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REMAX Alpha kynnir fallega 
útsýnisíbúð við Laufbrekku í Kópavogi. 

Íbúðin, sem er 108 fermetrar á annarri hæð 
í tvíbýli, er mikið endurnýjuð. Eldhúsinn-
réttingin er nýleg með vönduðum tækjum, 
granítplötu og flísalögðu gólfi. Úr eldhúsinu 
er hægt að ganga út á litlar svalir sem snúa 
til austurs. Stofan og eldhúsið eru í einu 
opnu rými með frábæru útsýni til norðurs 
yfir Fossvoginn. Stofan er með gegnheilu 
parketi og góðum suðursvölum þar sem 
einnig eru dyr inn í svefnherbergi.

Baðherbergið er flísalagt með nuddbað-
kari og handklæðaofni. Svefnherbergin 
eru þrjú. Þar af er eitt notað sem fataher-
bergi í dag. Ljóst plastparket er á svefnher-
bergjum. 

Bílskúrinn er 44 fermetrar og er innrétt-
aður sem íbúð og gefur góða tekjumögu-
leika. Hluti af bílskúrnum er stúkaður af 
sem geymslurými en auðvelt er að opna bíl-
skúrinn og gera hann aftur upprunalegan. 
Fyrir framan bílskúrinn er upphitað bíla-
plan. Á jarðhæð er sameiginlegt þvottahús 
og geymslurými. Fyrir um tólf árum var 
þakið lagfært og húsið málað. Í dag er verið 
að yfirfara og lagfæra skólplagnir. 

Allar upplýsingar veitir fasteignasalan 
REMAX Alpha í síma 897 1533.

Falleg útsýnisíbúð

Landmark leiðir þig heim!

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

Við erum Landmark*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

Bergur  
Steingrímsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 6751

Sveinn  
Eyland

Löggiltur fasteignasali
Sími 690 0820

Þórarinn  
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg  
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert  
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur  
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

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

Elín Viðarsdóttir
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsd.
Sölufulltrúi

audur@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá!

Öldugata 50, 101 Rvk. 2. hæð
Opið hús, miðvikud. 8. ágúst kl. 17:00 - 17:30.

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Glæsileg 121,2 m2 3ja her-
bergja endaíbúð á efstu hæð 
í 4ra hæða lyftuhúsi fyrir 50 
ára og eldri, með geymslu 
og bílastæði í bílakjallara við 
Klapparhlíð 1 í Mosfellsbæ. 
V. 39,9 m.

Klapparhlíð 1, íbúð 405 - 270 Mosfellsbær 

Laugaból 2 – 270 Mosfellsdalur  

Hraunbrún 22 – 220 Hafnarfjörður 
Fallegt og mikið endur-
nýjað 159,2 m2 einbýlishús á 
tveimur hæðum auk kjallara 
við Hraunbrún 22 í Hafnarfirði. 
Eignin er laus til afhendingar 
strax. Glæsilegur garður með 
timburverönd og heitum potti. 
Frábær staðsetning í hrauninu 
í botnlanga. V. 38,9 m.

Háholt 4A – 270 Mosfellsbær 
Vorum að fá í sölu fjórar 
fallegar  91,8 og 94,9 m2, 
3ja herbergja íbúðir með sér 
inngangi á 2. og 3ju. hæð í 
þriggja hæða fjölbýlishúsi við 
Háholt 4A í miðbæ Mosfells-
bæjar. Íbúðirnar afhendist 
fullbúnar með innréttingum 
en án gólfefna í stofu og her-
bergjum, flísar eru á baðher-
bergi, þvottahúsi og í forstofu. 
V. 22,0 – 23,0 m.

Hlynsalir 3 - 201 Kópavogur  
Mjög rúmgóð og falleg 116,9 
m2, 4ra herbergja endaíbúð 
á þriðju hæð í fjögurra hæða 
lyftuhúsi, ásamt bílastæði í 
bílakjallara við Hlynsali 3 í 
Kópavogi. Mjög fallegt útsýni. 
Eignin er laus til afhendingar 
við kaupsamning. V. 28,8 m.

 
Breiðvangur 11 – 220 Hafnafjörður 
Björt og vel skipulögð 123,8 m2, 4ra herbergja 
íbúð á 1. hæð við Breiðvang 11 í Hafnarfirði. 
Eignin er laus til afhendingar strax. V. 22,8 m.

 
Hraunbær 60 – 110 Reykjavík 
Góð 91,1 m2, 3ja herbergja íbúð á 1. hæð við 
Hraunbæ 60 í Reykjavík. Eignin er laus til afhend-
ingar strax. Eignin skiptist í tvö svefnherbergi, gang, 
baðherbergi, eldhús og stofu. Íbúðinni fylgir 7,9 m2 
herbergi og 4,8 m2 sérgeymsla í kjallara. V. 18,5

 
Klettsflöt - Húsafelli  
22,2 fm  sumarhús + ca. 8 fm svefnloft (ekki 
skráð), heitt vatn, rafmagn, heitur pottur og 
sólpallur með skjólveggjum. Húsið var allt tekið í 
gegn að innan vorið 2007 og getur allt innbú fylgt. 
Sundlaugin, golfvöllurinn og verslunin í mjög 
stuttu göngufæri. V. 6,9 m.

 
Þverholt 5 - 270 Mosfellsbær  
Rúmgóð og björt 99,6 m2, 3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð í 4 hæða fjölbýli við Þverholt 5 í Mos-
fellsbæ. Húsið er í miðbæ Mosfellsbæjar og því 
stutt í alla þjónustu. V. 21,9 m.

 
Stórikriki 2, íbúð 101 - 270 Mosfellsbær 
Nýleg og glæsileg 118,2 m2 4ra herbergja 
endaíbúð á fyrstu hæð í 3ja hæða lyftuhúsi með 
bílastæði í bílakjallara við Stórakrika 2 í Mos-
fellsbæ. V. 29,9 m.

 
Lónsbraut 6 – 220 Hafnafjörður 
388,3 m2 atvinnuhúsnæði, endabil, við Lónsbraut 
6 í Hafnarfirði. Eignin er laus til afhendingar strax. 
Um er að ræða 3 samliggjandi bil, sem hægt væri 
að skipta upp í þrjú. V. 34,9 m.

