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Fasteignasalan Berg kynnir: 
Reykjahvoll, Mosfellsbær. 
Mjög vandað og vel skipulagt 
205,9 m² einbýli auk tvöfalds 
46,2 m² bílskúrs. Húsið stendur 
á fögrum útsýnisstað, efst 
í Reykjahverfi. Opið hús á 
morgun milli kl. 17-18. 

K omið er inn í anddyri með 
flísum á gólfi og vönduðum 
skápum. Hol/miðrými með 

uppteknum loftum og innfelldri 
halógen-lýsingu. Eikarparket á 
gólfi (plankaparket). Hiti í gólfum.
Til hægri er baðherbergi. Allt 
fyrsta flokks. Flísalagnir, hrein-
lætistæki og innréttingar. Horn-
baðkar með nuddi og sturtuklefi. 
Tvö herbergi innar á gangi. Eik-
arparket og vandaðir skápar. Úr 
miðrými eru tvær tröppur niður í 
eldhús, borðstofu og setustofu. 
Glæsilegt skipulag og hönnun. 
Granít í borðplötu og gaseldavél. 
Eldhúsinnrétting frá JKE. 

Stofur eru aðskildar að hluta 
með arni. Upptekin loft.Til vinstri 
úr miðrými er rúmgott herbergi 
með parketi og skápum. Mjög rúm-
gott hjónaherbergi. Baðherbergi er 

inn af með flottum flísum og hrein-
lætistækjum. Topp frágangur og 
flott hönnun. Fataherbergi einnig 
inn af herbergi. Sérsmíðaðir skáp-
ar. Útgengt á sólpall úr herbergi. 
Úr enda gangs er gengið í þvotta-
hús með flísum á gólfi og innrétt-
ingum. Úr þvottahúsi er gengið 
í bílskúr. Upptekin loft í bílskúr 
og gott geymsluloft yfir að hluta. 
Vandaðir sólpallar, heitur pottur, 
falleg lóð.

Tæknibúnaður hússins á sér vart 
hliðstæðu hér á landi. Rafkerfi er 
svokallað Funkbus. Alrýmislýs-

ingu er stýrt með þægilegri fjar-
stýringu. Gluggatjöldum í alrými 
er stýrt með sömu fjarstýringu. 
Sólarúr er á útiljósum.

Hægt að stilla fyrirfram 
ákveðna lýsingu inn á fjarstýr-
inguna. Þegar það er gert er ein-
falt að kalla fram ákveðið lýs-
ingarþema. Fullkomið þráðlaust 
öryggiskerfi er í húsinu með hurða-
skynjurum, gas og vatnskynjurum 
og reykskynjurum, allt tengt Ör-
yggismiðstöðinni.

Nánari upplýsingar hjá Berg í 
síma 588 5530.

Útsýni yfir byggð og til fjalla

Í húsinu er fullkominn tæknibúnaður en rafkerfi hússins er svokallað Funkbus. 
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Finndu okkur á Facebook

Baugakór - 2ja herb með bískýli. 
Vönduð 66 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og 
stæði í bílskýli. Sólarverönd, sérgarður og vandaðar 
innréttngar og tæki. V. 22,0 m. Áhv. 18,0 m

Flétturimi - 95% yfirtaka
Góð 3ja herbergja íbúð með stæði í bílskýli. Íbúð 
mikið endurnýjuð. Tvö góð herbergi, nýlegt eldhús 
og stórar svalir með útsýni. Þvottahús innan íbúðar. 
V. 23,5 m Áhv 22,5 m íls. 

55 ára og eldri - 2ja herb.
Ný vönduð fullbúin íbúð á 1. hæð í fjölbýlishúsi. 
Húsið stendur í göngufæri frá þjónustumiðstöð fyrir 
aldraða. Eikarinnréttingar og parket. V. 16,9 m. 

Marbakkabraut - sérhæð.
Góð mikið endurnýjuð 75 fm sérhæð með sérinn-
gangi. Tvö góð svefnherbergi, nýlegt eldhús, baðher-
bergi, innihurðir og gólfefni. V 21.9 m. Áhv. 17,5 m. 

Kringlan - Sjóváhúsið - Til leigu
Til leigu 698 fm skrifstofuhæð á 5. hæð. Í leigunni 
fylgir aðgangur að mötuneyti og fundarherbergjum á 
6. hæð og líkamsrækt á jarðhæð ásamt bílastæðahúsi 
og bílastæðum utanhúss. Öll umferð um húsið er 
aðgangsstýrð og uppfyllir m.a. kröfur FME til eftirlists-
skyldra aðila. Horft er til langtímasamnings allt að 10 
ára eða lengur. Tilbúið til afhendingar í janúar 2013. 

Boðaþing - Þjónustuíbúðir
Vandað 34 íbúða fjölbýlishús á 5 hæðum fyrir 55 
ára og eldri. Flestar íbúðir með stæði bílskýli 
Húsið er inná reit sem Húsvirki hf. og Hrafnista 
DAS fengu úthlutað til skipulagninar fyrir almennar 
íbúðir, þjónustuíbúðir, hjúkrunarheimili og 
þjónustumiðstöð aldraðra. Bjartar vel skipulagðar, 
rúmgóðar og vandlega innréttaðar 2ja - 3ja her-
bergja íbúðir. 

Ostaröd - Suður Svíþjóð 
Húsið stendur á 1,5 hektara eignalóð. Eikarskógur 
er á lóðinni. Íbúðarhúsið er rúmir 200 fm og svo 
er útihús á lóðinni sem er um 100 fm. Eignin hefur 
síðasliðin þrjú ár verið endurbyggð frá grunni. 
Leitast hefur verið við að fylgja upprunalegum stíl. 
Vandað hefur verið til verka í einu og öllu. 
Stutt er í alla þjónustu eða um 3 km. Í um 20 km 
radíus eru 3 bestu golfvellirnir í suður Svíþjóð, bað-
strendur og vatnagarður. Öll skipti skoðuð. 

Við leitum eftir:
Leitum eftir fyrir ákveðin kaupanda 
•  500-900 fm skrifstofuhæð miðsvæðis í höfuðborginni
• Sérbýli í Setbergshverfi Hafnarfjarðar. 
• Sérhæð með bílskúr í Kópavogi.
Upplýsingar veitir Bogi Molby Pétursson fasteignasali. 

Breiðahvarf - nýjar sérhæðir.
Vorum að fá í einkasölu einstaklega vandaðar sérhæðir í fjórbýlishúsi. Allar íbúðir 
með bílskúr, sérinngangi og sérsólpalli. Afhentar fullbúnar án gólfefna. Í hverri íbúð 
eru þrjú herb. og tvær stofur. Stærð 186 fm - 205 fm. V. 52,0 . - 58,0 m. 

4-5 herbergja íbúð með 2ur stofum og 3ur herbergjum. Hægt að 
breyta í 4 svefnherbergi. Rúmgott eldhús. Stórar innbyggðar svalir. 
Getur losnað fljótlega. Ekkert áhvílandi.  107 fm   Verð 23,3 m.

Elín Viðarsdóttir
Lögg. fasteignasali

Auður Kristinsd.
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audur@fasteignasalan.is

OPIÐ HÚS

Vegna 
mikillar sölu 
vantar eignir 

á skrá!

Kleppsvegur 48, 2. h. h.
  Opið hús í dag frá kl. 17:30 - 18:00.
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FRÍTT VERÐMAT
HRINGDU NÚNA
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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*
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SÉRBÝLI

Hólahjalli –Kóp. – Einbýlishús á frábærum útsýnisstað
Stórglæsilegt 355,3 fm. einbýlishús að meðtöldum 45,3 fm. tvöföldum bílskúr á frábærum útsýnisstað 
við opið svæði í suðurhlíðum Kópavogs. Húsið er allt hið vandaðasta að innan og utan og í mjög 
góðu ásigkomulagi. Lóðin er glæsileg með miklum veröndum með góðri lýsingu og fallegum gróðri, 
en þó viðhaldslítillil. Mjög mikil lofthæð er í hluta hússins, t.d. allt að 6 metra lofthæð í stofum. 
Möguleiki á aukaíbúð með sér inngangi á jarðhæð hússins. Verð 119,0 millj.

Haukanes – Garðabæ.
Skemmtilega hannað 274,0 fm.  einbýlishús  á tveimur hæðum, þar af 63,0 fm. innbyggður 
tvöfaldur bílskúr. Húsið er á 1.554,0 fm. eignarlóð, vel staðsettri og með góðu útsýni til norð-
vesturs. Eignin skiptist m.a.  samliggjandi stofur með útgangi á verönd, opið eldhús með eyju,
fjögur herbergi, baðherbergi og tvær snyrtingar. Gufubað. Að utan er  húsið álkætt að mestu. 
Verð 69,0 millj.

Suðurmýri – Seltjarnarnesi.
Fallegt 159,8 fm. einbýlishús á Seltjarnarnesi. Húsið er upphaflega byggt árið 1940, en var síðan 
endurbyggt og stækkað árið 2002. Við húsið var byggður bílskúr sem nú er nýttur sem íbúðar-rr
rými. Einnig var rishæð með geymslulofti byggð ofan á húsið. Eignin skiptist m.a. í rúmgóða
stofu með aukinni lofthæð, borðstofu, eldhús og fimm herbergi. Verð 48,0 millj. 

Haukanes- Garðabæ.
Glæsilegt u.þ.b. 330 fm. einbýlishús á tveimur hæðum innst í götu og með frábæru útsýni á
Arnarnesinu.Húsið hefur verið þó nokkuð endurnýjað hið innra á undanförnum árum og er í 
mjög góðu ástandi, bæði innan og utandyra. Stórar og glæsilegar stofur með mikilli lofthæð,
miklum gluggum og ofanbirtu. Eldhús með vönduðum sérsmíðuðum innréttingum. Fimm
herbergi.  Stórar og skjólgóðar verandir til suðurs með skjólveggjum og heitum potti. Stór og 
ræktuð eignarlóð. Verð 99,0 millj.

Byggðarendi.
Fallegt 270,6 fm. einbýlishús með aukaíbúð við Byggðarenda. Húsið er mikið endurnýjað. Aðal-
íbúðin skiptist m.a. í eldhús með eyju og vandaðri sérsmíðaðri innréttingu, stofu og borðstofu
með útgengi í garð, hjónaherbergi með fataherbergi innaf, tvö barnaherbergi og flísalagt bað-
herbergi.  Hiti í gólfum að hluta. Innfelld lýsing á erfi hæð. Sér íbúð á neðri hæð.  Glæsilegur og
sólríkur garður til suðvesturs. Stór verönd úr harðviði og heitur pottur. Tilboð óskast í eignina.

Klapparberg. Einbýlishús á frábærum stað niður við Elliðaárnar
Fallegt og afar vel staðsett 197,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum auk 30,0 fm. bílskúrs.Á neðri 
hæð eru forstofa, gestasnyrting, samliggjandi stórar stofur með arni, sólskáli með útgangi á lóð, 
rúmgott eldhús og þvottaherbergi. Á efri hæð eru sjónvarpsstofa, þrjú rúmgóð svefnherbergi
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auk fataherbergis og nýlega endurnýjað baðherbergi. Staðsetning hússins er frábær niður við 
Elliðaárnar og fallegt útsýni er til fjalla. Verð 49,5 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 svefnherbergi. Auðvel t er að
innrétta eitt stórt svefnherbergi í viðbót í stað sjónvarpsstofu á neðri hæð. Lóðin er með miklum
hellulögðum veröndum. Falleg lýsing utan á húsinu og á lóð. Verð 69,9 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.

Jónsgeisli
Glæsilegt og vandað 266,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðtöldum 29,3 fm. inn
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byggðum bílskúr á fallegum útsýnisstað í Grafarholtinu. Eignin er vel staðsett og nýtur mikils
útsýnis frá eigninni. Eignin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Mikil lofthæð er víðast
hvar í húsinu og innbyggð ljós í loftum. Ræktuð lóð með miklum veröndum. Svalir til norð-
vesturs út af stofum. Eignin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 79,0 millj.

4 - 6 HERB.

Espigerði- íbúð á tveimur hæðum 
Glæsileg 166,1 fm. íbúð á tveimur hæðum að meðtalinni sér geymslu í kjallara. Þrennar 
svalir eru á íbúðinni og nýtur útsýnis yfir borgina og víðar frá þeim og úr íbúðinni. Stórar 
samliggjandi stofur, sjónvarpshol, tvö rúmgóð herbergi (möguleiki á þremur). Íbúðinni 
fylgir sér stæði í bílageymslu. Útsýnis nýtur. Verð 39,5 millj.
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Melhagi- mikið endurnýjuð 5 herbergja efri hæð
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 5 herbergja 119,0 fm. efri hæð að meðtöldum 3,5 fm. geymslu í 
kjallara og 3,6 fm. geymslu í risi í góðu fjórbýlishúsi á þessum eftirsótta stað. Eldhús opið í borð-
stofu með nýlegum eikarinnréttingu. Björt borðstofa með útgangi á skjólgóðar svalir til suðvesturs. 
Rúmgóð setustofa. Þrjú herbergi. Útgangi á svalir til austurs úr hjónaherbergi. 
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Hæðin skiptist í 

Húsið er nýlega viðgert og málað að utan. Verð 38,9 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-rr
bergi. Húsið er klætt að utan. Tröppur nýlega múraðar. Verð 39,9 millj.

Straumsalir-Kópavogi. 5 herbergja með 4 svefnherbergjum.
Mjög falleg 129,8 fm. 5 herbergja íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi. Fjögur svefnherbergi. Björt
stofa og borðstofa með útgangi á um 12 fm. svalir til suðvesturs. Opið eldhús með fallegum 
innréttingum úr mahony. Frá íbúðinni nýtur stórkostlegs útsýnis að Reykjanesi, til Snæfells-
jökuls og víðar. Stutt í skóla, sundlaug og íþróttasvæði. Hús nýlega málað að utan. 
Verð 36,9 millj.

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

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 samliggjandi 
bjartar stofur. Eldhús með vönduðum hvítum innréttingum. Hjónaherbergi með fataherbergi
innaf, forstofuherbergi og tvö barnaherbergi. Húsið hefur verið mikið endurnýjað að utan 
sem innan sl. ár. Stór eignarlóð sem snýr til suðurs. Verð 84,9 millj. 

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

Barmahlíð - efri hæð.
Falleg 119,0 fm.  íbúð á efri hæð í fjórbýlishúsi í Hlíðunum. Hæðin sem er mjög opin skiptist 
í rúmgott hol/gang, opið eldhús með eikarinnréttingu, samliggjandi skiptanlegar stofur, tvö 
til  þrjú herbergi og flísalagt baðherbergi. Svalir til suðvesturs út af stofum og sameiginlegar 
svalir út af stigapalli í vestur.  Þvottaaðstaða á baðherbergi auk sameiginlegs þvottaherbergis 
í kjallara. Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Verð 32,5 millj.

Vitastígur. Glæsileg 4ra herbergja íbúð
Glæsileg 89,7 fm. 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í nýviðgerðu og máluðu steinhúsi í mið-
borginni. Íbúðin er algjörlega endurnýjuð hið innra m.a.  öll gólfefni, innihurðir, baðherbergi
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með vönduðum tækjum, eldhúsinnrétting og tæki, raflagnir, rafmagnstafla o.fl. Samliggjandi
rúmgóðar skiptanlegar stofur. Tvö herbergi. Stórar nýjar svalir út af eldhúsi til austurs með 
útsýni yfir austurborgina. Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 32,9 millj.

Seltjarnarnes
Stórglæsilegt nánast algjörlega endurnýjað 300 fermetra 
sérbýli á góðum stað á Seltjarnarnesi.  5-6 svefnherbergi.

Stórar stofur, vandað eldhús, 3 baðherbergi.  
Stór afgirt og glæsileg lóð.  

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. Jónsson lögg. 



ATVINNUHÚSNÆÐI

ELDRI BORGARAR

3JA HERB.

2JA HERB.

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 
eldhúsi. Tvö góð herbergi. Sér geymsla í kjallara. Laus til afhendingar strax.
Verð 21,9 millj.

