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Valhöll fasteignasala kynnir 
fallega hannað og vel skipulagt 
hús í Skerjafirði. Miklir 
möguleikar eru á að endurnýja 
að innan eftir sínu höfði. 

S kildinganes 32 er 284 fer-
metra parhús/einbýli ásamt 
35,5 fermetra bílskúr. Húsið 

stendur á frábærum stað úti við 
sjávarsíðuna í Skerjafirði með 
útsýni yfir Reykjanes og Álftanes.

Það virðist í ágætu ástandi að 
utan en er svo til upprunalegt að 
innan og þarfnast því standsetn-
ingar. Á húsinu eru mjög stórar, 
hellulagðar svalir sem snúa til suð-
vesturs og bak við það er gróin lóð. 

Þegar gengið er inn um aðal-
innganginn er komið inn í forstofu 
með miklum skápum. Á þeirri hæð 
hússins er snyrting, eldhús með 
stórum borðkróki, sjónvarpshol, 
þvottaherbergi með innréttingu og 
önnur forstofa sem notuð er hvers-
dagslega. 

Innan af þeirri forstofu er her-
bergi og geymsla. Þar er einnig 

stór stofa með gluggum sem ná 
alveg niður á gólf. Úr stofunni er 
útgengt um rennihurð út á verönd 
og garð. Þremur þrepum neðar 
er borðstofa með arni úr Drápu-
hlíðar grjóti.

Á efri hæð hússins er komið inn 
í hol þar sem eru skápar. Á teikn-
ingu hússins eru fjögur svefnher-
bergi en í dag eru tvö þeirra sam-
einuð í eitt stórt. Útgengt er á 
 svalir úr tveimur herbergjanna og 

í tveimur þeirra eru skápar. Bað-
herbergið á efri hæð er flísalagt, 
með baðkari og sturtu. 

Það er upprunalegt og þarfnast 
endurnýjunar. 

Á allri neðri hæð hússins er 
gegnheilt merbau-parket nema á 
forstofum, snyrtingu og þvotta-
herbergi. Efri hæðin er teppalögð. 

Bílskúrinn er sérstæður og 
rúmgóður með geymslu og stórt 
bílaplanið er hellulagt. 

Fallegt hús á eftirsóttum stað

Fallega hannað og vel skipulagt hús á eftirsóttum stað í 101 Reykjavík.
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Sóleyjarimi - Makaskipti
Gott 200 fm endaraðhús á tveimur hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Fjögur góð svefnherbergi 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Steypt afgirt 
verönd, suðursvalir og stórt bílastæði. V. 48 m. 
Möguleg skipti á minni eign í hverfinu. 

Lómasalir - Makaskipti
Gott vel innréttað 190 fm parhús með innbyggðum 
bílskúr. Parket og flísar á gólfum og eikarinnrétt-
ingar. Gott verð gegn staðgreiðslu. Möguleg skipti 
á minni eign. 

Sogavegur - Sérhæð + bílskúr
100 fm efri hæð í þríbýli og meðfylgandi 34 fm 
bílskúr. 3- 4 svefnherbergi. Miklir breytinga og 
nýtingamöguleikar. Eignin er endurbætt að hluta.

Núpabakki - Raðhús 
Mjög gott 216,5 fm raðhús á pöllum með inn-
byggðum bílskúr. Fallegur garður í suður , góðar 
svalir og mikið útsýni. V. 44,9 m. 

Njálsgata - Einbýli 
 137 fm 2ja hæða einbýlishús/bakhús neðan við 
götu. Nýlegt járn á þaki. Húsið er mikið upp-
runalegt og þarfnast lagfæringar en gefur mikla 
möguleika. Fjögur svefnherbergi. V. 37,7 m.

Við leitum að :
- einbýlishúsi í seljahverfi
- 4ra herb íbúð í Háaleitishverfi
- 4ra herb íbúðum í bökkunm
- Sérbýli í Hafnarfirði/bergum.  
- 2-4 herbergja íbúð í hverfi 107
Allar upplýsingar hjá sölumönnum.

Gvendargeisli - Einbýli á einni hæð. 
Glæsilegt fullbúið einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. 4 góð svefnherbergi, vandaðar 
innréttingar og gólfefni, hellulagt bílastæði og ca 
120 fm afgirtur sólpallur. V. 53,5 m. 

Hyrjarhöfði - atvinnuhúsnæði
870 fm fjölnota atvinnu-/iðnaðarhúsnæði. Húsið 
stendur á góðum stað í höfðahverfinu skammt 
frá samgöngustofnæðum.Húsinu má auðveldlega 
skipta upp í nokkra hluta. Góð aðkoma er á húsinu, 
stórt plan fyrir framan húsið og háar innkeyrsludyr.

Melbær - Makaskipti 
Fallegt 280 fm endaraðhús á þremur hæðum. 
Kjallari og tvær hæðir ásamt frístandandi bílskúr. 
Mikið endurbætt að innan og möguleiki á aukaíbúð 
í kjallara. Fallegur garður með sólpalli. V. 57 m. 
Skipti á minni eign möguleg. 

Lómasalir - 4ra herb
Vönduð 120 fm endaíbúð á efstu hæð í lyftuhúsi. 
Gott skipulag og vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Sérinngangur, góðar svalir og einstakt útsýni. með-
fylgandi stæði í bílskýli. Topp eign!

makaskipti

makaskipti

makaskipti

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.
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Viltu selja?
Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja 
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum 
101 og 105 Reykjavík. 
Ákveðnir kaupendur bíða eftir 
réttu eigninni.

Talaðu endilega við Auði í síma 824-7772  
eða audur@fasteignasalan.is

Heimir & Kolla vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

SÉRBÝLI

Glæsilegt fjölbýlishús.
Einstök staðsetning

Glæsilegar lúxusíbúðir í nýju þriggja hæða lyftuhúsi. Íbúð-
irnar eru afar vandaðar og er mikið lagt í hönnun, efnisval, 
búnað og frágang. Stærðir eru frá 84 fm. upp í 225 fm. og 
afhendast þær fullbúnar án gólfefna. Eitt til þrjú bílastæði 
fylgja hverri íbúð. 

Sölumenn Fasteignamarkaðarins sýna.
Sjá nánari skilalýsingu á www.fastmark.is

Hrólfsskálamelur – Seltjarnarnesi

Klettás– Garðabæ
Mjög vandað og vel skipulagt 180,0 fm. tvílyft raðhús með 22,2 fm. innbyggðum bílskúr 
á skjólgóðum útsýnisstað í Ásahverfinu. Vandaðar hvítar sprautulakkaðar innréttingar og 
fataskápar eru í húsinu. Á teikningum eru 5 svefnherbergi , en í dag eru 3 svefnherbergi og 
stofurými á efri hæð stórt og opið. Aukin lofthæð á efri hæð og innfelld lýsing í loftum. Suður-
svalir út at stofum. Stór verönd með skjólveggjum. Hiti í innkeyrslu og stétt.   Verð 57,9 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-
bergi. Baðherbergi með hornbaðkari og sturtuklefa.  Gólfhiti í allri neðri hæðinni. Garður 
með góðum veröndum.Verð 37,3 millj. 

Jónsgeisli
Mjög fallegt og vel skipulagt 237,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum útsýnisstað 
í Grafarholtinu. Rúmgóð stofa, stórt sjónvarpshol og 4 svefnherbergi auk fataherbergis. Allar 
innihurðir, parket og innréttingar eru úr eik. Verulega aukin lofthæð á efri hæð og lofthæð 
á neðri hæð er 2,6 metrar. Hús nýlega málað að utan og lóð nýlega endurnýjuð. Miklar 
verandir og skjólveggir. Verð 67,5 millj.

Dalsbyggð  – Garðabæ
Fallegt, vel skipulagt og vel staðsett 217,7 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með inn-
byggðum tvöföldum bílskúr. Bjartar og rúmgóðar stofur með útgangi á svalir til suðurs. 
Eldhús með eikarinnréttingum. Fjögur herbergi. Húsið var málað að utan árið 2011 og skipt 
þá um þakkant. Hiti í innkeyrslu, sem er hellulögð. Stutt í barnaskóla og framhaldsskóla.
Húsið stendur á mjög góðum stað við opið svæði á 1.034 fm. lóð. Verð 67,0 millj.

Jakasel.
Vandað og vel skipulagt 331,4 fm. einbýlishús á fallegum og grónum útsýnisstað. 6 svefn-
herbergi.  Eldhús með stórri eyju. Stórar stofur með arni. Tvöfaldur bílskúr. Tvennar svalir. 
Glæsileg verðlaunalóð með stórum viðarveröndum og skjólveggjum. Verð 79,0 millj.

Viðarás
Fallegt og vandað 160,3 fm parhús á einni hæð að meðtöldum 26,9 fm. bílskúr. Eldhús 
með eyju, rúmgóðar stofur, rúmgott hjónaherbergi og 2 barnaherbergi . Hiti í innkeyrslu 
og stéttum og skjólgóð verönd til suðurs út af stofum. Útsýnis nýtur að Rauðavatni, að 
Bláfjöllum og víðar. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 45,5 millj.

Kaplaskjólsvegur
Vel skipulagt og fallegt 187,0 fm. endaraðhús á pöllum auk 30,0 fm. bílskúrs í vesturbænum. 
Stórar og bjartar stofur. Sjónvarpshol. Eldhús með góðri borðaðstöðu. 5 herbergi. Nýlega 
endurnýjað baðherbergi. Stórar suðursvalir og rúmgóð afgirt lóð til suðurs með hellulagðri 
verönd. Hús í góðu ástandi að utan. Verð 59,0 millj.  

Hverafold. Einbýlishús með aukaíbúð
Reisulegt 275,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 3ja herb. aukaíbúð á jarðhæð, 
innbyggðum bílskúr og stórum velheppnuðum suður garði. Húsið er vel viðhaldið og bíður 
upp á mikla möguleika.Stofur með mikilli lofthæð og útgengi á suðursvalir, eldhús með 
sérhannaðri innréttingu og fjögur herbergI auk séríbúðar á neðri hæð. Stutt í alla þjónustu, 
skóla og leikskóla. 

Reynilundur  Garðabæ.
Vel staðsett 204,9 fm. 5 herbergja raðhús á einni hæð að meðtöldum 52,9 fm. tvöföldum 
bílskúr. Björt stofa með góðri tengingu við borðstofu og eldhús. Falleg ljós viðarinnrétting 
í eldhúsi. 4 herbergi. 2 baðherbergi. Húsið hefur verið endurnýjað að hluta s.s. ytra byrði, 
gólfefni og eldhús. Lóð í rækt með lýsingu. Verð 47,7 millj.

Lynghólar – Garðabæ
Glæsilegt 257,8 fm. einbýlishús að meðtöldum 32,3  fm. bílskúr. Húsið sem er á þremur 
pöllum er teiknaðaf Loga Má Einarssyni arkitekt. Húsið afhendist fullbúið að utan, en fokhelt 
að innan.  Tilboð óskast. 

4 - 6 HERB.

Gullsmári –
Kópavogi. 4ra 
herbergja íbúð.
Falleg og vel skipulögð 
94,4 fm. íbúð á 5. 
hæð að meðtalinni sér 
geymslu í kjallara. Rúm-
góð stofa með útgangi 
á svalir til suðausturs. 
Þrjú svefnherbergi. 
Sjónvarpshol. Eldhús 
með sprautulökkuðum 
og mahogny innrétt-
ingum. Baðherbergi 
með þvottaaðstöðu.  
Sameign til fyrirmyndar.  
Stutt í þjónustumiðstöð 
eldri borgara.  
Verð 27,5 millj.

Birkigrund - Kópavogi
Gott raðhús um 232 fm. að stærð að meðtöldum 26,6 fm. frístandandi bílskúr. Auk þess er 
risloft sem er ekkiinni í fermetratölu hússins.  Eignin er tvær hæðir, kjallari og ris. Á aðal-
hæðum eru m.a. eldhús, stofa, borðstofa, fjölskyldu- /sjónvarpsrými og 3 rúmgóð herbergi. 
Risið er eitt rými með fjórum góðum þakgluggum. Sér inngangur í kjallara og því mögulegt 
að skipta eigninni í tvær íbúðir.  Skjólsæll garður í góðri rækt. Vel staðsett eign í barnvænu 
hverfi. Stutt í þjónustu. Verð 45,0 millj. 

Straumsalir-Kópavogi. 5 herbergja með 4 svefnherbergjum.
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. Verð 39,5 millj.

Ásakór-Kópavogi. 5 herbergja íbúð með bílskúr.
Glæsileg 154,7 fm. 5 herbergja íbúð á efstu hæð auk bílskúrs með 8,4 fm. geymslu innaf.  
Tvennar svalir eru á íbúðinni til suðurs og austurs og fallegt útsýni. Rúmgóð stofa, eldhús 
opið við stofu og 4 rúmgóð herbergi. Stutt í skóla, sundlaug og verslanir. Verð 39,9 millj.

Furugrund-Kópavogi. 4ra – 5 herbergja.
Góð 102,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðtöldu 15,3 fm. aukaherbergi í kjallara. Stofa með 
útgangi á suðursvalir. Eldhús með borðkrók og glugga til austurs. Þrjú herbergi.  Eign á 
góðum stað, stutt í alla þjónustu, skóla og leikskóla.Verð 24,8 millj.



2JA HERB.

ELDRI BORGARAR

ATVINNUHÚSNÆÐI

Sléttuvegur  
-2ja herbergja 
Mjög góð 2ja herbergja 72,7 fm. 
íbúð á 3. hæð í nýju lyftuhúsi með 
sér stæði í lokuðu bílskýli. Sólríkar 
yfirbyggðar svalir eru til suðurs 
með góðu útsýni.Opið eldhús, 
rúmgóð stofa og svefnherbergi 
með góðum fataskápum.   Hús-
vörður, veislusalur, þreksalur og 
hárgreiðslu- og snyrtistofa.  
Verð 27,3 millj.  

Strikið- Sjálandi Garðabæ. 
2ja herbergja 
2ja herb. 88,7 fm. íbúð á 3. hæð auk 4,1 fm. 
sér geymslu. Svalir út af stofu til suðausturs. 
Eikarinnrétting í eldhúsi. Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Laus til afhendingar nú þegar. 
Verð 25,5 millj.

300 FM HÚSNÆÐI ÓSKAST UNDIR HEILDVERSLUN
NÆRRI SMÁRALIND EÐA KRINGLUNNI.

VANTAR
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Í FOSSVOGI
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Í GARÐABÆ

EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS  Í ÞINGHOLTUM 
EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Í VESTURBÆ

EINBÝLISHÚS OG RAÐHÚS Á SELTJARNARNESI

FLATIR GARÐABÆ
EINBÝLISHÚS ÓSKAST Á FLÖTUNUM Í GARÐABÆ

FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA
T.D. VIÐ STEKKJARFLÖT, LINDARFLÖT EÐA SMÁRAFLÖT.