Garðyrkjubýlið Laugaból, lögbýli í Mosfellsdal. Um er ræða garðyrkjustöð með 215,1 einbýlishús, 55,8 m2 
bílskúr ásamt 6 gróðurhúsum, samtals ca. 2.100 m2, á 23.420 m2 skógivaxinni eignarlóð. Jörðin stendur 
við Reykjahlíðarafleggjara í Mosfellsdal. Mikill trjágróður er á jörðinni.  Hér er einstakt tækifæri fyrir aðila 
að eignast falleg jörð í Mosfellsdal. V. 120 m.

Mjög fallegt og mikið endur-
nýjað 223,7 m2 einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr 
við Lágholt 21 í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í forstofu, þrjú 
svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, gestasalerni, 
geymslu, eldhús, stofu, 
borðstofu og sjónvarpsstofu. 
Bílskúrinn er 30,4 m2.  
V. 49,5 m.

Lágholt 21 - 270 Mosfellsbær

Save the Children á Íslandi



ÓÐINSGÖTU 4
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Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SÉRBÝLI

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

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

Hverafold
275,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 24,2 fm. innbyggðum bílskúr í rólegu og 
barnvænu hverfi. Aðalhæðin skiptist m.a. í bjarta stofu og borðstofu með mikilli lofthæð
og útsýni. Eldhús með sérhannaðri innréttingu. 4 góð svefnherbergi og baðherbergi sem er 
nýlega endurnýjað. Auk þess 3ja herb. íbúð með sérinngangi á neðri hæð.  Garður til suðurs
í góðri rækt. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.

Tjaldanes – Garðabæ
Mikið endurnýjað 256,2 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum tvöföldum bílskúr 
á sunnanverðu Arnarnesi. Stórt hol/arinstofa með útgangi á verönd til suðurs. Stórar sam-
liggjandi bjartar stofur. Eldhús með vönduðum hvítum innréttingum. Hjónaherbergi með
fataherbergi innaf, forstofuherbergi og tvö barnaherbergi.  Húsið hefur verið mikið endur-rr
nýjað að utan sl. ár. Stór eignarlóð sem snýr til suðurs.Verð tilboð  

FLATIR-GARÐABÆ.   
EINBÝLISHÚS TIL LEIGU

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

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

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Móaflöt-Garðabæ

nýlega stækkað og nánast algjörlega endurnýjað hið innra. Nýtt eldhús með vönduðum
tækjum, bæði baðherbergi endurnýjuð, öll gólfefni og settur gólfhiti í húsið o.fl. Fjögur svefn-
herbergi. Ræktuð lóð og vísar til suðurs með útsýni út í hraunið. Verð 66,9 millj.RR

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

Hamraberg.
Mikið endurnðýjað 128,2 fm. parhús á tveimur hæðum með góðum afgirtum garði í rólegu
og barnvænu hverfi í efra Breiðholti. Búið er að endurnýja eldhús og baðherbergi.  Þrjú her-rr
bergi. Baðherbergi með hornbaðkari og sturtuklefa.  Gólfhiti í allri neðri hæðinni.
Garður með góðum veröndum.Verð 37,3 millj.

Unnarbraut - Seltjarnarnesi
320,2 fm. heil húseign með tveimur íbúðum á sunnanverðu Seltjarnarnesi. Eignin skiptist í 
160,0 fm. 5 herbergja efri sérhæð ásamt 37,8 fm. geymslu á jarðhæð og 39,0 fm. bílskúr. Á 
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neðri hæð er 83,3 fm. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi.  Frá efri hæð er frábært útsýni til
suðurs og vesturs. Vel staðsett eign sem býður upp á mikla möguleika. Verð 67,0 millj.

Kringlan – endaraðhús
Fallegt og vel skipulagt 174,9 fm. endaraðhús auk 24,8 fm. bílskúrs við Kringluna. Stórar 
samligjgjandi stofur með arni, rúmgott eldhús með miklum innréttingum og stórri eyju,
sjónvarpsstofa/herbergi með útgangi á svalir til vesturs og  3 rúmgóð herbergi auk fataherb./
vinnuherb. Innaf hjónaherbergi. Afgirt og skjólgóð lóð með stórri verönd.
Hús að utan nýmálað.   Verð 58,9 millj. 

4 - 6 HERB.

Straumsalir-
Kópavogi. 5 
herbergja með 
4 svefnherb.
Mjög falleg 129,8 fm. 5 
herbergja íbúð á 3. hæð 
í 5 íbúða húsi. Fjögur 
svefnherbergi. Björt stofa 
og borðstofa með útgangi 
á um 12 fm. svalir til 
suðvesturs. Opið eldhús 
með fallegum innrétt-
ingum úr mahony. Frá 
íbúðinni nýtur stórkostlegs 
útsýnis að Reykjanesi, til 
Snæfellsjökuls og víðar. 
Stutt í skóla, sundlaug og 
íþróttasvæði. Hús nýlega
málað að utan.i Verð 
37,9 millj.

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

Sogavegur- efri sérhæð
Glæsileg 122,9 fm. 3ja - 4ra herbergja efri sérhæð í nýlegu húsi auk 24,5 fm. bílskúrs. Íbúðin
er afar vönduð  í alla staði. Sérsmíðaðar innréttingar. Eikarparket og flísar á gólfum. Extra
háar innihurðir úr eik. Rúmgóðar stofur með gólfsíðum gluggum. Tvö baðherbergi. Útgangur 
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úr hjónaherbergi  á þaksvalir ofan á bílskúr. Gólfhiti. Hús að utan fullfrágengið og lóð 
frágengin að langmestu leyti. Verð 49,0 millj.

Strandvegur- 
Sjálandi 
Garðabæ. 
Glæsileg 4ra 
herbergja íbúð

4ra herbergja íbúð á efstu
hæð með mikilli lofthæð
í vönduðu litlu álklæddu
fjölbýlishúsi. Stórar 
stofur með 4,5 metra
lofthæð og gólfsíðum
gluggum. Flísalagðar 
svalir.  Opið eldhús við
stofu með eyju.  Þrjú
rúmgóð herbergi, öll með
fataskápum.  Sér stæði í 
bílageymslu.
Verð 36,9 millj.