Norðurbakki 17- Hafnarfirði. Glæsileg fullbúín 
íbúð bæði með svölum og stórri verönd
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsileg og vönduð 105,2 fm. íbúð á 1. hæð með svölum til norðausturs og
stórri og skjólgóðri verönd til suðvesturs auk sér stæðis í lokaðri og upphitaðri
bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Íbúðin er innréttuð eftir höfði eigenda með extra 
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háum innihurðum, vandaðri eldhúsinnréttingu og afar vönduðu baðherbergi.
Aukin lofthæð í íbúðinni. Verð 29,0 millj. 
Eignin verður til sýnis á morgun. Íbúð merkt 0105. Verið velkomin.
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Lækjasmári-Kópavogi- laus strax.
Falleg og rúmgóð 88,7 fm. íbúð á 2. hæð með stórum svölum til vesturs og sér 
stæði í bílageymslu. Björt stofa. Tvö góð herbergi. Eldhús með innréttingum úr 
kirsuberjaviði. Þvottaherbergi innan íbúðar. Innangengt í bílageymslu. Íbúðin er 
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laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 26,9 millj.

Drekavellir- Hafnarfirði. Útsýnisíbúð.
alleg og vel skipulögð 79,9 fm. útsýnisíbúð á 4. hæð í lyftuhúsi og sér stæði
í bílageymslu. Stórar svalir til suðurs með frábæru útsýni að Reykjanesi, Blá-
fjöllum og víðar. Viðarinnréttingar í eldhúsi og vönduð tæki. Baðherbergi með 
stórum flísalögðum sturtuklefa. Þvottaherbergi innan íbúðar. Tilboð óskast.
Auðveld kaup. Aðeins yfirtaka áhvílandi veðskulda.  

Vatnsstígur.
108,2 fm. einstök íbúð á
2. hæð í þessu fallega og
uppgerða húsi í hjarta
miðborgarinnar.Húsið
var allt endurnýjað á
árunum 2005 og 2006 og
íbúðin var endurnýjuð að
innan á afar vandaðan
og smekklegan hátt árið
2010. Sérsmíðaðar inn-
réttingar í eldhúsi og á
baðherbergi. Stórt stofa
með fallegum frönskum
gluggum. Auðvelt að
útbúa annað svefnher-
bergi í hluta stofu. Verð
37,9 millj.

Katrínarlind.
Góð 71,8 fm. íbúð á 3. hæð í nýlegu fjölbýli í Grafarholti.Opið eldhús. Stofa 
og borðstofa með útgengi á svalir til suðurs. Baðherbergi með sérsmíðuðum
sturtuklefa. Fallega hönnuð lóð. Góð aðkoma. Verð 17,5 millj.

Rauðavað.
Falleg og vönduð 91,3 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi og sér verönd auk 
sér stæðis í bílageymslu. Eldhús með eikarinnréttingum. Björt stofa með útgangi
á hellulagða verönd til suðurs. Þvottaherbergi innan íbúðar.Verð 24,9 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.

Mánatún- íbúð á 6. hæð með suðursvölum
Góð 102,7 fm. íbúð á 6. hæð 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
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fylgir vel staðsett sér bílastæði í lokuðu bílskýli. Útsýnis nýtur til suðvesturs.
g g

Tilboð óskast í eignina.

Asparás- Garðabæ. Efri sérhæð.
Mjög falleg og vönduð 116,0 fm.íbúð á efri hæð með sér inngangi að meðtalinni 
6,7  fm. sér geymslu á jarðhæð. Íbúðinni var mikið breytt frá upphaflegri 
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teikningu og hún innréttuð eftir teikningum innanhússarkitekt.Granít er í 
gluggakistum og vandaðar innréttingar og fataskápar. Innfelld lýsing í loftum í 
stórum hluta íbúðarinnar. Stórar svalir til suðurs með viðargólfi.  Húsið er vel
staðsett á fallegum stað við opið svæði og með útsýni að Reykjanesi. 
Verð 36,9 millj.

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI Í MIÐBORGINNI
Tvær heilar húseignir auk byggingarréttar á frábærum stað í Þingholtunum.
Um er að ræða 10 útleigueiningar. Eignirnar eru samtals um 550 fermetrar að stærð auk byggingarréttar að um 
300 fermetrum til viðbótar á reitnum. Um er að ræða 2ja og 3ja herbergja íbúðir auk stúdíóíbúða. Íbúðirnar eru
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allar með eldhúsi og baðherbergi og eru allar í útleigu í dag. Fyrir liggja drög að teikningum af því sem byggja
má til viðbótar og er þar gert ráð fyrir 3-4 íbúðum á þremur hæðum. Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Th. 
Jónsson, lögg.fasteignasali.

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 á baklóð. Möguleiki að fá leigt til viðbótar rými í 
kjallara t.d. undir skjalageymslur. Til greina kemur að leigja út í stökum herbergjum til einyrkja.

Ármúli- skrifstofuhúsnæði
Mikið endurnýjað og gott 790,8 fm. skrifstofuhúsnæði í mjög góðu álklæddu skrifstofuhúsi við Ármúla. Hús-
næðið er á 3. og 4. Hæð og hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum og er í afar góðu ástandi. Skiptist 
í fjögur skrifstofurými. 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.

Straumsalir 3  
Kópavogi

Skúlagata -  
2ja herbergja íbúð.
Góð 64,2 fm. 2ja herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu lyftuhúsi
fyrir 60 ára og eldri ásamt 
sér stæði í bílageymslu. Nýtt 
parket er á gólfum íbúðarinnar.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
p gp

opið eldhús, stofu með útgangi
á svalir til suðurs, eitt svefnher-rr
bergi, þvottaherbergi og bað-
herbergi. Húsið er nýviðgert og
málað að utan. Íbúðin er laus 
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til afhendingar við kaupsamn-
ing. Verð 20,9 millj.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM  
STÆRÐUM OG GERÐUM  

EIGNA Á SÖLUSKRÁ.

Reykjavíkurvegur - Hafnarfirði
46,6 fm. íbúð á 3. hæð við Reykjavíkurveg í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í alrými sem 
samanstendur af anddyri, stofu, opnu eldhúsi og borðkrók. Eitt svefnherbergi og 
baðherbergi með þvottaaðstöðu. Geymsla á stigagangi. Verð 10,8 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
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. Rúmgóðar stofur með frábæru útsýni og útgengi á flísalagðar svalir til suðurs. Borð-
stofa. Eldhús með ljósum viðarinnréttingum. Fjögur rúmgóð herbergi. Flísalagt baðherbergi bæði með baðkari og sturtuklefa. 
Sér þvottaherbergi innan íbúðar. Hitalagnir í innkeyrslu og stéttum fyrir framan hús.  Verð 37,9 millj. 
Eignin verður til sýnis í dag. Verið velkomin.

Glæsileg  
efri sérhæð  

á útsýnisstað

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



 50 ára og eldri

Árskógar 6 - með bílskýli
Snyrtileg 3ja herbergja 93,6 fm íbúð á 2. hæð 
í lyftuhúsi við Árskóga í Reykjavík. Eigninni 
fylgir stæði í bílskýli. Íbúðin er fyrir eldri 
borgara og á jarðhæð er innangengt í þjón-
ustumiðstöð þar sem er matur, tómstundir og 
heilsugæsla. Íbúðin er laus strax. Tvær lyftur 
eru í húsinu. V. 30,8 m. 2093 

 Lindargata - þjónustuíbúð
2ja herbergja þjónustuíbúð á 5. hæð í lyftu-
húsi.  Íbúðin er laus strax.  Íbúðin skiptist í 
stofu, baðherbergi, herbergi og eldhús.  Sér-
geymsla fylgir. Öryggishnappar eru í íbúðinni.  
Í húsinu er m.a. matsalur, kaffistofa o.fl.  V. 
22,5 m. 1595 

Hæðargarður - laus strax
3ja herbergja 85,8 vönduð íbúð á jarðhæð 
í suðvesturhorni hússins. Gegnheilt parket 
er á íbúðinni.  Sér verönd til suðurs er út af 
stofunni.  V. 27,9 m. 1813 

 Hvassaleiti - Fyrir eldri borgara
Falleg 72,5 fm íbúð. Rúmgóð stofa með 
útgengi út á verönd til suðvesturs. Húsvörður 
í húsinu. Hægt að fá keyptan heitan mat í 
hádeginu. Ýmiss þjónusta í húsinu svo sem 
hárgreiðslu- og fótaaðgeðrastofa. Skipulagt 
félagsstarf. Heitur matur í hádeginu. V. 24,5 
m. 3961

 Einbýli

 Sunnuflöt - Garðabær
Eitt af stærstu einbýlishúsum landsins og 
stendur innst í botnlangagötu við Sunnu-
flöt í Garðabæ. Húsið sem er fokhelt er á 
tveimur hæðum og er samtals 932,0 fm að 
stærð. Glæsileg hönnun og glæsilegt útsýni. 
Húsið er hannað af GASSA arkitektum. Lóðin 
er 1.590 fm að stærð og er öll afgirt með 
steypuvirki og gert ráð fyrir sjálfvirkri lokun inn 
á bílastæði. Húsið er skráð á byggingarstig 4 
“fokheld bygging” V. 93,0 m. 2065

 Þykkvibær 5 - einbýli
Lítið einbýlishús ásamt sérstæðum bílskúr 
sem stendur á  834 fm lóð. Húsið er 76,1 fm 
og bílskúrinn er 37,6 fm samtals 113,7 fm. 
Eignin er til afhendingar strax og býður uppá 
ýmsa möguleika. V. 30,9 m. 2080

 Víghólastígur - einbýli/tvíbýli
Mjög gott 2ja íbúða hús á útssýnisstað við 
Víghólastíg. Tvær samþykktar íbúðir og hvorri 
íbúð fylgir 40 fm mjög góður bílskúr. Húsið 
skiptist í 3ja herb. 73 fm mjög góða og bjarta 
íbúð í kjallara og 166 fm efri hæð með 4-5 
svefnherbergjum, tvennum svölum og endur-
nýjuðu eldhúsi. Hús í mjög góðu standi m.a. 
endurnýjað þakjárn, ofnar og ofnalagnir, eld-
hús o.m.fl. Mjög góð aðkoma að húsinu.  
V. 58,5 m. 2076

 Unnarbraut 12 - sjávarústýni

Rúmgóð og björt 5 herbergja 174,8 fm neðri sérhæð í fallegu steinhúsi með bílskúr. Fjögur svefn-
herbergi, ca 40 fm stofa og borðstofa með útgengi út á vestur svalir.Bílskúr er 30,3 fm með rafm. 
og hita. Fallegt sjávarútsýni. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 45 m. 2104 

 Bólstaðarhlíð 35 - neðri sérhæð

Falleg og töluvert endurnýjuð 106,7 fm neðri sérhæð á góðum stað við Bólstaðarhlíð. Íbúðin 
skiptist í anddyri, stofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi og vinnuherbergi.  Í kjallara er sérgeymsla 
og sameignar þvottahús. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL 17:30 - 18:00 V. 34,4 m. 2098 

 Stararimi 23 - fallegt hús

Mjög fallegt og gott einlyft 157 fm einbýlishús með innbyggðum 36,9 fm bílskúr. Húsið er einkar 
snyrtilegt og í góðu ástandi enda fengið gott viðhald. Húsið skiptist í forstofu, hol, rúmgóða stofu, 
eldhús, baðherbergi, þrjú svefnherbergi, þvottahús og bílskúr. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) 
FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 47 m. 1966

 Frakkastígur 9 - góð staðsetning

Fallegt mjög vel skipulagt einbýlishús sem er virðulegt járnklætt timburhús á steyptum kjallara. 
Húsið er skráð verslunar og skrifstofuhúsnæði samt 149 fm.  Í dag eru í húsinu skrifstofur og 
fundaraðstaða en lítið mál að nýta það sem íbúðarhúsnæði. Einstaklega góð staðsetning. Tveir 
inngangar. Bakgarður. Endurnýjaðar ofnalagnir og ofnar. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) 
FRÁ KL. 17:00 - 17:30 V. 39,0 m. 1993

 Tómasarhagi 57 - sérhæð

Mjög falleg 4ra herbergja 115,9 fm neðri sérhæð í góðu fjórbýli á eftirsóttum stað.  Hæðin skiptist 
í forstofu, hol, eldhús, stofu, herbergi innra hol, tvö svefnherb og baðherb.  Í sameign er þvotta-
hús og hjólageymsla.  Garðurinn er sérstaklega fallegur og vel gróinn með miklum trjám.  
V. 39,9 m. 2064 

 Fannafold 129a - parhús

Snyrtilegt 3ja herbergja 77,1 fm parhús á einni hæð ásamt innbyggðum 23,9 fm bílskúr. Eignin 
skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherb., þvottahús, eldhús og bjarta stofu með útgangi út á 
verönd til suðurs og vesturs. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 
V. 29,5 m. 2095 

 Dúfnahólar 6 - góð lán - Laus strax

3ja herbergja nýstandsett 74,3 fm íbúð í litlu fjölbýlishúsi. Íbúðin snýr til vestnorðvesturs og er 
með fallegu útsýni yfir borgina. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 
18,8 m. 2102 

 Þórðarsveigur 17 - endaíbúð

Falleg 3ja herbergja 95,6 fm endaíbúð á 5.hæð í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í bílskýli. Möguleiki 
er að nýta sérgeymslu innan íbúðar sem þriðja herbergið. Góðar svalir með fínu útsýni. Góðar 
eikarinnréttingar. Parket. Laus strax. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL 17:30 - 18:00 
V. 23,9 m. 2081 

 Haukshólar 5 - frábært útsýni

Fallegt 331,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með rúmgóðum 34 fm bílskúr og auka 2ja her-
bergja íbúð með sérinngangi. Stórkostlegt útsýni, sólstofa með heitum potti, björt og falleg stofa 
með arni og stórar svalir. OPIÐ HÚS Á MORGUN (ÞRIÐJUDAG) FRÁ KL. 17:30 - 18:00 V. 68 m. 
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Tjarnarsel 3 - glæsilegur garður
Mjög mikið endurnýjað og glæsilegt einbýli 
á tveim hæðum, auka 3ja herbergja íbúð 
á jarðhæð og tvöfaldur bílskúr. Lóðin er 
glæsileg og heymkeyrslan er steypt, pláss fyrir 
allt að fimm bíla. V. 66 m. 2049 

 Erluhólar 1 - mikið útsýni
Gott 336 fm einbýlishús á tveimur hæðum 
með 3ja herbergja auka íbúð á neðri hæð á 
fallegum útsýnisstað við Erluhóla í Reykjavík. 
Auka íbúðin er endurnýjuð. Eignin er laus til 
afhendingar við kaupsamning. V. 59 m. 2029 

 Álfaheiði -gott hús - hagstæð lán. 
Fallegt einstaklega vel staðsett og mjög vel 
skipulagt ca 180 fm einbýlishús á 2.hæðum 
efst í suðurhlíðum Kópavogs með innbyggð-
um bílskúr. Fjögur svefnherbergi, tvö baðher-
bergi, stofa og borðstofa. Suðurgarður. Húsið 
getur losnað fljótlega. Örstutt er í grunnskóla, 
leikskóla og mjög gott íþróttasvæði. Möguleiki 
að yfirtaka lán allt að 43,5 millj. V. 48,9 m. 
2003 

 Heiðarhjalli 7 - glæsilegt parhús 
m.aukaíb
Glæsilegt vel hannað ca 270 fm parhús á 
einstaklega góðum útsýnisstað í suðurhlíðum 
Kópavogs. Húsið var mikið endurnýjað 2006 
eftir teikningum Halldóru Vífilsdóttur og er 
mjög smekklega innréttað. Lítil auka stúdíó 
íbúð í húsinu sem hægt er að sameina aðal-
íbúð. Ljósahönnun frá Lumex. Stór afgirt 
timburverönd í bakgarði á pöllum með 
heitum rafmagnspotti og miklum trjágróðri. 
Einstaklega fallegt útsýni. V. 65,9 m. 1933 

