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Fasteignasalan TORG kynnir 
einstaklega fallegt einbýlishús 
með rúmgóðri séríbúð í 
kjallara. Húsinu fylgir 39,4 
fermetra bílskúr með sjálfvirkri 
rafmagnshurð. Við það er stór 
hellulögð verönd og fallegt 
útsýni til suðurs.

Nánari lýsing er sem hér segir: 
Komið er inn í rúmgóða flísalagða 
forstofu með millihurð með gleri. 
Inn af forstofu er herbergi með 
lausum skáp og gestaherbergi með 
flísum á gólfi. Gengið er inn í rými 
með parketi á gólfi sem flæðir inn 
í öll svefnherbergin og upp í stofu 
og borðstofu. 

Barnaherbergin eru tvö og 
hjónaherbergi með skápum. Bað-
herbergi er flísalagt í hólf og 
gólf. Hvít innrétting, handklæða-
ofn og nýlegt salerni.  Gengið 
er niður tvær tröppur í rúm-
góða sturtu sem einnig er hægt 
að nota sem stórt baðkar. Þvotta-
húsið er með flísum á gólfi og út-
gengi út á suður svalir. Eldhús er 

með ljósri viðarinnréttingu og 
eyju með borðplötu úr steini. Ný-
legur stálháfur er í eldhúsi. Tengi 
er fyrir amerískan ísskáp. Inn af 
eldhúsi er búr með hillum. Flísar 
eru á gólfi. Gengið er niður í flísa-
lagt sjónvarpshol með útgengi út á 
stóra, skjólgóða og hellulagða ver-
önd og niður í garð.

Íbúð í kjallara er rúmgóð og 
björt. 

Forstofan er með flísum sem 
flæða inn alla íbúð. Svefnherbergi 
er með lausum skápum. Baðher-

bergi er með sturtuklefa og tengi 
fyrir þvottavél. Stórt og svart al-
rými er með hvítri eldhúsinnrétt-
ingu. Útgengi er úr eldhúsi á hellu-
lagða verönd.

Eignin stendur við jaðarbyggð 
og er gott útsýni til suðurs. Gróinn 
garður og gott viðhald er á húsinu. 
Rúmgóðar innkeyrslur eru bæði 
við bílskúr og aukaíbúð í kjall-
ara. Allar upplýsingar um eignina 
 veitir Dórothea í síma 898-3326 
og í gegnum netfangið dorothea@
fasttorg.is.

Fallegt að innan sem utan

Eignin stendur við jaðarbyggð og er gott útsýni til suðurs.
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Háteigsvegur - sérhæð 
111,3 fm sérhæð á tveimur hæðum í 
nýuppgerðu húsi á besta stað í borginni. 
Sérinngangur. Parket og flísar á gólfum. 
Þrjú svefnherbergi. Tvennar svalir.  
V.33,9 m.

Maríubaugur - sérhæð.
Góð 5 herb, 140 fm sérhæð í nýlegu 
húsi. Þrjú svefnherbergi og tvær stofur. 
Þvottahús og geymsla innan íbúðar. Mikið 
útsýni af svölum. Gott skipulag, vandaðar 
innréttingar. Laus til afhendingar. 
V. 30,9

Arahólar - 2ja herb
Rúmgóð 65 fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 
Yfirbyggðar svalir í suðvestur með miklu 
útsýni yfir borgina. Sameign og húsi í 
góðu ástandi. Laus til afhendingar. 

Fróðengi - 5 herb.
Vel skipulögð 141 fm endaíbúð á tveimur 
hæðum og stæði í lokuðu bílksýli. Þrjú 
góð svefnherbergi og mögulriki á fjórða. 
Tvennar svalir og mikið útsýni. Stutt í alla 
þjónustu. V. 34,9 m. Lán möguleg til 
yfirtöku. 

Hamravík - Stór 2ja herb. 
 Stór vönduð 2ja herbergja ,97 fm, íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi og sérgarði. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Þvotta-
hús innan íbúðar. 

Álfabakki - Verslunar-, skrifstofu og 
vörulager. 
Gott 1050 fm atvinnuhúsnæði. Vandað 405 
fm verslunarhúsnæði á jarðhæð í Mjódd-
inni ásamt 355 fm vörulager í kjallara og 
280 fm skrifstofuhúsnæði á 3. hæð. Miklir 
notkunnar - og tekjumöguleikar. V. 179 m. 

Núpabakki 21
Mjög gott 216,5 fm raðhús á pöllum með 
innbyggðum bílskúr. Möguleiki á 4-5 her-
bergjum. Fallegur garður í suður , góðar 
svalir og mikið útsýni. V. 42,9 m. 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 18-18:30.  
Ruth 6592512

Langholtsvegur 142
Skemmtileg og vel skipulögð 80 fm 
3ja - 4ra herbergja risíbúð í þríbýlishúsi. 
Gólfflöturinn er töluvert stærri. Tvö svefn-
herbergi, tvær stofur, svalir og fallegar 
innréttingar. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 
18. SEPT FRÁ KL 17:30-18:00

Bauganes 4
 Stór 200 fm efri sérhæð í Skerjafirð-
inum. Þrjú herbergi, tvær stofur og stórt 
sjónvarpshol. Parket á gólfum. Stórar 
yfirbyggðar suðursvalir. Mikil lofthæð í 
stofum gefur íbúðinni skemmtilegan svip. 
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ 17:30-18:00.

Vesturhús - efri sérhæð. 
Rúmgóð ca 200 fm efri sérhæð með 
innbyggðum bílskúr. Mikið útsýni, 
sólstofa og stórar svalir. Þjú góð svefn-
herbergi og stórar stofur með mikilli 
lofthæð. Sölumenn sýna eignina. Laus til 
afhendingar. 

Traðarberg
Vel skipulögð 4ra herbergja 110 fm íbúð 
á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi. Góðar inn-
réttingar og gólfefni Þrjú góð herbergi, 
þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Skipti á stærri eign í Hafnarfirði 

Hraunteigur - sérhæð.
Töluvert endurnýjuð sérhæð á þessum 
frábæra stað. Þrjú herbergi tvær stofur og 
sérstandandi bílskúr alls 155 fm. Endurn. 
gólfefni, eldhús, bað o.fl

Finndu okkur  
á Facebook

Finnbogi 
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Erla Dröfn 
Magnúsdóttir 
lögfræðingur

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð 

Ruth  
Einarsdóttir
sölufulltrúi

Bogi 
Pétursson
lögg.fasteignasali

Gústaf Adolf 
Björnsson 
lögg. fasteignasali
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Makaskipti

Landmark leiðir þig heim!
* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Okkur er sönn ánægja að sjá um þín fasteignaviðskipti – þú hringir við seljum!

100% þjónusta = árangur*

Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús  
Einarsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 897 8266

Sigurður  
Samúelsson

Löggiltur fasteignasali
Sími 896 2312

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

Sigurður Fannar 
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

Rúnar Gíslason
Lögg. fasteignasali

audur@fasteignasalan.is

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

HVETTU BARNIÐ TIL AÐ VERA GÆTIÐ 
ÞEGAR ÞAÐ VEITIR PERSÓNULEGAR 
UPPLÝSINGAR Á NETINU

www.saft.is
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Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

SÉRBÝLI

Austurberg- m. bílskúr.
Góð 93,4 fm. endaíbúð á 4. hæð auk 17,9 fm. bílskúrs.Stofa og borðstofa með útgengi á góðar 
suðursvalir með útsýni. Eldhús. Þrjú svefnherbergi, öll með skápum. Flísalagt baðherbergi. 
Snyrtileg sameign.  Verð 20,9 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. 

Ægisíða – efri hæð og ris
Mjög falleg og vel skipulögð 150,0 fm. 5 herbergja hæð og ris í þessu fallega og reisulega húsi í 
vesturbænum. Björt stofa með miklum gluggum. Þrjú svefnherbergi. Stórar suðursvalir út af stofu 
og hjónaherbergi. Litlar grillsvalir út af eldhúsi. Kamína í stofu. Nýuppgert baðherbergi. Nýlegir 
þakgluggar í risi. Húsið var allt tekið í gegn að utan og steinað árið 2009. Verð 38,9 millj.

Asparhvarf- Kópavogi
Afar glæsilegt og vandað 243,1 fm. parhús á tveimur hæðum með innbyggðum 34,6 fm. 
bílskúr á frábærum útsýnisstað við Elliðavatn. 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 svefn-
herbergi. 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 69,9 millj. 

Smáraflöt – Garðabæ
Fallegt 202,6 fm. einbýlishús á einni hæð með innbyggðum 42,0 fm. bílskúr sem hefur verið 
nokkuð endurnýjað á undanförnum árum, m.a. gler, þakjárn, gólfefni o.fl. Eignin skiptist í 
forstofu, gestasnyrtingu, rúmgott eldhús, samliggjandi bjartar stofur með arni, þrjú svefn-
herbergi ( 4 á teikn.) á svefngangi, fataherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi o geymslur 
innaf forstofur. Húsið var málað að utan fyrir 2 árum síðan, sem og gluggar. Ræktuð 
skjólsæl lóð með verönd og fallegum trjám og plöntum.  Verð 56,9 millj. 

Góðakur- Garðabæ
Glæsilegt 454,2 fm. einbýlishús á frábærri endalóð. Lóðin er 963 fm. að stærð og nýtur útsýnis 
til sjávar og yfir óbyggt svæði. Eignin stendur neðan við götu og við óbyggt svæði á tvo vegu. 
Húsið skilast í núverandi ástandi, fullfrágengið að utan og með grófjafnaðri lóð. Aðalhæð 
hússins er 283,4 fm. og kjallari er 170,8 fm. að stærð og með fullri lofthæð. Mögulegt er að 
setja glugga á kjallara. Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu.  Verð 92,0 millj.   

Sóleyjarimi.
Vandað 208,3 fm. raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Vandaðar innréttingar 
og skemmtilega hönnuð lýsing. Stofa og borðstofa með eldstæði og útgengi í garð. Einnig 
útgangur á verönd úr eldhúsi. Þrjú svefnherbergi, en möguleiki er að gera sjónvarpsrými 
að fjórða herberginu. Gólfhiti. Góð afgirt viðarverönd framan við húsið og góð hellulögð 
aðkoma. Matjurtagarður baka til.  Verð 47,7 millj. 

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.

Móaflöt-Garðabæ
Fallegt og vel staðsett 213,6 fm. einbýilshús með 50,4 fm. innbyggðum bílskúr. Húsið var 
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 
svefnherbergi. Ræktuð lóð og vísar til suðurs með útsýni út í hraunið. Verð 66,9 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 
herbergi. Baðherbergi með hornbaðkari og sturtuklefa. Gólfhiti í allri neðri hæðinni.  
Garður með góðum veröndum. Verð 37,3 millj.  

Þingasel
Glæsilegt 363,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið hefur 
verið mikið endurnýjað á sl. árum m.a. er búið að skipta um öll gólfefni, innréttingar, inni-
hurðir, bæði baðherbergi o.fl. Stórt opið rými sem í eru samliggjandi stofur með útsýni að 
Esjunni. Stórt eldhús með eyju og góðri borðaðstöðu. Sjónvarpsstofa inn af holi. Mjög stórt 
hjónaherbergi með miklum fataskápum og innréttingum. 3 barnaherbergi. Innaf tvöföldum 
bílskúr eru góðar geymslur og rými sem nýtt hefur verið undir líkamsrækt. Stór lóð með 
skjólgóðum veröndum.  Verð 59,9 millj. 

Hrísholt – Garðabæ
Fallegt 250,9 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum útsýnisstað. Stórar samliggjandi 
stofur með frábæru útsýni yfir borgina, út á sjóinn og víðar. Sólskáli með útgangi á verönd 
með heitum potti. Baðherbergi nýlega endurnýjað. Þrjú stór herbergi auk fjölskyldurýmis. 
Ræktuð lóð með hellulagðri innkeyrslu og hitalögnum. Auðvelt er að útbúa 2ja herbergja 
íbúð á neðri hæð hússins.  Verð 59,0 millj.  

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-
nýjað að utan sem innan sl. ár. Stór eignarlóð sem snýr til suðurs. Verð 84,9 millj.  

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. <B<Verð 68,0 millj. 

4 - 6 HERB.

Grenimelur – 5 herbergja neðri sérhæð.
Falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja 118,4 fm. neðri sérhæð auk 28,2 fm. bílskúrs. Opið 
eldhús í borðstofu með nýlegum innréttingum. Samliggjandi stofur, rúmgóðar og bjartar. 
Rúmgott hjónaherbergi og tvö barnaherbergi. Skjólgóðar svalir til suðurs. Lóð hefur nýlega 
verið endurnýjuð að hluta.< B>Verð 41,9 millj. 

Breiðás 2 – Garðabæ. 6 herbergja efri sérhæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30 – 18.00

Falleg og vel skipulögð 6 herbergja efri sérhæð í tvíbýlishúsi á grónum stað í Garðabæ. 
Íbúðin er mjög björt og húsið stendur innst í götu við opið svæði með róluvelli. Rúmgóðar 
samliggjandi stofur. Eldhús með uppgerðum innréttingum. Sjónvarpshol og fjögur herbergi. 
Suðursvalir. Útsýni að Heiðmörk úr eldhúsi og holi. Eigninni fylgir 27,8 fm. bílskúr með 
gryfju undir. Hús nýlega málað að utan. Verð 35,0 millj. Eignin verður til sýnis í dag. 
Verið velkomin.

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 25,9 millj. 

Straumsalir-Kópavogi. Efri sérhæð
Glæsileg 137,0 fm. efri sérhæð auk 21,3 fm. bílskúrs á frábærum útsýnisstað. Íbúðin er mjög 
björt og vel skipulögð. Allar innréttingar og gólfefni eru í ljósum viði. Sér þvottaherbergi 
og 4 svefnherbergi auk rúmgóðra stofa. Flísalagðar svalir til suðurs úr stofu. Hitalagnir í 
innkeyrslu og stéttum fyrir framan hús.  Verð 41,5 millj. 

Stigahlíð- neðri sérhæð ásamt bílskúr
Vel skipulögð 149,4 fm. neðri sérhæð í nýviðgerðu þríbýlishúsi í Hlíðunum auk 28,5 fm. 
bílskúrs. Hæðin skiptist í forstofuherbergi gestasnyrtingu, eldhús, rúmgóða stofu/borðstofu 
með arni, þrjú herbergi á svefngangi og flísalagt baðherbergi. Suðursvalir út af hjónaher-
bergi. Húsið er klætt að utan. Tröppur nýlega múraðar. Verð 39,9 millj. 

OPIÐ HÚS



ELDRI BORGARAR

ATVINNUHÚSNÆÐI

 EIGNIR ÓSKAST

3JA HERB.

2JA HERB.

Reynimelur 48 – 3ja herb. efri sérhæð
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.00 – 17.30

Góð 76 fm. efri sérhæð í þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað í vesturbænum. 
Íbúðin skiptist í hol, eldhús , tvær samliggjandi stofur, svefnherbergi með góðu 
skápaplássi og baðherbergi.  Svalir í norðvestur út af stigapalli. Sér geymsla í 
kjallara. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 24,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Ögurás-Garðabæ
Falleg og vel skipulögð 98,8 fm. neðri sérhæð með gluggum í þrjár áttir og sér 
verönd í vel staðsettu fjölbýli í Ásahverfinu. Rúmgóð og björt stofa með útgangi 
á verönd til suðurs og vesturs. Eldhús með útbyggðum glugga til suðurs. Góðir 
fataskápar í báðum herbergjum. Geymsla innan íbúðar. Verð 26,9 millj. 

Grenimelur – efri sérhæð og ris
Mjög falleg og vel skipulögð 155,8 fm. efri sérhæð og ris í nýlega endurnýjuðu 
þríbýlishúsi auk bílskúrsréttar að um 30 fm. bílskúr. Eignin er þó nokkuð endur-
nýjuð, m.a. raflagnir og tafla, gler og gluggar, hús að utan, neysluvatnslagnir 
o.fl. Samliggjandi stofur með útgangi á suðursvalir. Fimm herbergi. Rishæðin 
var byggð ofan á húsið fyrir um 20 árum síðan. Mikil lofthæð í risi. Hús að utan 
nýlega klætt marmarasalla. Verð 49,9 millj.

Vesturvallagata.
Vel skipulögð og vel staðsett 77,4 fm. íbúð í góðu steinhúsi. Björt stofa með 
útgangi á flísalagðar svalir til suðurs. Falleg ar uppgerðar eldri innréttingar í eld-
húsi. Tvö góð herbergi. Sér geymsla í kjallara.Laus til afhendingar strax. 
Verð 21,9 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 svefnherbergi. 
Eldhús með fallegri viðarinnréttingu . Baðherbergi, flísalagt og með sturtuklefa. 
Íbúðinni fylgir vel staðsett sér bílastæði í lokuðu bílskýli. Útsýnis nýtur til 
suðvesturs. Verð 36,5 millj.