Drápuhlíð – 4ra herbergja
Falleg og vel skipulögð 73,6 fm. 4ra herbergja risíbúð, lítið undir súð. Rúmgott eldhús. Tvö
herbergi. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Rúmgóðar samliggjandi stofur. Auðvelt að breyta 
annarri stofunni í svefnherbergi. Geymsluris yfir íbúðinni.Raflagnir og tafla fyrir íbúðina eru
nýleg. Laus til afhendingar fljótlega. Verð 26,9 millj.

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

Fjörugrandi.
Fallegt 296,8 fm. raðhús sem er kjallari, tværi hæðir og ris í vesturbæ Reykjavíkur. Eignin var 
nánast endurnýjuð á árunum 2005 og 2006 m.a. sérsmíðaðar innréttingar, gólfefni og allar 
hurðir. Allar pípulagir, rafmagn og öll lýsing endurhönnuð. Arinn í stofu.  Fimm herbergi.
Aukin lofthæð í hjónaherbergi og sér baðherbergi þar innaf. Húsið er stærra sem nemur 
risinu. Lóð með timburverönd til suðurs. Verð 73,5 millj.

FLATIR-GARÐABÆ.   
EINBÝLISHÚS TIL LEIGU

Byggðarendi.
Fallegt 270,6 fm. einbýlishús með aukaíbúð við Byggðarenda. Húsið er mikið endurnýjað. FFLALATIR-GTIR-GAA AARÐRÐABÆABÆ.Aðalíbúðin skiptist m.a. í eldhús með eyju og vandaðri sérsmíðaðri innréttingu, stofu ogFFLAATIR GTIR GAA ARÐRÐABÆABÆ.  
borðstofu með útgengi í garð, hjónaherbergi með fataherbergi innaf, tvö barnaherbergi og

EIEINBÝLNBÝLIISHÚSSHÚS TITILL LELEIIGUGUflísalagt baðherbergi.  Hiti í gólfum að hluta. Innfelld lýsing á erfi hæð. Sér íbúð á neðri hæð. EIEINBÝLNBÝLIISHÚSSHÚS TITILL LELEIIGUGUGlæsilegur og sólríkur garður til suðvesturs. EIEINBÝLNBÝLIISHSHStór verönd úr harðviði og heitur pottur. ÚSÚS TI TILL LELEIIGUGU
Verð 85,0 millj.



ATVINNUHÚSNÆÐI

SUMARBÚSTAÐIR

STRIKIÐ 2-10 SJÁLANDI- GARÐABÆ
3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST

 MEÐ YFIRBYGGÐUM SUÐURSVÖLUM OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

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

VANTAR Í EFTIRFARANDI PÓSTNÚMERUM

• 101 -  ÓSKUM EFTIR 2JA,3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
• 101- ÓSKUM EFTIR  EINBÝLISHÚSUM OG SÉRHÆÐUM

• 105- ÓSKUM EFTIR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
• 105 – ÓSKUM EFTIR SÉRHÆÐUM

• 107 – ÓSKUM EFTIR 2JA, 3JA OG 4RA HERBERGJA ÍBÚÐUM
• 107- ÓSKUM EFTIR EINBÝLISHÚSUM OG SÉRHÆÐUM

• 210- ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA

ÓSKUM EFTIR ÚTSÝNISÍBÚÐ  Í REYKJAVÍK, NEÐAN ELLIÐAÁA.
VERÐ ALLT AÐ KR. 50 MILLJÓNUM.

SJÁLAND – GARÐABÆ
ÓSKUM EFTIR 2JA – 3JA HERBERGJA IBÚÐ Í LYFTUHÚSI Í SJÁLANDI 

MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA.

EIGNIR ÓSKAST

3JA HERB.

Hátún- 4ra her-
bergja íbúð.
Góð 89,3 fm. 4ra herbergja 
íbúð  með útsýni til þriggja 
átta í góðu lyftuhúsi.
Íbúðin skiptist í eldhús, 
alrými/borðstofu, stofu 
með útgengi á svalir til 
austurs, þrjú herbergi og 
baðherbergi. Aðkoma góð 
og garður í rækt. 
Verð 22,6 millj. 

Kríuhólar- 4ra herbergja ásamt bílskúr .
116,1 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð auk 25,9 fm. frístandandi bílskúrs. Eldhús 
opið að hluta. Rúmgott hjónaherbergi og tvö barnaherbergi.  Svalir til austurs.
Lóð í rækt og góð aðstaða fyrir börn. Verð 24,7 millj. 

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

Mánatún.
Góð 102,7 fm. íbúð á 
6. hæð, efstu, í þessum
eftirsóttu fjölbýlum. Stofa
og borðstofa með útgengi
úr stofu á flísalagðar svalir 
til suðurs. Tvö svefnher-rr
bergi. Eldhús með fallegri
viðarinnréttingu . Bað-
herbergi, flísalagt og með
sturtuklefa. Íbúðinni fylgir 
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vel staðsett sér bílastæði
í lokuðu bílskýli. Útsýnis
nýtur til suðvestusrs. Verð
36,5 millj.

Flyðrugrandi.
67,8 fm. íbúð  á 3. hæð í góðu fjölbýli í vesturbænum.  Góð parketlögð stofa. Eld-
hús opið að hluta. Tvö svefnherbergi. Útgengi á svalir til norðurs úr hjónaherbergi.  
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Þvottahús sameiginlegt á stigagangi. Lóð í rækt með leiktækjum.Verð 19,7 millj. 

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

2JA HERB.

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

Heiðargerði.
Góð 77,7 fm. íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi með góðum garði á rólegum og 
barnvænum stað. Nýleg ljós innrétting í eldhúsi.  Tvö herbergi. Parketlögð stofa. 
Aðkoma góð og garður í rækt.  Verð 18,6 millj.

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

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

Þórðarsveigur.
Falleg 59,0 fm. íbúð á 1. hæð með svölum til vesturs auk sér 15,9 fm. geymslu í 
kjallara. Fallegar eikarinnréttingar í eldhúsi. Stofa með útgangi á svalir. Rúmgott 
svefnherbergi með góðu skápaplássi. Baðherbergi, flísalagt í gólf og veggi. Þvot-
taherbergi innan íbúðar. Laus til afhendingar fljótlega .