 Ólafsgeisli 79 - einbýli á útsýnis-
stað 
Glæsilegt 212,5 fm einbýlishús á tveimur 
hæðum m. innbyggðum bílskúr. Vandaðar 
sérsmíðaðar innréttingar. Flísar og parket á 
gólfum. Vönduð tæki í eldhúsi. Innangengt í 
bílskúrinn. Mjög skemmtilegt skipulag. Stór 
timburverönd á pöllum með heitum potti. 
Einstakur útsýnisstaður. V. 65,5 m. 1375 

 Parhús

 Víðimelur 47- parhús með bílskúr
Um er að ræða 200 fm parhús við Víðimel 
auk 36 fm bílskúrs. Húsið skiptist í þrjár 
hæðir. Aðalhæð, þrjú svefnherbergi og 
baðherbergi. Efri hæð tvær stofur, eldhús 
og baðherbergi. Í kjallara eru tvö rúmgóð 
herbergi annað með eldhúskrók, baðherbergi, 
tvær geymslur og þvottahús. Fullbúin bílskúr 
með hellulagðri aðkomu, lóðin er tyrfð. V. 61 
m. 1977 

 Raðhús

 Glósalir - góð staðsetning
Fallegt tvílyft raðhús sem skipist m.a. í 4 
svefnherb. góðar stofur og eldhús sem eru 
með mikilli lofthæð, svölum og glæsilegu 
útsýni. Plata fyrir sólstofu er komin.  Góður 
innbyggður bílskúr sem er innangengt i. Fal-
legur garður. V. 44,9 m. 2084 

 Sólheimar 52 - glæsileg eign
Glæsileg og flott hönnun. Vel skipulagt 157,8 
fm raðhús á tveimur hæðum við Sólheima, 
ásamt 20,8 fm bílskúr. Húsið er teiknað af 
Guðmundi Kr. Kristinssyni arkitekt og skiptist 
eftirfarandi 1. hæð: Forstofa, hol, gestasalerni, 
stofa, borðstofa, eldhús og þvottahús. 2. hæð: 
Fimm herbergi, baðherbergi, geymsla og 
gangur.  Mjög fallegur og vel hirtur garður til 
suðurs. V. 44,5 m. 2000 

 Hæðir

 Klapparstígur - glæsileg pent-
house íbúð
Húsið er byggt árið 2006 hefur að geyma 
eingöngu 8 íbúðir. Þakíbúðin á 5 hæð er öll 
hönnuð af Ástu Sigríði Ólafsdóttur arkitekt. 
Eignin er með þremur svölum og ein-
stöku útsýni yfir Reykjavík þar sem sjá má 
meðal annars Þjóðleikhúsið, Nýtt Tónlistarhús 
Hörpuna, Hallgrímskirkju, Friðarsúluna og 
auðvitað Esjuna og Snæfellsjökul í öllu sínu 
veldi.   7197 

 4ra-6 herbergja

 Ásakór- lítil útborgun mikið 
áhvílandi
Falleg 4ra herbergja

136,4 fm íbúð á 5.hæð efstu í góðu lyftuhúsi 
á fínum útsýnisstað. Þrjú rúmgóð svefnher-
bergi, suðursvalir, sérþvottahús, Mikið skápa-
pláss. Opið eldhús, vandaðar innréttingar og 
gólfefni.  V. 36 m. 2096 

Laugavegur - stórar svalir - 2 bílskýli
Laugavegur 103 íbúð 501 er glæsileg 4ra her-
bergja íbúð á 5. hæð  í nýlega endurnýjuðu 
lyftuhúsi með stórum svölum og mjög fallegu 
útsýni. Vandaðar endurnýjaðar innréttingar. 
Hjónaherb. með vönduðu baðherbergi 
innaf. Granít á borðum og vönduð tæki. 
Stórar suðvestursvalir með fínu útsýni. Gott 
geymslurými. Tvö stæði í bílskýli fylgja. Laus. 
sölumenn sýna.  V. 48,0 m. 2072 

 Víðimelur - með aukaíbúð
Auka íbúð! - Góð 4ra herbergja íbúð auk 
2ja herbergja íbúðar í sér húsi á lóð sem er 
í útleigu. Aðal íbúðin skiptist í gang, 3 svefn-
herbergi, baðherbergi, eldhús og stofu. Gott 
geymsluloft er yfir íbúðinni og sameiginlegt 
þvottahús í kjallara. Um er að ræða efstu hæð 
í 3-býli. V. 31,9 m. 2079 

Álfkonuhvarf 65 - mjög gott skipulag. 
Vel skipulögð 91,4 fm 4ra herbergja íbúð á 
3. hæð (efstu) við Álfkonuhvarf í Kópavogi. 
Eigninni fylgir stæði í bílageymslu. Sér inn-
gangur af svölum. Glæsilegt útsýni. V. 25,9 
m. 2059 

 Básbryggja - mjög góð íbúð
Rúmgóð 4ra herbergja 105,3 fm íbúð á 
2. hæð í 3. hæða fjölbýli við Básbryggju í 
Reykjavík. Þrjú svefnherbergi. Parket. Laus 
strax, lyklar á skrifstofu.  V. 24,9 m. 2039 

 Vallengi - sérinnggangur
Falleg 4ra herbergja106,7 fm íbúð á tveimur 
hæðum (hæð og ris) með sérinngangi. Þrjú 
svefnherbergi, björt og rúmgóð stofa með 
útgengi út á svalir. Stutt í verslunarmið-
stæð og Egilshöll. Skóli og framhaldsskóli í 
göngufæri. V. 25,8 m. 2101

Flétturimi - endaíbúð
4ra-5 herbergja endaíbúð ásamt stæði í bíla-
geymslu í fallegu húsi við Flétturima.  Íbúðin 
skiptist í hol, stofu og borðstofu, eldhús, 
þvottahús, baðherbergi og þrjú svefnherbergi. 
Húsið er fallegt og virðist vera í góðu ástandi. 
V. 26,8 m. 2066

 Skipholt 43 - með bílskúr
Góð og vel skipulögð 4ra herbergja 110,s fm 
íbúð á 2. hæð ásamt 22,8 fm bílskúr við Skip-
holt. Tvennar svalir eru á íbúðinni sem skiptist 
í hol, eldhús, þvottaherbergi, stóra stofu, 3 
svefnherbergi og baðherbergi. Geymsla er í 
kjallara. V. 27,6 m. 1994 

Seilugrandi - stæði í bílageymslu
4ra herbergja falleg 99,6 fm endaíbúð 
ásamt 22 sér geymslu í kjallara og stæði 
í bílageymslu. Íbúðin með sér inngang af 
svalagangi og skiptist í forstofu, tvö rúmgóð-
svefnherbergi og eitt minna,  eldhús og 
baðherbergi. Góður afgirtur garðskiki  V. 29,5 
m. 1948 

Hraunteigur - björt og flott
Björt og skemmtileg 4ra herbergja 106,6 
fm íbúð á 1. hæð í fallegu steinhúsi. Íbúðin 
skiptist í hol, rúmgott eldhús, baðh., tvö 
svefnh. og tvær stofur. Auðvelt að bæta 3ja 
herberginu við. Frá stofu er útgengi út á svalir. 
Falleg gluggasetning. V. 29,8 m. 6997

 3ja herbergja

Sléttahraun
Góð 3ja herbergja 88,7 fm íbúð á 2. hæð á  á 
góðum stað í Hafnarfirði. Íbúðin skiptist í for-
stofu, eldhús, þvottahús, baðherbergi, tvö her-
bergi og stofu, geymsla í kjallara.  V. 19,9 m.
2044

Furugrund - m. aukaherbergi.
Björt og einstaklega vel skipulögð 3ja her-
bergja íbúð á 1.hæð í vel staðsettu viðgerðu 
og máluðu fjölbýli ásamt aukaherb. í kjallara. 
Endurnýjað fallegt eldhús, innihurðir og 
fl. Stórar svalir. Opin og björt íbúð á mjög 
góðum stað. Laus fljótlega. V. 19,5 m. 2099

Eignir óskast

Einbýlis- eða raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupendur að einbýlis- og raðhúsum í Fossvogi. Góðar greiðslur í boði. 
Allar nánari uppl veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093 

 Blikahólar- með bílskúr 
Góð og vel skipulögð  3ja herbergja íbúð á 
2.hæð með glæsilegu útsýni í Blikahólum auk 
bílskúrs.  Eignin skiptist í hol, eldhús, stofu, 
tvö herbergi og baðherbergi.  Sérgeymsla í 
kjallara og tvö þurrkherbergi.  V. 18,9 m. 2100 

 Þrastarhöfði - vel skipulögð
Mjög falleg og vel skipulögð 91,5 fm 3ja 
herbergja íbúð við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. 
Íbúðin er á 3. hæð (efstu) með sér inngangi 
af svölum og stæði í bílgeymslu. Fallegt 
útsýni. V. 24,9 m. 2034

 2ja herbergja

Austurströnd - frábært útsýni. 
Mjög góð 2ja herb. 50,8 fm íbúð á 5. hæð (2. 
hæð Nesvegsmegin) í fjölbýli. Íbúðin skiptist 
þannig: stofa, herbergi, eldhús, baðherbergi 
og forstofa. Sér geymsla fylgir í kjallara. Sam-
eiginlegt þvottahús á hæðinni.  Íbúðinni fylgir 
merkt stæði í bílageymslu.  V. 18,5 m. 2103 

Skipholt - lyftuhús
Mjög rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 1.hæð í 
góðu endurnýjuðu álklæddu húsi miðsvæðis í 
Reykjavík. Íbúðin var endurnýjuð 2004 - 2006 
úr eldra atvinnuhúsnæði. Hátt til lofts. Vestur-
svalir. Laus strax, lyklar á skrifstofu.   
V. 19,9 m. 2009 

 Fauskás - Borgarfirði

Vel staðsettur 89,8 fm sumarbústaður, byggður árið 2008 og er staðsettur í landi Fossatúns í 
Borgarfjarðarsveit rétt við Grímsá og Blundsvatn. Ægifagurt útsýni með Snæfellsjökul í vestri og 
Baulu í norðri. Eignarland 6.310 fm.  V. 14,9 m. 2041 

 Til leigu

 Borgartún 25 - glæsileg eign til leigu

Til leigu er annars vegar 710 fm í vönduðu og glæsilegu skrifstofuhúsnæði á 6. hæð með fallegu 
útsýni. Vandaðar innréttingar. Möguleiki á að skipta þessu rými í tvennt. Hins vegar er einnig til 
leigu 665 fm á jarðhæð í sama húsi með mikilli lofthæð. Húsnæðið er er staðsett við sjávar-
síðuna, stórkostleg fjalla- og sjávarsýn. Nánari upplýsingar á skrifstofu.  2078 

 Borgartún - til leigu

Bjart og frábærlega staðsett ca 358 fm skrifstofuhúsnæði á 3. hæð (efstu) í lyftuhúsi við 
Borgartún í Reykjavík. Tilbúið til afhendingar 1. desember nk. Ný innréttað, möguleiki á að breyta 
skipulagi á meðan verið er að vinna að frágangi. Nánari upplýsingar veitir Reynir. 2025



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

Andrés
Sölufulltrúi
692 6936

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

Vallarhús 29 – 112 Rvk

Fallegt endaraðhús á rólegum í Grafarvogi með 
tveimur merktum bílastæðum.  Þetta er vel 
skipulagt fjölskyldu raðhús, sem skiptist í hæð 
og ris. Í eigninn eru 3 góð svefnherbergi og eitt 
stórt risherbergi.  
Uppl. Sigríður söluf., gsm: 699 4610

Verð: 34,9m

Bókið skoðun í gsm: 699-4610

Stærð: 129,8 fm Herb. 5

Espigerði 20 – 108 Rvk

Skemmtileg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í litlu 
fjölbýlishúsi, Espigerði 20, í enda botnlangagötu 
í þessu vinsæla hverfi. Þrjú svefnherbergi, eitt 
stórt og tvö minni, en framan þeirra minni er 
setustofu eða leikherbergi. Stórkostlegt útsýni, 
suðursvalir. Uppl. Árni lfs, gsm: 893 4416

Verð: 26,6m

Hringdu núna s: 893 4416 til að skoða. 

Stærð: 92,4 fm Herb. 4

Steinagerði 12 – 108 Rvk

Einstakt og fallegt einbýlishús á kyrrlátum stað í 
botnlangagötu í hina vinsæla Smáíbúðahverfi. 
Sérstaklega skemmtilegt og hefur verið gert upp 
og endurnýjað. Þessu húsi verður varla lýst svo 
viðhlýtandi sé. Kósí og fallegt einbýli á einni 
hæð. Uppl. Árni lfs, gsm: 893 4416

Verð: 39,7m

BÓKIÐ SKOÐUN s. 893 4416

Stærð: 78,8 fm Herb. 4

17.júnítorg nr. 3 – 210 Gbæ

Fallega 3ja herb. íbúð á 2. hæð með 
vestursvölum. Alls er eignin skráð 127,9 fm með 
geymslu. Stæði í lokaðri bílageymslu fylgir. Þetta 
eru fjöleignarhús fyrir 50 ára og eldri í 
Sjálandshverfi í Garðabæ.
Uppl. Sigríður söluf., gsm: 699 4610

Verð: 35m

Hringið og bókið skoðun í gsm: 699-4610

Stærð: 127,9 fm Herb. 3

Álfaskeið 49 – 220 Hfj

Glæsileg mikið endurnýjuð 3ja herb. 60,7 fm efri 
sérhæð í litlu fjölbýli ásamt 28 fm bílskúr auk ca. 
16 fm herbergi í kjallara sem er ekki inn í heildar 
fermetratölu eignar.  Bílskúr er innréttaður sem 
íbúð og í góðri leigu.
Uppl. Þóra lfs, gsm: 822 2225

Verð: 22,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 12. nóv. kl. 17:30 – 18:00

Stærð: 88,7 fm Herb. 3

Sóltún 9 – 105 Rvk

Falleg og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 4 hæð í 
góðu lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. 
Innréttingar og gólfefni úr ljósum við, stórar 
stofur og suður svalir. Vandað og gott hús á 
vinsælum stað miðsvæðis í borginni.  
Uppl. Þóra lfs, gsm: 822 2225

Verð: 44,9m

Mikið áhvílandi

Stærð: 130,3 fm Herb. 4

Lækjargata 11 – 220 Hfj

Fallegt einbýlishús á einstökum stað við lækinn í 
Hafnarfirði. Húsið er kjallari og tvær hæði. 
Sérstætt 28,3 fm frístundarhús er á lóðinni sem 
gert hefur verið allt upp og endurinnréttað, hægt 
að leigja út sem íbúð.
Uppl. Þorsteinn söluf., gsm: 694 4700

Verð: 38,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 12.nóv frá kl. 17:30-18:00

Stærð: 163,7 fm Herb. 4

Stefnisgata 2 - Suðureyri

Til sölu einstaklega fallegt eldra einbýlishús á 
Suðureyri í hinum margrómaða Súgandafirði á 
Vestfjörðum.  Húsið er upplögð eign fyrir 
fjölskyldur eða vinahópa sem sjá sér einnig hag í 
því að geta leigt húsið út til ferðamanna. 
Uppl. Edda söluf., gsm: 660 0700

Verð: 9,9m

Opið
hús

Nánari upplýsingar í s. 6-600-700

Stærð: 129 fm Herb. 3

Herb: 5-6

Opið
hús

Safamýri 50 - 108 Rvk

Björt og rúmgóða 3ja herbergja endaíbúð. Íbúðin er mjög mikið 
endurnýjuð með tveimur stórum svefnherbergjum (11,1fm og 17,3fm). 
Útgengi er frá stofu beint út í garð. Stutt er síðan húsið var málað og 
múrviðgert. Baðherbergið er ný standsett og nýtt eikarparket er á allri 
eigninni. Nýtt rafmagn í íbúð. 
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 24.5m

Stærð: 82,5 fmHerb. 3

OPIÐ HÚS mánud. 12.nóv kl.17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Básbryggja 15 - 110 Rvk

Mjög falleg og björt  íbúð með mikilli lofthæð og fallegum bogadreg-
num gluggum í litlu og góðu fjölbýli í Bryggjuhverfinu í Reykjavík. Um 
er að ræða 148,3 fm íbúð á efstu hæð með 3 rúmgóðum svefnher-
bergjum og þvottaherbergi innan íbúðar. Gott áhvílandi lán ca 
32.500.000 sem mögulegt er að yfirtaka. 
Uppl. Hafdís söluf., gsm: 895 6107

Verð: 35.9m

Stærð: 148.3 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánudag 12. nóv kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Aratún 40 - 210 Gbæ

Glæsilegt, stórt og mikið endurnýjuð einbýli með tveimur íbúðum og 
frístandandi bílskúr rétt við lækinn í Garðabæ. Í aðalíbúð eru stórar og 
glæsilegar stofur, 3 svefnherbergi, skrifstofa, 2 baðherbergi og stórt 
„hobbý“-herbergi en minni íbúðin er með stofu og einu svefnherbergi 
og sérinngangi.  
Uppl. Jóhanna Kristín lfs., gsm: 698.7695

Verð: 79m

Stærð: 420,4 fmHerb. 8

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. nóvember kl. 17:30-18:00

Herb: 5-6

Opið
hús

Grenilundur 11- 210 Gbæ

Fallegt og frábærlega staðsett einbýlishús á einni hæð með 44,5 fm 
bílskúr á þessum eftirsótta stað í Garðabæ.  Aðkoma að húsinu er 
mjög góð, garður gróinn með hellulagðri verönd og skjólveggjum. 
Mjög gott útsýni frá stofum. Nýlega var skipt um þakpappa, járn og 
rennur og þakkantur endurnýjaður. Eignin er laus  í apríl 2013.  
Uppl. Hafdís söluf., gsm: 895 6107

Verð: 56.9m

Stærð: 201.5 fmHerb. 5

Hringið og bókið skoðun! 