TVÆR 3JA HERBERGJA ÍBÚÐIR
ÓSKAST TIL KAUPS Á SÖMU HÆÐ Í LYFTUHÚSI.

STRIKIÐ 2-10 SJÁLANDI
GARÐABÆ

3JA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST
 MEÐ YFIRBYGGÐUM SUÐURSVÖLUM OG STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU

 EIGNIR ÓSKAST

GARÐABÆR
Vel staðsett 310 fm. einbýlishús með 

innbyggðum 36,0 fm. bílskúr alveg niður 
við lækinn.  Eign sem þarfnast nokkurra 

endurbóta.
Nánari upplýsingar veitir 

 Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasaliVatnsstígur

Bragagata
Falleg 2ja herbergja 58,9 fm. íbúð í risi í 
þessu fallega steinhúsi í Þingholtunum. 
Eignin er talsvert endurnýjuð og skiptist 
í opið eldhús, bjarta stofu, tvö herbergi 
og baðherbergi. Gengið er inn um sér-
inngang í risið. Sameiginlegur skjólsæll 
garður í góðri rækt. Verð 19,5 millj. 

Njálsgata.
Falleg og björt 69,7 fm. íbúð á 1. hæð 
á þessum eftirsótta stað í miðbænum.  
Íbúðin var nánast öll tekin í gegn að 
innan árið 2004. Nýtt rafmagn sett í á 
sama tíma. Hátt til lofts og góð lýsing. 
Stór bakgarður með mikla möguleika. 
Nýlegt gler í gluggum. Verð 19,9 millj.

Sóleyjarimi -  laus strax. 
Góð 82,8 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi 
í nýlegu fjölbýli í Grafarvogi. Íbúðin skiptist 
í forstofu, hol, opið eldhús, rúmgóða stofu/
borðstofu með útgangi á yfirbyggðar svalir, 
svefnherbergi, baðherbergi og þvottaher-
bergi. Sér stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus 
til afhendingar nú þegar. Verð 21,9 millj.

Hávallagata.
Góð 55,5 fm. íbúð á jarðhæð 
á þessum eftirsótta stað í 
vesturbænum.Rúmgott svefn-
herbergi. Rúmgott eldhús. 
Parketlögð stofa. Fallegur bak-
garður með steyptum veggjum 
í kring. Verð 17,9 millj.

Hverfisgata.
Vel staðsett 359,5 fm. 
atvinnuhúsnæði á 
jarðhæð og í kjallara. 
Eignin er vel sjáanleg 
og hefur gott auglýs-
ingagildi. Stórir gluggar 
og góð aðkoma.Á 
hæðinni eru rúmgóður 
sýningarsalur, 2 skrif-
stofur, aðstaða fyrir 
starfsfólk og snyrting. 
Góð lofthæð í kjallara. 

Háteigsvegur – 
verslunarbil
Gott 55,1 fm. 
verslunarbil á horni 
Háteigsvegar og 
Rauðarárstígs auk 59,6 
fm. lagers í kjallara og 
tveggja sér bílastæða 
á lóð hússins. Versl-
unin er með góðum 
gluggum og miklu 
auglýsingagildi. Hús-
næðið getur verið laust 
til afhendingar fljótlega. 
Verð 17,9 millj.

3JA HERB.

Línakur – Garðabæ. 4ra herbergja
Falleg 133,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með góðu útsýni til suðurs í góðu 
fjölbýli Akrahverfinu í Garðabæ.  Úr stofu er útgengi á suðursvalir með góðu 
útsýni. Opið eldhús. 3 rúmgóð herbergi með skápum. Þvottaherbergi innan 
íbúðar. Stutt í skóla og leikskóla. Verð 35,9 millj.

Norðurbrú – Sjálandi Garðabæ. 4ra herbergja 
Vel skipulögð 4ra herbergja 107,6 fm. íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Suðvestursvalir 
og sér stæði í bílageymslu. Stór og björt stofa með útbyggðum glugga. Útsýni 
til sjávar. Eikarinnréttingar í eldhúsi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Þvottaherbergi 
innaf eldhúsi.Verð 30,9 millj.

Skálateigur – Akureyri. 4ra herbergja
Glæsileg og vel innréttuð 121,5 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli á 
Akureyri ásamt stæði í bílageymslu og sér geymslu. Innréttingar eru úr eik og 
parket og flísar á gólfum. Opið eldhús með útgengi á svalir. Rúmgóð setu- og 
borðstofa. 3 herbergi. Verð 34,9 millj.

Strandvegur- Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 4ra her-
bergja íbúð
Mjög falleg og vönduð 4ra herbergja íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð í 
vönduðu litlu álklæddu fjölbýlishúsi. Stórar stofur með 4,5 metra lofthæð og gólf-
síðum gluggum. Flísalagðar svalir.  Opið eldhús við stofu með eyju.  Þrjú rúmgóð 
herbergi, öll með fataskápum.  Sér stæði í bílageymslu. Verð 36,9 millj.

Ægisíða -  4ra herbergja 
Falleg 96,1 fm. 4ra herb. íbúð á 2. hæð í þríbýlishúsi í vesturbænum. Eldhús 
með ljósum viðarinnréttingum. Rúmgóð stofa/borðstofa. 3 herbergi.Búið er að 
endurnýja gler í íbúðinni að mestu og þak var endurnýjað fyrir nokkrum árum 
síðan.Verð 27,5 millj. 

Reynimelur.
Góð 75,7 fm. íbúð á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. Rúmgóð og björt 
stofa. Eldhús með nýjum neðri skápum. Tvö rúmgóð herbergi. Geymsluris er yfir 
íbúðinni, manngengt í mæni. Tvær sér geymslur í kjallara. Sameign er nýmáluð 
og ný gólfefni í sameign. Verð 23,9 millj.  

Bragagata.
Falleg 73,8 fm. 3ja herbergja íbúð með sérinngangi á 1. hæð ásamt 4,8 fm. 
geymslu í bakhúsi. Falleg hvít innrétting í eldhúsi/borðstofu. Björt stofa. Furugólf-
borð, nýlega pússuð og lökkuð. Laus til afhendingar strax. Verð 24,2 millj.

Ránargata.
Góð 81,7 fm. íbúð á 1. hæð í mjög fallegu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað 
við Ránargötu. Tvær rúmgóðar skiptanlegar stofur. Eitt svefnherbergi. Parket 
nýlega pússað og lakkað. Góð lofthæð. Gróinn bakgarður. Húsið var viðgert, 
múrað og málað árið 2004. Verð 26,9 millj. 

Brekkubyggð –Garðabæ. 3ja herbergja íbúð með 
sérinngangi.
92,0 fm íbúð með sérinngangi og glæsilegu útsýni á góðum og grónum stað í 
Garðabæ. Stór sér lóð fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, þvottaherbergi 
innaf forstofu, hol, 2 svefnherbergi, rúmgóða stofu, eldhús og flísalagt baðher-
bergi. Útsýni út á sjóinn, að Snæfellsjökli, yfir borgina og víðar. Verð 23,9 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.

Glæsileg 4ra herbergja 119,3 fm. útsýn-
isíbúð á 7. hæð auk 13,3 fm. geymslu í 
kjallara og stæði í bílageymslu í nýju lyftu-
húsi í hjarta borgarinnar. Allar innréttingar 
og skápar í íbúðinni eru íslensk sérsmíði 
frá GKS. Rúmgóð og björt stofa/borðstofa 
með frábæru útsýni til norðurs. Bókastofa 
með útgengi á svalir og með útsýni til 
suðurs.  Íbúðin er parketlögð með fljótalndi 
plankaparkei. Hiti er í  gólfum baðher-
bergis og gestasnyrtingu. Húsið er hannað 
af arkitektastofunni Schmitdt, Hammer og 
Larssen og Hornsteinum. Íbúðin er laus til 
afhendingar strax. Verð 67,5 millj.



 Vatnsstígur - glæsileg íbúð á 7. hæð  Reykás 49 - mikið áhvílandi - falleg íbúð

 Stýrimannastígur - virðulegt hús

 Norðurbakki - útsýnisíbúð

 Tjarnargata 40 - fallegt hús

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. Ar-
inn 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

OPIÐ HÚS

Um er að ræða hæð ásamt hluta í kjallara í fallegu 
timburhúsi sem er byggt árið 1908 við Tjarnargötuna í 
Reykjavík,  samtals 142,1 fm, auk 31,9 fm bilskúrs sem 
er í dag nýttur sem vinnustofa, samtals 174,1fm. Sér 
bílastæði á lóð. OPIÐ HÚS (MIÐVIKUDAG) FRÁ KL. 
17:00 - 18:00 V. 45 m. 1203

MIKIÐ ÁHVÍLANDI - NÁNAST YFIRTAKA - Mjög falleg 
og vel umgengin 2ja herbergja íbúð á 2. hæð við 
Reykás. Tvennar svalir. Mikið áhvílandi. Gott útsýni. 
Samkvæmt skráningu er íbúðin 66 fm en að auki er 
sérgeymsla íbúðarinnar í kjallara óskráð. Áhvílandi 
lán frá Arion banka ca 16,5 millj. OPIÐ HÚS Í DAG 
(ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 17,3 m. 1596

Glæsileg fullbúin 105,3 fm 3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílgeymslu. Húsið 
stendur fremst á Norðurbakkanum í Hafnarfirði með 
óskert útsýni á sjóndeildarhringinn.  Tvennar svalir 
eru á íbúðinni. V. 34 m. 1602

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. 48 m. 1552

 Hrísrimi 22 - glæsilegt parhús

 50 ára og eldri

 
Kleppsvegur - 60 ára og eldri
Sérlega falleg og vel umgengin 102 fm 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi fyrir 60 ára 
og eldri. Suður svalir. Íbúar í þessu húsnæði, 
sem er í einkaeign, geta sótt ýmsa þjónustu til 
Hrafnistu og eru með neyðarhnappa tengda 
Hrafnistu.  V. 25,9 m. 5920

 Einbýli
 

 
Framnesvegur 46 - einbýlishús. 
Einstaklega fallegt 180 fm hús á þremur 
hæðum með lokuðum garði með hitalögn í 
stétt, heitum potti, sturtu, hjólageymslu og 
garðskála. Á 1.hæð er forstofuhol, baðher-
bergi, þvottaherbergi og tvö góð herbergi. 
Á 2.hæð er hol, stofur með svölum og opið 
eldhús. Á 3.hæð er sjónvarpshol með svölum, 
tvö góð herbergi og snyrting. Eignin er vel 
staðsett og býður upp á möguleika að breyta 
1.hæð í litla íbúð eða vinnuaðstöðu. Gott 
útsýni að Snæfellsjökli.  V. 54,9 m. 1556

 
Lágholt - Mosfellsbær
Einbýlishús á 2 hæðum ásamt stórum bílskúr, 
alls 245,1 fm.  Húsið er timburhús og skiptist 
m.a. í 5 svefnherb. stórar stofur, eldhús og tvö 
baðherb. Húsið er bjart og rúmgott og býður 
upp á ýmsa möguleika, en gólfefni, innrétt-
ingar o.fl. þarfnast endurnýjunar.   
V. 35,9 m. 1582

 
Þrymsalir - vandað einbýli
Einstaklega fallegt og vandað einbýlishús við 
Þrymsali í Kópavogi á góðum útsýnisstað. 
Húsið sem er á tveimur hæðum er skráð um 
330 fm en þar af er innbyggður bílskúr 31 
fm. Innréttingar og tæki eru mjög vönduð. 
Halógen lýsing er í loftum.  Lagt fyrir FunkBus 
rafkerfi.  Hiti er í gólfum.  Fallegir pallar eru við 
húsið. Vönduð og góð eign. V. 77 m. 1218

 
Austurbrún 34 - endurnýjað parhús
Glæsilegt og vandað 213 fm parhús með inn-
byggðum bílskúr við Austurbrún í Reykjavík.  
Afgirtur skjólgóður garður til suðurs,verönd og 
heitur pottur. Húsið hefur verið mikið endur-
nýjað. V. 65,9 m. 1563

 Parhús

 
 Háberg - fallegt parhús
Mjög gott og snyrtilega umgengið 2ja hæða 
140,5 fm parhús við Háberg. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi. Góður garður. V. 29,9 m. 1385

 
Huldubraut 54 - glæsilegt parhús
Glæsilegt 184,2 fm parhús innst í botnlanga 
við Huldubraut í Kópavogi. Lóðin er ein-
staklega falleg með góðri suður verönd. Gott 
sjávarútsýni er frá stofu. Mikil lofthæð er í 
húsinu að hluta. V. 49,9 m. 6665

 Raðhús 

 
Hvassaleiti 21 - miðjuraðhús
Gott samtals 258,1 fm miðjuraðhús við 
Hvassaleiti. Stór verönd. Yfirbyggðar svalir. Inn-
byggður bílskúr. Fjögur svefnherbergi. Stórar 
stofur. Gegnheilt parket.  V. 47,0 m. 1420

 
Hvassaleiti  - mjög gott raðhús
Fallegt mjög vel skipulagt og skemmtilega 
hannað 227 fm raðhús á pöllum staðsett á 
frábærum stað efst í botnlangagötu. Góðar 
innréttingar. Innbyggður bílskúr. Húsið er ný-
málað að innan. 3-4 svefnherb. Stórar stofur 
á efsta palli. Arinn. Útgengið úr stóru hjóna-
herbergi í góðan garð. Mjög góð aðkoma að 
húsinu.  V. 49,9 m. 1424

OPIÐ HÚS

Fallegt og virðulegt steinhús með mansardþaki og 
júgendgluggum. Húsið sem er í herragarðsstíl var 
teiknað af Guðmundi H. Þorlákssyni og byggt árið 
1926. Eignin er samtals 322,5 fm á tveimur hæðum 
ásamt kjallara og er bílskúr sérbyggður. Stór lóð og er 
bakgarður afgirtur og með veröndum. V. 125 m. 1386

Lindarbraut 31 - Seltjarnarnes

Einlyft velbyggt 129,6 fm einbýlishús ásamt 36 fm bílskúr, samtals 165,6 fm.  Húsið stendur á 
1.000 fm lóð sem er með verönd, hekki, grasflöt o.fl.  Húsið skiptis í forstofu, hol, rúmgott eld-
hús, tvær stofur, svefngang, baðherbergi, hjónaherbergi og rúmgott svefnherbergi. V. 54,7millj.  
OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL.17-17:30 . 