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

Reykjavíkurvegur - 
Hafnarfirði
46,6 fm. íbúð á 3. hæð við
Reykjavíkurveg í Hafnarfirði.
Íbúðin skiptist í alrými sem
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samanstendur af anddyri, stofu,
opnu eldhúsi og borðkrók. Eitt
svefnherbergi og baðherbergi
með þvottaaðstöðu. Geymsla á
stigagangi. Verð 11,8 millj.  

Garðatorg – Garðabæ. 
Til leigu eða sölu.
Til sölu eða leigu þrjú góð verslunar-rr
pláss við Garðatorg. Um er að ræða
verslunarpláss sem eru 69,3 fm.,
113,9 fm. og 166,6 fm. Tvö þeirra eru 
laus til afhendingar strax. Eitt þeirra 
er í útleigu. Nánari upplýsingar veittar 
á skrifstofu.

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

Sumarhús – Svínadal
Glæsilegt 84,2 fm. sumarhús við
Neðstaás í landi Kambhólslands,
Svínadal. Húsið skiptist í gang, stofu
og eldhús í opnu rými með góðri
lofthæð ,  þrjú svefnherbergi, bað-
herbergi með sturtu- og gufuklefa,
þvottaaðstöðu auk rúmgóðs svefn-
lofts með geymslurými.  12 fm. gesta-
hús á lóð.  Lóðin er leigulóð 4.500
fm. að stærð, gróin og kjarri vaxin.
Viðarverönd um 270 fm. umlykur 
bústaðinn. Heitur pottur á verönd.

Þorláksgeisli.

þvottaherbergi innan íbúðar og sér stæði í bílageymslu. Stór stofa með útgangi
á svalir til suðvesturs með glerlokun og viðargólfi. Rúmgott  hjónaherbergi með
útgangi á flísalagðar svalir til suðausturs. Sameign og hús að utan í góðu ástandi. 
Verð 27,9 millj.  

Asparhvarf -  
Kópavogi
Afar glæsilegt og vandað 243,1 fm. parhús
á tveimur hæðum með innbyggðum 34,6
fm. bílskúr á frábærum útsýnisstað við Ell-
iðavatn. Húsið er innréttað á afar vandaðan
og smekklegan máta. Instabus rafkerfi er 
í húsinu. Innihurðir eru allar extra háar. 
Innréttingar eru sérsmíðaðar, hvítar og úr 
bæsaðri eik. Gólfefni eru hvíttaður askur 
og flísar. Þrjú svefnherbergi. Auðvel t er 
að innrétta eitt stórt svefnherbergi í viðbót
í stað sjónvarpsstofu á neðri hæð. Lóðin
er með miklum hellulögðum veröndum. 
Falleg lýsing utan á húsinu og á lóð. 
Verð 73,9 millj.ASPARHVARF

Ránargata – gistiheimili
Fullbúið 263,1  fm. gistiheimili í mið-
bænum sem samanstendur af sjö 
íbúðarherbergjum og tveimur stúdíó-
íbúðum. Gistiheimilið er í rekstri með 
öllum leyfum. Allt innbú til rekstrar, 
heimasíða, viðskiptavild o.fl. Eignin hefur 
verið í dagleigu frá maí til september, en 
í langtímaleigu yfir vetrarmánuðina. 

Frábært atvinnutækifæri. 
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.



 Fróðaþing - nýlegt vandað hús

Vandað og vel staðsett 360m fm einbýli innst í botnlangagötu með fallegu 
útsýni yfir Elliðavatn. Húsið er teiknað af Baldri Svavarssyni arkitekt og Rut 
Káradóttir hannaði allar innréttingar sem voru sérsmíðaðar. Húsið var byggt af 
TVT verktökum árið 2008. V. 130 m. 1738 

 Hrísholt - glæsilegt útsýni

Glæsilegt einbýlishús á einum fallegasta útsýnisstað í Garðabæ í næsta nágrenni 
við gólfvöll Garðabæjar. Eignin skiptist m.a. í forstofu, forstofuherbergi, snyrtingu, 
eldhús, baðherbergi, stofu, borðstofu, arinstofu, fjögur herbergi, geymslur o.fl. 
Einstakt útsýni er frá stofunni í átt til suðurs, vesturs, Reykjaness, Bessastaða, 
Snæfellsjökuls og Esjunnar. V. 87 m. 1795 

 Hólar við Esjurætur við Mógilsá

Einbýlishús í skógivöxnu landi við Mógilsá. Húsið er 129,8 fm (auk sólstofu) og 
stendur á um 5.000 fm leigulóð. Við húsið er 40 fm nýlegur bílskúr. Húsið er í góðu 
ástandi. Falleg heimreið er að húsinu og gott bílaplan. Grasflöt er við húsið en að 
öðru leyti er landið skógi vaxið og hallar til suðurs. Útsýni er fallegt. Húsið skiptist í 
forstofu, tvær vinkil stofur, sólstofu, eldhús, bókaherbergi, baðherbergi, þvottahús og 
svefngang. Innaf svefnganginum eru tvö rúmgóð svefnherbergi en innaf öðru þeirra 
(hjónaherbergi) er fataherbergi og sér baðherbergi. V. 59 m. 1599 

 Árland - glæsileg eign

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

 Stuðlasel - með tvöf. bílskúr

Vel skipulagt 205,7 fm einbýlishús á einni hæð með tvöföldum bílskúr. Stór og 
gróin lóð kringum húsið, flísalögð verönd og steypt bílaplan fyrir framan húsið. 
Hjónaherbergi og fjögur barnaherbergi. V. 46 m. 1771 

 Kleifarsel - Barnvænt umhverfi.