Herb: 5-6

Opið
hús

Línakur 3 – 210 Gbæ 

Stórglæsileg 4ra herb. endaíbúð á efstu hæð í fallegu fjölbýlishúsi. 
Sérinngangur af svölum. Einstakt útsýni er frá íbúðinni yfir Garðabæ til 
suðurs og Kópavog og Esju til Norðurs. Íbúðin er sérstök að því leiti að 
öll rými hennar eru með glugga. Örstutt er í alla helstu þjónustu ásamt 
leikskóla, skóla og fjölbrautaskóla.   
Uppl. Andrés söluf., gsm: 692 6936

Verð: 37.9m

Stærð: 133,6 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánud 12.Nóv kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Þorrasalir 5-7 – 201 K

Bjartar og vel skipulagðar íbúðir á frábærum stað í Kópavogi. Húsið 
stendur á fallegum stað fyrir ofan golfvöllinn við Vífilsstaði.  Glæsilegt 
útsýni.  Vandaðar innréttingar, góðar svalir, lyfta og bílgeymsla.  
Íbúðirnar afhendast fullbúnar í des 2013.  
Uppl. Óskar söluf., gsm: 893 2499

Verð: 27,5- 39,5m

Stærð: 95 - 119 fmFjölbýlishús 

Hringið og leitið upplýsinga

Herb: 5-6

Opið
hús

Norðurbakki 21 – 220 Hfj

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í miðbæ Hafnarfjarðar. 
Innréttingar eru spónlagðar og vandaðar. Falleg lóð á milli húsa með 
púttvelli og útsýni til sjávar.  Íbúðum er skilað án gólfefna og afhendast 
í júní 2013.   
Uppl. Óskar söluf., gsm: 893 2499

Verð: 27,6- 49,4m

Stærð: 95 - 119 fmHerb. 3-4 

Hringið og leitið upplýsinga

NÝJAR
ÍBÚÐIR

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Lindasmári 20 – 200 Kóp

Vel skipulagt fjölskylduraðhús á tveimur hæðum á vinsælum stað í 
Kópavogi rétt við Smáralind. Húsið sjálft er 163,5 og bílskúrinn 28,3  
fm.  Fjögur svefnherbergi, eldhús, stofa,borðstofa, sólskáli, þvottahús 
og 2 baðherbergi.   Fallegar innréttingar og  gólfefnin eru parket og 
flísar.  Einstök staðsetning þar sem stutt er í alla þjónustu og fallegar 
göngu/hjólaleiðir.  Uppl. Sigríður söluf., gsm: 699 4610

Verð: 49,5m

Stærð: 191,8 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13.nóv. kl 18:00-18:30

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Hamraborg 36 – 200 Kóp

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð á frábærum stað í 
miðbær Kópavogs.  Í íbúðinni eru tvö rúmgóð svefnherbergi, 
baðherbergi, eldhús, sjónvarpsherbergi, stofa og borðstofa. Gólfefni 
eru parket og flísar. Einstök staðsetning þar sem stutt er í alla 
þjónustu. Íbúðin er laus við kaupsamnin.  
Uppl. Sigríður söluf., gsm: 699 4610

Verð: 21,9m

Stærð: 91,6 fmHerb. 3

OPIÐ HÚS mánudaginn 12.nóv. kl.18:00-18:30

Opið
hús



MIKIL SALA
SÍMI 520 9595

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

Herb: 5-6

Opið
hús

Úlfarsbraut – 113 Rvk

Glæsilegt parhús í smíðum á tveimur hæðum. Aðkoma á efri hæð sem 
skiptist í bílskúr, geymslu, forstofu, eldhús, stofa og borðstofa. Mikil 
lofthæð, stórir gluggar og suður svalir. Stigi niður á neðri hæð en þar 
er hol/sjónvarpsrými, fjögur góð svefnherb., bað, geymsla og þvottah. 
og þaðan útgengt í garð.
Uppl. Bjarni söluf., gsm: 895 9120

Verð: 43,9m

Stærð: 215 fmHerb. 5-6

OPIÐ HÚS Þriðjud. 13. nóv. kl. 17:00 - 18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Rjúpufell 5 - 111 Rvk

Glæsilegt mikið endurnýjað rúml. 200 fm raðhús með kjallara og 
bílskúr. Efri hæð er 124,2 fm, kjallari rúml. 60 fm óskráður með 
sérinngangi auk bílskúrs 23,1 fm sem stendur sér. Samtals fjögur 
svefnherb. tvö baðherb., stór stofa og sjónvarpshol. Eldhús með 
þvottahús innaf.Timburverönd og gróin garður við jaðarbyggð.  
Uppl. Dórothea söluf., gsm: 898 3326

Verð: 36.9m

Stærð: 207 fmHerb. 6

Bókið skoðun í gsm: 898-3326

Herb: 5-6

Opið
hús

Básbryggja 13 – 110 Rvk

Rúmgóð þriggja herb. íbúð á jarðhæð með sérinngang.
Íbúðin skiptist í anddyri, hol, svefnherbergi, þvottaherbergi, geymsla, 
baðherbergi, svefnherbergi, stofu og eldhús. Úr stofu er útgengt út í 
garð og verönd. Svefnherbergin eru með fataskápum.  
Uppl. Bjarni söluf., gsm: 895 9120

Verð: 25,5m

Stærð: 100 fmHerb. 3

OPIÐ HÚS mánudaginn 12. nóv. kl. 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Hamradalur 14 - 260 Reykjanesbæ

*Skoða skipti á eign í Sala-og Kórahverfi í Kópavogi*Fallegt og vel 
skipulagt  einbýli á einni hæð. Eignin er með tveimur baðherb., fjórum 
svefnherb. , sjónvarpsholi og stofu með kamínu. Eldhúsið er opið við 
stofu með hvítsprautaðri innréttingu og áfastri eyju. Innangengt inn í 
bílskúr, stór timburverönd út frá stofu.    
Uppl. Dórothea söluf., gsm: 898 3326

Verð: 38,0m

Stærð: 221,7 fmHerb. 6

Bókið skoðun í gsm: 898-3326

Opið
hús

8:00

LAUS
STRAX

k á f i h ð
0

NÝBYGGING

Herb: 5-6

Opið
hús

Skipholt 47 – 105 Rvk

Rúmgóð enda íbúð á fjórðu og efstu hæð í fjölbýlishúsi á góðum stað í 
Rvk. Alls er eignin 115,8fm, með 3 góðum svefnherbergi, forstofuholi, 
eldhúsi m/borðkrók, Stórri stofu, baðherbergi, góðum suð-vestur svalir 
með útsýni ásamt góðu herbergi í kjallara sem er í útleigu. 
Bílskúrsréttur fylgir íbúð samkv. eiganskipasamn. 
Uppl. Sigurður lfs., gsm: 898 6106

Verð: 24.9m

Stærð: 115,8 fmHerb. 5

Herb: 5-6

Opið
hús

Strandvegur 8 – 210 Gbæ

Rúmgóð, björt og opin 3ja herb. íbúð á annari hæð í litlu fjölbýlishúsi 
með stæði í bílageymslu í Sjálandinu í Garðabæ. Íbúðin er með 
vönduðum mahoney innréttingum, og mahoney viðar parketi. 
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, stór sturtuklefi, upphangandi 
klósett og falleg innrétting með marmara borðplötu.
Uppl. Sigurður lfs., gsm: 898 6106

Verð: 32,5m

Stærð: 113,4 fmHerb. 3

OPIÐ HÚS mánud. 12.nóv kl.17:30-18:00

Opið
hús

enda íbúð á fjórðu og efstu hæð í fjölbýlishús
Alls er eignin 115,8fm, með 3 góðum svefnhe

dhúsi m/borðkrók, Stórri stofu, baðherbergi, 
með útsýni ásamt góðu herbergi í kjallara s
Bílskúrsréttur fylgir íbúð samkv. eigans
Uppl. Sigurður lfs., gsm: 898

5,8 fm

Beykihlíð 2  105 Reykjavík  //  GLÆSILEGT EINBÝLISHÚS MEÐ TVÖFÖLDUM BÍLSKÚR

Glæsilegt einbýlishús með tvöföldum bílskúr á mjög rúmgóðri og fallegri 
hornlóð á þessum eftirsótta stað í borginni.  Aðkoma að húsinu er 
glæsileg, hiti er í steyptu bílaplani sem rúmar 4 bíla og garðurinn 
glæsilegur með góðum veröndum, skjólveggjum og fallegum gróðri. 

Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og innanhúshönnun var unnin í 
samráði við Halldóru Vífils arkitekt og er allt efnisval samræmt, gólfefni 
er gegnheilt eikarparket og innréttingar eru hvítar. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi eru í húsinu og stutt er út í náttúruna og fallegar 
gönguleiðir. 

Uppl. Hafdís, gsm 895 6107

Verð:  76.200.000

Hafdís
Sölustjóri

895 6107
hafdis@fasttorg.is

Beykihlíð 2 - 105 Reykjvaík
Glæsilegt einbýlishús með 
tvöföldum bílskúr!

Einbýlishús

Tvöfaldur bílskúr

Upphitað plan

Herbergi: 6 

Stærð: 227,6 fm



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

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk 535 1009

Höfum kaupanda að 2-3 
herbergja íbúð í Sala- eða  
Linda hverfi í Kópavogi.

Höfum kaupendur að íbúðum  
í Espigerði

Höfum kaupanda að einbýlishúsi 
miðsvæðis í Reykjavík eða 
Garðabæ

Höfum kaupanda að 2ja eða 
3ja herbergja íbúð í miðbæ 
Reykjavíkur.

Tunguvegur 88 - 108 Rvk
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:00 – 17:30 
Snyrtilegt og vel staðsett raðhús. Útsýni og sér 
lóð sem snýr í suður. Sérmerkt bílastæði. Á fyrstu 
hæð er forstofa, stofa og eldhús. Á annari hæð
eru 3 svefnherb. og baðherb. Í kjallara eru 2 herb. 
baðherb. og þv.hús. Laus strax. Verð: 28,3 millj.

Eyktarás 2 - 110 Rvk
Falleg ca. 250,9 m2 íbúð með bílsk. í tvíbýlis-
húsi. Eignin skiptist í efri hæð: Forstofu, hol, 
baðherb, hjónaherb með fataherb, Sjónvarps-
herb, eldhús, stofu og borðstofu. Neðri hæð:
hol, þrjú herb, fataherb, baðherb, þvottahús
og geymslu. Laus við kaupsamn. TILBOÐ.

Unufell - 111 Rvk
Vel skipulagt og fallegt 226 fm raðhús á einni
hæð, þar af bílskúr 23,7 fm. 3-4 svefnherbergi
fallegur gróinn suðurgarður. Kjallari er undir 
húsinu sem er ekki með fullri lofthæð og
litlum gluggum, þar eru tvær stórar geymslu 
og tvo stór herbergi. Verð: 41,8 millj.

Hverafold, 112 Rvk
Fallegt 275,5 fm. einbýlishús á tveimur 
hæðum á fallegum stað í Grafarvogi. Hægt 
er að gera aukaíbúð með sérinngangi á
jarðhæð. Mjög fallegur garður til suðurs. 

Álfhólsvegur - 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
VERÐRR : 49,8 MILLJ.

Kárastígur - Hofsós.
Til sölu er gott hús á fallegum stað á Hofsósi. Húsið er tveggja hæða. Komið er inní forstofu og þaðan hol sem 
gegnið er inní aðrar vistaverur. Á hæðini eru þrjú svefnherbergi, stofa eldhús og bað. Í kjallara er þvottahús og 
geymsla. Ris er yfir íbúðinni sem notað er sem geymsla. Verð: Tilboð.

Klapparstígur 1 - 101 Rvk
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL 17:30 – 18:00 Vönduð og falleg 68,5 fm. íbúð á jarðhæð í 
góðu lyftuhúsi á þessum vinsæla stað í hjarta borgarinnar. Sér bílastæði í bílageymslu fylgir. Stutt í verslanir og 
veitingastaði. Örstutt göngufæri í Hörpuna, leikhús og fallegar gönguleiðir, t.d. meðfram sjónum. Verð. 25,9 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. 4 svefnherb. og 2
baðherbergi. Glæsilegt útsýni er úr íbúðinni. 
Getur losnað fljótlega. Verð: 41,9 millj.

Laxatunga, Fokhelt
Vel skipulögð fokeld raðhús við Laxatungu í 
Mosfellsbæ.  Möguleiki á 100% láni.

Kleppsvegur 122 - 104 Rvk
Falleg og björt 4ra herbergja 92,6 fm. íbúð á 
annarri hæð í fjöbýli með svölum. Íbúðin skiptist 
í forstofu, stofu, eldhús, baðherbergi, 3 svefn-
herbergi. Í sameign er sameiginlegt þvottahús 
og 10,6 fm sér geymsla. Verð: 23 millj.

Holtsgata - 220 Hfj
Mjög fallegt 223 fm einbýlishús með 32,8 fm
bílskúr við Holtsgötu í Hafnarfirði. Eignin er 
laus til afhendingar strax. Verð 38,9 millj.

Hólaberg 6 - 111 Rvk
Snyrtilegt og vel staðsett endaraðhús á 2
hæðum með timburverönd og sér garði. 
3-4 svefnh. Snyrtil. eldhús, þvottahús inn af 
forstofu. Verð: 29,9 millj.

Frjóakur - 210 Gbæ
Á vinsælum stað í Akrahverfnu í Garðabæ:
Glæsilegt 270,4 fm. einbýlishús á einni hæð, 
þar af 39 fm. bílskúr. Gott skipulag og vand-
aðar innréttingar. Góð staðsetning.
Verð 95,6 millj.

Hamrabyggð - 220 Hfj
193,7 fm 5 herb. einbýli þar af 35 fm bílskúr. 
Snyrtileg eign í nálægð við golfvöll. Timbur-rr
verönd með heitum potti. Áhvílandi hagstæð
lán til yfirtöku. Verð 47,9 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. Verð 55,9 millj.

Kjartansgata - 105 RvkK
Snyrtilega og góða 115,5 fm hæð við
Kjartansgötu í Reykjavík. Um er að ræða 4ra 
herb. íbúð með tveim svefnh. og tvöfaldri
stofu. Búið að endurnýja skolp, raflagnir, dren 
ofl. Verð 33.9 millj.

Flókagata - 105 Rvk
Snyrtileg eign sem skiptist í tvo íbúðarhluta. 
Annars vegar studio íbúð og hins vegar 
rúmgóða 2ja herb. íbúð. Eldhús og baðh.
nýlegt. Góð staðsetning. Verð: 29 millj.

