á
annarri hæð. Íbúðin skiptist í forstofu, eldhús,
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi,
sameiginlegt þvottahús og sérgeymslu í kjallara.
Gólfefni korkur, flísar og parket. Ásett verð: 18,5
millj. 

Sumarbústaðir

LÚXUS 85 FM. SUMARHÚS VIÐ
ÚTHLÍÐ.
HÚSIN ERU Á STEYPTUM SÖKKLI MEÐ
HITALÖGN Í GÓLFUM. HÚSIN ERU STAÐ-
SETT VIÐ ÚTHLÍÐ Í BLÁSKÓGARBYGGÐ
UM ER AÐ RÆÐA 4RA HERBERGJA HEILS-
ÁRSHÚS SEM STANDA Á TÆPUM HÁLFUM
HEKTARA. Lóðirnar eru báðar kjarri vaxnar á
nýskipulögðu svæði með frábæru útsýni yfir
Heklu og suðurlandið eins langt og augað eygir.
Úthlíð býður upp á allt það sem heilsárshúsa-
byggð þarf að bjóða upp á s.s. veitingastað,
verslun með matvöru og aðrar nauðsynja, sund-
laug, 9 holu golfvöll og frábærar gönguleiðir
hvort sem um er að ræða á fjöll eða í fallegu um-
hverfi á láglendinu. Ásett verð 14,7 millj.

2ja herb.

LÆKJARGATA - HAFNAR-
FJÖRÐUR
Mjög falleg 2ja herbergja 74,7 fm íbúð í ný-
byggðu húsi viðLækjargötu í Hafnarfirði á Rafha-
lóðinni. Eikarinnréttingar. Á baði og þvottahúsi
eru flísar en engin gólfefni eru á öðrum hlutum
íbúðar. Íbúðin er laus til afhendingar fljótlega.
Ásett verð:18,7 millj.
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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. 

ELLIÐAVATN-VATNSENDI — EINBÝLI Á EINNI HÆÐ 
Frábært hús á einni hæð, aðeins um 150 metra frá Elliðavatni. Húsið er alls
302,4 fm, þar af húsið sjálft 254,7 fm + 47,7 fm bílskúr. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu. 

GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR VIÐ ÁLF-
KONUHVARF 33-37 VIÐ ELLIÐAVATN Í KÓP.

Hér er um að ræða 94-99 fm íbúðir á öllum hæðum hússins. Íbúðunum
verður skilað fullbúnum án gólfefna, þó er flísalagt á þvottahúsi og baði.
Með hverri íbúð fylgir stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru til afhendingar í
des 2005-jan 2006. Ásett verð er frá 21,5 millj. Möguleiki er að fá íbúðirn-
ar lengra komnar með öllum gólfefnum, lýsingu í loftum frá Lumex, glugga-
tjöldum frá Nútíma, og heimilistækjum frá Heimilistækjum. Nánari upplýs-
ingar er hægt að fá hjá sölumönnum Kletts fasteignasölu.

Nýbyggingar

4 íbúði r  e f t i r

Verð frá 21,5 millj.

2  ÍBÚÐIR EFTIR
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samvinnu
Viðskipti okkar snúast um...

Starfsfólki er þannig heimilt að:

• Skoða og verðmeta eignir
• Halda fundi með viðskiptavinum 
• Undirbúa og annast skjalagerð
• Semja söluyfirlit 
• Annast kauptilboðsgerð

Starfsmönnum á fasteignasölum er heimilt að vinna öll 
störf á fasteignasölu í umboði og ábyrgð fasteignasala

Landssamtök fasteignasala

* Skýring 1. mgr. 12. gr. laga nr. 99/2004

Þessi réttur starfsfólks til að starfa í umboði og á ábyrgð fasteignasalans kemur á ótvíræðan 
hátt fram í 12 gr. laga nr. 99/2004 ásamt meðfylgjandi lagaskýringum þeirrar greinar

“ Í 1. mgr. er lagt til að tekið verði af skarið um það að það sé fasteignasalinn sjálfur sem eigi að afla 
upplýsinga þeirra sem fram eiga að koma í söluyfirliti. Það að kveðið sé á um að hann eigi að gera 
þetta sjálfur þýðir ekki að hann geti ekki falið starfsmönnum sínum að gera þetta á sína ábyrgð og í 
umboði sínu, heldur er verið að undirstrika að það sé fasteignasalinn, en ekki seljandinn, sem skyldan 
hvílir á. Lagt er fyrir fasteignasala að sækja upplýsingar til opinberra stofnana eftir því sem kostur er 
og með því er tekið af skarið um það að slíkar upplýsingar á hann ekki að láta sér nægja að fá frá seljanda. 
Þá er lagt fyrir fasteignasala að kynna sér af eigin raun ástand fasteignar, gerð hennar og búnað sem 
fylgja á við sölu. Einnig þetta getur hann látið starfsmenn sína gera í sínu umboði og á sína ábyrgð.  ”*
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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

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

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

Vantar allar gerðir af
eignum á skrá.

Hafið samband við
sölumenn okkar

Vatnsstígur 
97,9 • 2 • Fjölbýli

25,900,000,-
Húseign kynnir stórglæsilega 2ja -3 herbergja
íbúð við miðbæ Reykjavíkur í nýuppgerðu bak-
húsi við Vatnsstíg. Nánari lýsing eignarinnar:
Gengið er inná flísilagða forstofu// sér geymsla
innaf forstofu og þvottahús// stofa og eldhús er
ein eining og er með rauðeikarparketi á gólfum,
falleg rauðeikareldhúsinnrétting// skemmtilegt
svefnherbergi með góðum skápum og þakglugga,
virkilega skemmtileg hönnun// baðherbergi með
sturtuklefa. Sameiginleg hjólageymsla fylgir íbúð-
inni:

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Baldvin
Ómar M síma 898-1177 eða á skrifstofu Hús-
eignar í síma 585-0100
Sölumaður: Baldvin 

Vatnsstígur 
60,9 • 2 • Fjölbýli

16,150,000,-
Húseign kynnir stórglæsilega 2ja herbergja íbúð
við miðbæ Reykjavíkur í nýuppgerðu bakhúsi við
Vatnsstíg.Nánari lýsing eignarinnar: Gengið er
inná flísilagða forstofu// sér geymsla innaf for-
stofu// stofa og eldhús er ein eining og er með
rauðeikarparketi á gólfum, falleg rauðeikareld-
húsinnrétting// skemmtilegur frístandandi veggur
skilur að svefnherbergi og stofu, virkilega
skemmtileg hönnun// baðherbergi er flísalagt í
holf og gólf með baðkari, tengi fyrir þvottavél.
Sameiginleg hjólageymsla fylgir íbúðinni:

Allar nánari upplýsingar um eignina veitir Baldvin
Ómar M. síma 898-1177 eða á skrifstofu Hús-
eignar í síma 585-0100



Opel Zafira 7 manna, skrd. 12/2002, ek.
60.000 km, 1800cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.750.000 kr. Tilboð 1.390.000 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.

Citroen Picasso Exclusive, skrd.
03/2004, ek. 29.000 km. 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 1.860.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Volvo S80 LPT-Turbo, skrd. 5/2003, ek.
41.000 km, 2000 cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.350.000 kr. S. 515 7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd. 09/2004, ek.
36.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000 kr. Tilboð 1.890.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Honda Civic skrd. 12/97, ek. 153.000
km, 1400cc, beinskiptur. Ásett verð
540.000 kr. Tilboð 399.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Vectra, skrd. 04/2000, ek. 85.000
km. 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
980.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

MMC Space Star, skrd.10/1999, ek.
83.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 640.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo V70, skrd. 02/1998, ek. 118.000
km, 2500cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.290.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Nissan Sunny SLX, skrd. 02/1995, ek.
126.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 340.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Toyota Avensis, skrd. 01/1999, ek.
160.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 870.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo V40 SE, skrd. 05/2004, ek.
23.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.260.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

MMC Pajero GLS, skrd. 06/2003, ek.
44.000 km. 3500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.990.000 kr. Tilboð 3.690.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Skoda Fabia, skrd. 06/2004, ek. 18.000
km. 1200cc, beinskiptur. Ásett verð
1.270.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Explorer, skrd. 11/1994, ek.
168.000 km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 640.000 kr. Tilboð 490.000 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. Tilboð
1.030.000 kr. 100 % lán mögulegt. S.
515 7000.