Þorláksgeisli.
Vönduð 102,9 fm íbúð á 3. hæð með tvennum svölum í góðu fjölbýlishúsi. Sér 
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.

Flyðrugrandi.
67,8 fm. íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli í vesturbænum. Góð parketlögð stofa. 
Eldhús opið að hluta. Tvö svefnherbergi. Útgengi á svalir til norðurs úr hjónaher-
bergi. Þvottahús sameiginlegt á stigagangi. Lóð í rækt með leiktækjum. 
Verð 19,5 millj.

Skeifan – skrifstofuhæð til leigu
Glæsileg 243,3 fm. skrifstofuhæð á 2. hæð í góðu lyftuhúsi í Skeifunni. Hæðin skiptist í gang með móttöku innaf með 
afgreiðslu, eldhús, eina opna skrifsofu við móttöku og fjórar stórar skrifstofur. Salerni við inngang. Afhending getur 
verið fljótlega. Tilboð óskast. 

Naustahlein- Garðabæ
Gott 89,2 fm. raðhús á einni hæð fyrir 60 ára og eldri auk 25,4 fm. bílskúrs. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu 
með útengi í bjarta sólstofu, eldhús með borðkrók, þvottaherbergi með innréttingu, tvö svefnherbergi og 
flísalagt baðherbergi með sturtuaðstöðu. Garður í góðri rækt. Verð 34,9 millj.

Lónsbraut – Hafnarfirði
175,0 fm. iðnaðarhúsnæði við Lónsbraut. Húsnæðið er vel staðsett á hafnarsvæðinu í Hafnarfirði. Hæðin er um 
145 fm. að stærð með stórum sal með góðri lýsingu og innkeyrsludyrum. Mikil lofthæð. Í hinum enda hússins 
er á hæðinni forstofa, snyrting og opið herbergi auk um 30 fm. millilofts með góðum gluggum. Malbikað plan 
beggja vegna húsnæðisins og athafnapláss fyrir gáma. Laust til afhendingar fljótlega.Verð 24,0 millj.

Borgartún – skrifstofuhæð til leigu
Til leigu 358 fm. skrifstofuhúsnæði á 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 skjala-
geymslur.Húsnæðið er laust strax. 

Nýbýlavegur –Kópavogi. 
2ja herb. íbúð með sérinngangi ásamt íbúðarherbergi og sér geymslu á 
jarðhæð. 20,9 fm. bílskúr. Birt stærð 98,3 fm. Góðar svalir til suðurs. Nýlegar 
innréttingar í eldhúsi. Nýlegt parket á gólfum. Verð 22,9 millj.

ÁRMÚLI
Mikið endurnýjað og gott 790,8 
fm. skrifstofuhúsnæði í mjög góðu 
álklæddu skrifstofuhúsi við Ármúla. 
Húsnæðið er á 3. og 4. Hæð og 
hefur verið mikið endurnýjað á 
undanförnum árum og er í afar 
góðu ástandi. Skiptist í fjögur skrif-
stofurými. Þriðja hæðin skiptist í tvö 
um 235,0 fm rými og fjórða hæðin 
skiptist í tvö um 160,0 fm. rými. 
Fjöldi afstúkaðra skrifstofa, Stór 
opin vinnurými. Miklar og góðar 
tölfulagnir eru í húsnæðinu. Lóðin 
er frágengin og malbikuð og með 
góðum bílastæðum. Nánari 
upplýsingar veittar á skrifstofu.

SKRIFSTOFU HÚSNÆÐI

Hjallavegur.
Góð 59,0 fm. íbúð á efstu hæð í góðu þríbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. 
Um er að ræða mjög fallega og vel umgengna íbúð í í upprunalegum stíl frá 
árinu 1965. Góðar svalir í suðaustur út af stofu. Þvottaaðstaða á baðherbergi. 2 
svefnherbergi. Verð 17,5 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.

Höfum fengið til sölumeðferðar 3500 
fermetra heila húseign auk byggingarréttar.
Traustir langtíma leigusamningar eru í gildi um eignina. 

Nánari upplýsingar veitir
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali

FOSSVOGUR - EINBÝLISHÚS ÓSKAST
HÖFUM TRAUSTAN KAUPANDA AÐ GÓÐU 

EINBÝLISHÚSI. NEÐST Í FOSSVOGI VIÐ OPIÐ SVÆÐI

HLÍÐAR - AKUREYRI
GÓÐ 5 HERBERGJA HÆÐ Í HLÍÐUNUM FÆST Í SKIPTUM 

FYRIR 3JA – 4RA HERBERGJA ÍBÚÐ Á AKUREYRI

ÓSKUM EFTIR Í 101
3JA HERBERGJA GÓÐ ÍBÚÐ Í 101 ÓSKAST FYRIR 

TRAUSTAN KAUPANDA

OPIÐ HÚS



 Láland 23 - góð staðsetning í Fossvoginum

Einstaklega vel staðsett, vel byggt 216,5 fm einbýli á einni hæð neðst í Fossvoginum með 
innfelldum bílskúr. Húsið er innst í botnlangagötu fyrir ofan götu á stórri lóð við opið svæði. 
Möguleiki er á töluverðri stækkun á húsinu samkvæmt deiliskiulagi. Hús með mikla möguleika varðandi endurnýjun og/eða stækkun. Skipt var um 
pappa á þaki 2007 og hellulögn og sjóbræðsla endurnýjuð 2010. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 69,0 m. 1958 

 Hrólfsskálamelur 4-8 - örfáar íbúðir eftir

Íbúðirnar eru einstaklega glæsilegar og mikið í þær lagt. Á það jafnt við um hönnun, efnisval, 
búnað og frágang. Staðsetningin er einstök og stutt er í allt það besta sem Seltjarnarnes hefur 
upp á að bjóða. Íbúðastærðir eru frá 93 fm og upp í 158 fm og ættu því allir að finna sér hentuga íbúðarstærð. Íbúðirnar afhendast fullbúnar með 
gólfefnum. Eitt til tvö stæði í bílageymslu fylgja hverri íbúð. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 – 18:00 6973 

 Vatnsstígur 14 - nýjar íbúðir

Nýjar og glæsilegar fullbúnar 125 - 133 fm íbúðir á 1 - 7 hæð í skuggahverfinu í Reykjavík. Inn-
réttingar og tæki eru sérstaklega vönduð. Allar innréttingar er með liggjandi eikarspón og inni-
hurðar eru úr eik. Mikil lýsing í loftum. Íbúðirnar eru sérlega glæsilegar og afhendast með öllum 
gólfefnum. Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð. Verð frá 45,1 m. til 62,0 m. 1536 

Klapparstígur 14 - glæsileg íbúð

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. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 29,9 m.

  Smyrilshólar 6 - vel skipulögð

Vel skipulögð 3ja herbergja 84,6 fm endaíbúð á 3ju hæð (efstu) Íbúðin skiptist í forstofu/hol, 
eldhús með borðkrók, rúmgóða stofu, tvö herbergi og baðherbergi, tengi er fyrir þvottavél á baði. 
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 16,5 m. 1657 

 Burknavellir 17c - laus

Burknavellir 17c er 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu nýlegu fjölbýli á Völlunum. Sérinngangur af 
svalagangi. Góðar innréttingar. Tvö herbergi og stofa. Góðar svalir . Húsið stendur við Hraunjaðarinn. 
Laus strax. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 18,9 m. 1935 

Hlíðarhjalli - með stúdíóíbúð

Tveggja hæða sérlega fallegt og vel viðhaldið einbýlishús. Stærð 254,2 fm. Sér stúdíóíbúð. 
Glæsilegt útsýni.Róleg og falleg gata. Húsið hefur fengið gott viðhald. OPIÐ HÚS Á MORGUN 
(ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 17:30 V. 71,0 m. 1930 
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 Einbýli

Eskiholt 8 - reisulegt hús
Glæsilegt og reisulegt hús í Garðabænum. 
Húsið er skráð 345,8 fm þar af er bílskúr 44 
fm. Bílskúrinn er með mikilli lofthæð og hárri 
innkeyrsluhurð. Að innan er húsið að mestu 
í upprunalegu ástandi en mjög heillegt og 
snyrtilegt. V. 75 m. 1934 

Álfhólsvegur
Mjög fallegt einbýlishús sem er hæð og ris. 
Eignin er samtals 222,4 fm en þar af er bílskúr 
skráður 73,9 fm. Húsið hefur mikið verið 
endurnýjað. Lóðin er glæsileg og með fjöl-
breyttum gróðri, grasflöt, tjörn, matjurtagarði, 
rúmri innkeyrslu og lokaðri verönd. Veröndin 
er með skjólveggjum, heitum potti, markísum 
o.fl. V. 58,5 m. 1890 

OPIÐ HÚS 

mánudag

OPIÐ HÚS 

mánudag

Grænihjalli- Raðhús

Tvílyft 266 fm raðhús á frábærum stað. Örstutt í alla þjónustu. Á neðri hæð eru forstofa og hol, 
rúmgott herbergi, stórt gluggalaust rými, baðherbergi, gufubað, bílskúr og tvær geymslur. Á efri 
hæð eru tvær stofur, borðstofa, eldhús, sjónvarpshol, baðherbergi, hjónaherbergi með fataher-
bergi, strórt barnaherbergi með svefnlofti (voru áður tvö herbergi). V. 45,5 m. 1962



Hofgarðar - glæsilegt einbýlishús 
Glæsilegt og mikið uppgert 227,3 fm ein-
býlishús á einni hæð þar af er bílskúr 46,8 
fm. Húsið hefur verið gert upp á vandaðan og 
smekklegan hátt. Fallegar innréttingar.  Nýlegar 
neysluvatnslagnir. Nýtt járn á þaki,nýlegar inni-
hurðir o.fl. Lóðin er falleg. Stór timburverönd 
með skjólveggjum til suðurs. Gróðurhús. 
Hellulögð innkeyrsla og stéttar. Áhugaverð 
eign.   1917 

Lambastekkur  - talsv.endurn. hús. 
Glæsilegt og mikið endurnýjað 282,3 fm ein-
býlishús á góðum útsýnisstað við Lambastekk. 
Allar innréttingar eru mjög fallegar og eru 
ýmist hvítsprautaðar eða úr hnotu. Mikið af 
innfelldri lýsingu og vönduð gólfefni.  V. 67,0 
m. 1857 

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 

 Raðhús

Sæviðarsund 82 - endaraðhús
Mjög snyrtilegt og sérlega vel staðsett 166,8 
fm endaraðhús á einni hæð innst í botn-
langagötu. Mjög stór og fallegur garður. Fjögur 
svefnherbergi. Lóðin er sérlega falleg og í 
góðri rækt. Gott hús á flottum stað.  
V. 45,9 m. 1939 

 Hæðir

Skipholt - sérhæð
Falleg 142 fm efri sérhæð og risloft ásamt 28 
fm bílskúr í góðu bakhúsi sem staðsett er við 
opið svæði neðan við Háteigskirkju og gamla 
sjómannaskólann.Talsvert endurnýjuð eign 
m.a.eldhús, gólfefni og fl. Möguleiki að nýta 
risloft og stækka íbúðina talsvert. 3. svefnherb. 
tvær stofur og tvö baðherb. Góður bílskúr.  V. 
39,9 m. 1945 

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 hvítsp-
rautaðar.  V. 45,9 m. 1606 

 4ra-6 herbergja

Tjarnarbraut - við Tjörnina í HF 
Efri hæð á frábærum stað við lækinn/tjörnina. 
Hæðin skiptist í tvær samliggjandi stofur, 
tvö svefnherbergi, baðherbergi, og eldhús. 
Í kjallara fylgir sér geymsla og um 17 fm 
herbergi. Möguleiki er á að útbúa snyrtingu í 
geymslunni.  V. 20,9 m. 1936 

Efstaland - mjög góð íbúð. 
Falleg einstaklega vel staðsett 4ra herbergja 
79,7 fm íbúð á 3.hæð í mjög góðu litlu fjölbýli 
við Efstaland. Góðar innrétttingar, parket. Í dag 
eru í íbúðinni tvö svefnherb. en teiknuð þrjú.  
Mjög gott útsýni. V. 23,8 m. 1899 

 3ja herbergja

Hamravík  26 - sérinngangur
Mjög góð og vel skipulögð 104,5 fm 3ja 
herbergja íbúð á 2. hæð með sér inngangi 
af svölum.Góðar innréttingar. Góð sameign. 
Parket. Rúmgóð herbergi. Íbúðin er laus strax. 
V. 23,5 m. 1920 

Háagerði - risíbúð
3ja herbergja risíbúð ásamt aukaherbergi í 
kjallara. Íbúðin sjálf skiptist í tvær samliggjandi 
stofur, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi. 
Íbúðin sjálf er 56,6 fm (gólfflötur er þó stærri) 
en herbergið í kjallara er 19,3 fm. V. 15,6 m. 
1757 

Skógarsel - glæsileg íbúð
Skógarsel 41-43 er glæsileg 3-4ra herbergja 
íbúð á 2.hæð /jarðhæð að sunnanverðu 
ásamt stæði í bílageymslu. Vandaðar innrétt-
ingar og gegnheilt parket og flísar á gólfum. 
Gestasnyrting. Gengið úr stórri stofu/borðstofu 
á sérgarð í suður hellulagðan að hluta.  
V. 39,5 m. 1629 

Vættaborgir - með suðugarði
3ja herbergja, 87,5 fm mjög góð íbúð á 1. 
hæð (jarðhæð) með sérinngangi m. stórum 
afgirtum suðurgarði. Vandaðar innréttingar. 
Mjög góð staðsetning, við Spöngin og öll 
þjónusta í göngufæri Einnig er íbúðin nálægt 
framhaldsskóla, grunn og leikskóla. V. 23,9 
m. 1889 

Vesturgata 55 - Íbúð með verönd 
á 2.hæð
Einstaklega falleg  3ja - 4ra herbergja íbúð á 
2. hæð ásamt geymslurými í sambyggðu úti-
húsi. Íbúðin sem er mikið endurnýjuð skiptist 
í forstofugang, tvö herbergi, baðherbergi, 
eldhús með borðkrók og tvær samliggjandi 
stofur. Suðursvalir og verönd eru út af stofu.  
V. 26,9 m. 1880 

Norðurbakki 13c - glæsilegar full-
búnar útsýnisíbúðir
Glæsilegar íbúðir með sjávarsýn. Norðurbakki 
11 og 13 eru lyftuhús á mjög góðum útsýnis-
stað við höfnina í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru til 
afhendingar strax, fullbúnar með vönduðum 
innréttingum og með öllum gólfefnum.  Stæði 
í bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Verð frá 
25.5 m - 29,5 m. 1354

Laugavegur - nýleg
Nýleg og glæsileg 3ja herbergja 88,9 fm íbúð 
á 3. hæð í 4ra hæða lyftuhúsi við Laugaveg í 
Reykjavík. Geymsla er innan íbúðar. Möguleiki 
er á að leigja stæði í bílskýli undir húsinu af 
Reykjavíkurborg. Íbúðinni fylgja ísskápur og 
uppþvottavél. V. 26,9 m. 1947

 Eignir óskast

Vegna mikillar sölu undanfarið vantar okkur allar gerðir íbúðarhúsnæðis 
til sölumeðferðar. Hafið samband við sölumenn Eignamiðlunar.  

Sérbýli í suðurhlíðum Kópavogs óskast
Er með kaupendur að ca 200-250 fm einbýli, rað eða parhúsi í austurbæ Kópavogs. Upp-

lýsingar gefur Þórarinn   

Vesturbær Rvk 2ja og 3ja 
Er með aðila sem eru að leita að 2ja og 3ja herbergja íbúðum í miðbæ eða vesturbæ 

Reykjavíkur. Góðar greiðslur í boði. Upplýsingar gefur Þórarinn   

Hæð í miðborginni óskast.
Er með kaupendur að 90-130 fm íbúð eða hæð í miðbænum. Staðgreiðsla í boði. Upp-

lýsingar gefur Þórarinn   

Sléttuvegur - íbúð óskast
Traustur kaupandi óskar eftir ca 130 fm íbúð við Sléttuveg. Nánari uppl. veitir Sverrir Krist-

insson.  

Einbýlishús í Þingholtunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 200-250 fm einbýlishúsi í Þingholtunum. Allar nánari upp-

lýsingar veitir Sverrir Kristinsson   

Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum. Góðar 

greiðslur í boði. Nánari uppl veitir Sverrir Kristinsson.  

Óskast í Sjálandshverfi
Traustur kaupandi óskar eftir 120-140 fm útsýnisíbúð í Sjálandshverfi í Garðabæ. Nánari 

uppl. veitir Sverrir Kristinsson  

2ja herbergja íbúðir óskast
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja íbúðum í lyftuhúsum á Höfuð-

borgarsvæðinu. Íbúðirnar verða staðgreiddar ef um semst. Allar nánari uppl. veitir Magnús 
Geir Pálsson sölumaður á Eignamiðlun.   