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

 Vættaborgir - glæsileg eign

Einstaklega vandað einbýlishús á góðum útsýnisstað við Vættaborgir í Grafarvogi. 
Um 100 fm harðviðarverönd með sjávarútsýni og stórt hellulagt bílaplan er 
við húsið. Ekkert hefur verið til sparað. Vandaðar innréttingar, tæki, gólfefni og 
loftaklæðning. Sérstaklega mikil lofthæð í stofu (ca 7 metrar) og bílskúr.  
V. 66,9 m. 1410 

 Hrísrimi 22 - glæsilegt parhús

Glæsilegt og einstaklega vandað 185 fm parhús á tveimur hæðum við Hrísrima 
í Reykjavík. Falleg lóð með timburverönd baka til og stóru steyptu bílaplani að 
framanverðu. Aukin lofthæð er á efri hæð að hluta og stórar suður svalir frá 
hjónaherbergi. Gott og vandað fjölskylduhús þar sem stutt er í skóla og alla 
helstu þjónustu. V. 47 m. 1552 

 Kjalarland 22 - mikið endurnýjað

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

 Heiðarhjalli - glæsileg efri sérhæð - laus strax. 

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

 Skúlaskeið - öll uppgerð

Einstaklega falleg og algjörlega uppgerð 4ra herbergja 85,2 fm íbúð gengt 
skemmtigarðinum Hellisgerði. Íbúðin var öll endurnýjuð árið 2009 og var m.a. 
skipt um allar innréttingar, lagnir, rafmagn, gler, skólplagnir, gólfefni og margt 
fleira. Glæsileg uppgerð íbúð í miðbæ Hafnarfjarðar. V. 22,0 m. 1850 

 Kóngsbakki - sér lóð.

Mjög góð og vel skipulögð 4ra herbergja 96,4 fm íbúð á jarðhæð. Húsið er 
nýlega málað og viðgert og sameign snyrtileg og góð. Þrjú barnaherbergi og 
hjónaherbergi, þvottahús inn af eldhúsi og frá stofu er gengið út á sér lóð með 
verönd V. 18,9 m. 1822 

 Neðstaleiti - stór með stæði í bílageymslu

Vel skipulögð og góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð, ásamt stæði í bílageymslu, 
mjög miðsvæðis í Reykjavík. Tvennar svalir til norðurs og suðurs. Íbúðin skiptist í 
forstofu, hol, stóra stofu, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi og tvö barnaher-
bergi, þvottahús innan íbúðar. V. 38 m. 1317 

 Laufvangur 3 - laus strax

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

 Maríubaugur - efsta hæð

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



 Eiðistorg - gott útsýni

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

Víkurás - stórglæsileg íbúð

Einstaklega falleg og sjarmerandi 2ja herbergja 57,6 fm íbúð á 4. hæð í nývið-
gerðu húsi. Íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. Sameign er sérlega snyrtileg, 
bæði að innan og utan ásamt lóð. Húsið var töluvert yfirfarið árið 2011 og voru 
m.a. gluggar og hús málað og skipt um glugga og gler eftir þörfum í íbúðum. 
Gott áhvílandi lán. V. 16,9 m. 1852

 Hvassaleiti 16 - endurnýjuð

Mjög góð og töluvert endurnýjuð ca 100 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2. hæð. 
Íbúðin er í mjög góðu standi og skiptist í hol, tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús og tvær samliggjandi stofur. Í kjallara er sér geymsla og sameiginlegt 
þvottahús. V. 23,9 m. 1717 

 Flúðasel - mikið endurnýjuð

Mjög góð og mikið endurnýjuð 4ra herbergja 98 fm íbúð á 1.hæð við Flúðasel 
í Reykjavík. Íbúðin er á jarðhæð til suðurs yfir bílakjallara. Sér stæði fylgir í 
lokuðum bílakjallara. V. 21,9 m. 1716 

 Vatnsstígur - glæsileg íbúð á 7. hæð

Ný og glæsileg og fullbúin 132,6 fm íbúð á 7. hæð í skuggahverfinu í Reykjavík. 
Íbúðin er við Vatnsstíg 14. Glæsilegt útsýni bæði til suðurs, austurs og norðurs. 
Arinn í stofu. Innréttingar og tæki eru sérstaklega vönduð. Íbúðin er öll hin 
glæsilegasta og útsýni einstakt. Stæði í bílageymslu fylgir. V. 67,5 m. 1541 

 Veghús - glæsilegt útsýni

Falleg og rúmgóð 136 fm íbúð á tveimur hæðum ásamt 20,1 fm bílskúr, samtals 
156,1 fm - mikið útsýni. Íbúðin skiptist í 4 svefnherbergi, 2 stofur, 2 baðherbergi, 
þvottahús og eldhús. Sameign er snyrtileg og húsið virðist í góðu viðhaldi.  
V. 30,9 m. 1414 

 Ljósheimar 8 - glæsileg endaíbúð

Glæsileg 4ra herbergja 99,7 fm endaíbúð á 3. hæð í góðu mikið viðgerðu og 
vinsælu lyftuhúsi. Íbúðin er töluvert endurnýjuð, m.a. baðherbergi, innihurðar 
og fl. Vestursvalir. Mjög góð sameign. Húsið er í mjög góðu standi að utan sem 
innan og hefur hlotið reglubundið og gott viðhald. Lóðin er sérstaklega snyrtileg, 
hellulögð með lýsingu. Húsvörður í húsinu. V. 24,9 m. 1329 

 Hallveigarstígur - uppgerð með aukaíbúð

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

 Hæðargarður - laus strax

3ja herbergja 85,8 vönduð íbúð á jarðhæð í suðvesturhorni hússins. Gegnheilt 
parket er á íbúðinni. Sér verönd til suðurs er út af stofunni. V. 29 m. 1813 

 Suðurhlíð - glæsileg - mikið útsýni

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

 Fífurimi - laus strax. 