Faxaskjól - 107 Rvk
87,0 fm 3ja herbergja íbúð ásamt 22,3 fm 
bílskúr við Faxaskjól í Vesturbænum. Íbúðin 
skiptist í forstofugang, Tvö svefnherbergi, 
stofu, eldhús og baðherbergi. Sérgeymsla í 
sameign ásamt sameiginlegu þvottahúsi. Bíl-
skúr er samliggjandi húsi. Verð 27,5 millj.

Móhella 4A - 221 Hfj.
Bílskúr í afgirtu hverfi við Móhellu í Hafnar-rr
firði. Bílskúrinn er skráður 26 fm samkvæmt 
FMR. Húsið eru byggt úr Yl-einingum og allir 
skúrar formaðir úr því efni. Bílskúrinn er með 
rafmagni og heitt og kalt vatn komið í hús. 
Laus til afhendingar. Verð: 2,9 millj.

Álfheimar - 104 Rvk
Glæsilegt 275,1 fm verslunarhúsnæði á fyrstu 
hæð í verslunarmiðstöðinni Glæsibæ.  Gott
auglýsingargildi frá Suðurlandsbraut og mikill 
fjöldi bílastæða. Verð 65 millj.

Skúlagata 10 - 101 Rvk
149,7 fm atvinnuhúsnæði á jarðhæð við
Skúlagötu. Bílastæði í bílakjallara fylgir. 
Verð: 24,9 millj.

Stefán Jóhann Ólafsson
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

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.isS

OPIÐ HÚS

Þrið
judag

OPIÐ HÚS



Glæsileg 5 herbergja, 176 fm íbúð á jarðhæð

Sérinngangur

Nýlegt hús

30 fm sérverönd

Stóragerði

108 Reykjavík

Verð: 53,5 millj.

Ágætt 208,6 fm raðhús með bílskúr

3 svefnherbergi, möguleiki á fleirum

Mikið til upprunalegar innréttingar

Húsið þarfnast einhverra endurbóta

Tungubakki

109 Reykjavík

Verð: 38,9 millj.

Mjög gott og vel viðhaldið einbýlishús með bílskúr

Tvær samþykktar íbúðir

Gróinn garður með heitum potti

Býður upp á mikla möguleika

Langholtsvegur

104 Reykjavík 

Verð: 44,5 millj.

Heil húseign

48,7 fm íbúð í kjallara og 101,1 fm á miðhæð og risi

Nýtt sem 3 íbúðir og allar í útleigu

Mikið endurnýjað 

Klapparstígur

101 Reykjavík

Verð: 49,9 millj.

Stórglæsilegt rúmlega 300 fm einbýli við Elliðavatn

5.000 fm lóð, sveit í borg

Innanhússarkitektúr

Vandaðar innréttingar og tæki

Góðir pallar, góð bílastæði

Vatnsendablettur

203 Kópavogur

Verð: 125 millj.

203 fm raðhús á einni hæð

Mikið endurnýjað

Glæsilegur garður

4 - 5 svefnherbergi

Vel viðhaldið

Móaflöt

210 Garðabær

Verð: 57,0 millj.

270 fm einbýli með aukaíbúð á sjávarlóð

Eign í sérflokki

Glæsileg hönnun

Stórbrotið útsýni

2ja herbergja aukaíbúð

Búagrund

116 Reykjavík

Verð: 95,0 millj.

200 fm einbýli 

5 svefnherbergi

Falleg lóð og upphitað plan

Hús sem hefur fengið gott viðhald

Bollagarðar

170 Seltjarnarnes

Verð: 59,0 millj.

Til sölu eða leigu fullbúnar, nýjar raðhúsaíbúðir

Íbúðirnar eru 3ja og 4ra herbergja vel innréttaðar 

Stærðir 97-120 fm. Innréttingar og gólfefni eru vönduð

Eignir á einni hæð, sér inngangur og stæði í bílageymslu

Hlutdeild í sameiginlegri fundaraðstöðu og borðsal

Laust til afhendingar strax

Verð frá 20.500.000,- 24.000.000,-
Leiguverð er 135-145 þús per mánuð.

810 Hveragerði

SMYRLAHEIÐI 
Sala og leiga

1/4

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar Kíktu við á www.miklaborg.is  

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali 
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



Falleg 105 fm, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð  

Stór afgirtur sólpallur

Stutt í alla þjónustu

Gullengi
112 Reykjavík

Verð: 26,9 millj.

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð

Gott skipulag, vinsæl staðsetning

Stór stofa og gott sjónvarpshol

Húsið er nýlega málað

Lækjasmári
201 Kópavogur

29,3 millj.Verð:

Nánari upplýsingar veitir

Halldór í síma 897 4210

Glæsileg 147 fm íbúð

Efsta hæð 

Stæði í bílageymslu 

Góð staðsetning

Sóltún - efsta hæð 
105 Reykjavík

TILBOÐ

Glæsileg 4ra herbergja, 163,3 fm

2. hæð 

Gott skipulag

Stæði í bílageymslu

Sjávarútsýni

Vatnsstígur
101 Reykjavík

Verð: 58,5 millj.

Glæsileg efri sérhæð

Tvíbýlishús

Bílskúr og sér stæði

Innst í götu

Kólguvað
170 Seltjarnarnes

39,5 millj.Verð:

101 Reykjavík

3 íbúðir við Vatnsstíg

125-130 fm 4ra herbergja

Vandaðar innréttingar og gólfefni

Frábær staðsetning

LAUSAR VIÐ KAUPSAMNING

45,0 millj.

Vatnsstígur

Verð frá:

107 Reykjavík
Frábær staðsetning

Vandaðar innréttingar

4 svefnherbergi

Frostaskjól
Stórglæsilegt 344 fm einbýli

3ja herb. aukaíbúð með sérinngangi 107 millj.Verð:  31,9 millj.Verð:

133 fm, 4ra herbergja m/bílskúr

Stórkostlegt útsýni

Svalir í norður og verönd í suður

27,3 millj. hagstætt lán áhvílandi

Dofraborgir
112 Reykjavík

 24,9 millj.Verð:

Falleg 3ja herbergja á 2. hæð

Stórar suðvestur svalir

Lyftuhús

Stæði í bílageymslu

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

 32,9 millj.Verð:

Hæð samtals að stærð 128,8 fm

Bílskúr 19,8 fm

Mikið endurnýjuð

Frábær staðsetning

Rauðagerði
108 Reykjavík

201 Kópavogur
Tvöfaldur góður bílskúr

4 svefnherb, alls um 250 fm

Álfhólsvegur
Fallegt tvílyft einbýlishús

Gott viðhald, frábært útsýni 47,5 millj.Verð:

Lækkað verð – frábær kaup

Yrsufell 111 Reykjavík

Mjög góðar 2ja og 3ja herbergja íbúðir
Lausar við kaupsamning 
Hús í mjög góðu standi
Klætt með nýju járni á þaki

Vel hirtur garður og sameign
Góð bílastæði. Stutt í alla þjónustu
Verð 2ja herb:  12,5 millj 
Verð 3ja herb:  15,9 millj

Fallegt 208,7 fm einbýli

Bílskúr 29,2 fm

Mikið endurnýjað

Aukaíbúð í kjallara

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð: 47,0 millj.

170 Seltjarnarnes
Selbraut
227 fm, tveggja hæða raðhús

Tvöfaldur skúr 56,5 millj.

5 svefnherbergi, þar af 4 mjög rúmgóð

Stórar svalir

Gott skipulag VerðVerð

2ja herbergja íbúð í kjallara

Góð fyrstu kaup í barnvænu hverfi

Lítið niðurgrafin

Ágæt gólfefni og innréttingar

Dalsel
109 Reykjavík

Verð: 11,5 millj.
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3ja herbergja auk skúrs, alls 111 fm

Frábær staðsetning

Tvennar rúmgóðar svalir

Rúmgóð stofa

Suðurmýri
170 Seltjarnarnes

Verð: 36,0 millj.

170 fm efri sérhæð með bílskúr

3 - 4 svefnherbergi

Nýlegt eldhús og bað

Tvennar svalir

Glæsilegt útsýni

Miðbraut
170 Seltjarnarnes

Verð: 47,9 millj.

Falleg 4ra herbergja

Stærð 107 fm

Glæsilegt útsýni

Þrennar svalir

Mikið endurnýjuð

Nönnugata
101 Reykjavík

38,9 millj.Verð:

29,2 millj.Verð:

Fallegt og vel skipulagt parhús

Eignin er alls 160 fm með bílskúr

Rúmgóð stofa, borðstofa og eldhús

Þrjú góð svefnherbergi + fataherbergi

Baðherbergi og gestasnyrting

Vel innréttuð eign

Kálfhólar Selfossi
800 Selfoss

 25,9 millj.Verð:

83 fm 3ja herbergja auk stæðis

Tvö góð svefnherbergi

Gott skipulag

Stutt í skóla / leikskóla

Lítið fjölbýli

Rekagrandi
107 Reykjavík

Glæsileg 3ja herbergja

Stærð 89,6 fm,

Mjög vönduð eign

Stæði í bílageymslu

Básbryggja
110 Reykjavík

Verð: 26,8 millj.

Góð 3ja-4ra herbergja, samtals 95,6 fm

Skemmtilegt fyrirkomulag

Sér inngangur

Fallegt útsýni

Frostafold
112 Reykjavík

Verð: 23,9 millj., j7,2 millj.Verð frá:

Áhugavert kauptækifæri 
Fjórar íbúðir, fjögur fastanúmer
Í dag eru 3 útleigueiningar 
Möguleiki á sér inng. í hverja íbúð
Selst  saman eða í sitthvoru lagi
Alls tæplega 300 fm

Eyrargata, Eyrarbakka
820 Eyrarbakki

4ra herbergja íbúð á góðu verði

86,7 fm á neðstu hæð

Nýlegt bað, nýtt parket

Gott skipulag

Ásbraut
200 Kópavogur

Verð: 18,5 millj.

Laus strax

22,9 millj.Verð:

Rúmgóð og björt

3ja herbergja 93 fm 

Stæði í lokaðri bílageymslu

Vandaðar innréttingar

Berjarimi
112 Reykjavík

Góð 95,6 fm, 3 - 4ra herbergja

Skemmtilegt fyrirkomulag

Sér inngangur

Fallegt útsýni

Frostafold
112 Reykjavík

23,9 millj.Verð:

Falleg 5 - 6 herbergja sérhæð

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

Gróinn garður

Vinsæl staðsetning

Góð áhvílandi lán

Glaðheimar
104 Reykjavík

Verð: 39,9 millj.

110 Reykjavík

YFIRTAKA LÁNA + SÖLUÞÓKNUN

Falleg 4ra herbergja íbúð á jarðhæð 

Afgirtur sólpallur, sérinngangur

Stæði í lokaðri bílageymslu 34,5 millj.

Reiðvað 1
OPIÐ HÚS

Mánudag 12. nóv. 17:30 - 18:00

Verð:

109 Reykjavík

Talsvert endurnýjað parhús

Rólegt og barnvænt umhverfi

3-4 svefnherbergi, gott skipulag

Eigninni fylgir bílskúr 37,9 millj.

Kögursel 36
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 13. nóv. 17:00 - 17:30

Nánari upplýsingar veitir

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

Laust strax

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080

Verð:

221 Hafnarfjörður

Falleg 92,5 fm, 3ja herbergja

Suðursvalir 

Stutt í skóla og leikskóla

22,9 millj.

Drekavellir 24B
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 13. nóv. 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080 Verð:

Björt 85 fm íbúð á 1. hæð

3ja herbergja 

Svalir í suð-austur

Frábær staðsetning 25,9 millj.

Fornhagi 15
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 13. nóv. 17:00 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Verð:

107 Reykjavík
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Góð 105,4 fm, 3ja herbergja endaíbúð

Á fystu hæð

Með góðri hellurlagðri og afgirtri verönd

Í litlu fjölbýli

Breiðavík 
112 Reykjavík

Verð: 24,9 millj.

Snyrtilegt 390 fermetra iðnaðarhúsnæði 

Mikil lofthæð 

Stórar innkeyrsluhurðir

Góð starfsmannaaðstaða

Ármúli
108 Reykjavík

Verð: 55,0 millj.

Glæsileg íbúð 88,1 fm að stærð

Sérinngangur

Suðursvalir

Stæði í bílageymslu

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð: 23,9 millj.

 18,9 millj.Verð:

Verslunar og þjónusturými á Miklubraut við Lön-

guhlíð

Gott auglýsingagildi og miklir möguleikar

109,6 fm húsnæði sem skiptist í 57,3 fm alrými á 

jarðhæð og 52,3 fm í kjallara.

Miklabraut
105 Reykjavík

 17,7 millj.Verð:

Snyrtilegt 160,8 fm Iðnaðarbil og skrifstofur á 

efri hæð

Neðri hæð er 124,9 fm

Efri hæð er 35,9 fm

Völuteigur 
270 Mosfellsbær

TIL LEIGU

Mjög gott skrifstofuhúsnæði 251 fm 

9 skrifstofur, fundarherbergi 

Móttaka,  biðstofa og eldhús

Hagstætt leiguverð

Síðumúli 
108 Reykjavík

89,0 millj.Verð:

Til sölu glæsilegur 872 fm veislusalur 

Frábær staðsetning í miðbænum

Góð aðkoma

Hallveigarstígur
101 Reykjavík

386 millj.Verð:

Gott ca. 3.400 fm verslunar og iðnaðarhúsnæði 

Húsnæðið er laust nú þegar

Margar innkeyrsluhurðir, lofthæð er ca. 9 metrar

Fiskislóð 
101 Reykjavík

 34,5 millj.Verð:

Til leigu 696,3 fm og 335 fm skrifstofuhúsnæði  
Fjöldi skrifstofa, fundarherbergja o.fl.  
150 fm opið vinnurými eða samkomusalur
Mötuneyti í húsinu , búningsklefar og sturtur í 
sameign
Næg bílastæði

Krókháls
110 Reykjavík

Sumarhúsaland í Múraralandi
Teikningar að rúmlega 100 fm húsi auk 25 fm
gestahúss
Búið að leggja veg að bústað
Púði kominn
Nálægt golfvellinum

Öndverðarnes
801 Selfoss 

Verð: 4,9 millj.

Til sölu á besta stað í miðbænum

292,5 fm á þremur hæðum

Hentar undir undir ýmsan rekstur

Austurstræti
101 Reykjavík

TILBOÐ

TIL LEIGU

Til  leigu glæsilegt ca. 2.800 fm skrifstofuhús 

á 5 hæðum, allur austurhluti hússins

Auk þess eru til leigu allt að 800 fm til viðbótar

í vesturhúsi. Í kjallara er mötuneyti og aðstaða

til líkamsræktar

Bæjarháls
110 Reykjavík

Laus strax

Glæsilegt 277 fm einbýli

Miklar stofur og 4 stór svefnherbergi

Góður suðurpallur og heitur pottur

Mikið endurnýjað

BirkigrundBirkigrund 200 Kópavogur200 Kópavogur

Glæsilegt 277 fm einbýliGlæsilegt 277 fm einbýliGlæsilegt 277 fm einbýli

Miklar stofur og 4 stór svefnherbergiMiklar stofur og 4 stór svefnherbergiMiklar stofur og 4 stór svefnherbergi

Góður suðurpallur og heitur potturGóður suðurpallur og heitur potturGóður suðurpallur og heitur pottur

Mikið endurnýjaðMikið endurnýjaðMikið endurnýjað Verð:Verð: 69,5 millj.69,5 millj.

Árgil
Gott tækifæri í ferðaþjónustu 
Lögbýli sem gæti nýst sem gistiheimili
227,7 fm einbýlishús við Árgil Geysi í Haukadal 
15.000 fm leigulóð.
10 herbergi, þrjú með sér baðherbergi, eldhús, 
þvottahús, borðstofa, tvö baðherbergi
Gott áhvílandi lán Verð:

TILBOÐ

105 Reykjavík

Til sölu á þessum frábæra stað 604 fm atvinnuhúsnæði

Gert ráð fyrir að húsið verði rifið og nýtt 4ra hæða hús byggt

Á jarðhæð verður atvinnustustarfssemi og íbúðir á 2. - 4. hæð

Bílakjallari verður undir húsinu. Heildar byggingarmagn um 1.800 fm

Guðrúnartún 4 (áður Sætún)

Byggingarréttur

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: 697  9300

45,0 millj.