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

Citroen Berlingo Multispace, skrd.
07/2002, ek. 55.000 km, 1400cc, bein-
skiptur. Ásett verð 950.000 kr. Tilboð
799.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

MMC Pajero, skrd. 12/1999, ek.
130.000 km, 2800cc, diesel, sjálfskipt-
ur. Ásett verð 1.930.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane Scenic, skrd. 08/1998,
ek. 98.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 680.000 kr. Tilboð 490.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Opel Astra station, skrd. 03/1997, ek.
104.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 390.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Econoline 9 manna, skrd.
05/1997, ek. 156.000 km, 5400cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 890.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Pajero, skrd. 10/1992, ek.
252.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 440.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
04/2003, ek. 51.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.350.000 kr. Tilboð
1.090.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

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

Daewoo Lanos, skrd. 11/1999, ek.
126.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 470.000 kr. Tilboð 299.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Laguna, skrd. 05/1999, ek.
123.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 740.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo S40, skrd. 05/2005, ek. 3.000
km, 2435cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.190.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus C-Max, skrd. 05/2004, ek.
20.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.590.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

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

Plymouth Breeze, skrd. 11/1999, ek.
116.000 km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 490.000 kr. S. 515 7000.

Daewoo Nubira, skrd. 05/1999, ek.
73.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 490.000 kr. Tilboð 390.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Daewoo Nubira stw, skrd. 10/2000, ek.
83.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. Tilboð 490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus Ambiente, skrd. 09/2002,
ek. 37.000 km, 1400cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.020.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Citroen Picasso, skrd. 11/2001, ek.
57.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.120.000 kr. Tilboð 990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Focus H/S stw, skrd. 11/2001, ek.
71.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. Tilboð 950.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Yaris, skrd. 07/1999, ek. 137.000
km, 1000cc, beinskiptur. Ásett verð
540.000 kr. 100% lán mögulegt. S. 515
7000.

Ford Mondeo Ghia diesel station,
skrd.05/2005, ek. 12.000 km, 2000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 2.950.000 kr. Til-
boð 2.490.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Peugeot 307, skrd. 3/2005, ek. 17.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
1.740.000 kr. 100 % lán mögulegt. S.
515 7000.

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

Oldsmobile Calais, skrd. 01/1985, ek.
143.000 km, 3000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 190.000 kr. Tilboð 99.000 kr. S.
515 7000.

Ford Fiesta Flair, skrd. 05/1998, ek.
128.000 km, 1250cc, beinskiptur. Ásett
verð 360.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Toyota Corolla, skrd. 03/1999, ek.
122.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 620.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

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

Suzuki Jimny, skrd. 03/1999, ek.
50.000 km, 1300cc, beinskiptur. Ásett
verð 750.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Musso Sport, skrd. 04/2004, ek. 43.000
km, 2874cc, diesel, beinskiptur. Ásett
verð 2.190.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is
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VW Golf 1600 Comfortline 7/2003, ek.
50 þ. km, 5 gíra, álfelgur. Verð 1.290
þús.

M. Benz 280 Eleganse 4hjóladrifinn
2000, ek. 138 þ. km. Sjálfsk/steptronic,
ESP/spólvörn, 17” AMG álfelgur á vetra-
dekkjum, leður o.fl. Verð 2.950 þús.
Bílalán 1.800 þús. 35 þús. á mán.

Ford F-250 5,4 V8 ‘2004, ek. 4 þ. km.
Sjálfsk., 18” krómfelgur, spoiler á palli.
Sjón er sögu ríkari. Verð 3.490 þús.

Ininity FX45 V8 fjórhjóladrifinn 2003,
ek. 17 þ. km. Einn með öllu. Verð 5.900
þús.

Isuzu Rodeo V6 4x4 1995, ek. 170 þ.
km. Sjálfsk. Toppþjónustubók. Verð 590
þús.

Nissan Almera 1400 SLX 1999, ek. 180
þ. km, 5 gíra, álfelgur. Verð 450 þús.

Suzuki Ignis 4x4 11/2004, ek. 27 þ. km,
5 gíra. Verð 1.290 þús.

Suzuki Jimny 4x4 7/2004, ek. 26 þ. km,
5 gíra. Verð 1.320 þús.

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

BMW X 5 3.0 2001, ek. 45 þ. km, leður,
lúga, 18”, ssk., 4X4, bakkskynjarar o.fl.
Verð 4.190.000. Allar nánari upplýsing-
ar hjá bilasalan.is og á www.bilasalan.is
og í símum 533 2100 & 866 5354.

M. Benz E 200 Kompressor Classic
6/2004, ek. 27 þ. km. Glerlúga, 17”
álfelgur, ssk. Verð 3.890.000. Allar nán-
ari upplýsingar hjá bilasalan.is og á
www.bilasalan.is og í símum 533 2100
& 866 5354.

M. Benz C 200 Kompressor Avantgarde
10/2000, ek. 66 þ. km. Fluttur inn nýr af
Ræsi, leður, lúga, Xenon, einn með öllu.
Verð 2.790.000. Allar nánari upplýsing-
ar hjá bilasalan.is og á www.bilasalan.is
og í símum 533 2100 & 866 5354.

M. Benz E 320 2000, ek. 93 þ. km, leð-
ur, lúga, ssk. Söluskoðun frá Ræsi at-
hugasemdarlaus. Verð 2.490.000. Allar
nánari upplýsingar hjá bilasalan.is og á
www.bilasalan.is og í símum 533 2100
& 866 5354.

MMC Pajero 3.0 10/2000, ek. 83 þ. km.
Bensín, sjálfskiptur, CD o.fl. Verð
1.690.000. Allar nánari upplýsingar hjá
bilasalan.is og á www.bilasalan.is og í
símum 533 2100 & 866 5354.

Bílasalan.is
Stórhöfða 24, Reykjavík

Sími: 533 2100
Sími 5332100 og 8665354

www.bilasalan.is

Nýr Dodge Ram 1500 4x4 Quad Cab.
5,7L SLT Laramie. Leðurinnrétting, “20
áfelgur, Hljómkerfi með 7 Infinity hátöl-
urum, loftkæling, Allt rafdrifið ofl.ofl. Val
um lit að innan sem utan. Okkar verð:
3.646 þús. með vsk.

Nýir Kia Sorento EX og EX Luxe Dísel og
V6 Bensín til afgreiðslu strax. Sjálfskipt-
ir,með eða án leðurinnréttingar, Álfelg-
ur, Full ábyrgð. Til sýnis á staðnum.
Okkar verð á EX: 3.150 þús. Okkar verð
á EX Luxe: 3.490 þús. Ath ! langt undir
listaverði !

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Mazda MPV nýr 7 manna bíll frá X4,
sjálfskiptur, ríkulega útbúinn, nokkrir lit-
ir í boði til afhendingar strax. Verð.
2.990þús. Upplýs. 565-2500 og
www.x4.is.

X4 ehf
Malarhöfði 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

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

VW Bjalla 2000 árgerð 1998, ekinn
95.000 km. Uppl. í síma 690 2641.

Toyota Corolla 1300 xli ‘94, ek. 130 þ.
km, beinsk. Sími 894 0979 & 663 7101.

Doge Neon árg. ‘04, ek. 5 þús. m. Verð
1.090.000. Uppl. í s. 899 8661 &/eða
899 8558.

Mini Cooper 2002, ekinn 53.000, hlað-
inn aukabúnaði. Verð 2.360 stgr. S. 840
1416.

Til sölu Renault Cango ‘99 árg, ek.140
þús. og Subaru Legacy ‘96, ek. 250 þús.
Uppl. í s.848 4160

Vw Golf 1400 8/1995 ek 155 þús km 3
dyra svartur Spoiler álfelgur Þarfnast
smávægilegar lagfæringa verð 159.990
6914441

Mjög gott tilboð
Daewoo Lanos 1.6 árg. ‘99 ek. 80 þús.,
3 dyra. sk. ‘06 álf., CD. Listaverð 420
þús. Tilboð 250 þús. S. 691 9374.

VW Golf árg. ‘97, ekinn 120 þ. Verð 250
þús, lítið f fínan bíl! Uppl. í s. 698 4459.

Toppeintak af Toyota Corolla, árg. ‘98,
ek. 67 þús., sjálfskiptur. Góð smurbók,
tveir eigendur frá upphafi. Verð kr. 500
þús. Uppl. í síma 820 6571.

Til sölu MMC Lancer GLXi árg. ‘95,
sjálfsk., ek. 100 þús. Vel með farinn. V.
290 þús. Uppl. í s. 891 6503 & 861
2736.

Til sölu. Opel Astra station ‘96. Ek.
100.000 km. Verð 290 þ. Uppl. í síma
824 1836.