 Klettagarðar - glæsilegt atvinnuhúsnæði

Glæsilegt og mjög vel staðsett atvinnuhúsnæði við Skarfaklett við Sundahöfn. Húsið er samtals 
6.680 fm að stærð. Það er laust nú þegar. Húsið stendur á 18.324 fm lóð sem er sjávarlóð og er 
nýtt sem lager-, verslunar- og  skrifstofuhúsnæði. Húsið er stálgrindarhús er klætt að utan með ál-
klæðingu. Mjög gott malbikað athafnasvæði er við húsið á vestur- og austurhlið. Lofthæð við mæni 
er um 9,7 m en við útveggi um 8 m Meðallofthæð í lagerrými er um 8,45 m. V. 895,0 m. 1946 

 Atvinnuhúsnæði 

 Hrísmóar 4 - verslunarhæð laus. 

Hrísmóar 4 0101 er verslunarhúsnæði á 1.hæð í verzlanamiðstöðinni við Garðatorg húsnæðið er 
stór salur með ágætri lýsingu og lofthæð. Innaf eru mátunaklefar, salernisaðstaða og skrifstofuað-
staða. Laust nú þegar og lyklar á skrifstofu.  V. 16,9 m. 1937 

 Kirkjulundur - heil húseign.

Kirkjulundur 17 er 628,8 fm atvinnuhúsnæði að mestu á einni hæð skiptist í fjórar einingar en 
selst í einu lagi. Húsnæðið er í leigu að hluta. Stærsta einingin er 444,1 fm að stærð o síðan eru 
55-67 fm einingar. Ágæt aðkoma að húsinu og gott auglýsingagildi. Staðsetning er rétt ofan við 
Garðatorg.  V. 70,0 m. 1872 

 Auðbrekka - atvinnuhúsnæði

Gott atvinnuhúsnæði á götuhæð og 2.hæð ( jarðhæð að suðurhlið) en báðar hæðirnar  eru með 
innkeyrsludyrum. Hæðirnar eru skráðar 123,1 fm eða samtals 246,2 fm en grunnflötur er u.þ.b. 
140 fm. Eignin bíður upp á ýmsa möguleika m.a. var 3.hæðinni breytt í tvær íbúðir.  Eignin er 
laus til afhendingar.  V. 33,9 m. 1927 

 Vesturvör - nýlegt og flott

Glæsilegt atvinnuhúsnæði sem skiptist í lager-, vinnslu- og skrifstofuhúsnæði. Húsnæðið skiptist 
í stór rými sem eru með mikilli lofthæð og innkeyrsludyrum. Í sitt hvorum enda eru milliloft 
sem eru nýtt sem starfsmannaaðstaða og skrifstofurými. Alls eru átta góðar innkeyrsludyr með 
rafdrifnum flekahurðum. Göngudyr eru alls tíu. Lofthæð er um 6,3 m undir bita í vinnslurýmum, 
mest er hún 8,6 m. Lóðin er malbikuð og með góðum bílastæðum.  V. 190 m. 1910 

 Smiðjuvegur - Leigusamningur

Iðnaðarhúsnæð með stórum innkeyrsludyrum og mikilli lofthæð þrír eignarhlutar samtals 1.421,9 
fm. Í dag er rekið dekkjaverkstæðið Sólning  í eigninn og er leigusamningur til  til 2016. Hús-
næðið skiptist í vinnslusali, móttöku, geymslurými, skrifstofurými, kaffistofu og starfsmannaað-
stöðu með sturtum. Góð staðsetning á áberandi stað neðst í Smiðjuhverfinu. V. 165,0 m. 1862



t r a u s t  

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
Sölufulltrúi
895 9120

Garðar
Sölufulltrúi
899 8811

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Berjarimi 22 - 112 Rvk

Íbúð á 2.hæð með sérinngangi, stæði í 
bílageymslu. Mikil lofthæð  í alrými stofu og 
eldhúss, þvottahús innan íbúðar, svalir í 
suðaustur úr stofu. Sérgeymsla í sameign og 
dekkjageymsla.
Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Verð: 19,1m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 7.sept. kl.17:30-18:00

Stærð: 74,3  fm Herb. 2

Kirkjusandur 1

EKKERT ALDURSTAKMARK-LAUS VIÐ 
KAUPSAMNING: Gullfalleg og rúmgóð 3ja 
herbergja íbúð með stæði í bílageymslu á 3. 
hæð í lyftuhúsi  á frábærum stað með svalir. 
Húsvörður. 
Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Verð: 33,8m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud 17. sept. kl. 18:30-19:00

Stærð: xxx,x fm Herb. 3

Hávegur 11 - 200 Kóp

LÁTLAUST AÐ UTAN - GLÆSILEGT AÐ INNAN -  
algjörlega endurnýjað einbýli. Stórar stofur og 
sólstofa og 2 svernherbergi, samtals 135,5 fm., 
auk bílskúrs og geymslu samtals 61,2 fm. 
Gróinn garður með sólpöllum sunnan og vestan.
Uppl. Jóhanna Kristín, gsm: 698 7695

Verð: 46,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 17. sept kl. 17:30-18:00

Stærð: 196,7 fm Herb. 4

Mosgerði 7  - 108 Rvk

Mjög notaleg ósamþykkt stúdíó íbúð í kjallara 
með sérinngangi.  Innrétting og tæki í eldhúsi 
eru nýleg og ljóst parket á gólfum. þak var 
endurnýjað 2008. Eignin er staðsett  miðsvæðis 
og góður kostur fyrir einstakling eða skólafólk. 
Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Verð: 8.9m

Opið
hús

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107!

Stærð: 27.3 fm Herb. 1

Móaflöt 59 – 210 Gbæ

Glæsilegt endaraðhús á þessum eftirsótta stað.   
Stór stofa, gengið út á flísalagða verönd og 
sólpall.  Fjögur svefnherbergi.  Bílskúr 
innréttaður sem stúdíóíbúð. Stór og fallegur 
trjágarður.
Uppl. Bjarni, gsm: 895 9120

Verð: 51,5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 17.sept. frá 17:30-18:00

Stærð: 200 fm Herb. 5

Sævangur 22 - 220 Hfj

Fallegt og vel hannað 384,7 einbýlishús í þessari 
friðsælu og fallegu götu.  Á aðalhæð er forstofa, 
eldhús, stofur, þrjú svefnherbergi og baðherb. Á 
efsta palli er mjög gott fjölskyldurými með 
fallegu útsýni.  Á neðstu hæð eru tvö stór 
herbergi. Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Verð: 68m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 17. sept. kl. 19:30-20:00

Stærð: 384,7 fm Herb. 5

Sævangur 24 - 220 Hfj

Sérlega vel staðsett 241,4fm einbýlishús með 
53,4fm bílskúr innst í botnlanga í þessari rólegu 
og fallegu götu.  Eigninni er skipt í tvær íbúðir í 
dag en auðvelt er að breyta í upprunalegt horf.  
Alls eru fimm svefnherbergi.
Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Verð: 59.9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 17. sept. kl. 19:00-19:30

Stærð: 294,8 fm Herb. 5

Strýtusel 16 - 109 Rvk

YFIRTAKA LÁNA + SÖLULAUN. Glæsilegt og 
sérlega vandað einbýlishús á tveimur hæðum 
ásamt innbyggðum 38,4fm bílskúr innst í 
botnlanga. Nýtt litað gler, nýlegir ofnar, þrjú ný 
og glæsileg baðherbergi og nýtt þvottahús.
Uppl. Edda, gsm: 660 0700

Verð: 74,7m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 17.sept kl 17:30-18:00

Stærð: 305 fm Herb. 4-5

Herb: 5-6

Opið
hús

Víðimelur 21  – 107 Rvk

Rúmgóð og björt 3ja herb íbúð á 3ju hæð í fallegu og uppgerðu  húsi á 
þessum eftirsótta stað í Vesturbænum þar sem örstutt er í skóla og 
alla þjónustu. Húsið er mjög mikið endurnýjað, m.a  ytra byrði hússins 
, ásamt þaki, gluggum, gleri, skolpi, dreni og stigagangi. Eldhús og 
baðherb þarfnast viðhalds. Eignin er laus strax.    
Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Verð: 23.5m 

Stærð: 81.8 fmHerb. 3 Herb: 5-6

Opið
hús

Daltún 1 - 200 Kóp

FRÁBÆRT FERMETRAVERÐ! Mjög fallegt einbýlishús með aukaíbúð 
og bílskúr á þessum gróðursæla stað.  Húsið hefur fengið gott viðhald, 
búið að skipta um þak og klæða húsið að utan með viðhaldslítilli 
klæðningu sem ekki þarf að mála. Garður er gróinn.  4 svefnherbergi 
eru í aðalíbúð. Húsið getur verið laust við kaupsamning.   
Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Verð:  54.9m

Stærð: 298,2 fmHerb. 8Herb: 5-6

Opið
hús

Látrasel 5 - 109 Rvk

Glæsilegt einbýlishús með aukaíbúð, samtals 307,8 fm að stærð. 
Húsið er á tveimur hæðum, 9 herbergja,  þar af 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð með sér inngangi, ásamt bílskúr og stórri geymslu. Húsið 
stendur á hornlóð í Seljahverfinu og er garður¬inn fallegur og hefur 
fengið gott viðhald. Eldhús og baðherbergi eru nýuppgerð.  
Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

Verð: 59.9m

Stærð: 307,8 fmHerb. 9

OPIÐ HÚS mánudaginn 17. sept. kl 17.30-18.00 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Laugavegur 62 - 101 Rvk

Mjög rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð á 2.hæð (gengið upp eina 
hæð) með sérmerktu einkabílastæði. Hljóðeinangrandi gler eru í 
íbúðinni í áttina sem snýr út að Laugaveginum. Útgengi er frá íbúðinni 
út á suður svalir. Allir veggir innandyra eru léttir og því lítið mál að 
breyta skipulagi eignarinnar.   
Uppl. Garðar, gsm: 899 8811

Verð: 28.5m

Stærð: 108 fmHerb. 3

OPIÐ HÚS mánudaginn 17.sept. kl.19:00-19.30

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Mjósund 10 – 220 Hfj

Um er að ræða heildareignina. Hýsti á árum áður Bókasafn 
Hafnarfjarðar. Allt í útleigu í dag.
Er 2 hæða hús, jarðh. 257fm og efrih. 247fm. 2 stórir salir, eldhús, 5-8 
skrifstofur og fundarherb. Ásamt salernum o.fl. 
Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Verð: Tilboð

Stærð: 520,3 fmHerb. 10

Skrifstofuhúsnæði til sölu!

Herb: 5-6

Opið
hús

Selásbraut 54 – 110 Rvk

NÝTT Í SÖLU! Glæsilegt enda-raðhús á 2 hæðum, 5 herb. + bílskúr. Á 
neðri hæð er forstofa, 2 svefnherb., sjónvarpshol og fallegur 
stigagangur. Á annari hæð er björt og góð stofa ásamt eldhúsi og 
borðstofu með útgengi út á stóra helluverönd og 2 svefnherbergi. 
Mikið útsými yfir borgina. Stutt í alla þjónustu.   
Uppl. Sigurður, gsm: 898 6106

Verð: 56.3m

Stærð: 213,8 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 18.sept. kl.17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Móabarð 37 - 220 Hfj

Einbýlishús auk 2ja herb. séríbúð í kjallara og 39,4 fm bílskúr með 
jeppahurð.  Fjögur svefnherb, tvö baðherb., þvottahús með útgengi á 
verönd . Sjónvarpshol með útgengi út á stóra hellulagða verönd. Björt 
stofa og  borðstofa með útgengi út á svalir. Eldhús með eyju, steinn á 
borði. Búr innaf eldhúsi. Fallegt útsýni.  
Uppl. Dórothea, gsm: 898 3326

Verð: 59,0m

Stærð: 273,7 fmHerb. 8

OPIÐ HÚS  mánudaginn  17.september kl. 19:00-19:30

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Sunnubraut 33 – 200 Kóp

Stórglæsilegt einbýlishús að mestu á einni hæð á sjávarlóð þar sem 
náttúran flæðir inn og fallegt útsýni.  Einstök hönnun og mikið 
endurnýjað.  Þetta er sannkallað draumahús, þar sem eldhúsið er búið 
vönduðum tækjum og er svo sannarlega hjarta hússins.  Stutt í 
leikskóla, skóla, íþróttasvæði og Sundlaug Kópavogs. Sjón er 
söguríkari.  Uppl. Sigríður Rut, gsm: 699 4610

Verð: 89,5m

Stærð: 285  fmHerb. 8Herb: 5-6

Opið
hús

Stórás 11 - 210 Gbæ

Frábært fjölskylduhús á góðum stað í Garðabæ. Húsið er á einni hæð 
með bílskúr og glæsilegum garði. Í húsinu eru 4 mjög góð 
svefnherbergi og tvær stofur. Garðurinn var hannaður af Stanislav 
Bohic árið 2001. Húsið er mjög viðhaldslítið að utan þar sem það er 
klætt með múrsteinum. Um er að ræða danskt einingarhús, Hosby.   
Uppl. Berglind, gsm: 694 4000

Verð: 57,9m

Stærð: 216,5 fmHerb. 6

OPIÐ HÚS mánudaginn 17.sept. kl.17.30-18.00

Opið
hús

egt einbýlishús að mestu á einni hæð á sjáv
an flæðir inn og fallegt útsýni.  Einstök hönn

durnýjað.  Þetta er sannkallað draumahús, þ
vönduðum tækjum og er svo sannarlega hj
leikskóla, skóla, íþróttasvæði og Sundla
söguríkari. Uppl. Sigríður Rut,

5  fm

T FERMETRAVERÐ! Mjög fallegt einbýlishús 
skúr á þessum gróðursæla stað.  Húsið hefu

ið að skipta um þak og klæða húsið að utan
klæðningu sem ekki þarf að mála. Garður e
eru í aðalíbúð. Húsið getur verið laust v
Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

98,2 fm

og björt 3ja herb íbúð á 3ju hæð í fallegu og 
m eftirsótta stað í Vesturbænum þar sem ör
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Uppl. Hafdís, gsm: 895 6107

.8 fm



MIKIL SALA
SÍMI 520 9595

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

Hrólfsskálamelur 6-8  - 170 Seltjarnarnesi

Hringið og pantið skoðun hjá 
sölufulltrúm!
 

Um er að ræða 7 íbúðir í nýju fjölbýlishúsi með lyftu á 
einstökum stað í hjarta Seltjarnarness. Íbúðirnar eru 2-4 
herbergja í stigagangi nr. 6 og 8, frá um 85fm upp í um 
157,7fm að stærð, að auki með stæði/stæðum í bílskýli. Allt 
glæsilegar íbúðir með sjávarútsýni og góðum svölum. 

Nánari upplýsingar, teikningar o.fl. hjá Þorsteinni, sölufulltrúa, í 
síma 694-4700 og Sigurði, fasteignasala í síma 898-6106.

Nýjar íbúðir!

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700 
steini@fasttorg.is

Sigurður
Sölufulltrúi
898 6106 

sg@fasttorg.is

Vatnsstígur 14 – 101 - Reykjavík

HRINGDU OG PANTAÐU SKOÐUN  í síma 
694-4700 eða 898-6106
 

Um er að ræða nýjar glæsilegar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi með 
lyftu í Skuggahverfinu í miðbæ Rvk. Aðeins eru eftir 5 íbúðir, á 1, 
2, 3 5 og 7 hæð í þessu 10 hæða húsi. T.d. íbúð nr. 702: 
Stór-glæsilegt útsýni, tvennar stofur, arin, rúmgott eldhús, tvo 
svefnherbergi, tvö baðherbergi, þvottaherbergi og góðar svalir, 
um 10,8fm. Stæði í bílageymslu, glæsileg sameign o.fl. 

Bókun skoðunar, teikningar og skilalýsing hjá Þorsteini, 
sölufulltrúa í síma 694-4700 eða steini@fasttorg.is og/eða 
Sigurði, fasteignasala í síma 898-6106 eða sg@fasttorg.is.

Nýjar íbúðir!

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700 
steini@fasttorg.is

Sigurður
Sölufulltrúi
898 6106 

sg@fasttorg.is

Kaplahraun 19 – 220 Hafnafjörður  //  OPIÐ HÚS mánudaginn 17. september kl.17:30-18:00

 

Glæsilegt og bjart atvinnuhúsnæði sem hentar til ýmiskonar 
starfsemi t.d. verkstæði eða heildsölu.  Tvær rúmlega 4 metra 
háar innkeyrsludyr eru á húsnæðinu. Epoxi húðað gólf í sal.  

Milliloft í hluta af salnum. Annar hluti efrihæðar er útbúinn sem 
skrifstofa með parketi á gólfi, eldhús aðstöðu og flísalögðu 
baðherbergi.  Annað baðherbergi er á neðrihæð.  Stórt malbikað 
upphitað plan er fyrir framan eignina. 