801 Selfoss
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Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu!  - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 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

Reyrengi - vandað einbýli á fráb. stað.

Í einkasölu virðulegt og fallegt, 255 fm einbýlishús með 
innbyggðum 45,5 fm bílskúr á góðum, barnvænum stað 
í lokuðum botnlanga. Flottar stofur. Rúmgott eldhús. 
Hægt að hafa 6 svefnherbergi með smá breytingu. Flísar 
og parket á gólfum. Stutt í alla þjónstu og skóla. Undir 
bílskúrnum er 45,5 fm gott rými með loftræstingu, góðri 
lofthæð og niðurgengt úr bílskúr, þetta er fínt hús fyrir 
stóra fjölskyldu, frábær aðstaða fyrir bílaáhugamenn. 
Verð 59,5 millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Kambasel - Endaraðhús.

Vorum að fá mjög gott mikið endurnýjað 180,3 fm. 
endaraðhús, möguleiki á 5 svefnherbergjum. Stórar 
flísalagðar svalir. Arinn í stofu. Mjög góð staðsettning á 
húsi innst í götu. V. 42,5m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 

Tunguvegur 88 - við sýnum þér eignina 
þegar að þér hentar.

Til sýnis og sölu 130 fm raðhús á frábærum stað í 
Smáíbúðahverfinu. 5 svefnherb. Laust strax. Skuldlaus 
eign á eftirsóttum stað. Uppl. veita Heiðar í 693-3356 
eða Bárður i 896-5221. Hringdu, erum alltaf við símann. 
Verð 28.3 millj.

Logafold - vandað 210 fm einbýli

Valhöll kynnir í einkasölu fallegt og vel skipulagt 210 
fm einbýlishús á fráb. stað í grónu hverfi. 4 svefnherb. 
Góðar stofur, nýleg sólstofa, heitur pottur. Ný innréttað 
glæsilegt þvottahús. Búr innaf eldhúsi. Ný tæki í eldhúsi 
og margt fleira. Gróinn garður. Gott hús á barnvænum 
stað. Verð 55.0 millj. Uppl. veitir Bárður sölustjóri í 
896-5221

Háalind - parhús á einni hæð.

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

Hléskógar Einbýlishús - Vel viðhaldið.

300 fm einbýli á tveimur hæðum 6 svefnherbergi. Stór 
tvískipt stofa ásamt sólstofu. Auðveldlega mætti útbúa 
aukaíbúð á jarðhæð. Bílskúr er tæplega 40 fm að stærð. 
Stór garður. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Grafarholt - Stórglæsilegt sérbýli á útsýnisstað. 

Nýlegt glæsil. 205 fm n.k. endaraðhús á frábærum 
útsýnisstað við Grænlandsleið. Glæsilegar sérsmíðaðar 
innréttingar, 2 stór svefnherbergi, 2 baðherbergi, Stór 
stofa, mikil, lofthæð, gólfhiti, glæsilegt eldhús, stór 
verönd, 30 fm svalir m.yfirbyggingarrétti. útsýni: Esjan, 
Borgin, Snæf.nes og fl. EIGN Í SÉRFLOKKI. Tilvalið fyrir 
fólk að minnka við sig og gerir topp kröfur um búnað 
og glæsileika. Ásett verð: 52,8 m. Uppl. veitir Ingólfur 
Gissurarson lg.fs. 896-5222.

Einbýlishús með aukaíbúð og stórum bílskúr.

Höfum tekið í sölu 254,8 fm Einbýlishús við Skriðusel 
í Seljahverfi, þar af er 46 fm tvöfaldur bílskúr og 50 fm 
tvegja herb. íbúð með sérinngangi. Hús skiptist í góðar 
stofur, eldhús með rúmgóðum borðkrók, svefnher-
bergisálmu með fjórum svefnherbergjum og tveimur 
svefnherbergjum niðri. Aukaíbúð er 2ja herb. Verð:54,9 
milj. Allar frekari uppl. um eignina veitir Heiðar í 
s:693-3356

Einbýlishús á einni hæð í Norðurbæ Hafnar-
fjarðar

Gott og töluvert endurnýjað 178,3 fm einbýlishús 
með 4-5 svefnherbergjum við Miðvang í Hafnarfirði. 
Skemmtilegt og þægilegt einbýlishús á einni hæð í 
Norðurbæ Hafnarfjarðar. Rúmgóður 41 fm bílskúr. Verð 
45,9 milj. Allar 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.

Sérhæðir

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 borðkrók. V. 
36,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Falleg 191,4 fm sérhæð með bílskúr í 
Barmahlíð

Höfum tekið í sölu fallega 191,4 fm sérhæð sem 
skiptist í 4- herb. rúmgóðar stofur, tvö baðherbergi og 
frístandandi bílskúr. Efri hæðin er öll nýlega tekin í gegn 
og eignin er í mjög góðu ástandi. Verð 48,5 milj. Uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

4ra herb.

4ra herb. í góðu húsi við Kelduland í Foss-
vogi

Höfum tekið í sölu 4ra herb. 86,3 fm, skemmtilega 
skipulagða íbúð í mjög góðu húsi við Kelduland í 
Fossvogi. Vel með farin íbúð í eldri íbúa stíl á þessum 
frábæra stað í Fossvogi. Hús mikið endurnýjað og lítur 
sérlega vel út. Næg bílastæði. Íbúðin er laus við kaup-
samning. Verð 24,4 milj, uppl. veitir Heiðar í s:693-3356 
eða á heidar@valholl.is.

Falleg 144,1fm íbúð með 4-svefnherb. við 
Skógarás

Höfum tekið í sölu góða og vel með farna 144,1 fm 
íbúð á tveimur hæðum við Skógarás í Árbæ. Neðri hæð 
skiptist í stofu, borðstofu, eldhús, þvottarhús, baðher-
bergi og tvö herb. Efri hæð skiptist í sjónvarpsrými, 
tvö rúmgóð herb. og gestasnyrtingu. Hús í góðu standi 
og snyrtilegt umhverfi. Verð 31,9 milj. Allar uppl. veitir 
Heiðar Friðjónsson í s:693-3356

3ja herb.

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

Strandasel - Allt nýstansett.

Vorum að fá glæsilega 93 fm. endaíbúð á 3 hæð sem 
er efsta hæð í góðri blokk. Íbúð er öll nýlega stansett á 
mjög vandaðan hátt. Parket og flísar á gólfum. V. 20,5m.
Laus strax. Nánari uppl. Ellert 893-4477

2ja herb.

Boðagrandi - Útsýni yfir sjóinn - laus

Glæsileg 2ja herbergja á annari hæð. Gott svefnherb., 
flísalagt baðherb. Góð stofa. Stórar suð-vestur svalir. 
Glæsilegt útsýni yfir Faxaflóann. Getur losnað fljótl. V 
18.9 millj. Skuldlaus. Uppl. Bárður s: 896-5221.

Reynimelur - Sérinngangur

Falleg 60 fm íbúð í kjallara með sérinngangi.  Svefnher-
bergi er mjög rúmgott, þar er fataherbergi. Baðherbergi 
m. sturtu.   Sérgeymsla fylgir íbúðinni. V. 19,5 millj. Uppl. 
Jón Rafn S: 695-5520

Atvinnuhúsnæði.

Síðumúli. 

Gott mjög vel staðsett ca 350 fm atvinnuhúsnæði 
á 1 hæð, tveir inngangar, gott fm. verð. Mjög gott 
auglýsingargildi. V. 43,5m. Nánari uppl. veitir Ellert 
893-4477

Dugguvogur - frábær fjárfesting. 

Mjög gott 605 fm atvinnu og iðnaðarhúsnæði á góðum 
áberandi stað með mikið auglýsingagildi. Mikið endur-
nýjuð eign í toppstandi utan sem innan. Húsnæðið er 
í öruggri leigu (1.leigutaki) til 10 ára. Gott óverðtryggt 
áhvilandi lán 56 m. Verð 85 millj. Allar nánari uppl. veitir 
Ingólfur Gissurarson lg.fs. S:896-5222

Falleg sérhæð með bílskúr við Hjallaveg 11

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG 12. NÓV. FRÁ KL 17:30 TIL 18:00 AÐ HJALLAVEGI 11  
Í REYKJAVÍK.
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. 

Gnoðarvogur - Sérinngangur

Falleg og vel skipulögð 108 fm jarðhæð með sérinngangi í fjórbýli hannað af Kjartani Sveinssyni arkitekt. 
Tvö svefnherbergi, tvískipt stofa. Fallegt eikarparket á gólfum. Eldhús með uppgerðri innréttingu, bað-
herbergi m. baðkari og sturtu. Sérgeymsla innan íbúðar. Suður svalir. V. 28,5 millj. Uppl Jón Rafn S: 
695-5520

OPIÐ HÚS

VANTAR - VANTAR  
VANTAR

• Vantar 3-4 herb. íbúð 
í Sjálands, Ása eða 
Akrahverfi Garðabæjar, 
uppl. veitir Bárður  
í s: 896-5221

•  Vantar 3-4 herb. 
í Grafarvogi / 
Grafarholti, uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356

•   Vantar atvinnu húsnæði 
í Súðarvogi eða 
Dugguvogi þar sem 
hægt er að hafa hluta 
sem íbúð. uppl. veitir 
Ellert í s:893-4477

•  Vantar litlar íbúðir 
miðsvæðis fyrir 
fjársterka aðila, uppl. 
veitir Ellert  
í s:893-4477

•  Bráðvantar 3ja og 4ra 
herb. íbúðir í Fossvogi, 
uppl. veitir Heiðar  
í s:693-3356
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Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteignasali

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi 86 í Fossvogsdal. Húsin eru 4ra til 6 hæða.  
104,7 fm.  Vandaðar íslenskar innréttingar.  Hiti í gólfum.  Bjartar og rúmgóðar 
íbúðir með stórum gluggum.  Glæsileg hönnun að innan sem utan.  Stæði í 
bílageymslu fylgir öllum íbúðum. Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og 
Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, 
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is 

LUNDUR 86 – Fossvogsdalur 

 
 REYÐARKVÍSL

110 Rvk.  Raðhús.  4 svefnherbergi. 
Stór bílskúr.  Gott fjölskylduhús.

 
 TJARNARSTÍGUR

 170 Seltjarnarnes.  190 fm parhús. 
Nýlegt þak.  Uppgert að hluta.  

Skjólgóður garður.  Verð 55 millj.

 
HEIÐARGERÐI

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

52 millj. 

 
BAKKASTAÐIR

112 Rvk.  3ja til 4ra. herb.  Sérinn-
gangur. Timburverönd.  Bílskúr.  Verð 

39 millj.

 
 HRAUNBÆR 44, 3. hæð

110 Rvk.  2ja til 3ja herb. Laus við 
samning. Aukaherbergi á 1. hæð með 

útleigumöguleika Verð 14,9 millj.

 
SANDAVAÐ

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

Lyftuhús.  Verð 28,9 millj.

 
 MIKLABRAUT

 105 Rvk.  140,9 fm. 4ra herb.  Verð 
30,5 millj.

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Tryggvi Kornelíusson
Sölumaður

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

STARENGI
112 Rvk.  Sérinngangur.  
Afgirtur sérgarður.  4ra 

herb.  Endaíbúð.  Bílskúr. 
Verð 29,7 millj.

EFSTASUND
104 Rvk.  Rishæð.  3ja 
herb.  Sérinngangur.  

Fallegt hús.  Falleg og vel 
skipulögð eign.  
Verð 22,1 millj. 

 ÁRSKÓGAR
 8. hæð.  Fallegt útsýni.  75 
fm.  Fyrir 60 ára og eldri.  
Góð aðstaða fyrir eldri 

borgara. 
Verð 24,9 millj.

KRÓKAVAÐ
 Norðlingaholt.  4ra 

herb. 127,5 fm. Sérhæð.  
Glæsilegar innréttingar og 

gólfefni.  Sérinngangur. 
Timburverönd.   

Verð 34,9 millj.

ÓSKUM EFTIR  
ÖLLUM GERÐUM  
EIGNA TIL SÖLU. 

MIKIL SALA
ERUM MEÐ KAUPENDUR 
AF  3JA HERB. ÍBÚÐUM Í 
HVERFUM 105 OG 107 

EIN ÍBÚÐ EFTIR  

Í ÞESSUM ÁFANGA 

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.

Miðhraun - Gbæ.
Nýkomið glæsilegt vandað 421,5 fm. atvinnuhús-
næði á besta stað í Garðabæ. Húsið klætt að utan, 
innkeyrsludyr. Góð lofthæð. Vinnslusalur. Skrif-
stofur ofl. Tilvalin eign fyrir heildsölu ofl. Eigandi : 
Lánastofnun. Verð 45 millj. 

Bæjarhraun - Hf.
Nýkomið sérlega gott, vandað atvinnuhúsnæði/ versl-
unar og skrifstofuhúsnæði á besta stað í Hafnarfirði. 
Mikið auglýsingargildi. Húsið stendur á sérlóð. Húsið 
er 2615,2 fm. Vörumerking er með starfsemi í húsinu, 
áður Góu/Lindu húsið. Fullbúin eign. Verðtilboð

Drangahraun - Hf. 
Nýkomið í einkasölu gott 120 fm. atvinnuhús-
næði á þessum rótgróna stað. Innkeyrsludyr. Góð 
lofthæð. Verð 15,9 millj.

Móhella - Hf.  - Bílskúr.
Nýkomin góð, nýleg 27 fm. bil á þessum vinsæla 
stað. Innkeyrsludyr. Læst/ vaktað  geymslusvæði. 
Verð frá 2,9 millj. 

Kaplahraun - Hf. 
Nýkomið í einkasölu gott atvinnuhúsnæði 266 fm. 
auk 70 fm. milliloft. Góð lofthæð. Innkeyrsludyr. 
Frábær staðsetning í grónu hverfi. Húsið er í leigu 
(2. ár - Bakarí)  Hagstætt verð 29. millj.

Gjáhella - Atvh. - Hagstætt verð.
Nýkomin nokkur bil í þessu vandaða atvinnuhús-
næði. Um er að ræða 120 fm. grunnflötur auk 120 
fm. steypt milliloft, samtals 240 fm. Mikil lofthæð 
og innkeyrsludyr.  malbikuð lóð. Verð 14,9 millj.

Skútahraun - Hfj. - Hagstætt verð - 
Góð staðsetning.
Nýkomið sérlega gott 642 fm. atvinnuhúsnæði með 
mikilli lofthæð og háum innkeyrsludyrum. Rúmgóð 
lóð. Frábær staðsetning í rótgrónu hverfi. Laust 
strax. Verð 54,9 millj.

Grandartröð – Hf. 
Mjög gott iðnaðarhúsnæði við Grandatröð 5 í Hafnarfirði. Um 
er ræða miðjubil 116,4 fm.  gólfflöt auk millilofts ca. 50 fm sem 
er ekki inn í fm tölu. Húsnæðið skiptist í alrými og wc. Stór inn-
keyrsluhurð með hurðaropnara ásamt gönguhurð. Góð lóð fyrir 
framan eign. Frábær staðsetning. Verð 15,7 millj. Laust strax.

Atvinnuhúsnæði



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

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.
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Furuhlíð - Hf. - Raðhús
Nýkomin í einksölu pallabyggt raðhús með 
innbyggðum bílskúr. Glæsilegt eldhús, 2 rúmgóð 
svefnherbergi, rúmgóðar stofur. Svalir. Glæsilegur 
garður.  2 sólpallar. Hiti í plani og götu. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni. Fullbúin eign í algjörum 
sérflokki. Teikning Vífill Magnússon.

Glitvangur - Einbýli - Hf. 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt einbýli á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr og garðhúsi samtals 245 
fm. Húsið er hannað af Kjartani Sveinssyni, en að 
innan eftir Öglu Mörtu innanhússarkitekt. Sérsmíð-
aðar innréttingar. Heitur pottur í garðhúsi. Parket og 
granít á gólfum. Verðlauna garður. Vönduð fullbúin 
eign í sérflokki. Góð staðsetning í norðurbæ Hfj. 
Verðtilboð.