Svört Opel Astra 2000 árg. ek. 69.000
þús. flottur og vel með farin tilboð
óskast. Dísa s. 869 9133.

honda civic 1,6 vti v-tec “99 ek
130000km . kraftpúst/sía. 18” felgur og
lækkunar gormar geta fylgt. tilboð uppl.
í s:8697619/8676653

Frábær bíll fyrir veturinn! Fjórhjóladrif-
inn M. Benz 300 E 4-matic. Árg. ‘92.
Dökkblár, ek. 230 þús. ssk., dráttarkúla,
viðhald hjá Ræsi. V. 675 þús. S. 562
2294 og 821 5022.

Volvo S70 árg. ‘97, 2.5 L, 20 v., leður,
ssk., álf., ek. 160 þús. Smart bíll. Þjón-
ustubók fylgir. Verð 980 þús. Uppl. í s.
822 6131.

Toy. Corolla vvt-i árg. ‘00, ekinn 100
þús. km. Rafm. í rúðum, CD, bsk., spar-
neytinn, mjög vel með farinn. sumard
fylgja. Verð 650 þús. S. 863 0287.

Toyota Yaris skr. dagur 05/’03, 3ja dyra,
beinsk., ek. 86 þús., bílalán. Verð 890
þús. Uppl. í s. 899 8822.

H. Accord 06.’03, ek. 54 þ., bsk. 1 eig-
andi, dekurbíll. Ný sumard.+vetard.
Ásett v. 1590 þ. Gott lán getur fylgt. S.
899 9096.

Tucson Sport V6 2,7. Ssk. samlitur,
spoiler, krókur, 18” álfelgur + snjódekk
á felgum. árgerð 11/04 2.700.000.
Uppl. í s. 892 2422.

Jeppaeigendur,
drullutjakkar, tilvalið að hafa í jeppan-
um í ófærðinni. Vélaborg Krókhálsi 5F
Reykjavík(gengið inn frá Járnhálsi) sími
414 8600 og Draupnisgötu 1 Akureyri
sími 464 8600. Skoðið einnig úrvalið á
velaborg.is

Til sölu Landcr. 80 árg. 11/’92, sk. ‘06,
44” br. einn með meira en öllu. Aðeins
áhugas., verð frá 2,7 m. S. 616 6646.

Jeep Grand Cherokee 2005 með nýja
laginu frá kr. 2.650.000! Valinn Jeppi
ársins 2005 af bílablöðum í USA.
Splúnkunýjir eða næstum nýjir lítið
eknir Jeep bílar langt undir markaðs-
verði. Útvegum einnig frá öðrum fram-
leiðendum, t.d. Ford og Hummer. Allt
að 5 ára ábyrgð og bílalán fæst á alla
bíla frá Islandus.com. Nýjir og nýlegir
bílar langt undir markaðsverði. Sími
552 2000 www.islandus.com

Jeppar

2 milljónir +

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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Nýja eða nýlega jeppa færðu ódýrara
hjá Islandus.com. Útvegum frá öllum
helstu framleiðendum langt undir
markaðsverði. 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

Nissan Patrol ‘01.
Nissan Patrol Elegance árg. 2001. Ekinn
67.900 km. Dökkgrænn, breyttur fyrir
33”-35”. Einn með öllu sem í Elegance
á að vera+fjarstart, dráttarbeisli og
krómgrind að framan. Ný nelgd vetrar-
dekk fylgja. Verð 3.300.000. Uppl. í s.
895 0865.

Nissan Patrol Luxary 3.0L ‘00, 38”
breyttur, ek. 131 þ. Mikið af aukahlut-
um. V. 2.980 þ. S. 894 3969.

Góður Patrol
Nissan Patrol 2,8 ‘92, ek. 180 þ. 33”
dekk. S. 893 3475.

Pajero ‘93, ek. 135 þ. Verð 630 þ. tilboð
530 þ. Uppl. í s. 897 9872.

Toyota 4Runner árg. ‘91, 35” breyttur er
á 33”, V6 bensín. Uppl. í s. 868 9098.

Suzuki Sidekick ‘95, ek. 131 þ. 33” bíll,
30” fylgir, CD, CB, loftd., m.endurn. V.
300 þ. stgr. S. 865 2490.

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Dodge RAM og Toyota Hilux
Diesel pallbílar á tilboðsverði. Hægt að
velja um fjölda lita og aukabúnað Við
útvegum allar gerðir pallbíla t.d. Ford
Explorer SportTrack, Nánari upplýsingar
í síma 552 2000 og á www.is-
landus.com www.islandus.com

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

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

SEAT vinnuvélasæti.
Eigum til sæti í jeppa, vörubíla, vinnu-
vélar, dráttarvélar og lyftara. Vélaborg
Krókhálsi 5F Reykjavík(gengið inn frá
Járnhálsi). Sími 414 8600 og Draupnis-
götu 1, Akureyri. Sími 464 8600.

Nordic ljós fyrir vinnuvél-
ar.

Lýstu upp skammdegið með Nordic
vinnuvélaljósum, innbyggður dempari,
þola mikinn hristing, hitna minna og
lýsa betur. Vélaborg Krókhálsi 5F (geng-
ið inn frá Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414
8600, Draupnisgötu 1, 603 Akureyri,
sími 464 8600. Skoðið einnig úrvalið á
velaborg.is

Hitamottur í bílsæti
Eigum til sætishitamottur í bíla og
vinnuvélasæti, 12v og 24v. Tengist í
vindlingakveikjara. Verð 12 volt kr.
6.777- og 24 volt kr. 9.267-. Vélaborg
Krókhálsi 5F (gengið inn frá Járnhálsi)
110 Rvk, sími 414 8600, Draupnisgötu
1, 603 Akureyri, sími 464 8600.

Brothamar til sölu, passar á Feremec
traktorsgröfu. DMB S500. Nýtt stál fylg-
ir. S. 892 9138.

Lyftarahjólbarðar frá
Trelleborg

í úrvali. Á flestar gerðir lyftara, loftfylltir
eða gegnheilir, svartir eða hvítir strikafrí-
ir. Vélaborg Krókhálsi 5F (gengið inn frá
Járnhálsi) 110 Rvk, sími 414 8600,
Draupnisgötu 1, 603 Akureyri, sími 464
8600.

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

15” 4 gata felgur og dekk. Honda Ci-
vic/Toyota. Verð 25 þ. Uppl. í s. 694
4215.

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.

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.

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

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

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.

Plasthúðað galvaneshúðað vírnet-
spanetspanel. 200cm hæð: verð 1,388
p/meter. Upplýsingar í síma 533 3700
Atlantskaup efh. 

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.

Glæsilegur og frábær fyrir stóru brjóst-
in! 32-38 C-F verð kr. 3.990,- 3 tegund-
ir af buxum fást í stíl. 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.

Falleg eldhúsinnrétting, kirsjuberjaviður
til sölu. Nýleg ofn- gas- og rafmagns-
hellur fylgja. S. 899 6629& 866 0509.

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Lyftarar

Vinnuvélar

Kerrur

Pallbílar
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LauraStar.
Tækni atvinnumannsins fyrir heimili. Al-
ver ehf. Sími 511 4100.

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.

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

Til sölu Sun mótorstillitölva, ýmis verk-
færi til bílaviðgerða, neglingagálgi fyrir
dekk, járnskurðarrokkur, sambyggð tré-
smíðavél, lítil súluborvél og verkfæra-
skápur. Uppl. í síma 893 3475.

Til sölu Genset rafstöð og rafsuða
mpm5-170 amper. Uppl. í síma 893
6736 og 554 4736.

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.

Eldvarnarhurðir. Þrjár hurðir í stálkörm-
um til sölu, stærðir 80x200 cm. með
læsingum og hurðarpumpum. Verð 35
þús. stykkið. Uppl. í símum 840 0040,
840 0041 eða 840 0042.

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

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.

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

Heildarlausn fyrir húsfé-
lög og fyrirtæki

Regglubundin þrif stigahúsa og fyrir-
tækja Gluggaþvottur,teppahreins-
un,bónvinna, o,fl Húsfélagaþjónustan
ehf s: 863-8855 husfelag@husfela.is
www.husfelag.is

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.

Tökum að okkur flísalagnir og smærra
viðhald, vönduð vinnubrögð. Sími 554
7376.

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

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennslis-
lögnum. 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.

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

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

Miðlun
Breski miðillinn Liz Lacey verður stödd
hér dagana 17-23 nóv.á vegum Heilun-
arsetursins Dvergshöfða 27. 2 .hæð. Í
boði eru einkatímar-tvö námskeið og
skyggnilýsing nánari uppl.og skráning
hjá Ragnheiði síma 868 3894, 567
7888 heilunarsetrid.is

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.