Uppl. Garðar, gsm 899-8811

Verð:  39,500.000

Garðar Hólm
Sölufulltrúi
899 8811 

gardar@fasttorg.is

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 17. Sept. kl.17:30-18:00
Stærð: 336,9 fm

Atvinnuhúsnæði

Eldhús

Upphitað plan

Tvær 4m háar innkeyrsludyr



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.

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

Vættaborgir - 3ja herbergja - 112 Rvk.
Mjög góð 83,6 fm. 3ja herb. íbúð með sérinngangi, vel staðsett við 
Vættaborgir 4 í Reykjavík í göngufæri við Spöngina verslunarmið-
stöð.
Eignin skiptist í forstofu, hol, barnaherbergi, hjónaherbergi, stofu, 
borðstofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús, geymslu ásamt hefð-
bundinni sameign. Fallegar innréttingar og gólfefni eru parket og 
flísar. Íbúðin getur verið laus við kaupsamning. Verð 23,9 millj.

Klukkuberg - 4ra herb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsilega bjarta íbúð á tveimur 
hæðum 108 fermetrar á frábærum útsýnisstað  í Setbergslandi 
Hafnarfirði.
Eignin er með sér inngang og skiptist í forstofu, snyrtingu, hol, 
stofu, borðstofu, eldhús, 3 svefnherbergi, baðherbergi, þvottahús 
og geymslu. Verð 23,9 millj.

Tinnuberg - 3ja herbergja - Hf.
Mjög góð 94,3 fm. 3ja herbergja íbúð með sér inngang á annarri 
hæð í litlu fjölbýli í Setbergshverfi í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, tvö herbergi, 
baðherbergi, þvottahús og geymslu.  Stórar suður svalir. Eignin er 
laus við kaupsamning. Verð 23,9 millj.

Norðurbakki 13 - Hf - Útsýnisíbúðir
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnarfirði. Fullbúnar 
með gólfefnum. Vel staðsettar með góðu aðgengi. Allur frágangur 
vandaður. Tvennar svalir með stærri íbúðunum. 
3ja herb. frá 112 fm. til 120 fm.
Frábært útsýni yfir höfnina og bæinn.
Góð fjárfesting.
Hlynur s.698-2603, 
Hilmar s. 892-9694. 
Þorbjörn Helgi s. 896-0058
Verð kr. 25. millj - 29,5 millj.

Kríuás 19 - Opið hús í dag, íbúð 304. 
milli kl. 17:30 og 18:30.
Nýleg og falleg 97,2 fm 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu 
fjölbýli á glæsilegun útsýnisstað í Áslandinu. Íbúðin er laus strax. 
skipting eignarinnar : Forstofa, hol, hjónaherbergi, barnaherbergi, 
þvottahús, baðherbergi, eldhús, stofa, gólfefni eru parket og flísar.  
Sérlega vönduð og góð eign. Laus strax. V. 24,9 millj.

Daggarvellir - 4ra herb. - Fjórbýli. - Hf.
Nýkomin glæsileg, nýleg 120,1 fm. efri séræð í fallegu 4-býli á 
besta stað í á völlunum. Þrjú svefnherbergi, stofa/ borðstofa. s- 
svalir, glæsilegt eldhús og baðherbergi, sér þvottaherb. ofl. Parket 
og flísar. Sérinngangur. Fullbúin eign í sérflokki. Verð 31,9 millj. 

Drekavellir - 3ja herb. m/ bílskýli - Hf.
Nýkomin glæsileg 100 fm. íbúð á áttundu hæð með yfirbyggðum 
svölum, útsýni. Fallega innréttuð íbúð og vel umgengin. Góð her-
bergi, parket, sérstæði í bílageymslu. Verð 25,8 millj. Laust strax.

Eskivellir - 2ja herb. - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 3ja herbergja íbúð 
á þriðju hæð með sér inngang í nýlegu fjölbýlishúsi vel staðsett 
í Vallarhverfinu. Íbúðin er 79,9 fm. með geymslu og stæði í 
bílageymslu.Eldhús með fallegri innréttingu og góðum tækjum.
Þvottahús er innan íbúðar. Gólfefni eru flísar. Sér geymsla á 
hæðinni. Verð 19,5 millj.

Vesturvangur   - Einbýli - Hf. - Laus strax
Fallegt 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 47.5 millj

Lyngberg - Einb. - Hfj
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt einlyft einbýli með bílskúr. 
Samtals 192 fm. 4 svefnherbergi, rúmgóðar stofur, sjónvarpsskáli, 
fallegt eldhús ofl. Mjög fallegur garður, góð staðsetning.
42,5 millj. 

Breiðvangur - Sérhæð m/ bílskúr - Hf.
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg, talsvert endurnýjuð neðri 
sérhæð auk 32 fm. bílskúr samtals 170 fm. Hús í mjög góðu ástandi 
að utan, nýlega málað. Þrjú góð svefnherbergi. Rúmgóð stofa. 
Arin. Frábær staðsðsetning í næsta nágrenni við skóla og leikskóla. 
Verð 36 millj.

Flókagata - Hf. - Sérhæð með bílskúr
Nýkomin í einkasölu mjög falleg efri hæð 120 auk nýlegur 35 fm  
bílskúr  samtals 155 fm.
3 svefnherbergi, stofa og borðstofa ofl. Sérinngangur. Mjög góður 
bílskúr. Góð eign.
Verð 29,8 millj.

Hverfisgata - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt þrílyft einbýli samtals  ca. 
110 fm.  Mikið endurnýjað , virðuleg húseign á besta stað við 
Fríkirkjuna og miðbæinn. Afgirtur garður með pöllum. Verð 31,9 
millj.

Spóaás - Einbýli - Hf. 
Mjög gott 198,2 fm. einbýli á einni hæð ásamt 43,7 fm. bílskúr 
samtals um 241,9 fm. Eignin er staðsett við grænt svæði á 
frábærum útsýnisstað við Ástjörnina í Hafnarfirði.Gólfhiti er í 
húsinu og gólefni eru parket og flísar. Hellulagt pílaplan. Einstök 
staðsetning.  Skipti á minni eign koma til greina. Sölumenn Hraun-
hamars sýna eignina. Verð 64 millj.

Háaberg - Einbýli - 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 þvottahús. Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Skipti möguleg. Verð 58 millj.

Tinnuberg - Glæsilegt parh. - Hf.
Nýkomið í einkasölu á þessum einstaka stað sérlega fallegt, vel 
innréttað 170 fermetra parhús með innbyggðum bílskúr. Eignin er 
mjög vel staðsett innan hverfisins, í jaðri byggðar við gólfvöllinn. 
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Rúmgóð herbergi. Vönduð og 
góð eign. Verð 45 millj.

Þrastarás - Einbýli m/auka íbúð - Hf.
Sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft einbýlishús með auka íbúð 
og stórum tvöföldum bílskúr mjög vel staðsett á útsýnisstað í 
Áslandshverfinu í Hafnarfirði. Vönduð gólfefni eru á húsinu, gegn-
heilt rauðeikar parket og flísar, gólfhiti. Fullbúin afar vönduð eign í 
sérflokki, góð staðsetning, útsýni. Verð 79,5 millj. 

Þrastarás - Einbýli - Hf. 
Glæsilegt pallabyggt einbýlishús í Áslandinu með bílskúr samtals 
221,9 fm. Mjög fallegur garður með hellulögðum veröndum og 
heitum potti. Fullbúin eign  í sérflokki. Arkitekt teiknað hús. Frábær 
staðsetning og útsýni í Áslandinu. Myndir á hraunhamar.is  Verð 
68,9 millj.

Hverfisgata - Glæsilegt einbýli - Hf.
Höfum fengið í einkasölu á þessum einstaka stað í miðbæ 
Hafnarfjarðar þessa glæsilegu húseign. Eignin er skráð 177,2 fm. 
m/ bílskúr. Búið er að endurnýja eignina utan sem innan á liðnum 
árum. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Falleg baklóð. Eignin er 
laus strax. Verð 42,5 millj.

Brekkuás - Einbýli - Hf.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott fjölskylduvænt  325,9 
fermetra einbýli á tveimur hæðum þar af er bílskúr 40,5 fermetrar. 
Húsið er staðsett á frábærum útsýnisstað innst í botnlanga Við 
Brekkuás 29 í Áslandshverfi í Hafnarfirði.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðsstofu, eldhús, bað, her-
bergi, þvottahús og bílskúr. Á neðri hæð er gott fjölskyldurými, 4 
herbergi, baðherbergi, tómstundarherbergi og geymsla. Fallegar 
innréttingar.Frábær staðsetning. Verð 72,9 millj. 

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir

Fjölbýli
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Grétar Haraldsson hrl. 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir  
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk Fax 535 1009

Höfum kaupanda að rað- par- 
eða einbýlishúsi í Garðabæ

Höfum kaupanda að 2-3  
herbergja íbúð í Salahverfinu

Höfum kaupanda að hæð í  
Vesturbæ Reykjavíkur

Höfum traustan leigjanda  
að einbýlishúsi í Garðabæ

Rauðalækur – 105 Rvk 
Glæsileg 4ra herb. mikið endurnýjuð hæð 
ásamt bílskúr. Íbúðin skiptist í anddyri, 3 sve-
fnherb., bað, eldhús og stofu. Tvær geymslur 
eru í kjallara og sameiginlegt þvottahús.

Gullteigur - 105 Rvk
85,2 fm góð 3ja herb. íbúð á jarðhæð. 
Geymsla á baklóð fylgir eigninni. Íbúðin var 
gerð upp fyrir örfáum árum og er því öll í 
mjög góðu ástandi. Skoða skipti á stærri eign 
í hverfinu.

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.

Álfhólsvegur 133a - 200 Kóp 
280 fm fallegt einbýlishús á 2. hæðum með 
tvöföldum innbyggðum bílskúr. Möguleiki að 
gera aukaíbúð á jarðhæð. Búið að innrétta hluta 
bílskúrs sem íbúðarherb. LÆKKAÐ VERÐ: 49,8 
MILLJ. Opið hús kl 17:00-17:30.

Miðleiti - 103 Rvk
120,7 fm góð 3ra herb. íbúð. Sér þvottahús er 
í íbúðinni en einnig er þvottahús í sameign 
með stórum vélum. Tvær geymslur í sameign 
tilheyra íbúðinni auk þess sem er sameigin-
leg hjóla og vagnageymsla.

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

Norðurbakki - 220 Hfj
Glæsileg 2ja herbergja íbúð á efstuhæð með 
stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í anddyri, 
bað, þvottahús, svefnherb., eldhús og stofu 
með útgang út á stórar svalir. 8,3 geymsla í 
kjallara fylgir.

Hraunteigur - 105 Rvk
142,2 fm 4ra herb. hæð með sérinngang. 
Þvottahús og geymsla er í sameign ásamt 
stórri hjóla og vagnageymslu. Búið er að 
endurnýja þakjárn og dren meðfram húsinu. 
Verð: 39,8 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: 48,6 millj.

17. Júnítorg - 210 Gbæ
144,3 fm penthouse íbúð fyrir 50 ára og eldri 
við Sjálandið í Garðabæ. Sérgeymsla er í 
sameign ásamt stæði í bílskýli. Fallegt útsýni 
er úr íbúðinni út á sjó.

Flétturimi - 112 Rvk
Skemmtileg og björt 4ra herb. íbúð. Geymsla 
er í sameign. 25,3 fm mjög góður bílskúr 
fylgir íbúðinni. LAUS STRAX. Verð: 27,9 millj.

Þrastarlundur - 210 Gbæ
195 fm mikið endurnýjað raðhús með bíl-
skúr. Stór sólstofa, sólpallur og heitur pottur. 
2-4 svefnherb., 2 baðherb. Björt og falleg 
íbúð. Verð: 55 millj.

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. 

Melbær - 110 Rvk
278,1 fm fallegt endaraðhús á þremur 
hæðum. Kjallari og tvær hæðir ásamt bílskúr.
Möguleiki á aukaíbúð í kjallara. Fallegur 
garður með sólpalli. Verð: 55,9 millj.

Línakur - 210 Gbæ
160,7 fm falleg og björt 5 herb. íbúð á 2. 
hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýlishúsi í 
Akralandinu í Garðabæ. Glæsilegt útsýni er úr 
íbúðinni. Verð: 46 millj.

Gnitaheiði 8a - 200 Kóp
Glæsilegt 173,1 fm raðhús þar af 24,8 fm 
bílskúr á eftirsóttum stað í suðurhlíðum 
Kópavogs. 3 svefnherb. og fjölskyldurými í 
risi. Snyrtileg verönd og heitur pottur. Einstakt 
útsýni. Opið hús kl 17:40-18:10.

Hraunbrún - 220 Hfj
159,2 fm einbýlishús á 2 hæðum auk kjallara. 
Húsið er innst í botnlanga á rólegum stað í 
Hafnarfirði. Verð: 38,9 millj.

Eyktarás - 110 Rvk
250 fm falleg 6 herb. íbúð með bílskúr í 
tvíbýlishúsi. Stórar svalir í suðvestur. LAUS 
STRAX. TILBOÐ ÓSKAST.

Borgartún – 105 Rvk 
147,7 fm íbúð á 6. hæð. Skiptist í for-
stofu, eldhús, sólstofu, stofu, gestasnyrtingu, 
barnaherb., hjónaherb. með sér baði og 
þvottaherb.

Vatnsstígur 16-18 – 101 Rvk
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

Stefán Jóhann Ólafsson 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Ármúli - 108 Rvk
1347 fm verslunar, skrifstofu og 
lagerrými. Húsnæðið skiptist 
í 380 fm verslunarrými með 
vönduðum innréttingum og 
bakhluta 292 fm skrifstofurými, 
675 fm lagerrými á jarðhæð 
með innkeyrsluhurðum.

Tjarnargata - 101 Rvk
Til leigu eitt af glæsilegri 
húsum við Tjarnargötu í 
Reykjavík. Húsið hefur nánast 
allt verið endurnýjað frá grunni 
með vönduðum innréttingum 
og tækjum. Heildarstærð á 
húsinu er 395,6 fm og skiptist 
niður á 3. hæðir. Tvö sérstæði 
á lóð fylgja eigninni. Húsið 
er staðsett neðan götu með 
útsýni yfir tjörnina.

ATVINNUFASTEIGNIR 

Skeifan – 108 Rvk
833 fm vandað og gott versl-
unarhúsnæði í traustri útleigu. 
Húsnæðið er staðsett á besta 
stað í Skeifunni með fjölda 
bílastæða. Verð: 200 millj.
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Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477. 

www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð
Opið virka daga frá kl. 9-17

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Heiðar Frið-
jónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur 
Davíðsson 
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ

Stærri eignir

Dalhús - raðhús á fráb. stað.

Nýkomið í einkasölu fallegt, velskipul. 192 fm raðhús 
m.innb. bílskúr. Örstutt í leik+grunnskóla, íþróttir, 
sund, skíðalyftu, ósnortið göngu og útivistarsvæði innst 
við Grafarvog. Gott eldhús, stofa m.arin-stút, allt að 5 
svefnherbergi. Verð 44,9 m. Nánari uppl. veitir Ingólfur 
896-5222

Heiðargerði- fallegt einbýlishús

Fallegt og mikið endurnýjað um 200 fm einbýlishús á 
frábærum stað í Heiðargerði.  Eignin skiptist í stórar 
stofu, 3-4 herb.  Fallegar innréttingar og gólfefni.  36 
fm bílskúr.  Fallegur garður, staðsettning miðsvæðis.  
Möguleiki á skiptum.  Verð 45,9 milj. Uppl. veitir Heiðar 
s:693-3356

Laufrimi - 5 svefnherb. 

Í einkasölu 184 fm raðhús m. innbyggðum 20 fm  
bílskúr. Allt fullfrágengið. 5 svefnherb. Parket á gólfum. 
Góð aflokuð timburverönd í suður. Hellulagt bílaplan 
með hitalögn. Áhvílandi 40,5 millj. Verð 42,5 milj. Uppl. 
veitir Þórarinn í s. 844-6353.

Sérhæðir

Andarhvarf efri hæð ásamt bílskúr.

Glæsileg sérlega vel staðsett 135 fm hæð ásamt 25 fm 
bílskúr. Glæsilegt útsýni m.a. yfir Elliðarvatn. Þrú góð 
svefnherbergi. Stórar suðursvallir. Parket og flísar á 
öllum gólfum. V. 42,5m. Mögul. að taka minni eign upp í 
kaupverð. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

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 36,5 Uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356. 

Nýbyggingar

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.

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

4ra til 5 herb.

Flétturimi - mjög góð íb. m. bílskúr og 
útsýni.

Til afhendingar strax ca 110 fm 4ra herb. íb. á 3.hæð 
(efstu) í mjög góðu fjölb. innst við Flétturima ásamt 25 
fm bílskúr. Sérinngangur. Góðar innr., parket, suðvestur 
svalir, fallegt útsýni, þvottaherb. í íb. Ásett verð 27,9 m. / 
tilboð. Lyklar á Valhöll.  Sölumenn sýna. 