Lækjarberg - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli 
með innbyggðum bílskúr samtals 374 fm. Glæsi-
legar stofur, arinn. 4-5 svefnherbergi ofl. Óvenju 
rúmgóðar suður svalir, auka íbúð ef vill. Mjög 
fallegur garður. Róleg og góð staðsetning í hinu 
vinsæla setbergslandi Hfj. Fullbúin eign í  í sérflokki. 
Myndir á netinu. Verð 75 millj. 

Brekkuás - -Einbýli - Hf.
Hraunhamar kynnir mjög gott fjölskylduvænt  325,9 
fm. einbýli á tveimur hæðum þar af er bílskúr 
40,5 fm vel staðsett í Áslandshverfinu. Frábær 
staðsetning og útsýni. Fallegar innréttingar.Frábær 
staðsetning. myndir á netinu. Verð 72,9 millj. 

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

Ljósaberg - Einbýli - Hf. 
Nýkomið í einkasölu sérlega gott 260 fm. einbýli 
með innbyggðum 60 fm. bílskúr. Vel innréttað hús 
á mjög góðum stað í lítilli botnlangagötu. 5. góð 
svefnherbergi. Glæsilegar stofur, arinstofa. Fallega 
ræktaður garður m/ afgirti verönd. Eignin getur 
losnað fljótlega. Verð 56,5 millj.

Hafravellir - Einbýli - Hf.
Glæsilegt 203,6 fm. einbýli á einni hæð ásamt 31,8 
fm. bílskúr samtals um 235,4 fm. 4. svefnherbergi. 
Eldhús með fallegri hvítlakkaðri innréttingu frá 
Bodesign og góðum tækjum.Gólfhiti er í húsinu, 
gólfefni eru amerísk hnota frá Parka og Ítalskar 
flísar frá Atlas Concorde. Lóð er hraunlóð frágengin 
að mestu. Verð 50.9 millj.

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

Hnoðravellir - Einbýli - Hf.
Smekklegt einbýlishús á einni hæð vel staðsett á 
rólegum stað í Vallarhverfinu í Hafnarfirði. Húsið 
er  219,4 fm og þar af er bílskúrinn 38,8 fm. 4 svefn-
herbergi, gott alrými, skipti skoðuð á minni eign. 
V. 46,9 millj. 

Krikjubrekka - Parhús - Álftanes.
Glæsilegt 164 fm. parhús á einni hæð með 
innbyggðum 26 fm. bílskúr. Þrjú svefnherbergi.  
Innangengt er úr forstofu í góðan bílskúr. Gólfhiti 
eru í húsinu og gólfefni eru flísar. Góð lofthæð er í 
húsinu ásamt því að það er arinstæði í stofu. Góður 
garður. Falleg eign á góðum barnvænum stað. 
Áhvílandi hagstætt lán. Verð 45.9 millj.

Bæjarbrekka - Parhús - Álftanes
Mjög gott vel staðsett 152,6 fm. parhús á einni 
hæð ásamt 27,3 fm. bílskúr samtals um 179,9 fm. 
vel staðsett við Bæjarbrekku 4 á Álftanesi. Eignin 
skiptist m.a í tvö góð barnaherbergi, hjónaher-
bergi, baðherbergi, þvottahús, bílskúr og sérstæða 
geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 
45 millj.

Fífuvellir - Raðhús - Hf. 
Fallegt raðhús á tveimur hæðum við Fífuvelli vel 
staðsett. íbúðarhlutinn er  183,3 fm auk bílskúrs 
sem er 27,3 fm samtals 210,6 fm. möguleiki á 5. 
svefnherb. Góð egin sem vert er að skoða. V.41,5 
millj. 

Arnarhraun - Einbýli - Hf. 
Fallegt pallabyggt einbýlishús á þessum eftirsótta 
stað við Arnarhraun í Hafnarfirði. Húsið er 199,7 fm 
með innbyggðum bílskúr sem er 33,2 fm. Húsið er 
sérlega vel staðsett með einum glæsilegasta garði í 
Hafnarfirði. Stór lóð um glæsileg 1200 fm hraunlóð. 
v. 45 millj.

Norðurvangur - Endaraðhús - Hf.
Mjög gott 145,6 fm. endaraðhús ásamt 31,5 fm. 
bílskúr vel staðsett við Norðurvang 12 í Hafnarfirði. 
Eignin hefur verið töluvert mikið endurnýjuð á 
mjög smekklegan hátt. Eignin skiptist í forstofu, hol, 
eldhús, stofu, borðstofu, setustofu, gang, herbergi, 
annað herbergi sem eru tvö á teikningu, baðher-
bergi, hjónaherbergi, þvottahús og bílskúr. Fallegar 
inréttingar og gólfefni. Verð 41,5 millj. 

Arnarhraun - Sérhæð - Hf. 
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög fallega efri 
hæð ásamt bílskúr samtals um 191,1 fermetrar vel 
staðsett á glæsilegum útsýnisstað við Arnarhraun 
41 í Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, stigapall, 
hol, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús, baðher-
bergi og tvö herbergi. Í risi eru tvö herbergi, alrými 
og geymslu. Glæsilegt útsýni, einstök staðsetning. 
Verð 38 millj

Eiðistorg - 3ja herb. - Seltjarnanes.
Hraunhamar kynnir fallega útsýnisíbúð á þessum 
eftirsótta stað á Seltjarnarnesinu, Íbúðin er á 
annarri hæð og 96,7 fm með geymslu. Tvö svefn-
herbergi. Falleg og björt stofa og þaðan er glæsilegt 
útsýni, svalir út frá stofunni. Gólfefni eru parket og 
flísar. Verð 27,9 millj.

Álfholt - 4ra herbergja - Hf. 
Hraunhamar kynnir fallega 101,8 fm 4ra herbergja 
íbúð á annari hæð í fallegu litlu fjölbýli. Mjög fallegt 
eldhús með nýlegri innréttingu, nýleg tæki. Fallegt 
eikar parket á gólfum. Frábært útsýni. Góð stað-
setning. Geymsla í kjallara. Sérlega falleg eign sem 
vert er að skoða. Verð 23,9 millj.

Daggarvellir -4ra herb. -  Hf. - Sérinn-
gangur
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg og vel innréttuð 
100 fm. 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð í góðu 
fjölbýli. Rúmgóð herb. Stór afgirt verönd í suð/
vestur garði. Þvottaherb. og geymsla innan íbúðar. 
Allt sér. Verð 24 millj. Hagstæð lán. 21,5 millj. 

Hörðukór 5 - Kóp - 3ja herbergja.
Falleg 109 fm útsýnisíbúð á 6. hæð, ásamt stæði í 
bílgeymslu.  2 svefnherb, rúmgóð stofa, borðstofa, 
fallegar innréttingar og tæki, Íbúðin er sérlega björt 
og rúmgóð. Vel staðsett og glæsilegt útsýni. v. 27,9 
millj. 

Hátún - 4ra herb. 105 Rvk.
Glæsileg 128,3 fm. 4ra herbergja íbúð á efstu hæð 
í góðu lyftuhúsi við Hátún 6b í Reykjavík. Eigninni 
fylgja tvö stæði í opini bílageymslu austanmegin 
við húsið. Geymsla ásamt hefðbundinni sameign. 
Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 39,5 millj.

Tinnuberg - 3ja herbergja - Hf.
Mjög góð 94,3 fm. 3ja herbergja íbúð með sér 
inngang á annarri hæð í litlu fjölbýli í Setbergs-
hverfi 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.

Dofraberg -  Hf – Penthouse.
Nýkomin sérlega falleg 121 fm. penthouse íbúð á 
tveimum hæðum á besta stað í setbergshverfinu 
í Hafnarfirði. Þrjú góð svefnherbergi, stofa og 
sjónvarpshol, tvö baðherbergi. Glæsilega hönnuð 
íbúð og vel innréttuð. Frábær staðsetning og útsýni. 
Verð 28,9 millj.

Klukkuberg - 2ja herb. - Hf.
Hraunhamar kynnir sérlega fallega, mikið endur-
nýjuð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð, m/ sér inn-
gangi og sér garði. (verönd) Vandaðar innréttingar. 
Nýlegar flísar á gólfum. Sér útigeymsla. Frábært 
útsýni og staðsetning í hinu vinsæla Setbergshverfi í 
Hafnarfirði. Verð 15,4 millj.

Norðurbakki 11-13 - 3ja herb.- Hf - 
Útsýnisíbúðir - Nokkrar eftir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir við sjávarsíðunna Hafnar-
firði. 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. Verð kr. 25. millj - 29,5 millj.

Brekkuás 9-11 Hafnarfirði - Nýjar íbúðir.
Glæsilegar útsýnisíbúðir með sér inngangi 3ja -4ra  í 
Áslandi í Hafnarfirði. 
* Íbúðirnar 93,6 - 121 fermetrar skilast fullbúnar 
með gólfefnum. * Innréttingar frá Parka. * Tæki 
frá Ormsson. * Hreinlætistæki frá Ísleifi Jónssyni. 
* Flísar frá Álfaborg * Frábær staðsetning og vand-
aður frágangur. Traustir verktakar. * Lyfta í húsinu 
ásamt stæði í bílageymslu með völdum íbúðum.

Hestajörðin  
Galtastaðir í Flóa.
Um er að ræða sérlega vel 
staðsetta og snyrtilega jörð með 
góðum húsakosti, 90 hektara land. 
Mjög fallegt tvílyft 205 fm. einbýli, 
stórt hesthús, hlaða/ reiðskemma 
ofl. Jörðin er örstutt frá Selfoss. 15 
km. Jörð sem býður uppá mikla 
mögurleika. Hagstæð lán. Verðtil-
boð. Allar nánari uppl. gefur Helgi 
Jón Harðarson sölustjóri s. 893-
2233 eða á skrifstofu s. 520-7500

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir

Fjölbýli
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VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .  Það köl lum v ið  sanngjarnt .

Bústaðahverfi. Garðsendi  
LAUST
Gott einbýli á þessum frábæra stað. 
Húsið er um 160 fm og er hæð. og 
kjallari ásamt geymslurisi.  Sér 2ja her-
bergja íbúð í kjallara. Fallegur og gróin 
suðurgarður. Laust við kaupsamning.  
V. 42,9 m. 6222

Hátröð- Kópavogur-Góð 
staðsetning
Fallegt og endurnýjað einbýli, hæð og ris ásamt 
sambyggðum bílskúr. Góð staðsetning í lokaðri 
götu, stutt í alla þjónustu.  Húsið hefur verið 
mikið endurnýjað, m.a. nýlegt þak og nýleg 
hellulögn með snjóbræðslukerfi fyrir framan 
bílskúr, garðurinn fallegur. V. 51,0 m. 6182

Hraunteigur - 2.hæð í fjórbýli
Björt, falleg og mikið endurnýjuð 138,4 
fm 5 herb. efri hæð í 4-býli. Tvennar 
svalir.Góðar stofur og 3 góð herbergi.
Húsið er steinað að utan með salla og 
því viðhaldslítið. Sérbílastæði og mög-
leiki á byggingu bílskúrs. Laus 1.apríl 
2013  V. 42,9 m. 6237

Hafnarfjörður- Nýjar íbúðir- 
Eskivellir
Fullbúnar 3ja og 4ra herbergja íbúðir. Stærðir frá  
87,4fm og allt að 116,6fm. Verð frá 20,9-26,1mlj 
Sérinngangur af svölum.Lyftuhús. Ahending 
febrúar-mai 2013  Íbúðunum er skilað full-
búnum með gólfefnum. Þvottahús innan íbúða. 
BYGGINGARAÐILAR;  ER HÚS EHF   3755

Valshólar - 4 svefnherbergi
5 herbergja falleg og rúmgóð 113fm 
endabúð á  miðhæð í litlu fjölbýli við 
Valshóla.  4 svefnherbergi..  Mjög 
snyrtileg sameign. V. 24,9 m. 6218 

Jöklafold -  Grafarvogur. 
4ra herbergja 114,90 fm endaíbúð á 1. 
hæð með tvennum svölum ásamt 20,6 
fm bílskúr eða samtals 135,5 fm.öll 
sameign snyrtileg og umhverfi ákaflega 
friðsælt.  V. 29,5 m. 6094 

Sörlaskjól - laus
Rúmgóð og snyrtileg 3ja herb. íbúð 
ca.91fm íbúð í lítið niðurgröfnum 
kjallara á þríbýlishúsi.  Íbúðn getur 
verið laus við kaupsamning. 
V. 25,9 m. 6227 

Nesvegur- Seltjarnarnes
Falleg og björt 3ja herb. íbúð á 2 hæð 
eldra húsi (byggt 1930). Tvö svefn-
herbergi, fallegt eldhús með nýlegum 
innréttingu og lítið baðherbergi með 
sturtu. Sérgeymsla á hæðinni Nýlegir 
gluggar og gler. Íbúðinni fylgir köld úti-
geymsla í skúr á baklóð. V. 21,5 m. 6177 

Garðastræti- 101
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja 
íbúð með sérinngangi á góðum 
stað í 101 Reykjavík, í göngufæri við 
Háskólann og miðbæinn.  Nýtt gler er 
í gluggum og skólp og dren var endur-
nýjað fyrir stuttu.  V. 20,7 m. 5982

Hrísmóar-Garðabæ-Lyftuhús
3ja herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 
Íbúðin er 80,8 fm + geymsla 2,6 fm 
samtals 83,4 fm. Íbúðin : forstofa, hol, 
tvö herbergi, baðherbergi, eldhús og 
rúmgóð stofa: Geymsla í kjallara og sér 
bílastæði. V. 24,3 m. 6000 

Kristnibraut - lyftuhús
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 fm 3ja 
herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 9 íbúða 
lyftublokk.Þvottahús innan íbúðar. 
Skipti á minna í Neðra Breiðholt eða 
Kópavogi möguleg,  V. 26,5 m. 5783

Vallarás-Selás
Mikið endurnýjuð og falleg 2ja herb. 
ca. 42fm íbúð á 5 hæð (næstefstu). 
Lyftuhús.   Geymsla á gangi við hlið 
íbúðarinnar. Stórar suðursvalir. Ágæt 
sameign, sérmerkt bílastæði. 
V. 12,9 m. 6063 

Skógarás - Jarðhæð
Glæsileg ca.76 fm mjög rúmgóð 2ja 
herbergja íbúð á jarðhæð í góðu 
fjölbýli. Útgengt á stóra afgirta verönd 
með suð-vesturútsýni.  V. 20,5 m. 5704 

AKUREYRI - Hjalteyrargata
Vel staðsett og talsvert endurnýjað 
ca.350fm atvinnuhúsn. á Akureyri, 
Ýmis skipti möguleg td. á eignum á 
Reykjavíkursvæðinu.Upplagt húsnæði 
fyrir aðila í ferðaþjónustu.  
V. 35,0 m. 6228

sími 483 5800

Fagraberg

Austurmörk 4, Hveragerði,  www.byrfasteign.is

Nýjar og glæsilegar 65- 119 
fm íbúðir fyrir eldri borgara við 
Hólaberg 84 í Breiðholti sem 
skilast frá 11. nóvember.  Húsið 
er á tveimur til þremur hæðum, 
samtals 49 íbúðir, auk bíla-
geymslu í kjallara.    Fjölbreytt 
þjónusta er í hverfinu en innan-
gengt er frá húsinu í Menning-
ar- og þjónustumiðstöðina við 
Gerðurberg og eins er sund-
laug, heilsugæslustöð, kirkja og 
bókasafn í næsta nágrenni.  