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

908 6116 er spákonan Sirrý. Ástir, fjár-
mál, heilsa. Tímap. í s. 823 6393.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 16:00 til kl. 24:00.

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

Spádómar

Snyrting

Dulspeki-heilun

Tölvur

Stífluþjónusta

Húsaviðhald

Búslóðaflutningar

Meindýraeyðing

Málarar

Ræstingar

Hreingerningar

Heildsala

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni.

Sími 525 2400.

Tölvur

Sjónvarp

Heimilistæki
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Vesturbæingar ! 
Glóð-inn 
Vesturbæjarlaug 

Hamborgaratilboð 660 kr 
Glóð-inn við 
Vesturbæjarlaug 

Öll verk á netinu. 
Gallerí Lind Bæjarlind 
www.gallerilind.is 

Hamborgarabúllan allir
kátir
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Kuldagallar
Dynjandi

Allt fyrir kaffistofuna.
Kerfi
564-1400

Mundu eftir Gulu síðun-
um í símaskránni. 
Já.

Góð tilboð í jólapakkann.
Stílistinn.is

Jólastemning í Uniku 
mikið úrval af fallegri
gjafavöru og jólaskrauti 
nýtt kortatímabil 
Unika, Fákafeni 9

Réttur dagsins hamborg-
arar 
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Álfabikarinn.
Móðurást Hamraborg.

Heildarlausnir í skrifstofu-
húsgögnum
Á. Guðmundsson, 
Bæjarlind, Kópavogi

Dagljósarlampar með
stækkunargleri.
Skólavörubúðin.is

Vetrarfatnaður
Dynjandi

Nýtt kortatímabil.
Stílistinn, Hveragerði.

Villeroy&Boch hreinlætis-
tæki.
Baðheiamar Fosshálsi.

Baðkör í úrvali.
Baðheimar, Fosshálsi.

Hamborgarabúllan ásta-
kveðjur
Hamborgara-
búlla_Tómasar

Carters ungbarnafatnaður.
Móðurást Hamraborg.

Baðmottur, 50% afsláttur.
Baðheimar, Fosshálsi. 

Sprautum eldhúsinnrétt-
ingar og hurðir.
JG sprautuverkstæði, 
Miðhrauni 14, Garðabæ,
5343670.

Hamborgarabúllan áfram
Ísland
Hamborgarbúll-
an_Tómasar

Allt fyrir mömmuna og
litla krílið.
Móðurást Hamraborg.

Þroskandi jólagjafir fyrir
unga sem aldna.
Skólavörubúðin.is

Full búð af nýjum vörum,
Stílistinn, Hveragerði

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

70% hlustenda samkeyrðra 
auglýsinga Bylgjunnar, Létt 96,7 og 
Talstöðvarinnar eru 50 ára og yngri.  

 

ÞINN MARKHÓPUR?

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.

TIL SÖLU
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Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og við-
gerðir. Uppl. í s. 894 0031.

Ísetning á innihurðum, parketlagnir o.fl.
Sími 696 4255, Trélind ehf.

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

Vantar þig arkitekt?
Langar þig að breyta fyrir jólin? Vantar
þig aðstoð fagmanns? Ég er arkitekt FAÍ
og landslagsarkitekt M.A.A. Hef einnig
sérhæft mig í Feng Shui. Hver klstukku-
stundar heimsókn 5000 kr. Uppl. í
s.865 5592

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

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

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

Þú getur það með Herbalife! 6 ára
reynsla/góð eftirfylgni. Edda Borg S.
896 4662.

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

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.

Notalegt nudd. Uppl. í síma 849 1274.

10 grunnreglur fyrir þá sem þora! Ein-
faldar hollustureglur byggðar á því sem
virkar frá m.a. South Beach, Atkins, hrá-
fæði og nýja fæðupýramidanum. Hið
vinsæla fræðslu- og matreiðslunám-
skeið Þorbjargar næringarþerapista
D.E.T. og Umahro matlistarmanns. Ein
kvöldstund 16. nóvember, Maður Lif-
andi, Borgartúni 24. Verð 6.900 kr. inni-
falin ítarleg gögn og góðar ráðleggingar
og fullt af bragðbitum. Bókun i sími 692
8489 og tobba@10grunnreglur.com.
Nánari upplýsingar hjá www.10grunn-
reglur.com

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

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

Skovby borðstofusett til sölu. Stækkan-
legt borð, skápur, skenkur, 6 stólar.
Gegnheilt kirsuber. Vel með farið. Góð-
ur afsláttur. Til sýnis í dag frá 5-6. Nán-
ari uppl. í s. 856 7170.

Fallegar yfirbreiðslur ( throw ) fyrir sófa
og stóla. Rúmteppi og púðaver. Sófalist
- Síðumúla 20 ( 2 hæð ) - Sími 553
0444 www.sofalist.is - sofalist@inter-
net.is

Til sölu 2 franskir sófar og 2 hliðarborð.
Vel með farið. Uppl. í s. 896 1306.

Til sölu 3ja sæta sófi í fínu ástandi. Selst
ódýrt. Uppl. í s. 661 3962 e. kl. 17.

Sjónvarpsskápur úr eik með tveim við-
standandi hillum af gerðinni 123 ( TM-
húsg. nú Líf & list) kostaði 100.000 en
selst á 50.000 kr. Uppl. í síma 551 2433.

Betra verð á nuddbaðkörum, sturtuklef-
um, nuddpottum, baðinnréttingum og
eldhúsinnréttingum hjá Betra Heimili.
Upplýsingar í síma 517 4600.

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

Pointer. Foreldrar eru alþj. meistarar
með hæstu skor í veiðiprófum. Blíðir
heimilishundar, frábærir veiðihundar. S.
897 5005.

Hvolpa- og hundagrindur með og án
hurða. 3 stærðir, Dýrabær Hlíðasmára
9. www.dyrabaer.is

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. Upplýsingar
Anna s. 868 6058 & 551 9637
gessi@simnet.is

Ísbjarna og Zebraskinn kulusukart.com
S. 893 6262.

Til sölu Husquarna riffill, 243 cal. m. kík-
ir. Uppl. í síma 893 6736 og 554 4736.

Eik-Eik
Er að taka inn eik í hesthús. Pantið tím-
anlega S. 691 8842.

Glæsileg íbúð eða allt húsið til sölu eða
leigu. Tvær 170m2 íbúðir til leigu, önn-
ur með húsgögnum. Einnig er hægt að
kaupa fasteignina samtals 440m2 og
þá fylgir til viðbótar 80m2 íbúð eða
vinnustofa. Mjög skemmtilega staðsett
umkringt útivistarsvæðum neðst í
Breiðholti, nálægt Mjódd, skólar, kirkjur,
íþróttamiðstöð og verslanir í göngufjar-
lægð. Nánari upplýsingar á netinu:
www.pulsinn.com/hus

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. 

Garðabær 3ja-4ra herb. íbúð með bíl-
skúr. Leiga 110.000 á mán. með hússj.,
3ja mánaða bankatr. + 1 mán. í leigu. S.
564 3569.

Sevilla, Spánn. 3-4 herb. íbúð með inn-
búi, kabal og ADSL, 560e á mán. Uppl.
annamt@visir.is

Heimagisting er með 2 herbergi á
svæði 104 með húsgögnum og upp-
búnum rúmum. Nettenging, eldhúsi
með öllum búsáhöldum og baðher-
bergi með þvottavél. Laust frá 14. des.
Aðeins fyrir reglusama og reyklausa.
Sími 821 6929 og netfang rutri-
key@hive.is

Ung hjón með 2 börn óska eftir leigu-
húsnæði (4 herb. eða stærra) í amk. 1
ár. Öruggar greiðslur. Íris s. 661 1864.

Par óskar eftir snyrtilegri 2 herbergja
íbúð, (ekki í kjallara) í langtímaleigu á
höfuðborgarsvæðinu. Á verðbilinu 50-
60 þús. Reglusemi og skilvísum greiðsl-
um heitið. Upplýsingar í síma 699
2778.

Tvær stelpur 19 og 20 ára óska eftir
íbúð í Rvk helst með húsgögnum. Uppl.
866 0140.

Reglusöm og reyklaus ung kvk leitar að
íbúð miðsvæðis RVK. Skilvísi heitið.
Greiðslugeta allt að 55 þ. S. 661 9591.

Þrítug kona óskar eftir íbúð á rólegum
stað á Höfuðborgarsv. Á 2 kisur. Skilvís
og reglusöm. Uppl. í s. 697 8663.

Mig vantar húsnæði. Einstaklings eða
2ja herbergja fyrir áramót á svæði 101
eða 105, er í námi, greiðslugeta 50-60
þús. Góð umgengni, reglusemi, öruggar
greiðslur, góð meðmæli. Eygló s. 690
9614.