Barmahlíð 42 – lítið niðurgrafin íbúð m. sérinngangi

Falleg talsvert endurnýjuð ca 80 fm íbúð í mjög góðu húsi við Barmahlíð. Sérinngangur. Nýlegt 
eldhús, endurnýjað baðherbergi. Mjög góð staðsetning. Sam. þvottahús á hæðinni.  Tvær 
sérgeymslur. eign. Íbúðin er laus strax. Áhv. 13,5 millj.  Verð 19,9 millj. OPIÐ HÚS Í DAG 
ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:30-18:00 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



 Hverfisgata - heil húseign á einstökum stað

 
 Ljósheimar 8 - glæsileg endaíbúð
Glæsileg 4ra herbergja 99,7 fm endaíbúð á 3. 
hæð í góðu mikið viðgerðu og vinsælu lyftu-
húsi. Íbúðin er töluvert endurnýjuð, m.a. bað-
herbergi, 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

  
Unufell - nýmáluð
4ra herbergja íbúð á 4. hæð. Íbúðin skiptist í 
forstofu, stofu, eldhús, þvottahús inn af eld-
húsi, tvö barnaherbergi og hjónaherbergi. Sér 
geymsla á jarðhæð og sameiginleg hjóla og 
vagnageymsla. Íbúðin er nýmáluð og er laus 
strax. V. 16,7 m. 7241

 3ja herbergja
 

  
Hamraborg - með glæsilegu útsýni
Falleg 3ja herbergja 70 fm íbúð auk geymslu 
í kjallara. Íbúðin er á 6.hæð í lyftuhúsi með 
glæsilegu útsýni.  Sameiginlegt þvottaherbergi 
á hæðinni. Baðherbergi er nýlega endurnýjað. 
Innangengt er í bílageymslu og er stutt í versl-
anir og þjónustu. Falleg eign.  17,9 m. 1604

 
 Freyjugata - vel skipulögð
Góð og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. 
hæð í fjölbýli miðsvæðis í Reykjavík. Íbúðin 
þarfnast standsetningar að hluta. Íbúðin skipt-
ist í forstofu, eldhús, baðherbergi, borðstofu 
og stofu, herbergi og sameiginlegt þvottahús 
og geymsla í kjallara.  V. 21,0 m. 1371

 
 Torfufell
Góð 3ja herbergja, 78,7 fm íbúð í Breiðholti. 
Sameign er mjög snyrtileg. Nýlega er búið að 
klæða blokk að utan.  V. 14,5 m. 1293

 
Fannborg - mikið uppgerð
Um er að ræða 108,8 fm mikið uppgerða íbúð 
á jarðhæð með sér inngangi.  Íbúðin er 3ja 
herbergja og skiptist í forstofu, stofu og eldhús 
opið rými, tvö rúmgóð herbergi, baðherbergi, 
þvottahús og geymslu innan íbúðar.  V. 19,9 
m. 1534

 
 Asparás 1 - góð eign laus strax
Góð og vel skipulögð 3ja herbergja 115,9 
fm íbúð á 2. hæð með sér inngangi.  Íbúðin 
skiptist í forstofu, tvö rúmgóð herbergi, sjón-
varpshol, stór stofa og eldhús opið rými 
og þvottahús innaf eldhúsi. Sér geymsla á 
jarðhæð. V. 28,9 m. 1533

 2ja herbergja
 

  
Reynihvammur - með sérinngangi 
Falleg og rúmgóð 70 fm íbúð á 1.hæð með 
sérinngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, hol, 
stofu, geymslu, eldhús með borðkrók, stórt 
herbergi með nýlegum fataskáp, glæsilegt og 
nýlega endurnýjað baðherbergi.  17,5 m. 1605

 
Álfaskeið - 2ja m. bílskúr 
Góð 2ja herbergja 57,9 fm íbúð á 4.hæð í 
góðu vel staðsettu húsi ásamt bílskúr. Húsið 
er klætt að utan að hluta. Íbúðin er á efstu 
hæð með mjög góðu útsýni. Nýmáluð.  Laus 
strax.  V. 15,9 m. 1332

 
Lækjasmári - góð íbúð
Mjög góð 67 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð 
við Lækjasmára í Kópavogi. Íbúðin skiptist í 
gang, baðherbergi, svefnherbergi, stofu og 
eldhús svo og sér geymsla. V. 19,7 m. 1473

 
Rauðagerði 20 - glæsileg uppgerð eign
Glæsileg nær algjörlega endurnýjuð 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð í mjög góðu húsi. 
Endurnýjað eldhús, baðherbergi,  gólfefni 
og fl. Vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Rúmgóðar vistarverur, gengið úr stofu út í garð 
og á verönd með heitum potti . Innangengt í 
snyrtilega sameign. V. 21,9 m. 1413

 Sumarhús og jarðir
 

 
Sumarhús í Súðavík
Einbýlishús með fallegu útsýni í gömlu 
byggðinni í Súðavík. Húsið hefur verið í leigu 
til verkalýðsfélaga í 3 mánuði á ári hverju. 
Húsið er á flóðasvæði og kvöð er um bann við 
búsetu í húsinu frá 1. nóvember til 31. apríl.  
 V. 5,9 m. 1484

 
 Vatnshlíð - við Þverá í Borgarfirði
Húsið er 52,2 fm timburhús með rúmlega 51,5 
fm verönd og heitum potti. Staðsetning er á 
skjólgóðum stað skammt frá Helgavatni. Lítill 
geymsluskúr er á lóðinni.  V. 15,4 m. 6705

 
Sumarbústaður - Gaddstaðir - 
eignarland
Rúmóður og vel skipulagður sumarbústaður 
í nágrenni Hellu. Húsið stendur á 3,4 hektara 
afgirtu eignarlandi. Hentar einstaklega vel 
hrossabeit eða skógrækt. Húsið skiptist í 
góða stofu, eldhús, tvö herbergi, snyrtingu , 
garðstofu o.fl. Stór sólpallur. Gott aðgengi og 
einstök staðsetning.   V. 17,9 m. 6946

 
Sumarhús á Kanastöðum fyrir 
hestafólk
Sumarhús á landi Kanastaða í Austur Land-
eyjum. Húsið er 52 fm á 10.000 fm leigulóð 
en hægt er að fá stærri lóð með húsinu sem 
hentað gæti hestamönnum. Húsið skiptist í 
forstofu, stofu með eldhúsi, baðherbergi  og 
tvö herbergi.  V. 10,0 m. 6902

 
Herjólfsstígur í landi Ásgarðs
Glæsilegur sumarbústaður í landi Ásgarðs. 
Bústaðurinn  stendur á 9.606 fm eignarlóð.  
Lóðin er náttúruleg að mestu.  Heimkeyrsla 
er malaborin og einnig bílastæði. Útsýni er 
glæsilegt. Verð 39,0 millj.  

 Atvinnuhúsnæði

 
Bíldshöfði - verslunareining
Mjög gott og einstaklega vel staðsett 202,3 
fm verslunarhúsnæði efst Bíldshöfðann. 
Mikið auglýsingagildi og góð staðsetning. Góð 
bílastæði. Laust strax. V. 33,9 m. 7096

 
Vagnhöfði - gott athafnasvæði
Mjög gott 350 fm atvinnuhúsnæði við Vagn-
höfða 19. Gott afgirt hellulagt port. Séríbúð 
á hluta efri hæðar. Góð innkeyrsluhurð. Góð 
lýsing. V. 33,5 m. 1352

Einstaklega virðulegt skrifstofu og íbúðarhúsnæði í mið-
bænum. Stærð hússins er um 640 fm en birt (skráðir 703 fm 
með sameign)  kjallari, tvær hæðir og íbúð í risi.  Húsið sem 
er sögufrægt stendur á mjög góðum stað milli Þjóðleikhúss-
ins og lýðveldisgarðsins. Lofthæð er mjög góð eða allt að 
3,18 m.  Séríbúð er skráð í risi 4ra herb.  Húsið getur hentað 
undir ýmiskonar starfssemi. Allar nánari upplýsingar veita starfsmenn Eignamiðlunar. Tilboð 1560

 
Tungubakki - endaraðhús
Fallegt mjög vel skipulagt endaraðhús 
á pöllum á mjög góðum útsýnisstað í 
bökkunum steinsnar frá mikilli þjónustu í 
Mjóddinni. Húsið er 200,2 fm að stærð með 
innbyggðum bílskúr. Góðar innréttingar. 
Suðursvalir. 3-4 svefnherbergi, góðar stofur. 
Suðurgarður.  Einstaklega gott útsýni yfir 
borgina.  V. 39,8 m. 1436

 
 Vesturtún - Álftanes
Fallegt og vel staðsett 123 fm endaraðhús 
á einni hæð með innbyggðum bílskúr í 
Bessastaðahrepp.  Húsið er í botnlangagötu 
við opið svæði rétt við skólann og sundlaug-
ina. Skjólsæll garður með timburverönd og 
hellulögð bílastæði.  V. 35,9 m. 1417

 
Hólmatún 22a - vandað raðhús 
Mjög gott og vandað endaraðhús á einni 
hæð. Húsið er 132,5 fm og skiptist í forstofu, 
hol, stofu og eldhús, baðherbergi, þrjú her-
bergi og bílskúr. Hátt til lofts og gott útsýni.  
V. 35,8 m. 1295

 Hæðir
 

 
 Rauðalækur 7 - neðri sérhæð
Glæsileg sérhæð við Rauðalæk í Reykjavík.  
Húsið er steinsteypt og byggt árið 1982. 
Hæðin er 5 herbergja og skráð 136,2 fm auk 
24,4 fm bílskúrs sem stendur við húsið. Sam-
tals er eignin því 160,6 fm. Falleg og góð hæð 
með rúmgóðum stofum. V. 39,9 m. 1206

 
Hólmasund 16 - efri sérhæð
Glæsileg 4ra herbergja efri sér hæð í nýlegu 
húsi á frábærum stað með sér inngangi 
og sér hita. Mjög stutt er í alla þjónustu og 
skemmtilegar gönguleiðir, útivistarsvæði í 
Laugardal. Íbúðin skiptist í anddyri, eldhús, 
stofu, þvottahús, tvö herbergi, hjónaherbergi 
og baðherbergi. Snjóbræðsla er í útitröppum. 
V. 33,9 m. 69750

 4ra-6 herbergja
 

 
 Skeljagrandi - sérinngangur
Mjög góð og vel skipulögð 99,6 fm íbúð 
jarðhæð með sér inngangi af svölum.  Þrjú 
rúmgóð herbergi, parket á gólfum, stór stofa 
og verönd til suðurs. Stæði í bílageymslu.  
V. 28,9 m. 1590

 
 Furugrund 79 - vel skipulögð
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja íbúð við 
Furugrund í Kópavog.  Íbúðin hefur töluvert 
verið endurnýjuð og er í góðu ástandi. Verið 
er að gera við húsið að utan og mála. Seljandi 
greiðir fyrir þann kostnað. V. 24,9 m. 1587

 
 Hraunbær - rúmgóð
Rúmgóð og vel skipulögð 114,5 fm fjögurra 
herbergja íbúð á 1.hæð við Hraunbæ í 
Reykjavík. Stutt er í alla þjónustu, skóla leik-
skóla og verslun. V. 22,0 m. 1445

Eignir óskast

Glæsileg 76,4 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð við klapparstíg í Reykjavík. Húsið er byggt árið 
2006 hefur að geyma eingöngu 8 íbúðir. Vönduð og góð íbúð með vönduðum innréttingum í 
nýlegu húsi á besta stað í miðbæ Reykjavíkur. V. 32,9 m. 1588

 Klapparstígur - glæsileg íbúð

Friggjarbrunnur 10-12 er parhús (2 íbúðir) í byggingu og selst í núverandi ástandi. Væntanlegir 
kaupendur þurfa að skoða eignina ítarlega þar sem eignin liggur undir skemmdum. Ítarlegar 
skýrslur um ástand hússins liggja fyrir á skrifstofu Eignamiðlunar. Tilboð óskast 1586

Friggjarbrunnur 10-12 - í byggingu

Einbýli í Seljahverfi óskast 
Óskum eftir einbýlishúsi í Seljahverfi til kaups eða leigu. 
Nánari uppl. veitir Þorleifur St. Guðmundsson 

Óskast í Sjálandshverfi 
Traustur kaupandi óskar eftir 120-140 fm útsýnisíbúð í Sjá-
landshverfi í Garðabæ. Nánari uppl. veitir Sverrir Kristinsson 

Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast 
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð í Vestur-
borginni eða í Hlíðunum. Góðar greiðslur í boði. Nánari uppl 
veitir Sverrir Kristinsson. 

Einbýlishús í Fossvogi óskast 
Höfum fjársterkan kaupanda að góðu einbýlishúsi í Fossvogi.
Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson.

Raðhús í Fossvogi óskast 
Höfum kaupanda að raðhúsi í Fossvogi. Góðar greiðslur  
í boði. Allar nánari uppl veitir Kjartan Hallgeirsson í síma  
824-9093

Hringbraut 97-2ja herbergja á 1.hæð laus strax

2ja herbergja 56,7 fm íbúð á 1.hæð til hægri í góðu húsi í vesturbænum. Rúmgóð stofa og her-
bergi. Parket. góð sameign. Góður bakgarður til suðurs. Laus strax, sölumenn sýna. Verð 13,9 
millj. OPIÐ HÚS Í DAG ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:30-18:00 

OPIÐ HÚS
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Höfum kaupanda að rað- eða 
parhúsi í Ásahverfinu í Garðabæ

Höfum kaupanda að 3ja herb 
íbúð í lyftuhúsi í 101 – 108 Rvk

Leitum að einbýlishúsi í Garða-
bæ í skiptum fyrir 4ra herb íbúð 
í Sjálandi

Höfum ákveðinn kaupanda 
að 150-200 fm hæð, par-, 
rað- eða einbýlishúsi í 101

Hraunbrún 5 - 220 Hfj
201.9 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 
AUKA ÍBÚÐ og bílskúr. Laus strax, sölumenn 
sýna. OPIÐ HÚS Í DAG kl 17.30-18.00 

Suðurbraut 18 - 220 Hfj 
100 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús, bað, þvottahús, stofu og 
3 herb. Laus strax, sölumen sýna. Verð 19.9 
millj. OPIÐ HÚS Í DAG KL 18.15-18.45 

Tröllateigur 1 - 270 Mos
189 fm raðhús á frábærum stað þar af 25 
fm bílskúr. Eignin skiptist í stofu, borðstofu, 
4 svefnh. 2. baðh. eldhús og þvottah. Laus 
strax, sölumenn sýna. Verð 43.7 milj 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18.30-19.00 

Marargrund 11 - 210 Gbæ 
295 fm hús sem er 5 herbergja timburhús 
á einni hæð með garðskála og bílskúr. Búið 
er að skipta um glugga og gler í húsinu. Um 
er að ræða eign á góðum stað í grónu hverfi 
en eignin þarfnast aðhlynningar. Verð 33.9 
millj. OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30-18.00

Sóltún - 105 Rvk
Glæsileg 3ja herbergja 91,4 fm íbúð á 7. 
hæð/næst efstu, ásamt 24,1 fermetra stæði í 
bílskýli. Verð 29,9 millj. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 12.30-13.00

Logafold - 112 Rvk
163,8 fermetra einbýlishús á einni hæð, þarf 
af 24 fermetra bílskúr. Fallegur suður garður 
með trjágróðri. Fjögur rúmgóð svefnherbergi. 
Verð 49.9 millj. OPIÐ HÚS MIÐVIKU-
DAGINN 30 KL 17.30-18.00

Arnarás - 210 Gbæ 
3636167.jpg
124 fm Vel staðsett 3ja herb. endaíbúð með 
25 fm bílskúr. Sér inngangur. Laus strax, 
sölumenn Stakfells sýna. 
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18.30 - 19.00

Þórðarsveigur - 113 Rvk
105 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð með 
sér stæði í bílageymslu. Sér inngangur. Þvot-
tah. innan íbúðar. Verð 26.3 millj

Ólafsgeisli - 113 Rvk
232,6 fm einbýlishús á 2. hæðum með 
innbyggðum bílskúr. Húsið skiptist í anddyri, 
stóra stofu og borðstofu, eldhús, 4 svefnh. og 
2 baðh., úr þvottah. er innangengt í tvöfaldan 
bílskúr.