Falleg 3ja herbergja íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi 86,6 fm að stærð. Parket, sér-
geymsla innan íbúðarinnar. Suðvestursvalir. Laus strax V. 18,9 m. 1765 

 Berjarimi - sérverönd

Falleg og vel umgengin 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð með sér timbur-
verönd til vesturs við Berjarima. Góðar innréttingar. Fallegt baðherbergi. Stæði í 
bílageymslu. V. 21,9 m. 1553 

 Norðurbakki 11 og 13 - glæsilegar fullbúnar íbúðir

Glæsilegar íbúðir með sjávarsýn. Norðurbakki 11 og 13 eru lyftuhús á mjög 
góðum útsýnisstað við höfnina í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru til afhendingar strax, 
fullbúnar með vönduðum innréttingum og með öllum gólfefnum. Stæði í bíla-
geymslu fylgir öllum íbúðum. V. 25,9 m. - 35,5 m. 1303 

 Laugavegur 40 - nýleg íbúð

Glæsileg 2ja herbergja 70,3 fm íbúð á 3.hæð í vönduðu nýlegu (byggt 2004) 
lyftuhúsi í miðbænum. Vandaðar innréttingar og tvennar svalir. Heitur pottur á 
suðursvölum. Laus strax. V. 26,5 m. 1664 

 Fálkagata - endurnýjuð

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

 Austurbrún - glæsilegt útsýni

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

 Vatnsendahlíð - Skorradalur

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

 Suðurlandsbraut - skrifstofuhúsnæði

Glæsilegt 312,7 fm skrifstofuhúsnæði á 3. hæð sem skiptist í fjögur skrifstofuher-
bergi, fundarsal, gang, tvö alrými, geymslur, snyrtingar og tvær kaffistofur. Hús-
næðið er einstaklega vandað með niðurteknum loftum og innbyggðri lýsingu, 
stórar innihurðir sem ná upp í loft. Sandblásið gler frá skrifstofum fram á gang. 
Steinateppi er að mestu á gólfi en auk þess parket og flísar. V. 45,9 m. 1849
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Stærri eignir

Bæjargil - endaraðhús

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

Viðarrimi - einbýli á frábæru verði.

Höfum í sölu 152,3 fm einbýlishús við Viðarrima í 
Grafarvogi. Hús skemmtilega skipulagt, og með inn-
byggðum bílskúr og góðum garði. Hús í góðu ástandi að 
utan en þarfnast smá lagfæringar að innan. Verð 39,9 
milj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Glæsil. einbýli með 80 fm bílskúr á 
Kjalarnesi.

Nýkomið í einkasölu 125 fm vandað einbýli ásamt 80 fm 
bílskúr á 3,100 fm lóð á frábærum útsýnisstað.  
3 svefnherb. Parket. Vandaðar innréttingar. Timbur-
verönd í suður. Einstök staðsetning. Hægt að byggja 
meira á lóðinni, t.d. hesthús. Einstaklega vel frágengin 
eign. Verð 41.5 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Háalind - parhús á einni hæð.

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

Fannafold -parhús á einni hæð.

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

Hæðir

Falleg sérhæð með bílskúr við Hjallaveg

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

Skúlaskeið - Öll endurnýjuð.

Mjög góð ca 90 fm. neðri hæð í mjög vel staðsettu húsi. 
Íbúð er öll endurnýjuð.Gott áhv. lán. V. 22m. Nánari 
uppl. Ellert 893-4477

4ra herbergja.

NÝTT. Lautasmári - Góð íb. á fráb. stað. Yfir-
taka+lítil útborgun. 

Nýkomin 98 fm 4ra herb. íb. á 2.hæð í góðu nýlega 
máluðu fjölb. Parket, góðar innr., góðar suður svalir og 
þvottaherb. í íb. Áhv. Íbúðalánasjóður 25,3 m. Verð 26,9 
m. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

3ja herbergja

Hofteigur - góð íb. Lítil útborgun.

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

Lundur - glæsieign á 8 hæð, fráb. útsýni. 

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

Álfheimar. laus fljótlega.

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

2ja herbergja.

Vesturberg - yfirtaka + sölulaun. 

Mjög góð 64 fm útsýnisíbúð á 6.hæð í góðu lyftuhúsi. 
Nýl. eldhús,parket, skápar og fl. Góðar vestur svalir m. 
glæsilegu útsýni yfir Borgina, Snæf.nes, Reykjanes og 
víða. Áhv. 14,1 m. Íbúðarlán Ísl.banki. Verð 14,9 m. 

Hamrahlíð - Sérbýli

Glæsileg eign teiknuð af Kjartani Sveinssyni. Eignin er rúmlega 300 fm að stærð og er á þremur hæðum ásamt 
bílskúr, endurnýjuð að innan sem utan. Aðalíbúð er á tveimur hæðum og með nýlegum innréttingum og 
gólfefni, útgengt á svalir frá stofu og fjögur svefnherb á efri hæð. Í kjallara er þriggja herbergja íbúð sem mætti 
leigja út en eignin er í grennd við Menntaskóla og Háskóla og leigutekjur ættu auðveldlega að skila um 2 millj pr. 
ár. V. 82 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Boðagrandi Útsýni yfir sjóinn

Glæsileg 2ja herbergja á annari hæð. Gott svefnherbergi, flísalagt baðherbergi. Góð stofa. Stórar suð-vestur svalir 
með útsýni yfir sjóinn. Getur losnað fljótlega. V 17,5 m Uppl. Sigþór s: 899 9787 

Sumarhús

Sumarhús við Langá - Borgarbyggð

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

Sumarhús - Glæsilegt

88 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og með 
frábæru útsýni yfir vatnið og nærsveitir Heitt og kalt vatn 
ásamt rafmagni er til staðar. Eignin selst með öllum hús-
gögnum. Heitur pottur á verönd. Gestahús með rúmi. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520. 

Sumarhús Kóngsvegi - Eignarland

Gott sumarhús á 5.250 fm eignarlandi við Kóngsveg 
í Grímsnesi. Auka c.a 6 fm. geymlu / gestahúss.Stórir 
sólpallar og mikill trjágróður. Einstök staðsetning í enda 
á götu. ca. 40 mín akstur frá Reykjavík.Verð 11.5 m uppl. 
Sigþór S: 899 9787 

Skorradalur frábær staðsetning

Glæsilegt 50,4 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorra-
dal og með frábæru útsýni yfir vatnið og nærsveitir. Tvö 
svefnherbergi auk svefnlofts. Stórir pallar. Hitaveita og 
kalt vatn ásamt rafmagni er til staðar. Heitur pottur á 
verönd. V. 19,9 millj. Uppl. Sigþór S: 899 -9787. 