Óska eftir glæsilegri 4-5 herb. íbúð, rað-
húsi eða einbýli til leigu í 2-5 ár. Góðri
umgengni og skilvísum greiðslum heit-
ið. Uppl. í s. 865 3430.

Einstæð móðir með 2 börn óskar eftir
2-3 herb. íbúð á höfuðb.sv. Greiðslu-
geta ca 50 þ. Reykleysi og reglusemi.
Uppl. í s. 517 5205 & 849 2546.

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Ýmislegt

Dýrahald

Fatnaður

Heimilistæki

Húsgögn

Ökukennsla

Kennsla

Handverk - Námskeið
Brjóstsykurgerð - jólapokar - jóla-
kort - dúkar undir jólatré - jóla-

seríur - skartgripagerð - keðjugerð
og þæfing.

Heimilsiðnaðarskólinn. Laufás-
vegi 2, 101 Reykjavík. Sími 551
7800 & 895 0780. Opið frá kl.

12-16 alla virka daga.
hfi@heimilisidnadur.is

Snyrting

Námskeið

Nudd

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Viðgerðir

Trésmíði

Rafvirkjun
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Allt um
fasteignir 
og heimili
á mánudögum 
í Fréttablaðinu.

Allt sem þú þarft
og meira til
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SMÁAUGLÝSINGAR

57 ára gömul reglusöm kona óskar eft-
ir lítlli íbúð eða stúdíó á höfuðborgar-
svæðinu skilvísum greiðslum heitið. S.
847 2319.

Óska eftir par-rað-einb. eða íbúð með
sérinngangi frá 1. jan. Uppl. í s. 849
6700.

SOS! Fjölskylda óskar eftir 2-3 herb.
íbúð. Reglusöm og reyklaus. Uppl. í
s.692 4869

Kona með 2 börn óskar eftir íbúð í Hfj.,
Garðabæ eða Kópavogi sem fyrst. Hef
meðmæli. S. 698 6710.

Til leigu 206 fm við Réttarholtsveg 3 í
Rvk. http://www.rettarholtsvegur.com

170 fm iðnaðarhúsnæði í nýju húsi við
Melabraut í Hafnafiriði til leigu eða
sölu, tvö bil. Skrifstofa, klósett og borð-
stofa. Uppl. í s. 849 6590.

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

Bakarí í Hfj. óskar eftir að ráða starfs-
mann í fullt starf í afgreiðslu sem fyrst.
S. 555 0480.

Óskum eftir rafvirkja til starfa sem fyrst.
Aðeins vanur maður kemur til greina.
Góð laun í boði. Upplýsingar veitir Ólaf-
ur í síma 820 7560. Einnig er hægt að
senda umsókn á rafstef@rafstef.is

Góðir tekjumöguleikar
Lærðu allt um neglur, gervineglur,
skraut, lökkun ofl. Íslandsmeistarar
kenna. Naglasnyrtiskóli Kolbrúnar. Sím-
ar 565 3760 & 892 9660.

Íslandspóstur leitar að hressu fólki á öll-
um aldri í útburð og flokkun á pósti í
Hafnarfirði og Garðabæ. Aðeins er unn-
ið á virkum dögum. Allar nánari upplýs-
ingar veitir Freydís í síma 565 0931 eða
825 1215. Einnig er hægt að senda um-
sóknir á www.postur.is

Smiðir eða vanir menn
óskast í byggingarvinnu. Góð laun í
boði fyrir góða menn, mikil vinna
framundan. Uppl. í s. 696 4772.

Góð laun í boði!
Óskum eftir borðdömum/dansara.
Reynsla ekki skilyrði. Uppl. í s. 868
6080.

Sölufólk óskast. Duglegt og ábyggilegt
sölufólk óskast til að selja jólakort fyrir
blindrafélagið. Góð sölulaun í boði.
Upplýsingar á skrifstofutíma blindarfé-
lagsins mánud. - föstud. að Hamrahlíð
17, 105 Rvk. S. 552 0000, og í tölvupósti
blind@blind.is

Sölufólk óskast. Duglegt og ábyggilegt
sölufólk óskast til að selja jólakort fyrir
blindrafélagið. Góð sölulaun í boði.
Upplýsingar á skrifstofutíma blindarfé-
lagsins mánud. - föstud. að Hamrahlíð
17, 105 Rvk. S. 552 0000, og í tölvupósti
blind@blind.is

Eldhús - smurbrauð
Óskum að ráða reyndan starfsmann til
eldhússtarfa sem fyrst. Góður
starfsandi, góð laun. Upplýsingar næstu
daga á Jómfrúnni Lækjargötu 4.

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.

Vantar starfsmann í ræstingar, einkum í
viðhaldi gólfa. Uppl. í s. 866 8154.

Exton ehf leitar að starfsmanni við
mötuneyti fyrirtækisins. Um er að ræða
hlutastarf fyrripart dags sem felur í sér
matseld fyrir 15-20 manns. Allar upp-
lýsingar veitir starfsmannastjóri í síma
575 4610 eða andri@exton.is

Stundvís og reglusamur starfskraftur
helst með vinnuvélaréttindi óskast við
jarðlagnavinnu. Uppl. í s. 893 6448.

Starfsmaður óskast í efnalaug, 50-60%
starfshlutfall, möguleiki á meiri vinnu.
Uppl. í s. 564 6871 & 896 8171.

Skipstjóra vantar á 270 tonna netabát
sem fer til grálúðveiða. Svör sendist FBL
að Skaftahlíð 24 eða á smaar@visir.is
merkt “Sjórinn”

Sjómenn!!
Vana háseta vantar á bát með beitning-
arvél. Uppl. í s. 852 2086 & 861 7655.

Hárgreiðslukona/maður óskast á flotta
stofu í miðbæ Reykjavíkur. Uppl. gefur
Tóta í síma 8477690

Óska eftir starfsfólki, helst vönum þak-
pappalögnum. Einnig óskast trésmiðir.
Uppl. í s. 896 4947 og 896 5424.

Ræstingaþjónustan sf óskar eftir starfs-
fólki til ræstingastarfa í hverfum 104,
105, 107 og 111. Nánari upplýsingar
eru veittar virka daga í síma 587 3111.

Óskum eftir smið eða laghentum
manni til að skipta um glugga í sam-
eign. S. 820 1958.

Óskum eftir úthringingum á daginn og
kvöldin, tímakaup og bónus eftir ár-
angri. Hentar fyrir 20 ára og eldri. Uppl.
í s.511 1030 eða desk@tmr.is

Ég tapaði heyrnatækjum 26 okt. við
Elliðárdalinn fytir ofan stífluna Breið-
holtsmeginn. S. 843 0810.

Verkfæri
Þið sem vitið um verkfærin sem hurfu
úr húsi í Grímsnesi aðfaranótt mið-
vikud. 9/11 síðastliðinn. Vinsamlegast
hafið samband. Góð fundarlaun og
trúnaði heitið. Uppl. í s. 893 2853.

Nú færðu loksins hinar skemmtilegu
merkjamyndir á DVD, frábær danskur
húmor og erótík.undirtextar á norður-
landamálunum verð. 2.950. Gott úrval
af erótískum myndum til leigu og sölu
Grensásvídeó.is Grensásveg 24 pant-
anasími 568 6635 opið alla daga 15.00
- 23.00

Viltu vera memm?
300 manns eru núna að spjalla saman
inni á einkamal.is. Eftir hverju ert þú að
bíða? Einkamál.is

Sjáðu verðin. Finndu gæðin. Veitinga-
staðurinn Glóð-inn við Vesturbæjarlaug.

Nautakjöts Hamborgaratilboð 660.-kr.
Glóð-inn V/Vesturbæjarlaug.

Stefán Máni í Stjörnuspeki á mbl.is

Einkamál

Tapað - Fundið

Hlöllabátar Ingólfstorgi
óska eftir starfsfólki á kvöldin og
um helgar (næturnar). Ekki yngri

en 18 ára.
Uppl. í s. 511 3500 & 861 0500

einnig á staðnum.

NK kaffi kringlunni.
Starfsfólk óskast á NK Kaffi í

Kringlunni í fullt starf, einnig vant-
ar í helgarstarf. Ekki yngri en 18

ára.
Upplýsingar á staðnum eða í
síma 568 9040 & 693 9091.

Veitingarhúsar vinna
Vegna anna viljum við bæta við

okku í eftirtalin störf. Pizzabakkar
fulltstarf. Afgreiðsla í sal fullt starf.