3ja herb

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

Yrsufell - mjög góðar íb. Laus strax. 

Nýkomið í sölu fallegar 3ja herb. ca  80 fm íb. í viðhalds-
litlu fjölb.á góðum stað. Stutt í alla skóla, sund, íþróttir, 
Elliðárdalinn og fl. Verð 15,9 m.  Skuldlaust. Afhending 
strax. Sölumenn sýna. 

Kaplaskjólsvegur - flott íbúð

Í einkasölu mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb. 
íbúð á 1 hæð í góðu fjölbýlishúsi. Endurnýjað eldhús og 
baðherb. Parket. 2 svefnherb. Hús lítur mjög vel út að 
utan, sameign að innan til fyrirmyndar. Verð 22.5 millj. 
Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Bólstaðarhlíð - Glæsil. íb. 10% útborgun. 

Glæsil. mikið endurnýjuð 93 fm 3ja herb. jarðhæð í 
glæsil. fjórbýli á eftirsóttum stað.  Nýl. eldhús, bað, 
gólfefni, steining utan, gluggar+gler og fl.  Ásett verð 
26,8 m.  Áhvílandi gott íbúðarlán 90% af kaupverði.  
Uppl. veitir Ingólfur 896-5222

Þangbakki  mikið endurnýjuð.

Mjög góð vel skipulögð ca 85 fm. íbúð á 5 hæð. Íbúð 
er öll mikið endurnýjuð svo sem allt nýtt á baði, ný 
gólfefni. Stórar flísalagðar suðursvalir. Íbúð er til afh. við 
kaupsamning. V. 21,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Vesturgata Akranes - 100% lán

Góð 98 fm risíbúð við sjóinn vestast í gamla bænum. 
Tvö svefnherbergi. Stofa með gluggum á tvo vegu. 
Eldhús með fallegri hvítri innréttingu með ágætu 
skápaplássi. Risloft. V. 10,9 millj.  Engin útborgun, 100% 
lán !  Uppl. Sigþór S: 899-9787

Berjarimi - falleg íbúð.

Glæsileg 63 fm 2ja herbergja íbúð með mikilli lofthæð, 
ásamt stæði í bílageymslu í tveggja hæða fjölbýli með 
sérinngangi. Allar nánari uppl. veitir Þórarinn í síma 
844-6353.

2ja herb

Yrsufell - mjög góðar íb. Laus strax. 

Nýkomið í sölu fallegar 2ja herb. tæpl. 60 fm íb. í 
viðhaldslitlu fjölb.á góðum stað. Stutt í alla skóla, sund, 
íþróttir, Elliðárdalinn og fl. Verð 12,5 m.  Skuldlaust. 
Afhending strax. Sölumenn sýna. 

Hrísateigur laus strax

Góð mikið endurnýjuð risíbúð á góðum stað í fallegu 
húsi. Íbúð er til afh við kaupsamning. V.14,5 m áhv.  ca. 
12 m. Nánari uppl. Ellert 893.4477

2ja herb. við Teigasel í Seljahverfi

Höfum tekið í sölu fallega 2ja herb. íbúð á efstu hæð í 
góðu húsi við Teigasel í Seljahverfi.  Endurnýjað eldhús, 
dúkur á gólfum. Verð 12,5 milj. Íbúðin er laus við kaup-
samning. Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@
valholl.is

Gnoðarvogur - Gott útsýni.

62 fm íbúð á 4. hæð. Eldhús með góðri innréttingu og 
tvöföldan vask. Stofa með parket á gólfi, útgengt er á 
suðvestur svalir. Svefnherbergi með fataskáp og dúk á 
gólfi.  Baðherbergi hefur verið endurnýjað  Sérgeymsla 
er í kjallara ásamt hjóla- og vagnageymslu. V 17,2 millj.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Boðagrandi - 15 millj kr. lán hægt að yfirtaka.

58 fm íbúð á 2. hæð. Stofa með parket á á gólfi, 
útgengt á svalir  Eldhús með góðri innréttingu og 
borðkrók.  Skápar í svefnherbergi.  Sérgeymsla í kjallara 
og sameiginlegt þvottahús. V. 17,5 millj.  Uppl. Jón Rafn 
S: 695-5520

Kjarrás 6 - opið hús í dag.

Sölusýning verður í dag, mánudag milli kl. 17-18 á glæsilegu 308 fm endaraðhúsi, laust strax. Húsið er sérlega 
vel staðsett, vandaðar sérsmíðaðar innréttingar, 5 svefnherbergi, Granít í borðplötum. Mikil lofthæð og 
innbyggð lýsing sem hönnuð er af Helga í Lúmex. 42 fm bílskúr innbyggður. Glæsilegur fullfrágenginn garður 
með 100 timburveröndum, miklum gróðri. Húsið stendur mjög sér. Arkitekt Vífill Magnússon. Verð 69,9 millj. 
Upplýsingar veitir Bárður sölustjóri í 896-5221

Hulduhlíð 30 Mosfellsbæ

Opið hús á morgun þriðjudag kl. 17:00 - 17:30.
Auðveld kaup - 100 % yfirtaka lána.  Gr. byrði pr. mánuð rúmlega 120 þús. Falleg 93 fm eign í fjórbýli með 
sérinngangi.  Þrjú svefnherb. með fataskápum.  Stofa með fallegu parketi og útgengt á S svalir, eldhús opið inn 
í stofu. Baðherbergi hefur verið endurnýjað, ný tæki og innréttingar. Þvottahús innan íbúðar. Áhvílandi lán 27,1 
millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.

Snorrabraut 35 efsta hæð til hægri. 

Opið hús á milli 17 og 17.30 í dag.
Góð 90 fm 3ja herbergja  íbúð á 3 hæð ásamt ca 10 fm herbergi í kj. sem er gott til útleigu. Góð vel skipulögð 
íbúð.  áhv. ca 19,7m. Til stendur að taka húsið í gegn að utan. Nánari uppl. Ellert

Básbryggja - Bryggjuhverfi.

Opið hús að Básbryggju 2, frá 17:30-18:00 í dag mánudag  
Falleg 97 fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í bílageymslu. Einstaklega falleg og vel viðhaldinn. Þvottahús innan 
eignar og geymsla á hæðinni. Laus strax. Verð 25,9 m, áhvílandi 20 m. frá ÍLS. Uppl. Þórarinn s. 844-6353.

Álfhólsvegur - Gott útsýni

189 fm efri hæð í tvíbýli og með bílskúr.  Eignin er með þremur svefnherbergjum ásamt sjónvarpsherbergi.  
Stofa með stórum útsýnisgluggum yfir til Esju og Skarðsheiði.  Yfirbyggðar suðursvalir.  Stórt eldhús með borð-
krók.   V. 36,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS



Glæsileg 135 fm 3ja herb íbúð

Vönduð gólfefni og innréttingar

Stæði í bílageymslu

Laus við kaupsamning

Stóragerði

108 Reykjavík

Verð: 57,0 millj.

Sjarmerandi  tvílyft einbýlishús

Frábær gróin staðsetning

Nýtt eldhús, sólríkar svalir

Innbyggður bílskúr

Möguleiki á sér íbúð á jarðhæð

Hlyngerði

108 Reykjavík

Verð: 69,7 millj.

Höfum til sölu nokkrar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í þessu húsi.
Eignirnar eru allar nýlega teknar í gegn, snyrtilegar innréttingar og góð sameign.
Að utanverðu er húsið í mjög góðu standi og aðkoma snyrtileg.
Stutt í alla þjónustu, verslanir, skóla og leikskóla.

107 Reykjavík

Vel staðsett í götu, innst í botnlanga

Garður til suðurs

Frostaskjól
344 einbýli með aukaíbúð

Eign í góðu ástandi

Sérlega gott skipulag 107 millj.Verð:

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignasali
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210

Sérlega hagstæð verð!

Verð 2ja herb:  12,5 millj 
Verð 3ja herb:  15,9 millj

Lausar við kaupsamning

2ja og 3ja herbergja
Yrsufell 1
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Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar Kíktu við á www.miklaborg.is  

Helga J. Úlfarsdóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 892 3342

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann



Glæsileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð

Afgirt verönd og stæði í bílageymslu

Íbúð fyrir 55 ára og eldri

Sóleyjarimi
112 Reykjavík

Verð: 24,5 millj.

Tveggja hæða einbýlishús

Íbúðarrými 246,9 fm og bílskúr 22,8 fm

Gróinn garður, útsýni

Skipti möguleg á minni eign

Bjargartangi
270 Mosfellsbær

Verð: 47,6 millj.

Stærð 77,3 fm

Mikið endurnýjuð

Frábær staðsetning

Stutt í alla þjónustu

Skipasund
104 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

Stærð 250,9 fm

Fimm svefnherbergi

Tvö baðherbergi

Gróinn garður

Bílskúr

Eyktarás
110 Reykjavík

Verð: 47,9 millj.

Gott einbýlishús á einni hæð

Svefnherbergin eru fjögur

Garðskáli ekki inn í FMR

Tvöfaldur bílskúr

Þrastarlundur 
210 Garðabæ

56,0 millj.Verð:

Snyrtilegt 390 fermetra iðnaðarhúsnæði

Góð lofthæð 

Stórar innkeyrsluhurðir

Góð starfsmannaaðstaða

Ármúli 
108 Reykjavík

55,0 millj.Verð:

 15,9 millj.Verð:

Falleg 2ja herbergja

Stærð 65,5

Rúmgóð og björt

Fallegt útsýni

Stelkshólar
111 Reykjavík

4ra herbergja snyrtileg íbúð

Stærð 99 fm

Þvottahús innan íbúðar

Frábær staðsetning

Arnarsmári 
201 Kópavogi

Verð:  26,4 millj.

105 Reykjavík

Rúmgott eldhús og stofa

Garður í suður

Frábært fjölskylduhús

Laugalækur 
175 fm raðhús á 3 hæðum

5 góð svefnherbergi

39,9 millj.Verð:

200 Kópavogur

5 herbergja

Glæsilegt útsýni

Heiðarhjalli
Parhús - frábær staðsetning

Stærð 215 fm

55,9 millj.Verð:

200 Kópavogur

4 svefnherbergi

Stór bílskúr

Gróinn garður

Holtagerði
Einbýli á góðum stað

Stærð 190,5 fm

49,9 millj.Verð:

112 Reykjavík

Bílskúr 30,2 fm

Allt vandað og vel um gengið

Stararimi
Einbýli á einni hæð

Að stærð 172,4 fm

52,9 millj.Verð:

Lindargata 101 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja endaíbúð

Gott lyftuhús

Aðeins 9 íbúðir í húsi

Laus við samning!
Verð:  43,6 millj.

Vel skipulögð íbúð

2. hæð í litlu fjölbýli

Eftirsótt staðsetning

Tvö góð svefnherbergi

Sér bílastæði

Ljósheimar
104 Reykjavík

Verð:  23,9 millj.

Falleg 5 herbergja

Stærð 134,4 fm með bílskúr

Bílskúr 22 fm

Frábær staðsetning

Rauðagerði
108 Reykjavík

Verð: 28,9 millj.

Laus strax

Laus fljótlegaLaus strax

MIKLABORG 569 7000
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Góð 4ra herbergja auk bílskúrs

Frábær staðsetning

Gott fjölbýli

Laus við samning!

Ánaland
108 Reykjavík

Verð: 39,9 millj.

Glæsileg 3ja herbergja

Stærð 89,6 fm

Mjög vönduð eign

Stæði í bílageymslu

Básbryggja
110 Reykjavík

Verð: 26,8 millj.

Raðhús að stærð 241,9 fm

Stúdíó íbúð á jarðhæð

Glæsilegur pallur

Bílskúr

Fljótasel
109 Reykjavík

Verð:  39,9 millj.

 29,5 millj.Verð:

130 fm efri sérhæð

3-4 góð svefnherbergi

Dren, skólp, gluggar og gler nýlega endurnýjað

Melabraut
200 Kópavogur

Rúmgóð og björt 4ra herbergja

Góðar svalir og mikið útsýni

Endaíbúð

Vel innréttuð eign

Álfkonuhvarf
203 Kópavogi

Verð: 28,9 millj.

Falleg 5 herbergja sérhæð

Samtals 169,2 fm, þar af 31,4 fm bílskúr

Gróinn garður

Vinsæl staðsetning

Glaðheimar
104 Reykjavík

Verð: 40,6 millj.

114 fm sérhæð

Frábær staðsetning

Stórglæsilegt útsýni

3 góð svefnherbergi

Gnípuheiði
200 Kópavogur

Mjög góð 4ra herbergja íbúð

Arinn í stofu, suðursvalir

Þvottahús inn af eldhúsi

Góð staðsetning 

Fallegt hús og garður

Kleppsvegur
105 Reykjavík

Verð:

Falleg 5-6 herbergja efri sérhæð

Samtals 163,7 fm, þar af 26,6 fm bílskúr

Gróinn garður

Frábær staðsetning

Stóragerði
108 Reykjavík

Verð: 39,9 millj.  27,9 millj.

Verð:  31,5 millj.

Verð:  65,9 millj.

210 Garðabær

Víðiás 2
Einstaklega glæsilegt parhús í algjörum sérflokki 

Eftirsóttur staður við Víðiás í Garðabæ

Eignin var öll endurinnréttuð og hönnuð

árið 2006 og er útkoman einkar glæsileg.

Einstök eign fyrir vandláta

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 18. sept. 18:00 - 19:00

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

Falleg 5-6 herb endaíbúð í góðu lyftuhúsi

Vel skipulögð eign á 2. hæð

Frábært eftirsótt fjölskylduhverfi

Göngufæri við grunn- og leikskóla

Stæði í bílageymslu Verð:  39,3 millj.

201 Kópavogur

Baugakór 9
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 18. sept. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

Atli S. Sigvarðsson, Sölufulltrúi
atli@miklaborg.is sími: 899 1178

3ja herbergja,, 93 fm í lyftuhúsi

Gott skipulag

20 millj áhv. greiðslubyrði ca kr. 90.000 á mánuði

Sérinngangur af svölum

Verð:  22,5 millj.

113 Reykjavík

Kristnibraut 99
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 18. sept. 17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, Sölufulltrúi
helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Falleg 111,4 fm, 4ra herbergja

Neðri hæð með sérinngangi

2-3 góð svefnherbergi

Sérverönd

Grænamýri 
170 Seltjarnarnes

39,9 millj.Verð:

104 Reykjavík

Næg bílastæði, góð aðkoma

Laust strax!

Skútuvogur 1
Framúrskarandi 352 fm skrifstofuhúsnæði 

Innréttingar og öll aðstaða í sérflokki

Allt endurnýjað 2007 TILBOÐ

Laus strax

Laus strax

Laus strax

5 íbúðir við Vatnsstíg

125-130 fm 4ra herbergja

Vandaðar innréttingar og gólfefni

Frábær staðsetning

LAUSAR VIÐ KAUPSAMNING

45,0 millj.

Vatnsstígur

101 Reykjavík

Verð frá:

www.miklaborg.is MIKLABORG

3/5



Góð 3-4ja herb. 80,6 fm íbúð

2 stofur og 2 herbergi 

Hús í góðu ástandi

Meðalholt
105 Reykjavík

Verð: 21,5 millj.

3ja – 4ra herbergja íbúð 
í lyftuhúsi í Grafarholti, 
Norðlingaholti, 
Hvörfum í kópavogi 
eða nágrenni.
- Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178.

 

Nýlegu rað-, 
parhúsi eða sérhæð 
með bílskúr á 
höfuðborgarsvæðinu 
um 130-200 fm.  Þarf 

að vera gott aðgengi,  rúmur 

afhendingartími getur verið í 

boði. 
- Nánari upplýsingar veitir 

Atli í síma 899 1178. 

Einbýli, rað-, parhús 
eða sérhæð,  lágmark 3 
svefnh, sér inngangur. 
Hverfi  101,103,104,105,108 

ofl. 
- Nánari upplýsingar veitir 

Atli í síma 899 1178. 

Óska eftir einbýlishúsi í 
Kópavogi eða  nágrenni 
4-5 svefnherbergi. Verð 

allt að 60 milljónum. 
- Nánari upplýsingar veitir 

Atli í síma 899 1178. 

Óska eftir íbúð á 
jarðhæð með sér 
verönd í Smára, Linda, 
Kóra eða Salahverfi 
Kópavogi. 
- Nánari upplýsingar veitir 

Atli í síma 899 1178. 

Óska eftir 2-3ja 
herbergja íbúð sem 
hentar vel til útleigu í 
hverfum 105, 107, 108, 
200, 201, 210. 
- Nánari upplýsingar veitir 

Atli í síma 899 1178. 

Óska eftir sérhæð í 105 
Rvk.  Sterkar greiðslur og 

rúmur afhendingartími. 
- Nánari upplýsingar veitir 
Atli í síma 899 1178.