Mávanes – 210 Gbæ
262 fm glæsilegt einbýlishús á Arnarnesi þar 
af 45 fm bílskúr.  Stórar stofur, 4 svefnher-
bergi er Eldhús endurnýjað. Lóðin er gróinn 
með trjám. Fallegt útsýni er úr húsinu í suður.

Hamrabyggð - 220 Hfj
193,7 fm 5 herb. einbýli þar af 35 fm bílskúr. 
Snyrtileg eign í nálægð við golfvöll. Timbur-
verönd með heitum potti. Auðveld kaup, lítil 
útborgun. 

Fjarðarsel - 109 Rvk
260,5 fermetra raðhús á þremur hæðum 
með möguleika á SÉRÍBÚÐ Í KJALLARA . 7 
herb. Bílskúr er staðsettur í bílsskúrlengju út 
við bílaplan.

Helgubraut - 200 Kóp
Notalegt 86,8 fm einbýlishús á stórri lóð 
(750 fm) miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. 
3 svefnh. Húsið er mikið endurnýjað. Lán 
geta fylgt. Eign sem býður upp á mikla 
möguleika. Lækkað verð.
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Bæjarlind 4 - 200 Kóp
Til sölu 810 fm atvnnuhúsnæði . Laust strax. Húsnæðið er í rauninni fjögur bil. Stærð bilanna 
er: Tvö þeirra eru 150,0 fm, þriðja er 221,8 fm. og fjórða er 288,6 fm. Sölumenn sýna

Fasteignafélag til sölu
Stakfell kynnir til sölu fasteignafélag. Um er að ræða félag 
með vel staðsettum eignum og góðum leigugreiðslum, 
félagið hefur verið í góðum rekstri. Verð 235 millj.  
Allar nánari upplýsingar gefa starfsmenn Stakfells.

Álfhólsvegur 133 a – 200 Kóp
280 fm. fallegt einbýlishús á 2. hæðum 
með  tvöföldum innbyggðum bílskúr.  
Búið að innrétta hluta bílskúrs sem 
íbúðarherbergi. Góð eign í grónu hverfi . 

OPIÐ HÚS Í DAG KL 19.30-20.00

Laxatunga 21 - 31, 270 Mos.
OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAGINN 30 MAÍ MILLI KL 12:00 - 13:00

Heil raðhúsalengja með fimm íbúðum. Um er að ræða 4 -5 herb. 245 fm fokheld 
raðhús á tveim hæðum. Húsin eru staðsteypt sem skiptast í tvær hæðir. Gert er ráð fyrir 
eldhúsi, borðstofu, stofu og sjónvarpshol á efrihæðinni og herbergjum á neðri. 
Nánari uppl. veita sölumenn á staðnum milli kl 12:00 - 13:00 

OPIÐ HÚS

Urðarhvarf - 203 Kóp
TIL SÖLU HEILDAREIGN VIÐ URÐARHVARF 8, KÓPAVOGI.Um er að ræða14.475 fm tæplega 
fokhelt skrifstofuhúsnæði á 6 hæðum ásamt tveimur hæðum niður í kjallara samtals 8 hæðir. 
Þetta er eign sem býður uppá mikla möguleika. Mikið útsýni er úr efstu hæðunum. 

Borgartún - 105 Rvk
147,7 fm lúxusíbúð á 6. hæð. Skiptist í for-
stofu, eldhús, sólstofu, stofu, gestasnyrtingu, 
barnaherbergi, hjónaherbergi með sér baði 
og þvottah. 

Ægisgata-101 Rvk.
Þrjár glæsilegar og vel útbúnar 2ja herb. 
íbúðir eru fullbúnar með öllum húsgöngun 
og húsbúnaði. Íbúðirnar henta mjög vel 
til skammtímaleigu. Stæði í bílageysmlu. 
Hagstætt áhvílandi lán getur fylgt. 

Laufengi - 112 Rvk
106,9 fm. endaíbúð á 2. hæð í tveggja hæða 
fjölbýlishúsi. Sérinngangur af svölum. Góð sa-
meign. Fallegt útsýni. MÁ VERA MEÐ HUND. 
Verð 27.9 fm

Kórsalir - 203 Kóp
130 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð með stæði í 
bílageymslu. Íbúðin skiptist í hol, 3. svefnh., 
bað, þvottah., stofu og eldhús. Laus strax, 
sölumenn sýna. Verð 32.7 millj.

Möðrufell - 111 Rvk 
78 fm 3ja herbergja Íbúð á 4. hæð, Skiptist í 
hol, stofu með útgangi á svalir, tvö svefnher-
bergi, eldhús og bað.

Asparfell - 111 Rvk
56.5 fm 2ja herb. íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. 
Laust strax. Verð 11.3 millj. 

OPIÐ HÚS



Lúxus íbúðir  í 101 Reykjavík
skuggabyggd.is

Vatnsstígur 16-18 – 101 Reykjavík
Nýjar glæsilegar og rúmgóðar 95-180 fm íbúðir í  hæsta íbúðarhúsi landsins. Í húsinu eru 40 íbúðir í tveim stigagöngum. Húsið er 19. hæða lyftuhús með rúmgóðum 
bílakjallara. Almennt eru tvær íbúðir á hæð. Íbúðunum er skilað fullbúnum án gólfefna. Baðherbergis- og þvottahúsgólf eru flísalögð, öll hreinlætistæki eru frá Tengi. 
Sérsmíðaðar innréttingar frá GKS með granít borðplötum og Miele heimilistækum. Gólfsíðir gluggar og mikið útsýni. Aukin hljóðeinangrun er á milli hæða.  
Sölumenn Stakfells sýna. Sjá nánar á www.skuggabyggd.is
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ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Nýbyggingar

Lóðir undir, einb. rað-par og fjölbýlishús í 
Urridaholti Garðabæ.

Höfum tekið í sölu lóðir undir einb. rað, par og 
fjölbýlishús, í suð-vesturhlíðum Urriðaholts upp af 
Urriðavatni í Garðabæ.  Einbýlishúsalóðir frá 11,5 milj. 
með gatnagerðargjöldum.  Á þessum fallega stað er nú 
hægt að verða sér út um lóð á góðu verði. Lóðirnar eru 
byggingarhæfar strax. Öll kynningargögn á staðnum, 
leitið upplýsinga hjá Heiðari í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Frábært 2ja hæða parhús á útsýnisstað í 
Kópavogi

Höfum tekið í sölu 250 fm tveggja hæða parhús á 
mögnuðum útsýnisstað við Aflakór í Kópavogi. Neðri 
hæð skiptist í 28,1fm bílskúr, geymslu, þvottahús, tvö 
herb. baðherb. Efri hæð skiptist í stofu, borðstofu, eld-
hús, tvö herbergi, sjónvarpsherb. ásamt baðherb. Verð 
57milj tilbúið undir tréverk en 63,5 milj fullbúið. Allar 
frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

4ra - 5 herb.

Góð 4ra herb. með bílsk. við Stóragerði.

Um 120 fm 4ra herb. góð endaíbúð á þriðju hæð, með 
bílskúr við Stóragerði í Reykjavík.  Íbúðin er töluvert 
endurnýjuð og ástand húsins er gott.  Sameign til 
fyrirmyndar.  Verð 26,4 milj, möguleg skipti á sérbýli í 
Reykjavík.  Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Fellsmúli - Rúmgóð útsýnisíbúð. 

Falleg og velskipul. 109 fm íb. á 4.hæð í Steníklæddu 
fjölb. á rólegum stað í lokaðri götu.  Parket, endurn. 
baðherb., m. sérlögn f. þvottavél+þurkara. Vestur svalir 
með frábæru útsýni yfir Borgina. Verð 23,9 m.  Uppl. 
veitir Ingólfur 896-5222.

Veghús - bílskúr -211 fm.

Í einkasölu falleg 187 íbúð á 2 hæðum ásamt 24,5 fm 
bílskúr á fallegum útsýnisstað. Suðvestur svalir. 5 svefn-
herbergi. 2 baðherbergi. Massift parket. Innbyggður 
bílskúr. Stutt í skóla, íþróttaaðstöðu og sundlaug. Frábær 
íbúð fyrir stóra fjölskyldu. Glæsilegur stigi milli hæða. 
Snyrtileg sameign. Verð 37,5 millj. uppl. veitir Bárður í 
896-5221

Seljabraut -klædd blokk- innb. býlskýli.

Góð mikið endurnýjuð 96 fm íbúð á 2.hæð  ásamt 
ca 25 fm stæði í bílskýli. Íbúð er mikið endurnýjuð. 
Suðursvalir, þvottahús í íbúð. V. 21,9m. Nánari uppl. 
Ellert 893-4477

Snæland - mögul. á 4 svefnherbergjum.

Góð ca 100 fm íbúð á 2 hæð sem er efsta hæð í vel stað-
settri blokk. Íbúð er mikið endurnýjuð. Parket og flísar á 
gólfum. V. 25,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Vesturberg - endaíbúð - gott verð.

Mjög góð vel skipulögð 101,6 fm íbúð á efstu hæð, 
parket og flísar á gólfum. þvottahús í íbúð. Íbúð er laus 
fljótlega. V.18,9 m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

3ja herbergja

Langholtsvegur - m. sérinngagngi. Laus.

Björt og góð, velskipulögð ca 80 fm íbúð á jarðhæð á 
besta stað við Langholtsveg. Sérinngangur. Gott hús. 
Laus strax. Lyklar á Valhöll.  V.18,9 m. Nánari uppl. 
Sigþór 899-9787. 

Dalsel - klædd blokk og bílskýli. laus 

Góð mjög vel skipulögð 95 fm íbúð á 2.hæð ásamt ca 
25 fm stæði í bílskýli. Íbúð er öll mikið endurnýjuð. 
Öll sameign til fyrirmyndar bæði úti og inni. V. 20,9m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477 

2ja herbergja

Falleg 2ja herb. við Skálagerði í Reykjavík

Höfum tekið í sölu fallega 2ja herb. 60,2 fm íbúð á fyrstu 
hæð við Skálagerði í Reykjavík.  Eldhús með nýlegum 
tækjum og flísum á gólfi, rúmgóð stofa með svölum, 
möguleiki á að gera pall.  Rúmgott svefnherbergi og 
baðherbergi með baðkari.  Geymsla í kjallara og sam-
eiginlegt þvottahús.  Verð:16,4 milj.  Upll. veitir Heiðar 
í s:693-3356.

Austurbrún. - laus 

Góð mjög vel staðsett ca 50 fm íbúð á 7.hæð í þessari 
vinsælu blokk, suðvestursvalir, glæsilegt útsýni. V. 
15,8m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Eldri borgarar

Sóleyjarimi - efsta hæð. Útsýni + bílskýli.

Nýkomin góð 4ra herb. 104,7 fm íbúð á efstu hæð, í 
lyftublokk við Sóleyjarima í húsi fyrir 50 ára og eldri.  
Vönduð íbúð með yfirbyggðum svölum og stæði í 
lokaðri bílageymslu. Verð 28,9 milj, allar frekari uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Sumarhús

Fallegt sumarhús við Kanastaði í Austur 
Landeyjum

Höfum tekið í sölu vel byggt 51,5 fm sumarhús við 
Kanastaði í Austur Landeyjum.  Húsið skiptist í stofu, 
eldhús, tvö herb., baðherbergi og útigeymslu.  Verönd 
er við húsið.  Þetta er upplagt tækifæri fyrir þá sem vilja 
vera út af fyrir sig, eða áhugafólk um hesta eða trjárækt.  
Verð 10 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356

Sumarhús til flutnings.

Sumarhús til flutnings.  Eignin er 48 fm að stærð og 
nýlega byggð.  Skiptist í anddyri, stofu, eldhús með 
innréttingu að hluta og svefnherbergi.  Einnig er mjög 
rúmgott svefnloft.  5000 fm lóð í landi Hraunborga fylgir 
með ásamt flutningi þangað, V. 12 millj. Uppl. Jón Rafn 
hjá Valhöll S: 695-5520, jonrafn@valholl.is 

Kiðjaberg - Frábært útsýni

Eitt glæsilegasta sumarhús í landi Kiðjabergs, steyptur 
kjallari og hæð þar ofan á ásamt svefnlofti.  Eignin er 
220 fm að stærð. Þrjú stór svefnherbergi. Baðherbergi 
með  tengi f. þvottavél,  Stofa og eldhús eru í stóru opnu 
rými, stóri gluggar með glæsilegu útsýni.   V. 36 mill.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Þóroddsstaðir - Frábært verð !