Afgreiðsla í sal hlutastarf um
helgar. Dyravarsla helgarvinna.
Uppl. og umsókir á staðnum
eða á www.kringlukrain.is

Járniðnaðarmenn
Óskum eftir að ráða vélvirkja og

járniðnaðarmenn. Tökum við
nemum.

Upplýsingar í síma 896 2336 &
896 2335.

Loftorka
Bifvélavirki

Loftorka óskar eftir að ráða bif-
vélavirkja á verkstæði sitt. Leitað

er eftir vönum manni með
reynslu í viðgerðum vörubíla og

vinnuvéla. Fyrirtaks vinnuaðstaða.
Fæði á staðnum og heimkeyrsla.
Einungis er leitað að manni með

réttindi.
Upplýsingar hjá Brynjólfi

Brynjólfssyni verkstæðisfor-
manni í síma 565 0877.

Bakaríið Austurver
Starfskraft vantar í Bakaríið Aust-

urver í afgreiðslu.
Uppl. í s. 695 4346, Ásta.

YFIRVÉLSTJÓRI
Berg Shipping spf óskar eftir að
ráða yfirvélstjóra á olíuskip sitt

M/T Keili. Umsækjendur þurfa að
hafa

VF-I réttindi.
Umsóknir sendist á tölvupóst-
fang gjons@simnet.is fyrir 22.

nóvember.
Allar nánari upplýsingar veitir

Gunnar Jónsson í síma 860-
6884

Sölumaður áskrifta
Leitum að hressu fólki í áskrifta-

sölu.
Kvöldvinna 4x í viku. Góð laun í

boði. Hafðu samband, við bíðum
eftir að heyra í þér !

Tímaritaútgjáfan Fróði ehf.
Höfðabakka 9, 110 Rvk. s. 515

5500 / askrift@frodi.is

Gröfumenn
Vantar mann á nýja hjólavél Kom-

atsu 160 árgerð 2005.
Uppl. í síma 822 2661.

Hellulagningaraðilar og
verkamenn

Vana aðila vantar í hellulagnir
einnig verkamenn.

Uppl. í síma 822 2661.

Pítan Skipholti
Óskar eftir starfsfólki í fullt starf í
vaktavinnu í sal. Góð laun í boð

fyrir rétt fólk. Framtíðarstarf.
Einnig vantar á kvöld og helgar-

vaktir.
Umsóknareyðublöð á staðnum

og einnig á www.pitan.is

Mosfellsbakarí
Mosfellsbakarí á Háaleitisbraut

58-60, Rvk. óskar eftir góðu fólki
til starfa í afgreiðslu. Vinnutíminn
er frá 13:00-18:30 virka daga og

einn dag aðra hverja helgi frá
7:30 - 16:30.

Nánari upplýsingar veitir Ellisif
í síma 553 5280 eða 660 2153.

Bakaríið hjá Jóa Fel
Bakríið og sælkeraverslun Jóa Fel
Kleppsvegi. Vantar hresst og dug-

legt starfsfólk. Tvískiptar vaktir.
Uppl. á fást hjá Lindu í síma

863 7579 eða á staðnum. Bak-
aríið Hjá Jóa Fel, Kleppsvegi

152.

Viltu vinna með hressu
fólki á skemmtilegum

vinnustað?
Þá erum við að leita að þér. Okk-
ur vantar starfsmann í hlutastarf í

vaktavinnu sem er jákvæður,
hress og skemmtilegur. 18 ára

aldur er skilyrði.
Hlöllabátar Bíldshöfða. Upp-
lýsingar á staðnum og í síma

892 9846.

Atvinna í boði

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði
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Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um breytingar á
deiliskipulagsáætlunum 

í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og bygg-
ingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum,
eru hér með auglýstar tillögur að breytingum
á deiliskipulagi í Reykjavík. 

Álfheimar 74.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir
Álfheima 74, Glæsibæ.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a að bílageymsluhús
verði stækkað, þó ekki út fyrir byggingarreit,
stækkun fyrstu hæðar í nýbyggingu um ca.
490 m2, stækkun neðri kjallara um ca. 950 m2

og sett verði tæknirými undir neðri kjallara ca.
150 m2.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Gufuneskirkjugarður.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi fyrir
Gufurneskirkjugarð.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a að viðbót er gerð
við lóð Gufuneskirkjugarðs, byggingareitur
verður endurskipulagður og felldur að
fyrirhugaðri nýbyggingu og aðkomuvegur að
þjónustubyggingu verður endurskilgreindur
og mun hann liggja við útmörk lóðar að
Hallsvegi. Bílastæðum er fjölgað úr 120 í 220
og á vestari hluta lóðar verður gert ráð fyrir
gönguleið sem tengist stígakerfi
Reykjavíkurborgar.
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 14. nóvember til og með 26.
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 26. desember 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan
tilskilins frests, teljast samþykkja tillögurnar. 

Reykjavík, 14. nóvember 2005 
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
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OG ER OPINN ALLA DAGA FRÁ KL. 8–22. 

Virka daga kl. 8–18.

Helgar kl. 11–16.



DRAUMAHÚSIÐ MITT REGÍNA ÓSK ÓSKARSDÓTTIR

Út af fyrir sig í bænum miðjumNýjasti skólinn á landinu
er Akurskóli í Ytri-Njarð-
vík í Reykjanesbæ. Fyrsti
áfangi hans var vígður 9.
þessa mánaðar en vinna
við bygginguna hófst í
maí 2004. Arkitekt húss-
ins er Bjarni Marteins-
son á Arkitektastofu
Suðurnesja. Fullbyggður
verður Akurskóli um
7.500 fermetrar en fyrsti
áfanginn er 3.487 fer-
metrar. Lögð er áhersla á
einstaklingsmiðað nám
og tekur skipulagning
kennslurýma mið af því. Tónlistarskóli Reykjanesbæjar er þar með þrjár
kennslustofur svo nemendur geta stundað sitt tónlistarnám í grunnskólan-
um og Frístundaskólinn nýtir kennslurými skólans síðdegis. Byrjað er á
hönnun íþróttahúss og sundlaugar við skólann. Skólastjóri Akurskóla er
Jónína Ágústsdóttir.

AKURSKÓLI

Regína Ósk Óskarsdóttir söngkona vildi gjarna búa í Nasa við Austur-
völl, að minnsta kosti stundum. „En annars er draumahúsið mitt ein-
býlishús á einni hæð með bílskúr og stúdíó í þægilegu úthverfi. Húsið
sjálft væri kannski ekkert óþarflega stórt en garðurinn þyrfti að vera
stór svo maður væri ekki alveg ofan í næsta manni. Og svo er nauð-
synlegt að hafa pall og heitan pott. Pallurinn þyrfti að vera nokkuð
stór og hægt að tjalda yfir hann svo hann nýttist í öllum veðrum. Þar
væri líka stórt borð svo margir gætu setið saman og borðað og haft
það gaman fram eftir kvöldi. Svo þyrfti að vera pláss til að taka í hljóð-
færi og jafnvel dansa. Og í stúdíóinu gæti ég haldið áfram að taka upp
tónlist og gæti bara gert hvað sem er hvenær sem er.“ 
Regína er líka mikið borgarbarn. „Ég gæti líka hugsað mér að búa al-
veg í miðjum bænum, í gömlu húsi eins og landsímahúsinu við Aust-
urvöll þar sem nú er skemmtistaðurinn Nasa.“ Og þar syngur Regína
einmitt næstkomandi sunnudagskvöld á tónleikum í tilefni af útgáfu
nýju plötunnar sinnar og getur þá ímyndað sér að hún sé bara inni
stofu.

Rúm flri›j-
ungshækkun
Fasteignaverð á höfuðborgar-
svæðinu hækkaði að meðaltali
um 36,75% frá þriðja ársfjórð-
ungi í fyrra til sama tíma í ár.

Mest hækkaði fasteignaverð í
Vesturbæ Kópavogs frá þriðja
ársfjórðungi 2004 til þriðja árs-
fjórðungs 2005, um 48,8%, sam-
kvæmt tölum Fasteignamats rík-
isins sem hefur sundurliðað fast-
eignaverðið eftir hverfum og
tímabilum frá ársbyrjun 2004.
Minnst hækkun varð í Hlíðum og
Leitum í Reykjavík, 29,7%. Ef
Reykjavík er skoðuð sérstaklega
kemur Laugarneshverfið sterkast
út, þar hefur íbúðaverð hækkað
um 40,7% frá þriðja ársfjórðungi
2004 til dagsins í dag. Á vef Fast-
eignamatsins er tekið fram að
eiginleikar sem hafa áhrif á fer-
metraverð, svo sem stærð og ald-
ur geta verið mismunandi frá
einu tímabili til annars.