 

Óska eftir 3ja - 4ra 
herbergja íbúð með 
bílskúr. Staðsetning fer 

ekki ofar en 108. Má þarfnast 

lagfæringar. 
- Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845 8958.

Skráðu þína leit á  www.miklaborg.is  

leitar að ...

Óska eftir íbúð í 
Laugarneshverfi með 
5 svefnherbergjum. 
Æskilegt að bílskúr fylgi. - 
Nánari upplýsingar veitir 
Jórunn í síma 845 8958.

Óska eftir sérhæð 
eða litlu raðhúsi á 
Seltjarnarnesi fyrir hjón 
með tvö börn
Staðgreiðsla í boði fyrir réttu 

eignina. 
- Nánari upplýsingar gefur
 Ólafur í síma 822 2307.

Óska eftir 3ja - 4ra 
herbergja íbúð á 
Seltjarnarnesi eða í 
Vesturbænum fyrir 
ungan námsmann
Góðar greiðslur í boði. 
- Nánari upplýsingar gefur
 Ólafur í síma 822 2307.

Óska eftir raðhúsi 
eða Parhúsi með 4 
svefnherbergjum,
fyrir fleiri en einn aðila í 

Grafarvogi, Grafarholti eða 

Úlfarsfelli.
- Nánari upplýsingar gefur
 Davíð í síma 697-3080.

Maður á besta aldri 
leitar að 2ja-3ja 
herbergja íbúð í 
Mánatúni, Sóltúni eða 
Borgartúnni. Eignin þarf að 

vera á bilinu 70-90 fm og ekki 

á jarðhæð.
- Nánari upplýsingar gefur
 Ólafur í síma 822 2307.

 

Stórri fjölskyldu 
vantar einbýlishús á 
Seltjarnarnesi sem er 
í það minnsta með 5 
svefnherbergjum og 
ekki minna en 230 fm. 
Eiga raðhús á Nesinu sem gæti 

verið í skiptum eða um bein 

kaup að ræða.
- Nánari upplýsingar gefur
 Ólafur í síma 822 2307.

 
 
Vantar 3ja herbergja 
íbúð í póstnúmeri 
107 eða 170. Grandi, 

Austurströnd eða Eiðistorg er 

óskastaðsetning.
- Nánari upplýsingar gefur
 Ólafur í síma 822 2307.

Mikið standsett 72,2 fm 3ja herb

Frábær staðsetning 

13,5 millj áhvílandi góð lán

Laugavegur
101 Reykjavík

Verð: 19,4 millj.

Fallegt og vel staðsett 224,4 fm raðhús

Gott innra skipulag 

Mjög vandaðar innréttingar

Stórar suðursvalir ásamt góðum garði í suður

Friggjarbrunnur 
113 Reykjavík

Verð: 55,0 millj.

Falleg sérhæð

146,6 fm ásamt 25,2 fm bílskúr

Fallegur garður

Hjallabrekka
200 Kópavogur

Verð: 37,9 millj.

Laus strax

Glæsileg íbúð

Stærð 111 fm

3ja - 4ra herbergja

Fallegt útsýni

Gullengi
112 Reykjavík

Verð: 26,9 millj.

Glæsileg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð

Afgirt verönd og stæði í bílageymslu

Íbúð fyrir 55 ára og eldri

Sóleyjarimi
112 Reykjavík

Verð: 24,5 millj.

Verslunar og þjónusturými við Lönguhlíð

110 fm húsnæði sem skiptist í jarðhæð og kjallara

Ýmiss skipti koma til greina

Gott auglýsingagildi

Miklabraut
105 Reykjavík

19,3 millj.Verð:

Rúmgóð og björt 3ja herbergja

93 fm auk stæðis í lokaðri bílageymslu

Vandaðar innréttingar

Berjarimi 
112 Reykjavík

22,9 millj.Verð:

Falleg 120 fm neðri hæð með bílskúr

Sólskáli með heitum potti

Sérinngangur

2 góð svefnherbergi

Dverghamrar
112 Reykjavík

29,9 millj.Verð:

 34,9 millj.Verð:

Glæsileg 3ja herb íbúð

Sérinngangur á 1. hæð

Verönd

Verðlaunagarður

Stæði í bílageymslu

Laugarnesvegur
105 Reykjavík
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Glæsileg 143 fm hæð

Sérinngangur

Vandaðar innréttingar

Mikið útsýni

Tvennar svalir

Kristnibraut
113 Reykjavík

Verð: 35,5 millj.

Glæsileg 4ra herbergja að stærð 122,5 fm

Mikið endurnýjuð

Sjávarútsýni

Bílskúr

Tjarnarból
170 Seltjarnarnes

Verð: 33,0 millj.

Glæsileg 4ra herbergja íbúð

Fyrsta hæð, samtals 143,1 fm

Stór fallegur pallur

Opið eldhús

Rauðamýri
270 Mosfellsbær

Verð: 31,9 millj.

 32,9 millj.Verð:

Hæð samtals að stærð 128,8 fm

Bílskúr 19,8 fm

Mikið endurnýjuð

Frábær staðsetning

Rauðagerði
108 Reykjavík

Þriggja herbergja 

Stærð 95,1 fm

Suðursvalir

Stíflusel
109 Reykjavík

15,9 millj.Verð:

Stærð 86,3 fm

1. hæð

Tvö svefnherbergi

Stæði í bílakjallara

Einstök staðsetning

Dalbraut
105 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

Snyrtilegt 390 fermetra iðnaðarhúsnæði mið-

svæðis í Reykjavík

Góð lofthæð 

Stórar innkeyrsluhurðir

Góð starfsmannaaðstaða

Ármúli 
108 Reykjavík

Verð: 55,0 millj.

Samtals að stærð 174,4 fm

Fjögur svefnherbergi

Góð verönd

Frábær staðsetning

Laugalækur
105 Reykjavík

Verð:

Glæsileg 4ra herbergja

Suðursvalir

Stæði í bílageymslu

Næsta hús víð leik- og grunnskólann

Laus fljótlega

Kristnibraut
113 Reykjavík

Verð: 26,9 millj.

Hrein yfirtaka

60 ára og eldri 

 39,9 millj.

88-195 fm

Frábært útsýni

Kópavogstún 2 - 4 200 Kópavogur

Glæsilegt hús byggt af traustum verktökum í 

samstarfi við Samtök aldraða

2ja og 3ja herbergja íbúðir

Tvær góðar skrifstofuhæðir samtals 1100 fm

Möguleiki á allt að 120 vinnustöðvum

Aðgangur að mötuneyti, fundarherbergjum 

og fl. 

Næg bílastæði

TIL LEIGU

Kringlan 5  
– Til leigu

Næg bílastæði við húsið á malbikuðu plani

Einstaklega vandað hús á frábærum stað

Möguleiki á að selja eða leigja húsið í tvennu lagi

386  millj.

Fiskislóð 23-25 101 Reykjavík

Verð:

Til sölu vandað verslunar- og iðnaðarrými 

Samtals 3.440 fm

Verslunarrými 1.777 fm og iðnaðarrými 1.663 fm  

Lofthæð um 9 m  og margar innkeyrsludyr 

203 Kópavogur

Tilbúnar 2 vikum eftir kaupsamning

Traustur byggingaraðili

Boðaþing 10-12
Stórglæsilegar 52-170 fm íbúðir 

Hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð nærri

Stæði í lokaðri bílgeymslu fylgir flestum eignum

55 ára og eldri 

200 Kópavogur

Frábær staðsetning á höfuðborgarsvæðinu

Mikil eftirspurn! 

Kópavogsbraut 3
Bjartar 2ja og 3ja herbergja

Fallegar innréttingar

Einungis 3 íbúðir eftir

103 Reykjavík

 18,9 millj.Verð:

3ja herbergja, 86,1 fm

Endurnýjað eldhús

Þvottahús innan íbúðar

Frábær aðstaða fyrir börn

Maríubakki
109 Reykjavík

60 ára og eldri 
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Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

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 sölu-
mönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

LUNDUR 86-90 – Fossvogsdalur 

 
HRAUNBÆR

110 Rvk. 2ja til 3ja, laus við samning, 
verð 14.9millj.

 
KRINGLAN

103 Rvk. 3ja herb. 88 fm. Falleg og vel 
skipulög íbúð. Verð 26,5 millj. 

 
EIKARÁS

210 Garðabær. Einbýli. Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni. Innbyggður 

stór bílskúr. Fallegur garður. Gott útsýni. 
Fallegt hús hvar sem litið er.

 
HEIÐARGERÐI

108 Rvk. Einbýlishús, 231 fm, Mikið 
endurnýjað, 4 svefnherbergi, verð 

52 millj. 

 
FRÓÐAÞING

203 Kóp. Einbýlishús. Innbyggður 
bílskúr. 251 fm. Afhent tilbúið til inn-
réttinga. Fallegt hús og góður staður.

 
SANDAVAÐ

110 Rvk. 4ra herbergja íbúð. Stæði 
í bílageymslu. Fallegar innréttingar. 

Lyftuhús. Verð 28,9 millj.

 
SELVOGSGRUNN

104 Rvk. Sérhæð með bílskúr. Vel 
skipulögð. Verð 41 millj.

 
GULLSMÁRI

200 Kóp. 2ja. herb. Fallegt útsýni. Stutt 
í alla þjónstu. Verð 23,5 millj.

 
ÁRSKÓGAR

109 Rvk. 4ra. herb. 110 fm. Fyrir 60 ára 
og eldri. Verð 32,9 millj.

 
HÁTÚN

105 Rvk. Penthouse. Glæsileg eign. 
Sérsmíðaðar innréttingar. Innbyggð 

lýsing. Frábært útsýni. Tvennar svalir.

 
GILSÁRSTEKKUR

109 Rvk. Einbýli. Aukaíbúð. Góð stað-
setning í lokaðri götu.

 
BJALLAVAÐ

110 Rvk. 3ja herb. Fallegar innréttingar. 
Stórar þaksvalir. Stæði í bílageymlu.

 
FJALLALIND

200 Kópavogur. Raðhús á tveimur 
hæðum, 4 svefnherbergi, innbyggður 

bílskúr, verð 47.5millj.

 
KAMBASEL

109 Rvk. Raðhús. 190 fm með inn-
byggðum bílskúr. 5 svefnherbergi. 

Gott hús. Verð 38,9 millj. OPIÐ HÚS 
MILLI 18 OG 19

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

TJARNAR-
STÍGUR
170 Seltjarnarnes. 
190 fm parhús, 
nýlegt þak, uppgert 
að hluta, skjólgóður 
garður, verð 55millj

OPIÐ HÚS

Traust þjónusta í 30 ár

Fasteignasala - Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

Sveinbjörn Halldórsson 
Löggiltur fasteignasali 

Árni Stefánsson
Viðskiptafræðingur -
löggiltur fasteignasali.

RAUÐAGERÐI 74 - EINBÝLI

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 17. 
SEPT. FRÁ KL. 18:00 - 19:00. 

Vorum að fá í einkasölu snoturt 95 
fm einbýlishús á  500fm lóð sem 
gefur mikla möguleika. Húsið sem 
er tveggja hæða járnklætt timburhús 
er í góðu standi. Eignin getur losnað 
fljótlega. 

Verð 28 millj. 

MÁVAHLÍÐ 38 HÆÐ

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 
17. SEPT. FRÁ KL. 17:,00 - 17:30 

Góð 112 fm efri hæð í fjórbýli á 
þessum eftirsótta stað í austurbæ 
Reykjavíkur. Tvö stór svefnherbergi 
og tvær stóra og bjartar stofur með 
suðursvölum. Eignin er laus til 
afhendingar. 

Verð 28,0 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

FLÉTTURIMI 34 - MEÐ BÍLSKÚR
Falleg 108 fm 4ra herbergja íbúð á 3.hæð með 25 fm bílskúr og 
góðu útsýni. Björt stofa með suðvestursvölum. Fallegar innréttingar. 
Þrjú rúmgóð svefnherbergi. Þvottahús. Flísalagt baðherbergi. Bílskúr 
fullbúinn. Sérgeymsla í kjallara. LAUS STRAX. Verð: 27,9 millj.

ÞÓRÐARSVEIGUR - LYFTUHÚS
Falleg 88 fm 3ja herb. endaíbúð á 4. hæð í nýlegu lyftuhúsi í 
Grafarholtinu ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Tvö rúmgóð svefn-
herbergi og björt stofa. Stórar suðursvalir. Þvottahús innan íbúðar. 
Parket og flísar á gólfum. Verð 21,9 millj. LAUS STRAX.

KLEPPSVEGUR - 4RA HERBERGJA
Góð 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í fallegu fjölbýli. Þrjú svefnherbergi 
og björt stofa með suðursvölum Eldhús með góðum innréttingum. 
Flíslagt baðherbergi. Parket og flísar á gólfum.  
Verð 23 millj. LAUS STRAX.

HVASSALEITI - FYRIR ELDRI BORGARA
Falleg 114 fm  3ja - 4ra herbergja íbúð á jarðhæð, með suðvestur 
verönd, í þessu eftirsótta fjölbýli við Kringluna í Reykjavík. Stórt 
svefnherbergi og tvær til þrjár stofur. Góðar innréttingar. Parket og 
flísar á gólfum. Glæsileg sameign þar sem er mikil þjónusta ma. 
mötuneyti, snyrtistofur og fl. LAUS FLJÓTLEGA. Verð 39,5 millj.

JÖKLASEL 1 - LÍTIL ÚTBORGUN
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAGINN 17. SEPT. FRÁ KL. 18:00 - 19:00. 
Góð 64 fm 2ja herbergja íbúð auk 24,4 fm bílskúrs. Stórt svefn-
herbergi og björt stofa með suðursvölum. Góðar innréttingar. 
Þvottahús innan íbúðar. Bílskúr er fullbúinn og stendur við hlið 
eignarinnar. Verð 18.9 millj Áhv. 18 millj. 

HESTABÚGARÐUR - BORGARBYGGÐ
Vorum að fá í einkasölu jörðina Syðstu-Garða í Borgarbyggð. Á jörðinni 
sem er 272 hektarar eru auk íbúðarhúss, tvö hesthús, annað með 
reiðskemmu, hnakkageymsla og tvö útihús. Tvö stór hestagerði og 
grösug tún.  Eignirnar eru  nýlega uppgerðar og einnig hefur verið byggt 
við íbúðarhúsið. Nánari upplýsingar gefur Sveinbjörn á skrifstofu 
Gimli.

KLEIFARSEL - RAÐHÚS
Mjög fallegt og endunýjað raðhús sem er hæð og ris auk bílskúrs. 
Rúmgóðar stofur. Nýleg innrétting í eldhúsi. 3-4 svefnherbergi. 
Flísalagt baðherbergi með sturtu. Hús í góðu ástandi að utan. 
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGNUM. Verð 47,9 millj.

SÆVARGARÐAR 11 - EINBÝLISHÚS
Fallegt 237 fm einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á 
góðum stað á Seltjarnarnesinu. Í dag eru þrjú stór herbergi (áður 
fimm) og þrjár bjartar stofur. Arinn í stofu. Góðar innréttingar. Parket 
og flísar á gólfum. Stór en viðhaldslítill garður. Hellulögð verönd með 
heitum potti. Verð 69,8 millj. Skipti möguleg á minni eign.

OPIÐ HÚS



Glæsileg fjölbýlishús við 
18 holu golfvöll

Þorrasalir 5-7
Glæsilegar íbúðir í fjölbýlishúsi með bílageymslu

• Stærð íbúða 95 til 119 fermetrar

• Húsið stendur við glæsilegan golfvöll og er með miklu útsýni.

• Stutt er í alla þjónustu, t.d . sundlaug, skóla og verslunarmiðstöð.

Glæsilegt fjölbýlishús við 
frábæran golfvöll

Byggingaraðili:
ÁF-Hús ehf
S. 534 1600
www.afhus.is

Sigfús Aðalsteinsson 
Sölustjóri 

S. 898 9979

Ingólfur Ingvarsson 
Sölumaður 
S. 893 7806

Söluaðili:

Kristbjörn Sigurðsson, löggiltur fasteignasali  S. 692 3000
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Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali 
Leifur@101.is 

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is 

Kristín S. Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@101.is 

Berþórugata - 101 Rvk.
Mjög fallegt einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 
bílskúr sem innréttaður er sem íbúð /vinnustofa. 
Upplagt fyrir aðila með eigin rekstur sem vill vinna 
heima. V-64,9 m.

Þórðarsveigur - 113 Rvk.
Glæsileg og vel skipulögð 113,8 fm 4ra herb. 
endaíbúð á 3.hæð (efstu) í fjölbýli með stæði í bíla-
geymslu. Mjög fallegt útsýni. V-28,5 millj.

Þórsgata - 101 Rvk.
Mjög falleg og vel skipulögð 57,9fm 3 herb.íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi. V- 18,9 m.

Laugavegur - 101 Rvk.
Laugavegur, Miðbær. Mjög góð 25,8fm einstaklings 
íbúð á 1 hæð (ekki kjallari) í bakhúsi. V- 11,9 m.