80 fm sumarhús í góðu ástandi. Eignin er norðan 
Svínavatns og í 10 mínútna ökufæri við Laugarvatn.  Tvö 
rúmgóð svefnherbergi.  Tvær stórar stofur ásamt eldhúsi.  
Pallur fyrir framan og til hliðar v. hús.7400 fm lóð.  V. 
12,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Kambsvegur 16 - opið hús
Opið hús í dag þriðjudag að Kambsvegi 16, frá kl. 18:00-19:00

Til sýnis og sölu gullfalleg 3ja herbergja íbúð á 2 hæð, 84,5 fm og 30 fm mjög góður bílskúr 
á frábærum stað. Íbúðin er með sérþvottahúsi og búri. Stórum flísalöðum suðvestursvölum 
sem eru lokaðar með svalalokun og búið er að tengja ofn þar út. Parket. Fallegar og góðar 
innréttingar. Flott íbúð á eftirsóttum stað. Verð 27,5 millj. Uppl. Bárður s:896-5221

Berjarimi 3ja m/ Bílskýli

Mjög góð 99 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð. Tvö svefnherb og stórar stofur. SV svalir og 
snyrtilegt bílskýli. Rúmgóð og fín íbúð. Verð 22,5 m Uppl. Sigþór s: 899 9787   

OPIÐ HÚS

ÓSKA EFTIR
Vantar einbýli á einni hæð 
í Grafarvog, Grafarholti eða 

Mosfelsbæ, uppl. veitir 
Bárður í s: 896-5221

Vantar 2ja til 3ja herb. íbúð 
miðsvæðis fyrir traustan 
kaupanda, uppl. veitir 
Bárður í s: 896-5221

Vantar 3ja herb. íbúð 
í Kópavogi, uppl. veitir 
Heiðar í s: 693-3356

Vantar 3ja herb. íbúð í eldri 
borgara húsi, uppl. veitir 

Heiðar í s: 693-3356

 Vantar gott einbýli í Foss-
vogi eða næsta nágreni 
fyrir fjársterkann aðila, 

uppl. veitir Heiðar í  
s: 693-3356

Stærri eignir

Stuðlasel - hús með aukaíbúð

Valhöll fasteignasala kynnir í dag 296,2 fm einbýlishús 
á frábærum og veðursælum stað í seljahverfi. Húsið er 
vel skipulagt og með 2ja herbergja aukaíbúð sem er 
með sérinngangi. Fallegur og gróinn garður. Verð 64,5 
millj, skipti á ódýrari eign skoðuð. Uppl. veitir Bárður 
sölustjóri í 896-5221

Hvannarimi - parhús

Í einkasölu 185 fm parhús á 2 hæðum með innbyggðum 
bílskúr. 4 svefnherb. Vel skipulagt hús í grónu hverfi. 
Stutt í skóla og alla þjónustu. Skipti möguleg á einbýli 
á einni hæð. Verð 40 millj. Uppl. veitir Bárður sölustjóri 
í 896-5221.

Sóleyjarimi - Glæsilegt raðhús á flottum 
stað. 

Nýkomið í einkasölu 211 fm nýlegt raðhús á mjög 
góðum stað í Grafarvogi. Sérsmíðaðar eikar innr., 
gólfhiti, gegnheilt parket og vandaðar flísar, 3-4 sv.herb. 
Glæsil. eldhús og böð. Innb. bílsk. (innangengt), fallegt 
útsýni til Borgarinnar. Verð 49 m.  Uppl. veitir Ingólfur 
896-5222

Marargrund - Garðabæ. Einbýli á einni hæð. 
Tækifæri !

218 fm einbýlishús á góðum stað í Garðabæ sem 
þarfnast lagfæringar að utan en í góðu ásigkomulagi að 
innan.  Fjögur svefnherbergi, stór stofa og eldhús. Slakur 
Bílskúr. Laust.  V. 33,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Skólagerði - Vesturbær Kópavogs

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

Skildinganes - parhús/einbýli á sjávarlóð. 
Glæsil. útsýni

Velskipulagt 320 fm parhús með bílskúr á rólegum stað 
við sjávarsíðuna í Skerjafirði. Húsið er svo til í upp-
runalegu ástandi og þarfnast standsetningar að innan 
og eithvað að utan.  Miklir möguleikar. Ásett verð 89 
millj. Laust s.t. strax.  Uppl. veitir Ingólfur Gissurarson 
lg.fs. S:896-5222

Hraunberg - fallegt einbýli með tveimur 
aukaíb. í sérbyggingu. 

Fallegt 174 fm einb. hæð+ris á rólegum stað rétt 
við Víðidalinn, ásamt 46 fm Jeppabílskúr og 90 fm 
aukabyggingu aðskilið húsinu m. tveimur íbúðum 
(einstakl.og 2ja herb.) góðar leigutekjur. Velviðhaldið 
og velskipul. hús, falleg ræktuð lóð, 4 sv.herb. Afgirtur 
suður sólpallur, suður svalir, fallegt útsýni á Bláfjöll, og 
fl. Áhv. Hagst. íbúðarlán ca 29 m. Verð 56,5 millj.  Uppl. 
veitir Ingólfur 896-5222

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. 43,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477



Þórðarsveigur 6 – 3ja herbergja – Rvk. 
Falleg endaíbúð á fjórðu hæð í nýlegu lyftuhúsi 
í Grafarholtinu, íbúðin er 88,1 fm með geymslu 
ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Tvö góð 
svefnherbergi. Gott aðgengi, frábær staðsetning. 
Stutt í nátturuna og fallegar gönguleiðir. Skóli og 

leikskóli í sjón-
færi. Laus strax. 
Verð 23,9 millj. 
Opið hús í dag 
frá kl. 17-18. 
-Íbúð 402

Hellubraut - Einbýli - Hf. 
Hafnarfjörður - Einstök staðsetning.
Hraunhamar kynnir í einkasölu tvílyft einbýli m/ 
bílskúr samtals 240 fermetrar. Húsið stendur á 
einstkum stað v/ Hellubraut 9 með miklu útsýni 
yfir höfnina og víðar. Í göngufæri við miðbæinn, 
skóla ofl. Verðtilboð. Uppl. gefur Helgi Jón 
sölustj. í síma 893-2233. 

Lindarberg - parhús - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir: Sérlega fallegt 
tvílyft parhús með innbyggðum bílskúr samtals 
250 fm. Ræktaður garður, útsýni. Frábær stað-
setning innst í botnlanga (jaðarlóð) í Setbergs-
landinu. Suður svalir. Verð 45,6 millj.

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

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali

Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali
Helgi Jón Harðarson sölustjóri

Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður

Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari

Guðrún Jóna Helgadóttir ritari
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Hrauntunga - Einbýli - Hf.
Mjög gott 253,1 fm einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum 49,6 fm 
bílskúr samtals um 302,7 fm vel staðsett við Hrauntungu 6 í Hafnarfirði. 
Eignin er í góðu ástandi og skiptist í forstofu, hol, eldhús, búr, stofu, 
borðstofu, gang, baðherbergi, herbergi, hjónaherbergi, þvottahús og 
bílskúr. Á efri hæð er stórt fjölskyldurými, gangur, snyrting, herbergi og 
geymslur. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 59 millj.

Stuðlaberg - Einbýli - Hf. 
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, rúmgott vandað einbýli á 
einni hæð með innbyggðum bílskúr samtals 235 fm. Arinn í stofu. 
4 svefnherbergi. Stofa, borðstofa ofl. Suður garður. Róleg og góð 
staðsetning í barnvænu hverfi. Verð 49 millj.

Klettabyggð - parhús - Hf.
Glæsilegt fullbúið parhús á tveimur hæðum, hæð og ris, með 
innbyggðum bílskúr samtals stærð 202,4 fermetrar vel staðsett 
í hrauninu í Byggðahverfi í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, stofu, borðstofu, eldhús, herbergi, hjónaherbergi, þvottahús, 
geymsluloft og bílskúr. Á efri hæð eru tvö góð herbergi, sjónvarps-
hol og snyrting. Fallegar innrettingar og gólfefni. Verð 44,5 millj.

Dimmuhvarf 11- Kópavogur 
Til sölu 1.415 fermetra eignarlóð (hornlóð) við Dimmuhvarf 11 í 
Kópavogi. Leyfilegt að byggja einbýli, hesthús og eða vinnustofu. 
Frábær staðsetning og útsýni í grónu hverfi Verð 17,5 millj. 
Helgi Jón gefur upplýsingar í síma 893-2233

Háaberg - Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm með bílskúr. Vel staðsett 
á frábærum útsýnisstað í Setbergslandi í Hafnarfirði.Eignin skiptist í 
forstofu, gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og stofu, bílskúr 
og herbergi inn af. Á neðri hæð er anddyri, gangur, tvö (þrjú) herbergi, 
hjónaherbergi með fataherbergi inn af, baðherbergi, geymsla og þvotta-
hús. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Skipti möguleg. Verð 58 millj.

Skúlaskeið - Einbýli - Hf.
Stórglæsilegt uppgert einbýlishús á frábærrum stað við Hellisgerði 
í Hafnarfirði. Húsið er þrílyft og er  181,1 fm.  Húsið skiptist m.a.  í 
forstofa, hol, stofa, borðstofu, eldhús, 4 svefnherberbergi, 2 baðherg-
bergi og fl. einstök staðsetning við Helligerði. Húsið er vel viðhaldið 
og hefur verið nostrað við það á einstakan hátt. Þetta er sérlega falleg 
eign sem vert er að skoða. Getur verið laust fljótlega. V. 45 millj.

Öldugata - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu virðulegt, fallegt tvílyft einbýli (steypt/timbur) 
á þessum vinsæla og skjólgóða stað við Hamarinn Hfj. Húsið er 
samtals 260 fm. Stutt í skóla, Lækinn ofl. Einstök staðsetning. 
Verð 45 millj.

Fjóluhvammur - Einb/ Tvíb. - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með stórum 
bílskúr og auka íbúð samtals ca. 350 fm. Mjög góð 2ja til 3ja herb. 
íbúð á neðri hæð. Frábær staðsetning og útsýni. Fallegur garður. 
Verð 59 millj.

Erluás -  Einbýli m. aukaíbúð - Hf..
Nýkomið glæsilegt tvílyft nýlegt einbýli með stórum bílskúr og 
aukaíbúð samtals ca 300 fm. Fullbúið hús. Vandaðar innréttingar. 
Góð staðsetning. Útsýni.  Verð 72 millj. (Verðtilboð)

Þrastarhöfði - Einbýli - Mosfellsbær
Glæsilegt 237,6 fermetra einbýli á einni hæð með innbyggðum 
bílskúr á frábærum stað við Þrastarhöfða 40 í Mosfellsbæ. Eignin 
skiptist í forstofu,snyrtingu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, gang, 
þrjú barnaherbergi, hjónaherbergi, fataherbergi, baðherbergi. 
þvottahús og bílskúr. Skipti á minni eign koma til greina. Glæsi-
legar innréttingar og gólfefni. Verð 72,4 millj

Furuhlíð - Hf - Einbýli
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr 
samtals ca 260 fm auk 32 fm rými undir bílkskúr m. innnkeyrslu-
hurð samtals ca 291 fm. 5-6 herb. ofl. Frábær staðsetning innst í 
botnlanga. Garður með verönd og pöllum. Útsýni. Fullbúin vönduð 
eign. Verðtilboð.

Skipalón 26- 4ra herbergja - Hf. LÚXUS ÍBÚÐ
Nýkomin í einkasölu glæsileg ca. 170 fm. endaíbúð á 2. hæð í 
þessu vandaða lyftuhúsi, auk stæði í bílahúsi. Tvö góð herbergi 
auk hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi innaf. Parket og 
vandaðar innréttingar. Tvennar svalir. Frábært útsýni. Verð 40,5 
millj.

Norðurbakki 13C  - Hf - Útsýnisíbúðir
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnarfirði. Fullbúnar með 
gólfefnum. Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur vand-
aður. Tvennar svalir með stærri íbúðunum.  3ja herb. frá 112 fm. til 
142,3 fm. Frábært útsýni yfir höfnina og bæinn. Tvö baðherb. í stærri 
íbúðunum.  Góð fjárfesting.  Hlynur s.698-2603,  Hilmar s. 892-9694.  
Þorbjörn Helgi s. 896-0058 Verð kr. 25. millj - 38,5 millj.

Skógarás - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu stórglæsilegt tvílyft einbýli með innbyggðum 
bílskúr samtals 302 fm. 5 stór herbergi, tvö baðherbergi, glæsilegt 
eldhús og rúmgóðar stofur og borðstofur. Hátt til lofts. Halogenlýs-
ing. Sérsmíðaðar innréttingar. Vönduð tæki. Parket, nátturuflísar á 
gólfum. Frábær staðsetning og útsýni. Eign í sérflokki. Verð 79 millj.

Vesturvangur - Einbýli - Hf. 
Gott einbýli á einni hæð samtals um 193 fm. á frábærum 
útsýnisstað í hraunjaðrinum við Vesturvang númer 9 í norðurbæ 
Hafnarfjarðar.  Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, forstofuher-
bergi, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, tvö herbergi, 
baðherbergi, hjónaherbergi, þvottahús, bílskúr og geymslu. 
Einstök staðsetning. Verð 49.9 millj

Norðurvangur - Einbýli - Hf. 
Sérlega fallegt vel innrétttað einbýli á besta stað í norðurbænum. 
Íbúðin er 140 fm og bílskúrinn er 53 ofog svo er innréttað rými 
undir bílskúr 53 fm. samtals 246 fermetrar. Falleg hraunlóð. Góð 
eign. Verð 49 millj.

Arnarhraun - Sérhæð - Hf. 
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög fallega efri hæð ásamt bíl-
skúr samtals um 191,1 fermetrar vel staðsett á glæsilegum útsýnis-
stað við Arnarhraun 41 í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, 
stigapall, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi og 
tvö herbergi. Í risi eru þrjú herbergi og hol, geymslu. Glæsilegt 
útsýni, einstök staðsetning. Verð 39,5. millj

Kríuás  - 4ra herbergja - Hf.
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu mjög fallega og 
bjarta (gluggar á þrjá vegu) 109,9 fermetra 4ra herbergja endaíbúð
á efstu hæð með sérinngangi af svölum. Frábært útsýni út á 
Reykjanes, Faxaflóann, Hafnarfjörð og víðar.Tvennar svalir. Parket 
og flísar á gólfum. Björt og falleg eign. Verð 27,9 millj.

OPIÐ HÚS
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Helgaland 2 - 270 Mosfellsbær 

Klapparhlíð 1, íbúð 403 - 50 ára og eldri

Klapparhlíð 5, íbúð 101 - 50 ára og eldri 

Falleg og mikið endurnýjuð 94,8 
m2 neðri sérhæð ásamt 37,4 m2 
bílskúr við Helgaland 2 í Mos-
fellsbæ. Eignin skiptist í forstofu, 
þrjú herbergi, eitt þeirra er nýtt sem 
sjónvarpsherbergi, baðherbergi 
með baðkari og sturtu, geymslu/
þvottahús, eldhús, stofu og borð-
stofu. V. 26,9 m.

Tröllakór 2-4 - 203 Kópavogur 
Mjög falleg 113,1 m2, 3ja her-
bergja íbúð á efstu hæð í fjögurra 
hæða lyftuhúsi, ásamt bílastæði 
í bílakjallara við Tröllakór 2-4 í 
Kópavogi. Fallegar innréttingar og 
granít í sólbekkjum. Innbyggður 
ísskápur og uppþvottavél er í inn-
réttin. Fallegt útsýni. Eignin er laus 
til afhendingar strax! V. 25,9 m.

Glæsilegt 240 m2 einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum bílskúr 
á glæsilegri lóð. Húsið skiptist í stóra 
stofu/borðstofu, opið eldhús, stórt 
baðherbergi, þrjú rúmgóð barna-
herbergi, stórt hjónaherbergi með 
sér baðherbergi, þvottahús og 44 
m2 bílskúr. Glæsilegar innréttingar 
og falleg gólfefni. Lóðin er mjög 
snyrtileg með fallegri verönd. Eignin 
er laus til afhendingar strax. Ýmis 
skipti möguleg. V. 76,9 m.

Úlfarsbraut 48 - Nýjar íbúðir með bílastæði í bílakjallara. 