Jólaflorp í
Hafnarfir›i
Nýuppgert Thorsplan verður
vettvangur Jólaþorpsins.

Jólaþorpið í Hafnarfirði opnar
innan tíðar í þriðja sinn. Það tókst
einstaklega vel í fyrra og mikil
ánægja var með það hjá stórum
sem smáum. Jólaþorpið mun opna
á nýuppgerðu Thorsplaninu í
Hafnarfirði 26. nóvember. Við
hönnun Thorsplansins var upp-
setning Jólaþorpsins höfð að leið-
arljósi. Þorpið verður með svip-
uðu sniði og í fyrra, fagurlega
skreytt tuttugu lítil hús þar sem
boðið verður upp á margt sem
tengist jólunum á einn eða annan
hátt. Það verður opið allar helgar
á aðventunni og á Þorláksmessu.
Jólaþorpið er miðpunktur þess
sem Hafnarfjörður hefur upp á
að bjóða á aðventunni og örugg-
lega margir sem hlakka til að
skoða það.

Stúdíó væri alger nauðsyn í draumahúsi Regínu Óskar.

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Saga litla mannsins
VIÐ TÆKIÐ Freyr Bjarnason fylgdist af miklum áhuga með heimildarmynd um blúsarann Honeyboy.

16.40 Helgarsportið 17.05 Leiðarljós 17.50
Táknmálsfréttir 18.00 Myndasafnið 18.01
Gurra grís (28:52) 18.06 Kóalabræður
(41:52) 18.17 Pósturinn Páll (11:13) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Fresh Prince of Bel Air (13:25) 13.25
Stealing Harvard 14.45 Osbournes 3 (1:10)
15.10 Derren Brown – Trick of the Mind
16.00 Barnatími Stöðvar 2 17.45 Bold and
the Beautiful 18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

22.25

KARNÍVAL 

▼

Drama

20.30

WIFE SWAP

▼

Raunveruleiki

22.00

THE CUT

▼

Raunveruleiki

21.00

SURVIVOR GUATEMALA

▼

Raunveruleiki

20.30

STRÁKARNIR Í CELTIC 

▼

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 (9:23) 
20.00 Strákarnir

20.30 Wife Swap (6:12) (Vistaskipti) Tvær
fjölskyldur koma við sögu í hverjum
þætti. Fyrstu dagana verður nýja kon-
an á heimilinu að gera allt eins og
gamla konan var vön að gera en síðan
snýst dæmið við. Þá verða eiginmað-
urinn og börnin að læra nýja siði og
meðtaka þær aðferðir sem nýja konan
innleiðir. 

21.15 You Are What You Eat (5:17) (Matar-
æði)

21.40 Six Feet Under (3:12) (Undir grænni
torfu)  Bönnuð börnum.

22.30 Most Haunted (10:20) (Reimleikar)
Bönnuð börnum. 

23.15 Afterlife (1:6) (B. börnum) 0.05 Oyen-
stikker (Dragonflies) (B. börnum) 1.55 The
Shrink Is In (B. börnum) 3.20 Fréttir og Ísland
í dag 4.25 Ísland í bítið 6.25 Tónlistarmynd-
bönd frá Popp TíVí 

23.20 Spaugstofan 23.45 Austfjarðatröllið
0.30 Kastljós 1.20 Dagskrárlok

18.30 Váboði (3:13) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.30 Átta einfaldar reglur (59:76) (8 Simple

Rules)
20.55 Listin mótar heiminn (4:5) (How Art

Made the World) 
22.00 Tíufréttir

22.25 Karníval (7:12) (Carnivale II) Banda-
rískur myndaflokkur. Ben Hawkins á
enn í baráttu við bróður Justin og
heldur för sinni áfram með farand-
sirkusflokknum þar sem undarlegt
fólk er saman komið. Atriði í þáttun-
um eru ekki við hæfi barna. Nánari
upplýsingar er að finna á vefslóðinni
http://www.hbo.com/carnivale/. 

23.30 Weeds (6:10) 0.05 Friends 4 (18:24) 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 The Cut (11:13) (I'm About To Get

Killed In The Middle Of The Hood)
20.00 Friends 4 (18:24) (Vinir) (The One With

Rachel's New Dress)
20.30 Fashion Television (3:34) 
21.00 Veggfóður Hönnunar- og lífsstílsþáttur.
22.00 The Cut (12:13) (Final Four On A Trash

Barge) 16 manns berjast um að ná
hylli Hilfiger í hinum ýmsu verkefnum
sem eru lögð fyrir hópinn, allt frá fata-
hönnun til markaðsmála. Það er allt
að vinna þar sem það er hægara sagt
en gert að komast inn í harðan heim
tískunnar.

22.45 David Letterman 

23.25 Jay Leno 0.10 Boston Legal (e) 1.00
Cheers – 8. þáttaröð (e) 1.25 Þak yfir höfuðið
(e) 1.35 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið (e) 
19.30 Allt í drasli (e) Það má með sanni

segja að Allt í drasli sé hreinasta
snilld!

20.00 The O.C. Það er Valentínusardagur og
Ryan reynir að sættast við Caleb svo
að hann geti eytt deginum með
Lindsey. 

21.00 Survivor Guatemala Í ár fer keppnin
fram í Gvatemala 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 

17.55 Cheers – 8. þáttaröð 18.20 Popppunkt-
ur (e) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 The E! True Hollywood Story 13.00 E! News Week-
end 14.00 101 Juiciest Hollywood Hookups 15.00 101
Juiciest Hollywood Hookups 16.00 101 Juiciest
Hollywood Hookups 17.00 101 Juiciest Hollywood
Hookups 18.00 It's Good To Be 18.30 The Soup UK
19.00 E! News Weekend 20.00 The E! True Hollywood
Story 21.00 101 Craziest TV Moments 22.00 Kill Reality
23.00 Wild On 0.00 E! News 0.30 The Soup UK 1.00 Kill
Reality

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

20.00 UEFA Champions League (Meistaradeild
Evrópu fréttaþáttur)

20.30 Strákarnir í Celtic Íslensku strákarnir í
Celtic, Kjartan Henry og Theódór
Elmar. Stákarnir hafa verið lykilmenn í
Celtic U19 og hafa slegið í gegn hjá
félaginu.

21.05 Maradona (Maradona documentary)
Hann er elskaður frá Búenos Aíres til
Napólí. Diego Armando Maradona var
besti knattspyrnumaður heims. 

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.

23.00 Noregur – Tékkland

17.50 Ameríski fótboltinn 

18.00 Að leikslokum (e)

19.00 Man. City – Aston Villa frá 31.10 Leikur
sem fór fram mánudagskvöldið 31.
október.

21.00 Að leikslokum (e) 
22.00 Middlesbrough – Man. Utd frá 29.10

Leikur sem fór fram laugardaginn 29.
október. 

0.00 Dagskrárlok

▼

▼

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Matt Hollywood í heimaldarmyndinni
DiG! frá árinu 2004.

,,In every spiritual tradition, you burn in hell for
pretending to be God and not being able to back
it up!“

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Heimildarmynd um hinn níræða blús-
ara Honeyboy var á dagskrá Ríkissjón-
varpsins í síðustu viku. Þetta er marg-
verðlaunuð mynd og þegar ég settist
fyrir framan skjáinn sá ég fljótt hvers
vegna.

Honeyboy sjálfur var nefnilega ekki
í aðalhlutverkinu heldur meira sú saga
sem hann hafði að segja, enda fæddur
snemma á síðustu öld. Honeyboy sagði
frá æskuárum sínum þegar fjölskylda
hans og hann sjálfur þurfti að vinna á
plantekrunum til að draga fram lífið.
Þar var plantekrueigandinn nokkurs
konar guð sem réð lífi þeirra í einu og
öllu. Leiðinlegt er að vita til þess
hversu illa var komið fram við þeldökkt
fólk á þessum tíma en Honeyboy átti

svar við því og ákvað að ein-
beita sér að tónlistinni í stað-
inn. Fékk hann miklu meiri
pening fyrir að spila úti á
götu heldur en að vinna á
plantekru eða í einhverri
verksmiðju.

Einnig vakti athygli mína
hvernig Honeyboy tvinnast
inn í sögu tónlistarinnar. Á
yngri árum sínum tók hann
þátt í þeirri blúsbyltingu sem
átti uppruna sinn í Bandaríkj-
unum, þó svo að hann sjálfur
hefði aldrei náð því að vera á meðal
þeirra stærstu í bransanum. Átti þessi
bylting eftir að hafa gríðarleg áhrif á
tónlistarmenn út um allan heim. Nöfn á

borð við Robert Johnson
og Muddy Waters böðuðu
sig í sviðsljósinu og áttu
það að sjálfsögðu alveg
skilið. Einhvern veginn
varð Honeyboy samt alltaf
útundan.