Heklubyggð v/Galtalæk Árbakkalóð

Nýlegt 64 fm. heilsárshús á tæplega hektara eignarlóð 
á árbakka við Eystri Rangá. Tvö svefnherbergi auk 
svefnlofts, rúmgóð björt stofa með mikilli lofthæð og 
fallegri kamínu. Eldhús með viðarinnréttingu með góðu 
skápaplásssi,Húsið er parkelagt og steypt gólfplata og 
gólfhiti. Sólpallur með tveimur hliðum. Einstakt útsýni. V. 
14.9 Uppl. Sigþór s:899 9787

Sumarhús Kjós - Eignarland

Gott 51,4 fm Sumarhús auk 12,2 fm gestahúss, samtals 
63,6 fm á eignarlandi í Kjósinni. Húsið er nánast tilbúið 
að utan og pallar komnir upp. Að innan er verið að slá 
upp milliveggjum og einangra og búið að panil klæða 
hluta af veggjum. Þetta er kjörin kaup fyrir laghenta til 
þess að klára. V 12,5 m. Landið er eignarland og er það 
afgirt og búið er að planta miklum trjágróðri á það. 
Uppl. Sigþór s: 899 9787.

Nýbygging

Friggjarbrunnur - nýtt hús.

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

Eldri borgarar. 

Grandavegur - falleg úsýnisíbúð f. eldri 
borgara.

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

Mikil sala -  
Óskað eftir

• Grafarvogur – 3ja herb 
með miklu áhvílandi fyrir 
traustan kaupanda. Uppl. 
Sigþór sími 899 9787 

• Gamli Vesturbær 101 Rvk. 
Vantar 3ja herb. Uppl. 
Sigþór sími 899 9787

•  Hæð í vesturbænum eða 
Þingholt, 150-200 fm V. 
40-60 millj. Uppl. Jón Rafn 
S: 695-5520

•  Einbýli – Raðhús – 
Parhús. Fyrir traustan 
kaupanda. 4-5 svefnh. 
Ýmsar staðsetningar á 
höfuðborgarsvæðinu koma 
til greina. V 35 -45 m Uppl 
Sigþór 899 9787 

• 3-4ra herb íbúð á svæði 
no. 104,405,108 v. 20-25 
millj. Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

•  3ja herb íbúð með 95-
100% yfirtöku, sölulaun 
greidd. Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

•  Sumarhús í Grímsnesi ca 
50-70 fm að stærð V. 13-
20 millj. Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

•  2ja eða 3ja herbergja íbúð 
við Gullsmára. Nánari 
uppl. Ellert 893-4477 

•  2ja herbergja íbúð við 
Lindargötu eða Skúlagötu 
fyrir eldri borgara. Nánari 
uppl Ellert 893-4477 

•  5 herbergja íbúð með 
miklu áhv. Nánari uppl. 
Ellert 893-4477

•  Llitlar íbúðir í 101 eða 
105 meiga þarfnast 
standsetningar. Nánari 
uppl. Ellert 893-4477

•  4ra herbergja íbúð í 
Grafarvogi, staðgreitt. 
Uppl. Bárður S: 896-5221

•  3-4ra herbergja, 110-140 
fm íbúð í Sjálandshverfi. 
Uppl. Bárður S: 896-5221
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Höfum kaupanda að rað- 
parhúsi eða einbýli í  
Ásahverfinu í Garðabæ

Höfum kaupanda að 3-4ra her-
bergja íbúð á jarðhæð í Grafar-
vogi eða Norðlingaholti

Erum með ákveðna kaupendur 
að eignum með leigusamningum

Höfum sterkan leigjenda að 
einbýlishúsi í Garðabæ. 

Hraunbær - 110 Rvk
91,1 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í grónu og 
barnvænu hverfi. Rúmgóðar svalir. Góð sam-
eign, stutt í verslanir, skóla og leikskóla.
LAUS STRAX Verð: 18,5 millj.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp
120,7 fm falleg og björt 4ra herb. íbúð á 2. 
hæð í fjöbýli með svölum. Íbúðin skiptist í 
forstofu, stofu, eldhús, bað, 3 svefnh. þvottah.
og geymslu. Stæði í bílgeymslu.
Verð: 29,5 millj.

Háholt - 270 Mos
3ja herbergja bjartar nýuppgerðar íbúðir. 
Forstofa, bað, stofa, eldhús, svefnh. og stórar 
svalir.

Sogavegur - 108 Rvk
581,6 fm einbýlishús á 2,300 fm skógi 
vaxinni lóð og því fylgjir einnig önnur sam-
liggjandi 3,700 fm lóð.
Hægt væri að skipta húsinu upp í nokkrar 
íbúðir.

Laugavegur - 101 Rvk
Glæsileg uppgerð heildareign við Laugaveg. 
Húsið skiptist í verslunarrými á jarðhæð og 
5 íbúðir á 2. og 3. hæð. Góður fjárfestinga-
kostur þar sem eignin er öll í útleigu með
langtíma leigusamningum.

Mánatún - 105 Rvk
91.6 fm ný 2ja herb. íbúð í þessu fallega
lyftuhúsi. Hátt til lofts, góð hljóðeinangrun, 
gott skipulag. 2 stæði í bílageymslu.
Verð: 36,9 millj.

Sævangur - 220 Hfj
459,4 fm einbýlishús á 3 hæðum. Húsið
stendur við hraunjaðarinn og er útsýni af efri 
hæðum yfir hraunið og út á sjó. Á neðri hæð
hafa verið innréttaðar 3 2ja-3ja herb.
Verð: 69,9 millj.

Otrateigur - 105 Rvk
Glæsilegt og vel við haldið raðhús á besta
stað í Laugarneshverfinu. Húsið er mikið
endurnýjað bæði að utan sem innan. Snyrti-
legur garður og gott skipulag. Verð: 49,6 
millj.

Eyktarás - 110 Rvk
250 fm falleg 6 herb. íbúð með bílskúr í 
tvíbýlishúsi. Stórar svalir í suðvestur. Rúmgott 
þvottahús. LAUS STRAX. Verð: 47,9 millj.

Hraunbær - 110 Rvk
Snyrtileg 3ja herb. íbúð á 3ju hæð (efstu). 
Talsvert endunýjuð. Sér inngangur af svölum.
Mögul. að yfirtaka hagstæð lán. Laus 
fljótlega. Verð: Tilboð.

Hraunteigur - 105 Rvk
101,2 fm mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð
á jarðhæð með sérinngang. Íbúðin skiptist
í anddyri, baðherbergi, eldhús, stofu, tvö 
svefnherbergi og þvottahús í sameign.
Verð: 31,9 millj.