Þrastarhöfði – 270 Mosfellsbær 

Bjartar og fallegar 92 m2 til113 
m2, 3ja herbergja íbúðir í nýju 
glæsilegu 3ja hæða lyftuhúsi, 
ásamt bílastæði í bílakjallara við 
Úlfarsbraut 48 í Úlfarsfellsdalnum. 
Fallegt útsýni. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar með innréttingum og 
gólfefnum. Flottur staður, leik- og 
grunnskóli er rétt við húsið. Íbúð-
irnar eru lausar til afhendingar 
strax. Verð frá 25,8 m.

Mjög falleg 89,5 m2, 2ja 
herbergja íbúð á efstu hæð 
í 4ra hæða lyftuhúsi fyrir 50 
ára og eldri, ásamt bílastæði 
í bílakjallara við Klapparhlíð 
1 í Mosfellsbæ. Fallegar inn-
réttingar og gólfefni. Þetta er 
vönduð íbúð í fallegu húsi. 
Stutt er í glæsilega inni- og 
útisundlaug og líkamsræktar-
stöð. Einnig er golfvöllur stutt 
frá. Glæsilegt útsýni. V. 25,9 m.
Opið hús miðvikudag frá 
kl.17:30 til 18:00

Mjög falleg 118,3 m2, 3ja 
herbergja endaíbúð á 1.hæð í 
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri, 
ásamt bílastæði í bílakjallara 
við Klapparhlíð í Mosfellsbæ. 
Fallegar innréttingar. Þetta er 
vönduð íbúð í fallegu húsi. 
Eignin er laus til afhendingar 
strax. V. 32,9 m.
Opið hús miðvikudag frá 
kl.17:30 til 18:00

Tröllateigur 1 - 270 Mosfellsbær 
Fallegt 189 m2 tveggja hæða 
endaraðhús með innbyggðum 
bílskúr við Tröllateig 1 í Mos-
fellsbæ. Eignin skiptist í 4 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, 
þvottahús, eldhús, stofu og 
borðstofu. Bílskúrinn er 25 
m2. Flottar innréttingar og gott 
skipulag. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 43,7 m.
Opið hús í dag þriðjudag frá 
kl. 17:30 til 18:00
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Með 37,4 m
2

bílsk
úr 

 
Laxatunga – 270 Mosfellsbær 
Vorum að fá í sölu fimm 243,9 m2 raðhús á 
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við 
Laxatungu í Mosfellsbæ. Húsin seljast í því ástandi 
sem þau eru í dag. Húsin eru staðsteypt, gluggar 
glerjaðir, bílskúrshurð uppsett. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 23,9m. til 25,9 m.

 
Laxatunga – 270 Mosfellsbær 
Falleg 204 m2 parhús á einni hæð við Laxatungu. 
Húsin er vel staðsett og stenda hátt með útsýni 
yfir Leirvoginn. Húsin skilast í því ástandi sem það 
er í dag. V. 25,9 m.
 

 
Asparás 1 - 210 Garðabær 
Björt og falleg 115,9 m2, 3ja herbergja íbúð 
með sérinngangi á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi við 
Asparás 1 í Gaðabæ. Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús, sjón-
varpshol, stofu og eldhús. Íbúðinni fylgir 6,6 m2 
sérgeymsla. Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 28,9 m.
 

 
Dagvarðarnes 101 - 311 Skorradal 
Erum með í sölu sumarhúsalóð með 10,2 
geymsluskúr við Dagverðarnes 101 í Skorradals-
hreppi. Um er að ræða 3.789,6 m2 leigulóð rétt 
við Skorradalsvatn í Skorradalshreppi. V. 2,5 m.

Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali 
Leifur@101.is 

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is 

Kristín S. Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@101.is 

Barónsstígur – 3herb. – 101 Rvk.
Mjög mikið endurnýjuð og vel skipulögð 75,1fm 3 
herb. íbúð á 3 hæð í góðu húsi í miðborginni. Eignin 
var mjög mikið tekin í gegn fyrir nokkrum árum. 
V-23,9millj.

Hlíðarhjalli – 4herb+ bílskúr – 200 Kóp.
Mjög falleg 116,1fm 4ra herb. endaíbúð á 1 hæð 
ásamt 23,3fm bílskúr, samtals : 139,4fm. Hús og 
garður lítur mjög vel út. Eignin er laus strax. 
 V- 28,5millj.

Skaftahlíð – hæð+bílskúr – 105 Rvk.
Stórglæsileg 150,5fm 5 herbergja hæð með sérinn-
gangi ásamt 24,5fm bílskúr, samtals :175,0fm. Eignin 
er mikið endurnýjuð og er skipulag eignarinnar mjög 
gott. V-45,9millj.

Hjallahlíð – einbýli – 270 Mosó.
Mjög vel staðsett 161,5fm 5 herb.einbýlishús 
ásamt 30,2fm glerskála, 35,2fm bílskúr og 49,3fm 
geymslu(má breyta í íbúð), samtals : 276,2fm. Sund-
laug og heitur pottur í garði. Húsið er einstaklega bjart 
og með fallegu útsýni. Eignin er laus. V-54,7millj.

Rauðarárstígur – 4herb. – 105 Rvk.
Mjög falleg og vel skipulögð 95,6fm 4ra herb. 
Endaíbúð á 1 hæð með suð/vestur svölum. Stæði 
í lokaðri bílageymslu. Sérinngangur frá opnum 
svalagangi. V-25,9millj.

Selvogsgata – 2 herb. – 220 Hfn.
Mjög mikið endurnýjuð 31,4fm (er um 40fm) 2 herb. 
íbúð í kjallara í tvíbýlishúsi á rólegum stað. Fæst fyrir 
yfirtöku lána + sölukostnaðar. V-13,1millj.

Naustahlein – raðhús eldri borgara – 210 
Garðabær.
Mjög fallegt og vel skipulagt 89,2fm 3 herb. raðhús 
ásamt 25,4fm bílskúr fyrir 60 ára og eldri á rólegum 
stað í Garðabæ. Eignin er laus strax. V-34,9millj.

Rauðalækur  - hæð+bílskúr – 105 Rvk.
Mjög falleg 129,5fm 5herb. efri sérhæð ásamt 13,1fm 
herbergi og baðherb. í kj. og 26,7fm bílskúr, samtals : 
172,5fm. Stórar suð/vestur svalir. V-39,9millj. 

Hjarðarhagi 64 – 4 
herb+bílskúr - 107 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL: 18.30-19.30
Mjög falleg og vel 
skipulögð 101,5fm 4ra 
herb. Endaíbúð á 3 hæð, 
ásamt 24,5fm bílskúr. 
2 óskráðar geymslur í 
kjallara. Mjög vinsæl stað-
setning V-31,9millj.

Bjarnarstígur 9 – 
2herb. - 101 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL: 17.30-18.15
Gullfalleg og mjög vel 
skipulögð 39,5fm 2ja 
herb.íbúð á 2 hæð í góðu 
steinhúsi á frábærum stað 
í miðborginni.  
V-18,3millj.

Rauðalækur 55 – 
Hæð+bílskúr – 105 
Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI KL: 17.30-18.30
Mjög falleg og vel með 
farin 115,5fm 4ra herb. 
efri sérhæð í þríbýli 
ásamt 20,5fm bílskúr, 
samtals : 136fm. Tvennar 
svalir. Eignin er laus strax. 
V-33,9millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Skólavörðustígur – efri hæð/ris og kjallari – 101 Rvk.
Glæsileg efri hæð og ris auk 3-4 herb. íbúðar í kjallara samtals 298 fm. Um er að ræða sérlega glæsilega 
eign. Hæðin skiptist í hol, stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Risið er eitt opið rými. Glæsilegt 
útsýni. Í kjallara er innréttuð 3-4ra herberga íbúð sem er í útleigu. Óskað er eftir tilboðum í eignina.



Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni Tómas
Sölufulltrúi
895 9120

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

t r a u s t  

Sæviðarsund 33 - 104 Rvk

Björt og skemmtileg  3ja herbergja íbúð á 1.hæð 
með aukaherbergi í kjallara til útleigu.  Eldhús 
með borðkrók við glugga. Útgengi út á svalir í 
suður úr stofu. Fallega gróin sameiginlegur 
garður. Fjölbýli í góðu ástandi. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Verð: 22,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjudag 29.maí kl. 17:30-18:00

Stærð: 86 fm Herb. 3

Kristnibraut 95 - 113 Rvk

Mjög falleg og rúmgóð íbúð ásamt stæði í opnu 
bílskýli í góðu lyftuhúsi á þessum barnvæna stað 
þar sem örstutt er í skóla og leikskóla. Fallegar 
eikarinnréttingar og gólfefni er eikarparket og 
flísar . Þvottahús er innan íbúðar. 
Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Verð: 26,5m

Hringið og bókið skoðun! 

Stærð: 110,2 fm Herb. 4

Eiríksgata 35 – 101 RVK 

Mjög falleg og mikið endurnýjuð  íbúð á 2.hæð á 
þessum vinsæla stað í borginni, beint á móti 
Landspítalanum. Íbúðin er með nýlegu eldhúsi, 
góðri stofu, rúmgóðu svefnherbergi og 
baðherbergi með sturtu og tengi fyrir þvottavél. 
Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Verð: 17.5m

Hringið og bókið skoðun!

Stærð: 50,0 fm Herb. 2

Hörðukór 3 – 203 Kóp 

Glæsileg útsýnisíbúð á 8 hæð með yfirbyggðum 
svölum og stæði í bílageymslu. Glæsilegar,  
glerlokaðar bogadregnar svalir með einstöku 
útsýni  eru út frá stofu  og innréttingar, hurðir og 
gólfefni er allt samrýmt og í ljósum stíl. 
Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Verð: 31.4m

Opið
hús

Opið hús þriðjudag 29. maí kl. 17.30-18.00

Stærð: 115,9 fm Herb. 4

Vitastígur 12 – 220 Hfj

Einbýli í miðbæ Hafnarfj. Húsið er  112,0 fm, 4ra 
herbergja og hefur talsvert verið endurnýjað, þak 
nýlegt og húsið klætt að utan, stutt er í alla 
þjónustu. Skipti möguleg á 3ja herbergja íbúð í 
Hafnarfirði t.d. Völlunum.  
Uppl. Þóra, gsm: 822 2225

Verð: 34,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 29. maí kl. 17:30 – 18:00

Stærð: 112,0 fm Herb. 4

Lautasmári 24 - 201 Kóp

Fæst gegn yfirtöku plús sölukostnaður.  
Áhvílandi um 25.000.000.-m. Rúmgóð 3ja 
herbergja íbúð með suðursvölum. Frábær 
staðsetning og stutt í alla helstu þjónustu.
Uppl. Þorsteinn, gsm: 694 4700 

Verð: 25,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjudag 29. maí kl 17:30-18:00

Stærð: 98 fm Herb. 3

Brúnastekkur 11 – 109 Rvk

Einstakt hús með óvenju stórum stofum, stóru 
eldhúsi, góðum herbergjum, aukaíbúð og miklu 
aukarými í kjallara.  Metnaðarfull hönnun. Gott 
hús fyrir þrjár kynslóðir, og þá sem sjá 
möguleika í miklu aukarými.
Uppl. Óskar, gsm: 893 2499

Verð: 75m

Hringið og bókið skoðun!

Stærð: 334 fm Einbýlishús  

Skipholt 64 - 105 Rvk

2ja herbergja íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta 
stað. Íbúðin er 50fm í þríbýlishúsi á frábærum 
stað þar sem stutt er í alla þjónustu, skóla og 
miðbæinn. Plastparket og mustang flísar á 
gólfum. Mjög stór og falleg lóð er aftan við 
húsið. Uppl Edda, gsm: 6-600-700

Verð: 15,9m

OPIÐ HÚS þriðjudag 29. maí kl 17:30-18:00

Stærð: 50 fm Herb. 2

Faxabraut 36B - 230 Reykjanesbæ

Góð 3ja herb. neðri hæð í raðhúsi 70,4 fm auk 
35,3 fm bílskúr. Sólpallur með heitum potti. Búið 
að endurnýja alla glugga, járn á þaki og nýlegar 
skólplagnir.  Hellulagt að framan og verið er að 
smíða nýjar útihurðir.
Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Verð: 17,0m

Hringið og bókið skoðun!

Stærð: 105,7 fm BílskúrHerb. 3
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Hraunprýði 6, 8, 10 og 12 - 210 Garðabæ

Raðhús í Garðabæ. Einstaklega vel hönnuð og fjölskylduvæn hús á einni hæð með möguleika á fjórum, 
góðum svefnherbergjum. Stærðir húsa eru um 180fm, auk 22fm bílskýla.  Arkitekt Halldóra Vífilsdóttir. Húsin 
verða afhent í júní, fullfrágengin að utan, lóðin frágengin og nánast fullgerð inni. Húsin eru vönduð að allri gerð 
og frágangi. Gluggar og útihurður úr mahogní og rennihurðir úr lituðu áli, einangruð að utan og klædd litaðri 
stálklæðningu. Komdu og skoðaðu falleg og vel hönnuð hús.
Uppl. Árni, lgfs. gsm: 893 4416

Verð: 51.250.000 og 51.750.000

Opið
hús

Opið hús þriðjud. 29.5 og miðvikud. 30.5, kl 16.30 – 18.30

Stærð: 178 – 182 fm 22 fm bílskýliHerb. 5

Dalakur - 210 Gbæ

Mjög góð eignarlóð fyrir einbýli við Dalakur í 
Akrahverfinu í Garðabæ. Lóðin sem er 728 m2 
er vel staðsett í þessu fallega og vinsæla hverfi.
Uppl. Bjarni Tómas, gsm: 895 9120

Verð: 15m

Einbýlishúsa lóðir!