Þannig er þessi heim-
ildarmynd saga litla
mannsins sem lét drauma
sína rætast, þó svo að ekki
hafi margt gengið í fyrstu.
Núna er Honeyboy ennþá
að ferðast vítt og breitt um

heiminn og spilaði til að mynda hér á
landi á laugardaginn. Hann er sönnun
þess að dugnaðurinn og einlægnin get-
ur fleytt mönnum langar leiðir.

ENSKI BOLTINN

14. nóvember 2005  MÁNUDAGUR

6.00 Foyle's War 2 8.00 Get Over It 10.00
The Guru 12.00 Just Married 14.00 Get Over
It 16.00 The Guru 18.00 Just Married 20.00
Foyle's War 2 Bresk sakamálamynd. 22.00
Paycheck Hörkuspennandi framtíðarmynd.
0.00 American Outlaws (Stranglega bönnuð
börnum) 2.00 Rush Hour 2 (Bönnuð börn-
um) 4.00 Paycheck (Bönnuð 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 með Turbonegro 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 Bílaþátturinn e.
14.10 Hrafnaþing 15.10 Síðdegisþáttur
Fréttastöðvarinnar 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
Síðdegisþáttur Fréttastöðvarinnar 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

Hann er elskaður frá Búenos
Aíres til Napólí. Diego Armando
Maradona var besti knattspyrnu-
maður heims. Hann leiddi
Argentínumenn til sigurs á HM í
Mexíkó 1986 en átta árum síðar
var hann rekinn frá HM í Banda-
ríkjunum vegna ólöglegrar lyfja-
notkunar. Hér er fjallað um leið
hans á toppinn og líka hraða
niðurleið á botninn. Maradona
er enn í fréttunum en baráttu
hans við eiturlyfjafíkn ætlar
aldrei að ljúka.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Besti fótbolta-
ma›ur heims

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
11.30 Football: World Cup Germany 12.30 Football: World Cup Germany
14.00 Tennis: WTA Tour Championships Los Angeles 15.30 Football:
Football World Cup Season Playoff 16.30 Football: Football World Cup
Season News 16.45 Football: Football World Cup Season Journeys 17.00
Weightlifting: World Championship Doha 19.00 All sports: WATTS 19.30
Fight Sport: Fight Club 21.30 Football: Football World Cup Season Playoff
22.30 Football: Football World Cup Season News 22.45 Football: Football
World Cup Season Journeys 23.00 Motorsports: Motorsports Weekend
23.15 News: Eurosportnews Report 23.30 Olympic Games: Mission to
Torino 0.00 Rally: World Championship Australia

BBC PRIME
12.00 Are You Being Served? 12.30 Next of Kin 13.00 Ballykissangel
14.00 Teletubbies Everywhere 14.10 Bill and Ben 14.20 Yoho Ahoy 14.25
Monty the Dog 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 Accidents in Space
1.00 Building the Impossible 

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 When Expeditions Go Wrong 13.00 Insects from Hell 13.30 Insects
from Hell 14.00 Seconds From Disaster 15.00 Priestess Warrior 16.00
Skeleton Lake 17.00 When Expeditions Go Wrong 18.00 Megacities
19.00 Insects from Hell 19.30 Insects from Hell 20.00 Seconds From
Disaster 21.00 War of the Worlds – The Real Story 22.00 Katrina:
Unnatural Disaster 23.00 When Expeditions Go Wrong 0.00 War of the
Worlds – The Real Story 1.00 Katrina: Unnatural Disaster

ANIMAL PLANET 
12.00 Meerkat Manor 12.30 Monkey Business 13.00 Big Cat Diary 13.30
Predator's Prey 14.00 Animal Precinct 15.00 Animal Cops Detroit 16.00
Pet Rescue 16.30 Wildlife SOS 17.00 Amazing Animal Videos 17.30 Big
Cat Diary 18.00 Meerkat Manor 18.30 Monkey Business 19.00
Chimpanzee Diary 19.30 Predator's Prey 20.00 Wild South America 21.00
Miami Animal Police 22.00 Meerkat Manor 22.30 Monkey Business 23.00
K9 Boot Camp 0.00 Pet Rescue 0.30 Wildlife SOS 1.00 Wild South Amer-
ica

DISCOVERY
12.05 Journey to the Centre of the Earth 13.00 Rex Hunt Fishing
Adventures 13.30 Lake Escapes 14.00 Manapouri 15.00 Extreme
Machines 16.00 Scrapheap Challenge 17.00 Rides 18.00 American
Chopper 19.00 Mythbusters – Specials 20.00 Body Spectacular 21.00
Trauma 22.00 Body Works 23.00 Mythbusters – Specials 0.00 Forensic
Detectives 1.00 FBI Files 

MTV
12.00 Boiling Points 12.30 Just See Mtv 14.00 Pimp MY Ride 14.30 Wis-
hlist 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 – J-lo 22.00 Power Girls 22.30
The Real World Philadelphia 23.00 The Rock Chart 

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 22.30 Flipside 23.00 Top 5 23.30 Fabulous Life of
... 0.00 VH1 Hits

CLUB
11.50 Lofty Ideas 12.20 Innertainment 12.45 Come! See! Buy! 13.10
Crimes of Fashion 13.35 Arresting Design 14.00 Staying in Style 14.30
Weddings 15.00 Girls Behaving Badly 15.25 Other People's Houses
16.10 The Roseanne Show 17.00 Yoga Zone 17.25 The Method 17.50
Hollywood One on One 18.15 Weddings 18.40 Girls Behaving Badly
19.05 Matchmaker 19.30 Lofty Ideas 20.00 Arresting Design 20.25 The
Villa 21.15 Sextacy 22.10 Women Talk 22.35 Men on Women 23.00 Chea-
ters 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 The Powerpuff Girls 14.00 Pet Alien 14.30 Ed, Edd n
Eddy 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 Battle B-Daman 16.00
Sabrina, The Animated Series 16.30 Atomic Betty 17.00 Foster's Home
for Imaginary Friends 17.30 Looney Tunes 18.00 Duck Dodgers in the 24
1/2 Century 18.30 Charlie Brown Specials 19.00 What's New Scooby-
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 2.00
Spaced Out 

JETIX
11.50 Braceface 12.20 Jacob two-two 12.50 So Little Time 13.20
Goosebumps 13.50 Black Hole High 14.15 Spider-Man 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
11.30 Mac & Me 13.10 Jealousy 14.45 The Initiation of Sarah 16.20 Tale
of Ruby Rose 18.00 The Crook 20.00 Rikky and Pete 21.45 Jinxed! 23.25
The Fantasticks 0.50 Vietnam Texas 

TCM
20.00 Objective, Burma! 22.20 Operation Crossbow 0.15 Somewhere I'll
Find You 2.05 Kind Lady 3.25 Julie

HALLMARK
12.00 Mr. Rock 'n' Roll: The Alan Freed Story 13.45 Ordinary Miracles
15.30 Dinotopia 17.00 Touched by an Angel 18.00 Magic of Ordinary Days
19.30 Taking Liberty 19.45 Taking Liberty 21.30 Trust 22.30 Lonesome
Dove: The Series 23.15 Taking Liberty 0.45 Henry VIII 

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 Ready Steady Cook 17.00 Food So-
urce New Zealand 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 Delia's Winter Collection 20.30 Worrall Thompson 21.00 The Naked
Chef 21.30 Cupid's Dinner 22.00 Ching's Kitchen 22.30 Ready Steady
Cook

SV1
13.15 Sportspegeln 14.00 Stopptid 14.05 Agenda Europa 15.00 Rapport
15.10 Gomorron Sverige 16.00 Konsumentmakt 16.25 Framtid i sikte?
16.30 Krokodill 17.00 BoliBompa 17.01 Björnes Magasin 17.30 Lilla sport-
spegeln 18.00 Trackslistan 18.30 Rapport 19.00 God morgon alla barn
20.00 Plus 20.30 Sverige! 21.00 Gourmetklubben 22.05 Rapport 22.15
Kulturnyheterna 22.25 Popcorn 22.55 Kommissarie Lynley 0.25 Sändning
från SVT24 

Maradona

MÁNUDAGUR  14. nóvember 2005  

12.00 Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp 12.20 Há-
degisfréttir 13.00 Vítt og breitt 14.00 Fréttir 14.03
Útvarpssagan 14.43 Miðdegistónar 15.03 Nær-
mynd um nónbil 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

Maradona hefur átt
skrautlega ævi

Sýn kl. 21.05