Þingasel  - 109 Rvk.
Fallegt og mjög mikið endurnýjað 303,4 fem einbýli á 
tveimur hæðum á góðum stað í Seljahverfinu.   
V-65 millj.

Laugavegur - 101 Rvk.
Afar glæsileg 160,6fm 6 herb. Penthouse íbúð á 2 
hæðum með stórum 39,1fm suður svölum. Glæsilegt 
útsýni. 2 Sérbílastæði á baklóð. V-54,9 m. 3

Hvassaleiti - 108 Rvk.
Mjög vel skipulagt 160,8fm 6 herb. raðhús á tveimur 
hæðum með innbyggðum 20,8fm bílskúr, samtals  
181,6fm. Eignin er laus til afhendingar. V-52 m.

Vesturbrún - 104  Rvk.
Mjög glæsilegt og vel við haldið 248,0fm einbýlishús 
ásamt 31,2fm bílskúr, samtals : 279,2fm. Auka íbúð 
sem er upplögð til leigu. V- 79 m.

Klapparstígur - 101 Rvk
Stórglæsileg 156,2fm 5 herb íbúð á 3 hæð (efstu) 
með sérinngangi. Tvennar svalir. Einnig  glæsilegri 
73,9 fm 3ja herbergja  íbúð á 2 hæð (mið) með 
sérinngangi og svölum. V-28 m. Og glæsilegri 87,6 fm 
3ja herbergja  íbúð á 2 hæð (mið) með sérinngangi 
og svölum. V-33,5 m.

Skipasund - 104 Rvk.
Mjög gott 133,8fm 10 herb. 
einbýlishús með aukaíbúð í 
kjallara ásamt 38,4fm bílskúr 
á þessum vinsæla stað. Gott 
hús fyrir stóra fjölskyldu. 
Leigumöguleikar. V-55 m. 
Opið hús í dag  
kl. 18.00 - 19.30

Egilsgata - 101 Rvk.
Mjög fallegt 9 herb. 225,4fm 
parhús með 2 herb. aukaíbúð 
í kjallara,ásamt 40,9fm 
bílskúr, samtals : 266,43fm.  
V-74,9 m.

Melabraut - 170  Seltj.
Mjög vel staðsett 131,4fm 
5 herb. efri sérhæð 
með yfirbyggðum suður 
svölum. Sérinngangur, stuttur 
afhendingartími. V-39,5 m.

OPIÐ HÚS

ERTU MEÐ EIGNINA 
ÞÍNA Í SÖLU OG EKKERT 

AÐ GERAST?

Mjög mikil sala hefur verið 
að undarförnu MUNDU að 
þú greiðir engan kostnað 
hjá okkur nema að við 

seljum fyrir þig.

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Sérlega glæsilegt 6680 m2 verslunnar/lager- og iðnaðarhúsnæði á 18.324 m2 sjávarlóð við Klettagarða 
12 í Reykjavík. Eignin er laus til afhendingar strax. Húsið er fullbúið og mjög vandað í alla staði utan sem 
innan. Malbikuð bílastæði, mjög góð aðkoma og mikið auglýsingagildi. V. 895,0 m.

104,3 m2 4ra-5 herbergja íbúð á annari 
hæð við Tjarnarbraut 11 við Lækinn í 
Hafnarfirði. Eignin er laus til afhendingar 
strax. Hæðin skiptist í tvær samliggjandi 
stofur, tvö svefnherbergi, baðherbergi, 
og eldhús. Í kjallara fylgir sér geymsla 
og um 17 m2 herbergi. V. 20,9 m.

Mjög falleg 88,1 m2, 3ja herbergja íbúð 
með sérinngangi á 2. hæð í þriggja 
hæða fjölbýlishúsi við Burknavelli 17C í 
Hafnarfirði. Fallegt útsýni er frá íbúðinni.  
Eignin er laus til afhendingar strax.  
V. 18,9 m.

Klettagarðar 12 - 104 Reykjavík 

Tjarnarbraut 11 - 220 Hafnarfjörður  

Burknavellir 17C - 221 Hafnarfjörður 

.  
Sólvallagata 6 - 101 Reykjavík. 135,4 m2 4-5 
herbergja kjallaraíbúð, með sérinngangi, í fallegu 
húsi við Sólvallagötu 6 í Reykjavík. Eignin er laus 
til afhendingar strax. V. 28,9 m.

.  
Skeiðarás 12 - 210 Garðabær 574,3 m2 atvinnu-
húsnæði á 1. hæð við Skeiðarás 12 í Garðabæ. 
Um er að ræða 2 samliggjandi atvinnuhúsnæði 
(bil 101- 106) sem hægt væri að skipta upp í tvö 
bil. Tveir inngangar og góð innkeyrsludyr. Eignin 
er laus til afhendingar strax. V. 63,0 m.

.  
Dimmuhvarf 14 - 203 Kópavogur. 226,3 m2 
einbýlishús við Dimmuhvarf 14 í Kópavogi. 
3.476 m2 lóð í útjaðri byggðar. Eignin er laus til 
afhendingar strax. V. 48,0 m.

.  
Lágholt 21 - 270 Mosfellsbær Mjög fallegt og 
mikið endurnýjað 223,7 m2 einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr við Lágholt 21 í Mosfellsbæ. 
Eignin skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, bað-
herbergi, þvottahús, gestasalerni, geymslu, eld-
hús, stofu, borðstofu og sjónvarpsstofu. Bílskúrinn 
er 30,4 m2. V. 49,5 m.

Björt og vel skipulögð 49,5 m2, 2-3ja 
herbergja risíbúð við Leifsgötu 15 í 
Reykjavík. Góð lofthæð og stórir gluggar 
gera íbúðina bjarta og skemmtilega. 
V. 18,5 m.

Leifsgata 15 - 101 Reykjavík 

Kleppsvegur 122 - 104 Reykjavík
103,2 m2, 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í 
þriggja hæða fjölbýlishúsi við Kleppsveg 
122 í Reykjavík.  Íbúðin skiptist í 
forstofu, eldhús, baðherbergi, þrjú svefn-
herbergi og stofu. Íbúðinni fylgir 10,6 
m2 sérgeymsla í kjallara. Eignin er laus 
til afhendingar strax. V. 23,0 m.

Hjallahlíð 25, íbúð 103 – 270 Mosfellsbær 

Falleg 64,1 m2, 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með sérinngangi við Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Eignin er laus 
til afhendingar við kaupsamning. Eignin skiptist í forstofu, baðherbergi, Þvottahús, svefnherbergi, geymslu 
innan íbúðar(sem er notuð sem leikherbergi), eldhús og stofu. V. 18,9 m. 
Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

OPIÐ HÚS



Vönduð umgjörð fyrir vinnandi fólk

www.reitir.is

Nánari upplýsingar veitir        
Halldór Jensson
840 2100
halldor@reitir.is

Reitir fasteignafélag er stærsta þjónustufyrirtækið á sviði útleigu atvinnuhúsnæðis 
á Íslandi. Reitir hafa yfir að ráða fjölbreyttu fasteignasafni sem samanstendur af um 
130 fasteignum sem staðsettar eru víðsvegar um landið. 

Nána
Hall
840 
halld

   Fjölbreytt skrifstofu- og verslunarhúsnæði á jarðhæð

   Bílageymsla og næg bílastæði, hentug staðsetning 

   Stærð u.þ.b. 986 m2, laust strax

   Rúmgott verslunarhúsnæði fyrir rekstur af ýmsu tagi

   1.066 m2 á jarðhæð og um 400 m2 á 2. hæð, næg bílastæði

   Góð lofthæð, hentug innkeyrsluhurð, góð aðkoma

TIL LEIGU

Fossháls  5-7
110 Reykjavík

TIL LEIGU

Suðurlandsbr. 24
108 Reykjavík

Góðir staðir 
til að vinna á

   Stór salur, fundarherbergi, skrifstofur og eldhús

   Mjög vel búið húsnæði í hvers konar rekstur

   1.386 m2, laust 1. október

TIL LEIGU

Ármúli 31
108 Reykjavík
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 LINDARGATA 35 - SKUGGAHVERFI

Furugerði v. Álmgerði • Sími 588-2030 • Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

TIL sýnis tvær 3ja herbergja ca 128 fm íbúðir á annari og þriðu hæð  í nýju,  9 íbúða lyftuhúsi á horni 
Lindargötu og Vatnsstig.  Íbúðirnar eru  tilbúnar til afhendingar. Stæði í bílskýli fylgir. Nokkar mínútur að labba 
í Miðbæinn. Inngangur er á norðurhlið hússins og aðkoma frá Vatnsstig.  Um er að ræða íbúðir 201 og 
301. Verð kr. 42,9 og kr. 43,9. Milj. Sölumaður Borga verður á staðnum í íbúð 201 (2. hæð).

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30 TIL 18.00

OPIÐ HÚS

Andri Sigurðsson
n

Þórarinn Jónsson

Hef hafið störf á  
RE/MAX Lind

Sala fasteigna í 15 ár
Fagleg þjónusta og ráðgjöf

Mjög gott land til sölu á Árborgarsvæðinu,  
aðeins um 40 mín. akstur frá Reykjavík. 

Landið er allt nýgirt og selst á mjög góðu verði, 
aðeins kr. 380.000 pr. ha. 

Allar uppl. í  s. 868-3450 eða e-mail bygg@internet.is

Land til sölu - 55ha

Tilboð óskast í íbúðarhúsnæði  
að Laugarholti 3a, Norðurþingi. 

Sala 15287. Raðhús að Laugarholti 3a á Húsavík. 

Um er að ræða húseign á 2 hæðum. Húsið er byggt árið 1974. 
Stærð húsnæðisins er 263,6m² stærð lóðarinnar 3.049,0m² 
sem er leigulóð og sameiginleg með húsunum númer 3b, 
3c,og 3d samkv. Fasteignaskrá Íslands. Brunabótamat er 
kr.51.100.000.- og fasteignamat  kr.  22.900.000.- 

Húseignin er til sýnis í samráði við Sýslumannsembættið á 
Húsavík í síma 464 5000 og  Ríkiskaup, Borgartúni 7, 105 
Reykjavík í síma 530 1400.  Tilboðseyðublöð liggja frammi á 
sama stað ásamt reglum um frágang og útfyllingu á tilboð-
seyðublaði. 

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

Tilboð skulu berast Ríkiskaupum fyrir kl. 10.00 þann 2. október 
2012 þar sem þau verða opnuð í viðurvist bjóðenda er þess óska. 

Magnús Emilsson Löggiltur fasteignasali.

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

Sóltún 28 - Glæsileg útsýnisíbúð. 
Sérlega falleg íbúð á efstu hæð (8 hæð). 
á þessu eftirsótta útsýnisstað í Reykjavík. 
Íbúðin er 141,9 fm og er á tveimur 
hæðum auk þess er stæði í lokaðri 
bílageymslu. Fallegar innréttingar, gott 
aðgengi, Björt og falleg stofa, fallegar 
innréttingar, þetta er glæsileg eign fyrir 
vandláta, fallegt útsýni.  
Eign í sérflokki. V. 59 millj.

Til leigu • Höfðabakki 3, 110 Rvk.
Til leigu um 355 m² verslunar-
rými sem skiptist í eitt stórt 
opið rými og salerni. Góðir 
sýningargluggar, steinteppi á 
gólfi í verslunarrými.  Kaffistofa 
er í sameign í kjallara og er um 
35 m² ásamt salerni.
Á sama stað er einnig 79 fm. 
skrifstofurými til leigu með sam-
eiginlegum inngangi.  Laust frá 
og með 1. október n.k.

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

Fönkþátturinn
Fimmtudagskvöld 
kl. 22

Útvarps
þátturinn

Snorri með 
Orra   

frá hádegi
alla virka 

daga

Save the Children á Íslandi

RE/MAX ALPHA   •   SKEIFUNNI 17   •   108  REYKJAVÍK   •   WWW.REMAX.IS

HRINGDU NÚNA

FRÍTT SÖLUVERÐMAT

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

Þórdís Björk Davíðsdóttir
Sölufulltrúi
thordis@remax.is

862 1914

VANTAR ALLAR STÆRÐIR 
EIGNA Á SKRÁ
Aðstoða einnig við leit að réttu eigninni fyrir þig
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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.
s. 552 1400Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og lögg. fast. • Einar Guðmundsson lögg. fast. • Kristín Pétursdóttir lögg. fast. • Rakel Viðarsdóttir viðskiptalögfr.

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

FLÚÐASEL 95 1.H. ÁSAMT BÍLGEYMSLU 
OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUD. FRÁ KL 17:30-18

NESBALI 74-EINBÝLI Á EINSTÖKUM ÚTSÝNISSTAÐ 
-OPIÐ HÚS Á MORGUN ÞRIÐJUD. FRÁ KL. 17:30-18

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Nesbali 74, ca. 235 fm 
einbýli á einstökum útsýnisstað 
á suðvestanverðu Seltjarnarnesi. 
Húsið er staðsett í enda götu 
nálægt Bakkatjörn með útsýni yfir 
Snæfellsjökul og Keili. Stór stofa, 
4 svefnherbergi, eldhús, bað, 
þvottahús o.fl. Skjólsæll garður.
Verð 79,9 millj. OPIÐ HÚS Á 
MORGUN ÞRIÐJUD. 18.9 FRÁ 
KL. 17:30-18.

Ca. 103 fm. íbúð á 1. hæð í góðri 
blokk við Flúðasel 95 ásamt stæði 
í bílageymslu. Gott skipulag, 3 
svefnherbergi, Endurnýjað baðher-
bergi. Gott verð 21,9 millj. OPIÐ 
HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUD. FRÁ 
KL 17:30-18 EIGENDUR SÝNA, 
GSM.865-8167 FRIÐBORG OG 
865-6309, PÉTUR.

Eignir vikunnar
Mururimi-parhús

Grettisgata - Einbýli

Ca.178. fm. glæsilegt parhús á góðum stað við Mururima í Reykjavík.  Allar innréttingar og hurðir 
eru sérsmíðaðar. og mjög vandaðar. Fjögur svefnherbergi. Góð pallaaðstaða, heitur pottur fylgir. 
Bílskúr hefur verið sérinnréttaður og auðvelt er að leigja hann út, jafnframt er einfalt að setja bíl-
skúrshurð og nota hann sem bílskúr. Skipti möguleg á minni eign. Verð 44,9 millj.

Tvílyft  ca 82 fm einbýlishús með stórum garði í hjarta borgarinnar. Eignin  sem er laus við kaup-
samning þarfnasst endurbóta. Verð 23,9 millj. Allar nánari upplýsingar gefur: 
Einar Guðmundsson Löggildur fasteignasali í s. 896-8767.

2ja herbergja

Nýbýlavegur 2. hæð -GÓÐ LÁN, 
ÞÆGILEG KAUP!
Góð  2ja herbergja íbúð á annari hæð í nýlegu 
húsi í Kópavogi. Áhv. Landsbankalán að eftirst. 
ca. 15,5 Verð 17,5. HAGSTÆÐ FASTEIGNALÁN 
ÁHVÍLANDI-ÞÆGILEG KAUP.

3ja herbergja

Hofteigur-falleg risíbúð-HAGSTÆÐ LÁN
Falleg rúmgóð risíbúð á mjög góðum stað nálægt 
Laugardal. Góð lán áhvílandi. Verð 19,9 millj.

Asparfell-3jaherb-SKIPTI Á STÆRRI 
MÖGULEG
Ca.96 fm. góð íbúð á annari hæð í lyftuhúsi. 
Áhvílandi rúmlega 16 millj. Verð 18,3 millj. Skipti 
á stærri eign möguleg.

 
 

Traðarland  Fossvogi - GOTT VERÐ 
Fallegt, vel skipulagt einbýlishús á einni hæð við 
Traðarland 8 í Fossvogi. Í húsinu eru 4 svefnher-
bergi, stórar stofur, eldhús, baðherbergi, innbyggður 
bílskúr o.fl. Góð lóð með skjólgóðum pöllum. 
Fallegt hús á frábærum stað. Verð 68,9 millj.

 
 

Bollagarðar-einbýli  við sjávarsíðuna.
Ca. 200 fm. vandað, velviðhaldið hús á mjög góðum 
stað við Bollagarða á Seltjarnarnesi. Á neðri hæð 
eru stofur, eldhús , þvottahús, gestasnyrting, bílskúr 
o.fl. Á efri hæð eru 5 svefnherbergi, baðherbergi 
og sjónvarpshol. Góð lóð er við húsið með pallaað-
stöðu og heitum potti. Húsið er við sjóinn með 
frábæru útsýni. Gott verð 59,9 millj.