Herb: 5-6

Opið
hús

Geithamrar 11 - 112 Rvk

Raðhús 136,2 fm á tveimur hæðum með 28 fm bílskúr.  Jarðhæð með 
þremur svefnherbergjum, baðherb., eldhúsi, þvottahúsi og stofu með 
útgengi út á timburverönd. Efri hæð með sjónvarpsholi og herbergi.  
Búið að skipta um eldhús, baðinnréttingu, parket og innihurðir.   
Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Verð: 39,9m

Stærð: 164,2 fmHerb. 5-6

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. maí kl. 18:30-19:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Bæjargil 5 – 210 Gbæ

Fallegt  fjölskylduhús á  2.hæðum með skjólgóðum garði í friðsælu og 
rótgrónu hverfi   í Garðabænum Húsið sjálft er 167,4 og bílskúrinn 32 
fm. Gott skipulag er í húsinu  en það skiptist í 3-4 svefnherbergi, 2 
baðherbergi, sjónvarpsherbergi, stofa/borðstofa, eldhús með góðum 
borðkrók, búr, þvottahús og sólstofa. Gólfefnin  eru parket og flísar.   
Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Verð: 47,8m

Stærð: 199,4 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 30. maí kl. 18:00-18:30

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Hlíðarhjalli 36 – 200 Kóp

Fallegt og  vandað einbýlishús sem er staðsett í  suðurhlíðum 
Kópavogs, þar sem er afar skjólsælt. Húsið er innarlega í rólegri 
botnlangagötu  sem var valin Gata ársins 2011 . Húsið sjálft er 182,7 
fm,  4 svefnherbergi eru í húsinu en möguleiki er á 5 herberginu. 
Fallegur og viðhaldslítill garður. Glæsilegt útsýni.   
Uppl. Sigga Rut, gsm: 699 4610

Verð: :  59,9m

Stærð: 214 fmHerb. 6

OPIÐ HÚS  þriðjudaginn 29.maí kl. 18:00-18:30

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Kirkjuvegur 4 – 220 Hfj

Reisulegt einbýlishús á þremur hæðum m/tveimur íbúðum og 
sérstæðum tvöföldum bílskúr á fallegum stað í hjarta gamla bæjarins. 
Húsið er að mestu í upprunalegu ástandi nema íbúð í kjallara sem 
töluvert hefur verið endurnýjuð.  Húsið bíður nýrra eigenda sem eru 
reiðubúnir að glæða húsið nýju lífi og koma því í fyrra horf.  
Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Verð: 69m

Stærð: 433,2 fmHerb. 9

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. maí  kl. 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Hraunteigur 20  – 105 Rvk

Mjög góð 5 herb. sérhæð með bílskúr. Íbúðin er á 1.hæð, gengið upp 
steyptar tröppur frá götu og þar beint inn um sérinngang. Íbúðin er 
136 fm og bílskúr 19,7 fm. Íbúðin var töluvert endurnýjuð fyrir um 9 
árum,  þá var tekið í gegn eldhús, baðherbergi og flest gólfefni. Í 
íbúðinni eru þrjú svefnherb og tvær stórar stofu..   
Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Verð: 39.9m

Stærð: 155.7 fm BílskúrHerb. 5

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29.maí kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Greniás 12 – 210 Gbæ

Vel skipulagt, fallegt og fjölskylduvænt parhús á 2 hæðum með 
innb.bílskúr. Á neðri hæð eru auk forstofu og bílskúrs 3 svefnherb., 
bað og sjónvarpshol. Á efri  hæð er eldhús, stofa/borðstofa 
m/sjónvarpskrók, baðherbergi auk 2ja svefnherbergja. Frábær 
staðsetning innst í botnlangagötu. Víðáttumikið útsýni og góður 
garður. Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Verð: 59,5m

Stærð: 213,4 fmHerb. 6

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 29. maí  kl. 18:30-19:00

Opið
hús

Opið
hús



Frekari upplýsingar í síma 510-3800 eða á www.husavik.net

Glæsileg 169,7 fm penthouseíbúð á 5 hæð í austurenda 
Boðaþing 10 með fallegu útsýni yfir Elliðavatn. Eignin 
skiptist í forstofu með skáp, hjónaherbergi með fataher-
bergi og sér baðherbergi, rúmgott svefnherbergi, glæsi-
legt eldhús, stofu, borðstofu, þvottahús innan íbúðar, 
minna baðherbergi,svalahýsi og verönd. Verð 52,9 m 
Í sama hluta hússins er einnig 116 fm penthouseíbúð 
með stórum sólskála og tveimur svölum. Eignin skiptist í 
forstofu með skáp, hjónaherbergi, baðherbergi, rúmgott 
svefnherbergi, eldhús, stofu, borðstofu, þvottahús innan 
íbúðar. Verð 37,5 m. 

Fallegar 52.2 fm einstaklings-
íbúðir með sameiginlegum 
inngangi frá stigahúsi og svölum 
á 1 til 3 hæð í Boðaþingi 10-12. 
Íbúðin skiptist í andyri, eldhús, 
stofu, svefnherbergi og baðher-
bergi. Með íbúðinni fylgir sér 4,4 
fm geymsla og þvottahús.  
Verð frá 16,9 til 17,9 m.

Mjög fallegar og rúmgóðar 2 herbergja Íbúðir í 
Boðaþingi 10 og 12. Allar íbúðirnar eru með glæsi-
legum og björtum sólskála með gluggum sem hægt 
er að opna. Útgengt á svalir eða verönd frá sólskála. 
Íbúðirnar skiptast í forstofu, stofu, eldhús, hjónaher-
bergi, baðherbergi og þvottahús. Geymslur í Kjallara. 
Verð frá 25,9 til 29,5 m.

Þriggja herbergja íbúðirnar í Boða-
þingi 10 og 12 eru mjög rúmgóðar. 
Þær skiptast í forstofu, 2 svefn-
herbergi, eldhús, stofu, borðstofu, 
baðherbergi og þvottahús. Með 
íbúðunum fylgir geymsla í kjallara. 
Allar íbúðirnar erum með sólskála 
ásamt útisvölum 
Verð frá 30,9 til 34,9 m.

Okkar hlutverk 
er að dreifa
fjölpósti, blöðum, tímaritum, bréfum og vörum.

Póstdreifing - Suðurhraun 1 - 210 Garðabær - Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

Heyrðu í okkur næst þegar þú þarft á öruggri 
og hagstæðri dreifingarþjónustu að halda.
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Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar 
íbúðir að Lundi 86-
90 í Fossvogsdal. 
Húsin eru 4ra til 6 
hæða.  Fjölmargar 
stærðir í boði allt 
frá 100,1 fm. til 
143,0 fm.  Vandaðar 
íslenskar innrétt-
ingar.  Hiti í gólfum.  
Bjartar og rúmgóðar 
íbúðir með stórum 
gluggum.  Glæsileg 

hönnun að innan sem utan.  Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. 
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og 
www.fjarfesting.is 

LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur 

LAUGAVEGUR
Heil húseign, 4 íbúðir, góð stað-

setning, verð 58 millj.

BJALLAVAÐ
3ja herbergja íbúð, stæði 

íbílageymslu, falleg íbúð stórar svalir, 
Verð 26,9 millj.

 EFSTIHJALLI
4ra herbergja, vel skipulögð íbúð, 

stutt í þjónustu, verð 20.7 millj.

SANDAVAÐ
4ra herbergja íbúð, stæði í 

bílageymlu, fallegar innréttingar, 
lyftuhús. Verð 29,9 millj.

SKIPASUND
3ja. Herbergja, húsið allt endurgert, 
falleg íbúð, sér inngangur, verð 19.7 

millj.

BREKKHUHÚS
2ja herbergja raðhús, glæsileg íbúð, 
flottar innréttingar, verð 20.9 millj.

SMYRILSHÓLAR
5. herb., Gott skipulag, Nýlegt parket, 

áhvílandi 18.5millj, Verð 21,9 millj.

STRANDVEGUR
3ja herbergja, Stór  sólverönd, Flott 

íbúð., Verð 29.9millj

SEIÐAKVÍSL 
Einbýlishús á einni hæð, innbyg-

gður bílskúr, Gott skipulag, fallegur 
garður.

ENGJASEL
Raðhús, gott skipulag, möguleiki á 

mörgum herbergjum, Verð 37,9millj

SAFAMÝRI
4ra herbergja íbúð, Bílskúr, Mikið 

standsett, verð 28.9millj

ÓÐINSGATA
2ja herb. í 101, Steinhús, Sérinngan-

gur, Verð 13,9 millj, Áhvílandi ca. 
11,2 millj. 

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar allar 
tegundir eigna á söluskrá

FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. flokki hjá Creditinfo  

sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.
Hafðu samband í síma 552 1400Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali • Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til Foldar-fasteignasölu fer 
til styrktar ABC hjálparstarfi.

Kaplaskjólsvegur 37-2.hæð 
Opið hús í dag kl. 17:30-18

Frostafold 36- 4ja herbergja með bílskúr
Opið hús á miðvikudag milli kl. 17:30 og 18 

Bauganes 27-einbýli
Opið hús í dag kl 18-18:30, GOTT VERÐ!

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Reisulegt einbýlishús á góðum stað í 
Skerjafirði. Á 1. hæð eru gestasnyrt-
ing, eldhús og stofur, þaðan sem 
gengt er út á suðurverönd og í 
fallegan garð. á annari hæð eru 3 
svefnherbergi, sjónvarpshol sem 
auðvelt væri að breyta í herbergi og 
baðherbergi. Kjallari er undir húsinu, 
þar eru þvottahús, geymslur, her-
bergi o.fl. Lítill skúr fylgir.  Verð 44,9 
millj. Opið hús í dag frá 17:30-
18. Pétur sýnir, gsm. 858-2030 
ásamt Viðari gsm. 694-1401

Rúmlega 100 fm. björt og 
falleg endaíbúð á frábærum stað 
í vesturborginni. Í dag er hún 2 
herbergi og 2 stofur, en auðvelt 
að nýta sem 3 svefnherbergi og 
stofu. Endurnýjað baðherbergi og 
guggar. Góð eign í vesturborginni. 
Verð 26,8 millj. Opið hús í dag 
frá kl. 17:30-18 Halldór sýnir 
gsm. 662-2707. 

Björt og falleg ca 100 fm íbúð 
ásamt bílskúr á góðum stað í 
Grafarvogi. Þrjú svefnherbergi og 
góð stofa með suður svölum.
Bílskúr í frístandandi bílskúrslengu 
fylgir. Möguleg skipti á einbýli, rað 
eða parhúsi í hverfinu. 
Verið velkomin! Allar nánari 
upplýsingar gefur: 
Einar Guðmundsson löggildur 
fasteignasali s. 896-8767

Sumarhús Eyrarskógi
Sumarhús á fallegum stað nálægt Reykjavík á 
viðráðanlegu verði. Stofa, eldhús, bað og 2 svefnh. 
Auk þess geymsluskúr. Skipti möguleg á  allt að 2ja 
milljóna bíl. Verð 6,9 millj. 

Sumarhús Grímsnesi á 1 ha. eignarlóð-
GÓÐ LÁN-ÞÆGILEG KAUP
Mjög vandað nýlegt sumarhús í landi Hallkelshóla 
Grímsnesi. Bústaðurinn sem er á 1 ha.- eignarlóð selst 
með öllu innbúi. Góð eign í þægilegri akstursfjarlægð 
frá borginni. Verð 15,9 millj. Áhvílandi ca. 10,5 mill.

Eignarlóðir við Apavatn-GOTT VERÐ
Tvær samliggjandi eignarlóðir í landi Vatnsholts suð-
austan við Apavatn eru til sölu. Þær eru í skipulögðu 
frístundahverfi. Virk samtök lóðareigenda. Lóðirnar 
eru í grónum móum og er útsýni yfir Apavatnið og til 
fjalla mjög fallegt. Vegur og vatn eru við lóðarmörk. 
Stærð hvorrar lóðar er 5.700 fm. Verð er 1.800.000.- 
á lóð. AFSLÁTTUR EF BÁÐAR ERU KEYPTAR SAMAN!

4ra herbergja

Veghús , 2.hæð m.bílskúr
Björt og falleg 4ra herbergja íbúð með bílskúr við 
Veghús. Íbúðin er með nýlegum gólfefnum og lítur 
öll mjög vel út. 3 svefnherbergi, suðursvalir, þvot-
taherbergi innan íbúðar. Verð 25,9 millj. 

Sumarhús og lóðir Eignir vikunnar
Laugarásvegur-36 einbýli  

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17-17:30

Kristnibraut 75- glæsileg 4ja herbergja
Opið hús í dag þriðjudag milli kl. 17 og 18

Ca. 366 fm. stórglæsilegt einbýli á besta stað við Laugarásveg. Húsið hefur verið mikið endurnýjað 
á sérlega vandaðan og smekklegan hátt. Á neðri hæð er séríbúð og þarfnast hún endurbóta. Húsið 
er teiknað af Gunnari Hanssyni og er það mjög vel hannað. Verð 110 millj.
VERIÐ VELKOMIN Í OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 17 OG 17:30

Glæsileg  og smekklega innréttuð 4ja herbergja íbúð með stórri verönd og stæði í bílageymslu 
á góðum útsýnisstað í Grafarholti.Björt og falleg stofa með útgengi út á  stóra verönd. Þrjú 
svefnherbergi og þvottahús innan íbúðar. Stæði í þriggja stæða bílgeymslu fylgir. Opið hús er 
á eigninni í dag þriðjudag milli kl. 17 og 18. Verið velkomin! Allar nánari upplýsingar veitir 
Einar Guðmundsson, löggildur fasteignasali s. 896-8767

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Í landi Indriðastaða
311 Borgarnes
Fallegur bústaður á eignarlóð

Stærð: 53,3 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Fasteignamat: 10.340.000

Verð: 16.500.000
RE/MAX Senter kynnir fallegt og notalegt sumarhús á eignarlóð í landi Indriðastaða í Skorradal. Húsið
hefur tvö svefnherbergi, svefnloft, baðherbergi með sturtu og opið rými fyrir eldhús, borðstofu og stofu,
ásamt litlu, sérstæðu gestahúsi. Húsið  sem er staðsett fyrir ofan veg í rólegu umhverfi er í yndislegu
umhverfi, með timburpall umhverfis húsið og kjarrivöxnu landi á 3.100 fm.  eignarlóð tengt hitaveitu.
Allar frekari upplýsingar veitir Þóra í s. 777-2882 eða thora@remax.is

Senter

Ástþór Reynir
Lögg. fasteignasali

Þóra Birgisdóttir
Sölufulltrúi

arg@remax.is

thora@remax.is

Bókið skoðun/fund hjá Þóru

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 101 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

4144700

7772882

Til sölu glæsilegt einbýlishús við Norðurtún í Sandgerði. 
Glæsilegt útsýni. Húsið getur verið laust fljótlega.

Norðurtún 6

Hafnargata 27 • 230 Keflavík 
Símar 421 1420 / 421 4288 
asberg@asberg.is • asberg.is

Jón Gunnarson löggiltur fasteigna- og skipasali

Tilboð óskast í fasteignina Nátthaga 9, 
Hólum í Hjaltadal, Skagafirði. 

15096 – Nátthagi 9, eigandi Ríkissjóður Íslands. 
Um er að ræða steinsteypt endaraðhús á einni hæð sem stendur á 
gróinni leigulóð. Húsnæðið er laust nú þegar. 
Húsið er samtals 77,2 m², byggt árið 1985. Húsið er í góðu ástandi 
en þarfnast minni háttar viðhalds. Brunabótamat eignarinnar er kr. 
20.100.000,- og fasteignamat er kr. 5.266.000,-. 
Húseignin verður til sýnis í samráði við Gunnar Óskarsson, 
staðarumsjónarmann í síma 899 1293. 

Tilboðseyðublöð liggja frammi hjá ofangreindum aðila og hjá 
Ríkiskaupum ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboðs-
eyðublaði. 