Norðurbakki - 220 Hfj
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja fullbúnar 
íbúðir (án gólfefna) með stæði í bílgeymslu. 
Þessi bygging er við sjávarbakkann og
afhending íbúða í maí/júní 2013.

Ásgarður - 108 Rvk
57,9 fm falleg 2ja herb. íbúð á 3. hæð með 
glæsilegu útsýni til suðurs yfir Fossvoginn
og Kópavog. Sérinngangur af norðursvölum.
Opin og björt íbúð. Verð: 17,9 millj.

Hraunbrún - 220 Hfj
159,2 fm fallegt einbýlishús á tveimur 
hæðum auk kjallara. Húsið er innst í botn-
langa á rólegum stað í Hafnarfirði. Eignin er 
laus til afhendingar strax. Verð: 38,9 millj.

Melbær - 110 Rvk
278,1 fm fallegt endaraðhús á 3 hæðum. 
Kjallari og 2 hæðir ásamt bílskúr.
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara. Fallegur 
garður með palli. Möguleg skipti á minni
íbúð. Verð: 55,9 millj.

Hafnarstræti - 600 Akureyri
55,1 fm vel staðsett 2ja herb. íbúð 5. hæð í 
fjöbýli með lyftu. Svalir eru til austurs með 
miklu útsýni út á pollinn. Þessi íbúð gæti 
hentað sem orlofsíbúð. Hugsanleg skipti á
íbúð í 101 Rvk.

Tjarnargata 35 - 101 Rvk
Til leigu 395,6 fm glæsilegt og mikið 
endurnýjað hús við Tjarnargötu. Eignin er á 3 
hæðum og tvö sérstæði á lóð fylgja. Húsið er 
staðsett neðan götu með útsýni yfir tjörnina.

Borgartún 8-16 - 105 Rvk
Til leigu 250 fm verslunarhúsnæði á jarðhæð 
við Borgartún í Reykjavík. Möguleiki er á að
skipta verslunarrýminu í tvö aðskilin rými. 
LAUST STRAX.

Suðurlandsbraut 12 - 108 Rvk
Til leigu 2,504 fm skrifstofuhúsnæði á mis-
munandi hæðum í þessu glæsilega húsi við 
Suðurlandsbraut. Húsnæðið er alls 4.071 m2.
og er laust til leigu í dag 83 bílastæði fylgja 
húsinu. Vatnsstígur 16-18 - 101 Rvk

Nýjar glæsilegar 95 - 180 fm fullbúnar íbúðir án gólfefna. Stæði í lokaðri bílageymslu.
Mikið útsýni yfir sundin blá. Suðursvalir. Sjá nánar á www.skuggabyggd.is

Birkigrund - 200 Kóp
Glæsilegt og vel við haldið einbýlishús á besta stað innst í lokaðri götu. Gott skipulag, teiknað 
af Kjartani Sveinssyni. Fallegur garður og rúmgóður bílskúr. LÆKKAÐ VERÐ: 54,9 millj.

Rauðamýri - 270 Mos
143,1 fm 4ra herb. endaíbúð með sérinngang. Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Þvottahús 
innan íbúðar. Stór L laga verönd þar sem búið er að gera ráð fyrir heitum potti. 
Veröndin er afgirt. Laus til afhendingar strax.
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820 8081
Sylvia Walthers
Sölufulltrúi 

sylvia@remax.is

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

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

Til sölu gott 432,7 m² verslunarhúsnæði 
á einum besta stað við Skeifuna
Húsnæðið er að mestu verslunarsalur með góðri lofthæð. Skrif-
stofu- og kaffiaðstaða á millilofti.  WC aðstaða. Góðir sýningar-rr
gluggar og véldrifin hurð með skynjara.

Fjöldi bílastæða er við húseignina.  Mjög góð staðsetning fyrir 
verslunar- og/eða þjónustuhúsnæði á Höfuðborgarsvæðinu. 

Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Már 
Karlsson lgf. í s: 534 1024/897 7086 eða
hmk@atvinnueignir.is

Fákafeni 9, 108 Reykjavík

Til sölu iðnaðarbil við Suðurhraun í Garðabæ
Húsnæðið skiptist í 190 fm. iðnaðarhluta og um 65 fm. skrifstofur 
á 2. hæð, samtals um 255 fm. Stórar innkeyrsludyr og inngöngud-
yr eru á framhlið. Málað gólf með niðurföllum. Þrjú lokuð rými 
eru á jarðhæð auk salernis með sturtu. Útgangur er bakatil út á 
lóð en þar er gott geymslupláss. Olíuskilja er til staðar. Á millilofti 
er kaffistofa, skrifstofurými, salerni og geymslur. Skrifstofurými 
og kaffiaðstaða eru snyrtilegar með parketi á gólfi. Verðtilboð
óskast. Uppl. Magnús Lgf. 861-0511 
og Ólafur Lgf. 824-6703

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS
asteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.Fa

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

ú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.Þ
ú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.Þ

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

GEFÐU 
HÆNU

gjofsemgefur.is

9O7 2OO3

Hvassaleiti 58
103 Reykjavik
Falleg íbúð á 3. hæð

Stærð: 77,7 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1985

Fasteignamat: 19.200.000

Verð: 22.900.000
REMAX / Alpha kynnir fallega íbúð í Hvassaleiti 58 - VR húsinu.
Íbúðin er á þriðju hæð með svalir í s-v. Stofa og eldhús eru með fallegu viðarparketi. Í eldhúsi er hvít
innrétting. Baðherberið er með hvítum flísum. Svefnherbergið er með korkflísum á gófli.
Falleg og vel með farin íbúð á þessum eftirsótta stað í Reykjavík. Íbúðin er laus til afhendingar mjög
fljótlega. Áhvílandi 14.5m. Allar upplýsingar veitir Davíð Ólafsson í síma 897 1533 eða david@remax.is
og Reynir Logi lögg.fast s. 4777777

Alpha

Reynir Logi Ólafsson
Lögg. fast. hdl.

Davíð Ólafsson
Sölufulltrúi

reynir@remax.is

david@remax.is

Opið
Hús

Miðvikudaginn 8. ágúst kl. 18:00-18:30
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897 1533