Framnesvegur - fimm herbergja
Falleg fimm herbergja íbúð á 2. hæð í fjölbýlishúsi  
á góðum stað í Vesturbænum. Björt og góð stofa 
með suðuyrsvölum og fjögur svefnherbergi. Mögul. 
skipti á stærri eign t.d. hæð, rað eða parhúsi.Í 
Vesturbænum eða Garðbæ Aðrar staðsetningar 
skoðaðar. Verð 30,9 millj. Allar nánari upp-
lýsingar gefur: Einar Guðmundsson Löggildur 
fasteignasali s. 896-8767

Einbýli

5 herbergja

VANTAR, VANTAR, VANTAR!!! 
100-200 fm verslunarhúsnæði miðsvæðis.

Veitingamaður leitar að 100-200 fm í 101 Rvk.
Félagasamtök leita að húsnæði 25-30 metrar  

á lengd.
Lítið fyrirtæki leitar að 50 fm skrifstofu.

Gunnar Jón Yngvason, Löggiltur leigumiðlari, Barónstíg 5, 101 Reykjavík,  

Sími 517 3500

Stórhöfði 9, 90 fm skifstofa/
þjónusta
Sér inngangur gengið beint inn af götunni, 
góð aðkoma, næg bilastæði beint fyrir utan, 
skiptist í  tvær lokaðar skrifstofur og opin 
rými. Snyrtilegt  húsnæði á raunhæfu verði. 
Laust við samning.

Suðurlandsbraut 48, 400-800 
fm verslun og lager
Glæsilegt verslunarhúsnæði á einstaklega 
góðum og eftirsóttum stað. Opið 
verslunarrými á 1 hæð, næg bílastæði , mikið 
auglýsingagildi og þekkt staðsetning, gluggar 
nær allan hringinn. Laust við samning, traustir 
eigendur.

Meðferðarherberi í Kópavogi 
15-40 fm
Snyrtileg herbergi og rými í húsnæði þar 
sem er jóga og tengd starfsemi. Aðgangur að 
snyrtingum, sturtu og eldhúsi. Laust 1.okt 
til 1.nóv

Víkurhvarf , 273 og 550
Innkeysluhurð 3,5 hæð 4 breidd, nýtt og 
fullfrágengið húsnæði á þessum góða stað. 
Auðveld aðkoma og stórt bílaplan.



Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

SKÓGARHJALLI 9 KÓP  
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 17 OG 18
Mjög gott og vel hannað 262,8 fm. einbýlishús á tveimur hæðum Sem skiptist í 202,8 fm íbúð, 
bílskúr 30,0 fm. og ca 30 fm. herbergi undir bílskúr með sér inngangi, snyrtingu og eldhúsi. 
Falleg suður lóð. Topp eign á eftirsóttum stað. Laust fljótlega. Verð 59.9 millj. 

Aflakór 13 
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 17 OG 18
Vorum að fá í sölu mjög vandað og vel skipulagt 261,4 fm. parhús á tveimur hæðum með með 
aukaíbúð á neðri hæð og innbyggðum 43,4 fm. bílskúr. falleg frágengin lóð. Vönduð og góð 
eign sem býður upp á mikla möguleika. Verð 64.5 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Fagrihjalli Laust til afhendingar
Mjög vandað 186,8 fm. parhús á þremur 
pöllum. með innbyggðum 25,5 fm. 
bílskúr. Vandaðar innréttingar. Falleg 
falleg frágengin lóð. Húsið er laust til 
afhendingar. Verð 44.5 millj.

Hamravík 26
Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð 
104.5 fm. á 2 hæð með sér inngangi. 
Rúmgóð herbergi. Sér þvottahús innan 
íbúðar. Fallegar innréttingar. Íbúðin er 
laus til afhendingar. Verð 23.5 millj.

Nökkvavogur 15
Falleg 3ja herbergja 65.0 fm. risíbúð í 4 býli. 
Ástand hússins að utan er mjög gott, búið 
er að skipta um allt járn á þaki og skipta um 
alla glugga og gler. Lóðin er gamall gróinn 
garður. Frábær staðsetning. Stutt í alla 
skóla og verslanir. Verð 19.9 millj.

Stórikriki Mos
Glæsileg einbýlsihús á einni hæð að 
stærð 244,7 fm. Þar af er tvöfaldur 52 
fm.  Bílskúr með háum innkeyrsludyrum. 
Húsið er tilbúið til innréttinga og selst í 
því ástandi. Til afhendingar strax. Allur 
frágangu í sérflokki. Verð 47.0 Millj

Norðurbakki Hafnarfirði 
Erum með til sölu fullbúnar 3-4 ra her-
bergja íbúðir á þessum eftirsótta stað við 
höfnina í Hafnarfirði. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar ásamt stæði í bílageymslu. 
Íbúðirnar eru lausar til afhendingar . 
Verð frá 25.5 millj. 

Núpabakki 
Vorum að fá í sölu mjög fallegt og vel 
skipulagt 216,5 fm raðhús á pöllum með 
innbyggðum bílskúr og góðri suðvestur-
lóð. Fallegar innréttingar. Góð lóð með 
timburverönd. Verð 42.9 millj.

Vallarás 
Gullfalleg 2ja herbergja íbúð 42.4 fm. á 2. 
hæð í lyftuhúsi. Rúmgóðar vestur svalir. 
Fallegt útsýni. Laus fljótlega. Verð 11.7 
millj. 

Efstaleiti 
Vorum að fá í sölu rúmgóða 137.0 fm 
þjónustuíbúð á jarðhæð í þessu eftir sótta 
húsi. Með íbúðinni fylgir stæði í bílageymslu. 
Með íbúðinni fylgir töluverð sameign þ.á.m. 
útisundlaug, heitir pottar, líkamræktarað-
staða, samkomusalur með eldhúsi og setu-
stofa. Sér lóð. Stutt í alla þjónustu. Íbúðin er 
laus til afhendingar. Verð 39.9 millj.

Lóa Sveinsdóttir
Sölufulltrúi 
loa@fasteignasalan.is
698 8733

Veghús 1, 112 Reykjvík  Opið hús þriðjudaginn, kl. 17:00–17:30
6 herbergja íbúð á tveimur hæðum  186 fm  Bílskúr 24 fm  Dýravænn stigagangur
Verð: 37,2 milljónir

Ljósavík 14, 112 Reykjvík  Opið hús þriðjudaginn, kl. 18:00–18:30
Endaraðhús á einni hæð  153 fm  Bílskúr 31 fm  Stór pallur  Heitur pottur
Verð: 54,9 milljónir

www. fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Rúnar S. Gíslason
hdl. lögg. fasteignasali

Ég hef áralanga reynslu af sölu fasteigna og legg 
metnað minn í að hugsa vel um viðskiptavini mína 
í gegnum allt ferlið.

Hvort sem þú þarft að minnka við þig, stækka eða 
einfaldlega selja eign þá skiptir máli að fasteigna-
viðskiptin seu í höndum einhvers sem þú treystir.

Hafðu samband við mig í síma 698 87 33 
eða sendu tölvupóst á loa@fasteignasalan.is 
og við finnum hagkvæmustu útkomuna fyrir þig.

Ögurhvarfi 6
203 Kópavogi
www.fasteignasalan.is
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Rúnar S. Gíslason hdl.
Löggiltur fasteignasali

Starengi 62, Grafarvogur
Opið hús þriðjudaginn 18. sept. kl.17.30 - 18.00 
Til sölu glæsilegt 178.7 fm einbýli. Fjögur herb. með 
fataskápum. Rúmgott baðherb. með sturtuklefa 
og baðkari, þvottah. með geymslulofti. Stofan er 
björt með mikilli lofthæð. Rúmgott eldhús með 
kirsuberjainnréttingu og borðkrók. Snyrtilegur garður 
með sólpalli og heitum potti. Húsið er á rólegum stað 
í botngötu. Skólar og leikskólar í göngufæri. Stutt í 
verslanir. Þetta er flott eign sem vert er að skoða.
Upplýsingar veitir Gústi í síma 895 0907 eða 

gusti@fasteignaslan.is

Ágúst Valsson
Sölufulltrúi – viðskiptafræðingur

Opið
hús

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

KOURTNEY AND KIM
TAKE NEW YORK
Skemmtilegir þættir á E! 



FRÍÐINDAKERFI
NÝTT OG ÖFLUGRA 

Sjálfvirkur afsláttur frá 
samstarfsaðilum beint í vasa áskrifenda
Virkjaðu kreditkortið þitt og annarra fjölskyldumeðlima á mínar síður á www.stod2.is. 
Ört vaxandi hópur samstarfsaðila. Fylgstu með!

10%
afsláttur hjá 10-11 ef verslað

er fyrir 2.000 kr. eða meira

Gildir af öllum vörum nema tóbaki, 
símkortum, Lottó eða 1x2.

25%
afsláttur í Lazertag og

MiniGolf í Skemmtigarðinum
Grafarvogi á sunnudögum

Gildir kl. 15

25%
afsláttur hjá 

Skemmtigarðinum Smáralind
á sunnudögum

PARÍS
26.900 kr.

20.–23. sept.

Innifalið: Flug með Iceland Express fram og 
til baka með sköttum og öðrum greiðslum. 

Takmarkað sætaframboð. Skráning á stod2.is/vild.

10%
afsláttur hjá Splass af

bílaþvotti alla virka daga

12%
afsláttur hjá Osushi

Gildir aðeins ef keypt er fyrir 
2.000 kr. eða meira

VIRKJAÐU
Fardu á stod2.is/vild og 

skráðu kreditkortið þitt. 

VERSLAÐU
Þú þarft ekkert að gera.

Afslátturinn er við kassa.

SPARAÐU
Þú sparar á hverjum degi. 

Fjöldi samstarfsaðila.
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BÍLAR &
FARATÆKI

TILBOÐ 1.990.000.-
M.BENZ B 150. Árgerð 2007, ekinn 
aðeins 58.þ km, bensín, 5 gírar. Verð 
áður 2.480.000.- Tilboð 1.990.000.- er 
á staðnum. Rnr.245883. Sími:562-1717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

Sími: 562 1717
Opið virka daga 10-18 og lau 

12-16.
www.bilalif.is

Jeep grand Cherokee 4.7 Limited 
06/2001 ek 160 þ.km ,leður, lúga ofl 
mikið yfirfarinn bill í góðu ásikomulagi 
nú á frábæru verði 990 þús !!!

ÚTSALA !
Skoda Octavia Diesel (NEW) árg. 
‘06/2012 ek. 11 þ.km 6 gira Frábært 
verð 3090 !!!!!!!!

ÚTSALA !
Suzuki Grand Vitara Premium (NEW) 
2.4 l 06/2011 ek 30 þ.km Sjálfskiptur, 
Cruise 17” felgur ofl FRÁBÆRT VERÐ 
! 3490 !!!!

ÚTSALA !
Toyota Landcruiser 150 GX (7 manna) 
Diesel 07/2012 ek aðeins 8 þ.km Okkar 
verð 9490 !!!!

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

SAAB 9-7x arc. Árgerð 2007, ekinn 81 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Leður og 
lúga. TILBOÐ ÓSKAST. Skoðar skipti. 
Rnr.129293.

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

DODGE RAM 1500 4WD Árg 2003, 
ekinn 106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Gott verð 1.450þ Skoðar líka skipti 
Rnr.154508. Flottur og litið ekinn Pikki!!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá 

og á staðinn
www.hofdabilar.is

 Bílar til sölu

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

Hyundai Santa fe árgerð 2005 ekinn 
96.000 2,7 v6 Sjálfskiptur. Ný tímareim 
og í toppstandi. Ásett verð 1.690.000 
Tilboð 1.400.000. Upplýsingar í síma 
891-6401.

Hyundai i30, 1,6 station diesel, árg. 
2011, ek. aðeins 23þ km. Verð 2.750 
- staðgreiðsluafsláttur. Góður og 
sparneytinn bíll. Uppl. í síma 618-1811.

TILBOÐ 280 ÞÚS!!!
PEUGEOT 406 1800 árg’ 99 ek.168 
þú (skipt um tímareim 124 þús) 
beinskiptur, skoðaður 2013, ryðlaus og 
útlit gott (smá beygla á h/frambretti) 
heilsársdekk, dráttarkrókur, stórt skott 
og rúmgóður bíll og eyðir litlu miðað 
við stærð 6,8 l/100 km í langkeyrslu 
og 8,5 l/100 km í blönduðum akstri, 
ásett verð 490 þús TILBOÐ 280 ÞÚS 
stgr s.841 8955

FLOTTUR SPARIBAUKUR
KALOS SE 1400 árg’2004 ek. 132 þús, 5 
dyra, beinskiptur, ný skoðaður 13, búið 
að skipta um tímareim, 15” álfegur á 
nýlegum dekkjum, cd, filmur ofl. eyðir 
um 5 ltr/100, ódýr í rekstri!, ásett verð 
650 þús TILBOÐ 450 ÞÚS stgr .s.841 
8955

Toyota corolla árgerð 2004, ekinn 170 
Þ.KM, bensín, beinskiptur. Verð 780 þ. 
Upplýsingar 840-7553.

Peugeot station 406
Til sölu Peugeot station 406 
Silfurlitaður. Ekinn 176,000 km. Ný 
skoðaður - Sjálfskiptur,góður bíll og 
sparneytinn. Verð 610.000. Upplýsingar 
í sima 897-0549

Peugot 306 Árg. ‘98 Ek.181Þ. 1,6L Ný 
tímar, legur í gírk, kúpl Hjóllegur og fl. 
Nýskoð V.250Þ. Uppl. S. 897-9252.

 250-499 þús.

SPARITILBOÐ 490.000
Gott eintak af Skoda Octavia 1,6 árg.’01 
Ek.189 þ.km SK. ‘13 Aðeins bein sala 
s. 6154349.

 Bílar óskast

Óska e.að kaupa M. Benz frá árg.1980-
2000. Uppl.í s.866 0471

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Ódýr sendibílaþjónusta. Heimsendingar 
og fyrirtækjaþjónusta. www.keyrsla.is 
S:820-3880

 Vörubílar

Eigum á lager krókheysisgrindur með 
eða án gámalása. Grunnaðar og 
málaðar. Gott verð. vagnasmidjan.is. 
Eldshöfða 21. Sími 898-4500 og 894-
6000.

 Fellihýsi

Nú er tíminn til að gera góð kaup 
á ferðavögnum Rockwood fellihýsi 
árgerð 2007 Eitt með öllu! Ásett verð 
1.690.000 Tilboð 1.350.000. Uppl. í 
síma 891-6401.

 Lyftarar

Körfubílaleiga
Ódýr og góð þjónusta. NÝ vinnuhæð 35 
metrar. S. 893 3573.

 Hjólbarðar

 Varahlutir

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, 
Skoda Oktavia árg. ‘03, Honda Civic 
og Kangoo. Viðgerðir. Gírkassar. 
Bremsuviðgerðir, renni diska og skálar. 
Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 7852.

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.

Smápartar.is
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru frá 97 til2002 módel og í Skoda 
Octavía frá 2000 til 2007,og einnig 
Honda CR - V árg,2005.Sími 5675040-
7785040. Smápartar.is

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11. 
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01, 
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306 
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99, 
Primera ‘98, Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, 
Megane 01. Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa 
‘98, Baleno ‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E 
‘97. Volvo 460 ‘93, Ford Mondeo ár 
‘00. Transporter ‘99, Audi A4 ‘94, golf 
95-98. Kaupi bíla til niðurrifs. sími 
661 5270.

 Viðgerðir

AB - PÚST
Almennar pústviðgerðir og sérsmíði. 
Fljót og góð þjónusta. Skemmuvegur 
26, Bleik gata. S 555 6020.

AB Bremsur og viðgerðir
Get bætt á mig öllum teg. bíla til 
viðgerða. Uppl. s. 555 6020.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð. Uppl. 
í s. 663 5315.

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

HREINT OG FÍNT
Þrífum og djúphreinsum stigaganga f. 
húsfélög, fyrirtæki og einstaklinga. S. 
772 0864.

 Garðyrkja

Garðaþjónusta 
Reykjavíkur 

 20% afsláttur af öllum 
haustverkum. 

TRÁKLIPPINGAR, HELLULAGNIR, 
ÞÖKULAGNIR OG FL. S. 774 5775.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

 Málarar

KJS Verktakar
Alhliða málningaþjónusta, fagleg 
vinnubrögð og snyrtileg umgegni. Uppl. 
s. 896 6078.

Getum bætt við okkur inni- og 
útiverkefnum. Vönduð vinnubrögð og 
góð umgengni. Tilboð eða tímavinna. 
Lítið Mál ehf. Sigurður 896-5758.

 Búslóðaflutningar

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

 Húsaviðhald

Húsaviðgerðir - 
Nýbyggingar

 Tilboð ókeypis
Múrarar, málarar, háþrýstiþvottur, 
smiðir- gluggar og hurðir, rafvirkjar og 
píparar með mikla reynslu í viðhaldi 
fasteigna geta bætt við sig verkum. 
Nýbyggingar og allt viðhald fasteigna 
inni og úti. Viðhaldsverk ehf S. 699 
0712 & 618 7712 verk@vidhaldsverk.is

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

Save the Children á Íslandi