Gögnin eru einnig aðgengileg á heimasíðu Ríkiskaupa  
www.rikiskaup.is 

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum, Borgartúni 7, Reykjavík  fyrir 
kl. 10.00 þann 5. júní 2012 þar sem þau verða opnuð í viður vist 
bjóðenda er þess óska.

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Arnarstapi sumarhús - 
Einstök staðsetning

Einstakt sumarhús á Arnarstapa á frábærrum útsýnisstað. 
Nónhóll er vinalegt sumarhús, byggt  1978. Húsið stendur á einstökum 
stað: fyrir neðan styttuna af Bárði Snæfellsás. Ekkert sumarhús er 
nálægt og útsýnið er stórfenglegt. Húsið er 63 fm. Fallegt sumarhús 
sem vert er að skoða. Verð 11,9 millj.

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

TIL LEIGU Dugguvogur 8 – Reykjavík.
Til leigu húsnæði, 910 fm., sérinnréttað fyrir 
matvælaiðnað við Dugguvog 8 í Reykjavík, 
þar sem Esja var áður til húsa.  

TIL LEIGU Askalind 2 – Kópavogur.
Til leigu gott 180 fm. skrifstofuhúsnæði með lítilli innkeyrsluhurð við 
Askalind 2 í Kópavogi.  Tilvalið fyrir heildsölur.

TIL LEIGU Skógarhlíð 12 – Reykjavík.
Til leigu glæsilegt skrifstofuhúsnæði við Skógarhlíð 12 í Reykjavík, þar 
sem Pricewaterhouse er til húsa.  Húsið er allt mjög glæsilegt að innan 
og utan.  Um er að ræða jarð hæðina sem er skipt niður í ca. 150 til 300 
fm. einingar. 

TIL LEIGU Vegmúli 2 – Reykjavík – 2. hæð.
Til leigu 280 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð við Vegmúla 2 í Reykjavík.  
Eignin er öll nýinnréttuð á glæsilegan hátt.  
Upplýsingar gefur Gunnar í síma 693-7310.

Útvarps
þátturinn

Snorri með 
Orra   

frá hádegi
alla virka 

daga

með Smutty Smiff
föstudagskvöld

kl. 22

Glymskrattinn
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MorGUn
þÁTtuRinn 

Ómar
alLa vIRka 
dagA kl. 7

www.saft.is

ÞÚ BERÐ ÁBYRGÐ
Á ÞVÍ SEM ÞÚ SEGIR 
OG GERIR Á NETINU!

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

HAFNARGATA 4 
STYKKISHÓLMI    
SJÁVARBORG 
TIL SÖLU   

Til sölu sérstök 
fasteign staðsett við 
höfnina í Stykkishólm

Fasteignin Hafnargata 4 er mjög vel staðsett við  höfnina  í Stykkishólmi.  Fasteignin 
blasir strax við frá Aðalgötu bæjarins,  stutt frá  húsinu er lítið fallegt torg og umhverfið 
er mjög aðlaðandi með þeirri rómantík sem fylgir því að vera nánast við hafnarbakk-
ann, og í kjarna gamla bæjarhlutans í Stykkishólmi.   Til áratuga hefur farsællega 
verið starfrækt í fasteigninni verslun, nú undir nafninu Sjávarborg sem einnig getur 
fylgt, einnig er í húsinu rúmgóð 7. herb. íbúð, innbyggður bílskúr, lager og geymslur. 
Fasteignin er ca. 400 fm. Þetta er fasteign sem hentar fyrir þann eða þau sem vilja 
vera með sjálfstæða starfsemi og búa á sama stað s.s. hentar vel fyrir Gistiheimili, 
Gallerí, listamenn, s.s. málverk, keramik, glervinnslu, almenna verslun,veitingasölu, 
hljóðver, arkitekta, teiknistofu,lögmannsstofu ofl.ofl.  Um hafnarsvæðið fara u.þ.b. 
65.000 túristar hvert sumar og fer fjölgandi.  Vertu skapandi og kauptu tækifæri. Skipti 
á seljanlegri fasteign koma til greina.
Allar nánari upplýsingar á Faststykk.is og hjá Sverrir í síma 8964489.

Fasteignasala

Stykkishólms

Sverrir Kristjánsson, löggiltur fasteignasali

Ægisgötu 11 – 340 Stykkishólmi – Sími: 567-6688 – Gsm: 896-4489 

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
GSM 897 0047

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Vantar eignir á skrá. Góð sala

Kvíslartunga.
Glæsilegt 279 fm. parhús á tveimur hæðum við 
Kvíslartungu. 80 fm svalir á bílskúrsþaki.  Lyklar á skrifstofu.   
V. 31,5 8096

Grettisgata
Lítil og falleg 45 fm.  íbúð á neðri hæð í þríbýlishúsi í 
bakhúsi skammt frá miðbænum. Ný eldhúsinnrétting, 
gólfefni og tæki. Hornbaðkar.Glæsileg lóð og gott aðgengi. 
Draumaeign.   8142

Dragavegur.
Tveggja íbúða, 200 fm.  einbýlishús við Dragaveg í 
Laugarásnum. Falleg staðsetning.Gott viðhald.4 svefnher-
bergi. Parket á gólfum. Laust fljótlega.   v. 44,8 m.  8240

Sumarhús í Kjós.
Glæsilegt  70,7 fm. sumarhús auk 15,2 fm. gestahúss 
, samtals 85,9 fm. Flottur garður með heitum potti, 
sólpöllum og miklum gróðri. Tré og runnar.  Flott leiksvæði 
fyrir börnin og frábær aðstaða. Húsið stendur í nágrenni 
Dælisár í Kjós. Eign fyrir vandláta.  V. 18,5 m.  8390

Bæjargil.
Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202 
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott 
eldhús. Sólpallur í suður.   8504

 
Nönnufell. 
Falleg 70 fm. íbúð með yfirbyggðum svölum í góðu húsi 
sem er ný klætt að utan. Eignin fæst á hreinni yfirtöku á láni 
frá Íls.  Hagstæðir vextir. V. 13,9 m.  8498

 
Háholt.- Til leigu.
 Vel staðsett, 770 fm. atvinnuhúsnæði á einni hæð við 
Háholt í Mosfellsbæ.Hentar vel fyrir ýmsa starfsemi. Góð 
vinnuaðstaða og næg bílastæði með góðri aðkomu.  Laust 
fljótlega.   8501

 
Urðarholt.
59 fm  2ja. herb.. íbúð 2. hæð í litlu fjölbýli við Urðarholt. 
Pergóparket á gólfum. Góðar innréttingar. Lagt fyrir þvottvél 
og þurkara á baði. Laus fljótlega.  V. 12,9 m.  8513

Furugerði.
Falleg 65,5 fm. íbúð á jarðhæð með flottum garði og 
sólpalli í suður. Góðar innréttingar og gólfefni. Eign í 
sérflokki.  8515

Mosarimi. 
Falleg 82 fm. íbúð á efri hæð í tveggja hæða fjölbýli í 
Grafarvogi. Góð gólfefni og innréttingar. Fallegt eldhús og 
góðar svalir.  V. 19,3 m .   8500

- með þér alla leið -  

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Nánari upplýsingar veitir 

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi 

sími: 697 9300
svan@miklaborg.is

Um 670 fm á einni hæð

Stórir verslunargluggar

Fjöldi bílastæða

Einstök staðsetning 

Laust strax

Hagstætt leiguverð

108 ReykjavíkFákafen
Eitt mest áberandi verslunarhúsnæði 
á höfuðborgarsvæðinu

Fallegt og vel byggt  301 m2 einbýlishús við Elliðaárdalinn
Húsið er á tveimur hæðum , hægt að innrétta sér íbúð á neðri hæð. Miklir möguleikar.
Verð:  69,9 millj. Verið velkomin.  Sími 896-6686

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

Aldís Einarsdóttir 
sölufulltrúi/viðskipta-
lögfræðingur  

Aldís Einarsdóttiraldis@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Ystibær 5, 110 Reykjavík
OPIÐ HÚS – MIÐVIKUDAGINN 30. MAÍ FRÁ KL. 17-18

OPIÐ HÚS

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Reynimelur 26  
–Tvær íbúðir í sama húsi. 

Falleg 198,6 fm neðri sérhæð ásamt hluta í kjallara auk 21,2 fm bílskúrs, samtals 
219,8 fm á eftirsóttum stað í Vesturbænum. Um er að ræða einstaklega fallega en 
upprunalega íbúð á eftirsóttum stað í Vesturbæ Reykjavíkur. Verð 49,0 millj. 
Í sama húsi er til sýnis 2ja herbergja 60,8 fm íbúð í kjallara með sérinngangi. Gott 
skipulag en íbúðin er upprunaleg. Verð 15,5 millj. 
Auðvelt væri að sameina íbúðirnar eða stækka kjallaraíbúðina. 

Íbúðirnar verða til sýnis í dag þriðjudag frá kl. 18-19
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Löggiltur fasteignasali - lögfræðingur
Heimili fasteignasala leitar að löggiltum fasteignasala, 

lögfræðingi eða aðila vönum skjalagerð. Nauðsynlegt er að 
viðkomandi hafi reynslu af störfum á fasteignasölu. 

Mikil áhersla er lögð á fagleg og vönduð vinnubrögð. 
Fyrsta flokks vinnuaðstaða. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 
Umsóknir skulu sendar á finnbogi@heimili.is, fyrir 1. júní.  



BÍLAR &
FARATÆKI

DIESEL !
Volvo V60 Wagon Diesel 09/2011 ek. 
16 þ.km 6 gira eyðsla 4.5 L pr 100 km 
glæsilegur bíll sem er á staðnum. Verð 
5790 þús., skipti möguleg.

Toyota Landcruiser 150 GX (33”) NEW 
árg. 2010 ek. 75 þ.km flottur jeppi sem 
vert er að skoða, bíllinn er á staðnum 
frábært verð 7700 skipti möguleg.

FLOTTUR SENDIBÍLL !
Opel Combo 09/2003 ek. aðeins 80 
þ.km. Bíllinn er á staðnum verð 680 
þús. (eftir lokun 8977387).

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

CHEVROLET Silverado z71 1500. 
Árg. 2005, ekinn 95 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 2.590. þús skipti 
athugandi, hrikalegur bíll Rnr.127772.

bifreidar.is
Réttarháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 577 4777
Óskum eftir vinnuvélum og 

bifreiðum á skrá.
http://www.bifreidar.is

Vinnuvéla- Lyftara- og Bifreiðaflutningar 
á verði fyrir þig.

Vaka
Skútuvogi 8, 104 Reykjavík

Sími: 567 6700
24 tíma þjónusta

http://www.vakahf.is

Sparneytnir, öruggir og áreiðanleigir 
fjórgengismótorar frá Suzuki. Eigum 
flestar stærðir á lager til afgreiðslu strax.

Suzuki Umboðið ehf
Skeifan 17, 108 Reykjavík

Sími: 568 5100
http://www.suzuki.is

Þarftu að kaupa eða selja 
bíl?

Bilauppbod.is er uppboðsvefur þar sem 
þú getur keypt eða selt bíl á einfaldan 
og hagkvæman hátt. Kynntu þér málið. 
www.bilauppbod.is Sími 522-4610.

Bílauppboð - Krókur
Sími: 522 4610

www.bilauppbod.is

FORD Expedition Limited 4X4. Árg 
2/2006, ekinn 113 Þ.KM, sjálfskiptur, 
leður, lúga, 8 manna, Flottur bíll, Ásett 
verð 3390þús.kr Rnr.192608, er á 
staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

50% ódýrara eldsneyti og 80% lægri 
bifreiðagjöld með metan breytingu. 
Engin útborgun. Breytingin greiðist að 
fullu með sparnaði og þú færð hundruð 
þúsunda beint í vasann! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. Islandus.is - 
S.5522000.

Bjóðum hátækni búnað frá Bigas 
International srl, einum þekktasta 
framleiðanda á gas búnaði fyrir 
bifreiðar í Evrópu. Leitið tilboða í búnað 
og ísetningu - sparið með MetanLán til 
allt að 48 mánaða. velras.is

 Sendibílar

Ódýr sendibílaþjónusta www.keyrsla.is 
S:820-3880 Heimsendingar frá 2900kr

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 0-250 þús.

Peaugeot 406 árg.’97 til sölu. EK. 
253 þús. Endursk. í júni smávægileg 
viðgerð. Tilboð 200þús. Uppl. í s. 864 
5853.

 Bílar óskast

Bíll óskast
 á 25-250þús.

Má þarfnast lagfæringa. Hringdu S. 615 
1815 eða sendu sms.

Kaupi bilaða bíla
Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á ca. 
30 - 300 þús. S. 896 6744.

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

!!! 0-250þús staðgreitt !!!
Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‘98, 
skoða allt. Hringdu í síma 659 9696.

 Húsbílar

 Vespur

GÖTUSKRÁÐAR VESPUR Á TILBOÐI. 
199.999.- NOKKRIR LITIR Í BOÐI. 
HAGKAUP SMÁRALIND 5635000.

 Reiðhjól

 Kerrur

Íslenskar kerrur!
Kerrur br.1,25m. L. 2,00-3,0m. B.geta 
750kg., 13” dekk. Verð frá kr.196.000 
www.brimco.is Brimco ehf. Flugumýri 
8, Mos s. 894-5111 Opið kl.13-16.30

 Hjólhýsi

HOBBY 650 KFU PRESTIGE árg. 2008. 
Kojuhús. Markísa með hliðum og fronti 
- Sólarsella - Stór rafgeymir - Boiler 
fyrir gas og rafmagn - Miðstöð með 
Ultraheat. Eitt með öllu. Verð 3,980. 
S:898-2811.

 Lyftarar

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar.   S. 893 3573.

 Bátar

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU 
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

 Bílaþjónusta

Við útvegum þér úrvals bón- og 
hreinsiefni og góð ráð - og bíllinn 
þinn verður í toppstandi! www.
malningarvorur.is

NÝTT Á ÍSLANDI
Bón og alþrif við heimahús. Nú 
getur þú látið stjana við bílinn þinn 
án frekari fyrirhafna. Við mætum þar 
sem bíllinn þinn er. Íslensk hönnun á 
bílaþvottakerfi. Uppl. S: 778-0100

 Hjólbarðar

Ný og notuð dekk í miklu úrval 13”, 
14”, 15” 16”, 17”, 18”, 19” og 20”. VAKA 
S: 567 6700.

Dekkjavélar
TILBOÐ Á Affelgunar og Ballancevélum. 
Minnum einnig á varahlutaþjónustu 
fyrir vörubíla og vinnuvélar S: 696-1050 
okspares@simnet.is

 Varahlutir

Bílalyftur- Dekkjavélar
Tveggja pósta bílalyftur 3,8T og 4,2T, 
Vorum að fá nýja sendingu af bílalyftum 
og dekkjavélum. O.K.Varahlutir ehf 
S:696-1050.okspares@simnet.is

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 8–17 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 8–17smaar@frettabladid.is / visir.is

Til sölu