Nánari upplýsingar á  
www.fagraberg.is eða  
www.holaberg.is

Skipti: Hveragerði – Höfuðborgarsvæði
Fallegt einbýlishús í Hveragerði í skiptum fyrir ódýrari eða 
dýrari fasteign á Höfuðborgarsvæðinu.  Um er að ræða 
sérlega fallega eign í enda botnlanga, 5-6 herbergja, 143 
fm auk 49 fm bílskúrs.  Verð kr. 30,8millj

Völvufell – raðhús – bílskúr
Gott 118,4 fm raðhús á einni hæð ásamt 21,4 fm bískúr 
eða samtals 139,8 fm.  Eignin skiptist í forstofu, 3 svefn-
herb., flísalagt baðherbergi, borðstofu og rúmgóða 
parketlagða stofu með útgang út í garð, eldhús þar sem 
uppþvottavél og ísskápur fylgja og þar inn af er þvotta-
herb/geymsla.  Bílskúr stendur neðan við húsið.  Þak 
yfirfarið og skipt um járn nýlega.   V. 28,9 m

Laufskógar – Hveragerði
Fallegt 116fm einbýlishús með 43fm bílskúr,  samtals 
159fm.  Húsið skiptist í forstofu, gestasnyrtingu, 3 herbergi, 
baðherbergi, eldhús, búr, þvottahús og stofu. Eigninni 
hefur verið vel við haldið og er í góðu standi.  
Verð kr. 23.8millj. SKIPTI Á ÓDÝRARI EIGN Á HÖFUÐ-
BORGARSVÆÐINU MÖGULEG.

Vesturberg
Fallegt og vel skipulagt 127 fm raðhús á einni hæð ásamt 
tæplega 20 fm bílskúr. Fallegur suður garður. Eignin er laus 
fljótlega. Verð aðeins 29,9 millj. 

Pétur Kristinsson

Soffía  
Theodórsdóttir
Lögg. fasteignasali
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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.

HOFSTAÐIR - GARÐABÆ
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 18:00. Vorum að fá 
í sölu 2400 fm eignarlóð í miðbæ Garðabæjar. Á lóðinni stendur 174 
fm einbýlishús. Lóðin er staðsett á einum besta stað í Garðabænum 
eða beint á móti tónlistarhúsinu og við hliðina á Vídalínskirkju. 
Húsið sem byggt er árið 1923, auk þess sem byggt hefur verið við 
það, er á tveimur hæðum auk kjallara. Óskað er eftir tilboðum í 
eignina. Allar nánari upplýsingar gefur Sveinbjörn í síma 892-2916.

AUSTURSTRÖND 10 MEÐ STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Góð 122 fm 
4ra herbergja íbúð á 2.hæð (4.hæð) með stæði í bílageymslu. Þrjú 
svefnherbergi. Yfirbyggðar suður- og norðursvalir. Baðherbergi. 
Eldhús með fallegum innréttingum. Stór og björt stofa. Sérgeymsla. 
Sérstæði í bílageymslu. Þvottahús á hæðinni. Parket og flísar á 
gólfum. Verð 28,5 millj.

TUNGUVEGUR 88 - RAÐHÚS 
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Gott 130 fm 
raðhús sem er kjallari og tvær hæðir. Eldhús með eldri innréttingu. 
Stofa/borðstofa með útg. í suðurgarð, heitur pottur. Þrjú svefnher-
bergi. Flísalagt baðherbergi. Í kjallara eru tvö herbergi, þvottahús, 
geymsla, sturtuaðstaða og snyrting. Parket og flísar á gólfum. LAUS 
STRAX. Verð 28.3 millj.

MOSARIMI 14  - GLÆSILEG EIGN
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 - 18:00. Vorum að 
fá í einkasölu fallega og mikið endurnýjaða 95 fm 4ra herb. íbúð á 
jarðhæð með sérinngangi og sérsuðurverönd. Glæsilegt endurnýjað 
baðherbergi. Þrjú svefnherbergi og stór og björt stofa. Fallegar 
innréttingar. Parket og flísar á gólfum. Eignin getur losnað fljótlega. 
Verð 26,5 millj. 

HÓLABERG 6 - ENDARAÐHÚS
OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ KL. 17:00 - 17:30. Vorum að 
fá í sölu 128,2 fm endaraðhús á tveimur hæðum. Nýleg innrétting 
í eldhúsi. Rúmgóðar stofur þaðan sem útgengt er á verönd. Þrjú 
svefnherbergi. Hús í ágætu standi á rólegum stað í Breiðholti. Eignin 
er laus nú þegar. Ekkert áhvílandi. Verð 29,9 millj.

KLEIFARSEL - RAÐHÚS - SKIPTI MÖGULEG
Mjög fallegt og endurnýjað 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.

HLIÐSNES - MIKLIR MÖGULEIKAR
Vorum að fá í sölu 368 fm íbúðarhúsnæði auk 63 fm bílskúrs og 112 
fm húsnæðis (hesthús) sem er á um 2 hektara landi á Álftanesi. Í 
dag er húsnæðinu skipt í tvær samþykktar íbúðir. Lóðin sem er um 2 
hektarar gefur mikla möguleika. Skipti möguleg á minni eignum eða 
atvinnuhúsnæði. Verð 55 millj.   

SNORRABRAUT - FYRIR 55 ÁRA OG ELDRI
Vorum að fá í sölu fallega 89 fm 3ja herb. íbúð á 4. hæð í þessu 
eftirsótta húsi við Snorrabraut í Reykjavík. Tvö rúmgóð svefn-
herbergi og stór og björt stofa með suðursvölum. Góð sameign. 
Húsvörður í húsinu. Stutt í alla þjónustu.  Verð 27,5 millj. 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Vel staðsettur 89,8 fm sumar-
bústaður, byggður árið 2008 og 
er staðsettur í landi Fossatúns í 
Borgarfjarðarsveit rétt við Grímsá og 
Blundsvatn. Ægifagurt útsýni með 
Snæfellsjökul í vestri og Baulu í 
norðri. Eignarland 6.310 fm.  
V. 14,9 m.

Fauskás – Borgarfirði 

Vorum að fá í sölu fjögur góð 26,3 
m2 geymsluhúsnæði/bílskúra á 
afgirtu svæði við Móhellu 4A í 
Hafnarfirði. Rýmin eru upphituð, 
með vatni og rafmagni. Laust til 
afhendingar strax. V. 2,9 m.

Móhella 4A - 221 Hafnarfjörður 

Rúmgóð og falleg 92,5 m2, 3ja 
herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja 
hæða fjölbýlishúsi við Ljósalind 10 
í Kópavogi. Eignin skiptist í forstofu, 
tvö rúmgóð svefnherbergi, baðher-
bergi, þvottahús, stofu og eldhús. 
Íbúðinni fylgir 3,4 m2 sérgeymsla í 
sameign. Eignin er nýmáluð og laus 
til afhendingar strax. V. 25,9 m.

Ljósalind - 201 Kópavogur 

161,2 fm parhús á tveimur hæðum 
við Freyjubrunn 5 í Reykjavík. 
Íbúðarhlutinn er 137,7 fm og bíl-
skúr 23,5 fm.  Húsið afhendist í 
núverandi ástandi þ.e. u.þ.b fokhelt. 
V. 24,5 m.

Freyjubrunnur 5 - 113 Reykjavík 

130,5 m2 raðhús á tveimur 
hæðum auk kjallara við Tunguveg 
88 í Reykjavík. Eignin er laus til 
afhendingar strax. Húsið skiptist 
þannig: forstofa, stofa og eldhús á 
miðhæð. Á efri hæð eru þrjú her-
bergi og baðherbergi. Í kjallara eru 
tvö herbergi, þvottahús og snyrting. 
V. 28,3 m.

Tunguvegur 88 - 108 Reykjavík 

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Tvílyft 201,6 m2 raðhús með inn-
byggðum bílskúr við Bugðutanga 
36 í Mosfellsbæ. Á efri hæðinni 
eru forstofa, tvö svefnherbergi, stór 
stofa, eldhús, baðherbergi og búr. 
Í kjallara er sjónvarpshol, tvö her-
bergi, geymsla, þvottahús, snyrting 
og bílskúr. Áhvílandi lán ca. 34,5 m. 
V. 36,5 m.

Gott 160,8 m2 iðnaðarhúsnæði á 
einni hæð með millilofti, við Völu-
teig 5 í Mosfellsbæ. Eignin er laus til 
afhendingar strax.  Um er að ræða 
124,9 m2 iðnaðarhúsnæði með 35,9 
m2 millilofti, samtals 160,8 m2 í 
iðnaðarhúsalengju við Völuteig 1-5 í 
Mosfellsbæ. V. 17,7 m.

Fallegt 203,4 m2 einbýlishús með 
innbyggðum bílskúr á stórri lóð við 
Laxatungu 7 í Mosfellsbæ. Húsið 
er mjög smekklega hannað, mjög 

mikil lofthæð 
sem gerir 
húsið mjög 
glæsilegt. 
Garður er 
þökulagður og 
með miklum 
trjágróðri.  
V. 53,5 m.

Bugðutangi - 270 Mosfellsbær 

Völuteigur 5 - 270 Mosfellsbær

Laxatunga 7 - 270 Mosfellsbær 

Hlíðartún - 270 Mosfellsbær 
Falleg 104,1 m2 neðri sérhæð ásamt 27,8 m2 bílskúr 
og 4,1 m2 geymslu við Hlíðartún í Mosfellsbæ. Íbúðin 
skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
þvottahús, eldhús og stofu. Lækkað verð! V. 24,9 m.

Þrastarhöfði 4 - 270 Mosfellsbær 
Falleg 91,5 m2, 3ja herbergja íbúð á efstu hæð í 3ja 
hæða fjölbýlishúsi við Þrastarhöfða 4-6 í Mosfellsbæ 
ásamt stæði í bílageymslu. Skemmtileg og smekk-
lega innréttuð íbúð með mjög fallegu útsýni.  Eignin 
er nýmáluð og laus til afhendingar strax. V. 24,9 m.

Blesabakki 1 – Hesthús
108,9 m2, 12 hesta hesthús í tveggja eininga hest-
húsi við Blesabakka 1 í Mosfellsbæ. Kominn er tími 
á ýmist viðhald og endurbætur á eigninni. Eignin er 
laus til afhendingar strax. V. 9,3 m.

Blesabakki 6 – Hesthús 
Gott 8 hesta endahesthús í 4 eininga hesthúsi við 
Blesabakka 6 í Mosfellsbæ. Um er ræða 60,3 m2 
endabil í 4 eininga hesthúsi á mjög góðum stað, neðst 
í hesthúsahverfinu í Mosfellsbæ. Lækkað verð 9,5 m.

Lækkað ve
rð
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  Fallegar 2ja til 4ra herb. íbúðir. 
  Fullbúnar með gólfefnum.
  Stærð frá 79 fm til 117 fm. 
  Íbúðir lausar strax.

  Húsið klætt að utan, lítið viðhald. 
  Lyfta og sérinngangur af svölum. 
  Verönd á fyrstu hæð.
  Vandaðar innréttingar, tæki og gólfefni. 

Eskivellir 21A og B,  221 Hafnarfjörður

Útborgun aðeins 10% þ.e. kr. 1.860.000 til 2.610.000 fyrir utan lántökukostnað og þinglýsingu.
Möguleiki á allt að 90% láni af kaupverði eignar. 

Verð frá 18,6 millj. til 26,1 millj.  Nánari upplýsingar hjá söluaðilum.

Allt að 90% lán

FR
U

M

Síðumúla 13 • Sími 569 7000Bæjarhrauni 10 • Sími 520 7500

Fjarðargötu 17

Sími 520 2600

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is

Magnús Hilmarsson
Sölumaður 
Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is 

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk

Sölulaun eigna yfir 60 milljónir aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

www.skeifan.is

Grandavegur, 2. h. – Vesturbær
Glæsileg 105 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð 
(2. hæð) í fallegu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. 
Fallegar innréttingar. Suðursvalir. Frábær stað-
setning. Laus strax. 
Verð 31,9 millj.

Dalsel – 2ja til 3ja herb.
Falleg 55 fm 2ja til 3ja herb. íbúð á jarðh. í 
fjölbýli. Fallegar innréttingar. Parket. Eignin er 
skráð 2ja herb., en er í dag 3ja herb. Búið er að 
klæða blokkina að utan að stórum hluta. Áhv. 
11,8 millj. 
Verð 14,5 millj.

Andrésbrunnur – 2ja herb. 
Falleg rúmgóð 72 fm 2ja herbergja íbúð á  
3. hæð í lyftublokk. Fallegar ljósar innréttingar. 
Parket. Þvottahús í íbúð. Stórar suðursvalir. 
Flott íbúð á góðum stað. Áhv. 15,8 millj.
Verð 19,9 millj.

Fífurimi - 4ra herb. í fjórbýli
Glæsileg 4ra herbergja 93 fm efri hæð í 
fjórbýlishúsi. Fallegar nýlegar innréttingar. 
Þrjú svefnherbergi. Suðvestur svalir. Þvottahús 
í íbúðinni. Sér inngangur. Falleg og mikið 
endurnýjuð eign á góðum stað. 
Verð 25,9 millj.

Klappakór – Bílskýli
Mjög falleg nýleg 3ja til 4ra herb. 85 fm íbúð 
á 1. hæð í fjórbýli ásamt stæði í bílageymslu. 
Fallegar innréttingar. Parket. Tvö góð svefnherb. 
og minna vinnuherb. m/glugga. Þvottahús í 
íbúð. Stæði í bílageymslu fylgir. Stutt í skóla, 
leikskóla og alla þjónustu. Verð 27,4 millj.

Skeiðarvogur – Einbýli m/aukaíb.
Fallegt 142  fm einbýlishús sem er kjallari og 
hæð. Í húsinu eru tvær íbúðir. Stærri íbúðin er 
80 fm og minni íbúðin er 62,2 fm. Suðursvalir 
út frá stofu efri hæðar. Góður garður. Húsið 
stendur á góðum stað ekki út við götu. 
 Verð 39,9 millj.

Vegna mikillar sölu  
undanfarið vantar okkur  
allar gerðir eigna á skrá. 

Föst lág sölulaun

Stallasel – Einbýlishús
192 fm einbýlish. á einni hæð með innb. 44 fm 
bílskúr. Nýjar innréttingar og gólfefni. Húsið er 
vel einangrað og klætt með setni- og harðvið. 
Kamina í stofu. Ræktuð lóð. Suðvestur verönd. 
Falleg eign á einum besta stað í hverfinu.
Verð 55,4 millj.

Fiskakvísl – 4ra með bílskúr
Glæsileg 4ra herb. 121 fm íbúð á 2. hæð í litlu 
fjölbýli ásamt 22 fm bílskúr sem er innb. í húsið. 
Stórar fallegar stofur með stórum suðursvölum. 
Fallegar endurnýjaðar innréttingar. Þvottah. í 
íbúð. Húsið stendur á góðum stað í hverfinu. 
Verð 37,5 millj.
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Rjúpufell-SKIPTI Á RAÐHÚSI Í BREIÐHOLTI.

Ca. 97 fm. mikið endurnýjuð íbúð í góðri blokk við Rjúpufell. Skipti möguleg á raðhúsi í Breiðholti.

Laugavegur-falleg íbúð 

Ca. 82 fm björt og falleg íbúð við Laugaveg. Ibúin er með nýlegum innréttingu . Stórar suðursvalir frá stofu. 
Gengið inn í hús frá Laugavegi og baklóð. Verð 22,9 millj.

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.

EIGNIR VIKUNNAR

Hörgatún  Gbæ-Einbýli/tvíbýli

Kaldakinn-Hafnarfirði-einbýli/tvíbýli-LAUST STRAX

Hörgatún,  Garðabæ:  Ca. 329 fm. glæsilegt hús sem skiptist í hæð, og rishæð ásamt kjallara. Í
dag er séríbuð á 1. hæð með 3 svefnherbergjum , rúmgóðum , stofum eldhúsi og baðherbergi og
önnur íbúð á rishæð sem skiptist í tvö svefnherbergi og fataherbergi, ásamt rúmgóðum stofum,
baðherbergi og eldhúsi. þvottaaðstaða og geymslur eru í kjallara. Auðvelt er að opna milli hæða,
vilji fólk nýta húsið sem einbýli. Tvöfaldur bílskúr fylgir. Verð 56,9 millj.

Ca. 175 fm. mikið endurnýjuð eign á tveimur hæðum á fallegum stað i Hafnarfirði. Á efri hæð er 
íbúð með 4 svefnherbergjum, stofu, eldhúsi og endurnýjuðu baðherbergi. Gengt er frá stofu á
suðurpalli. Á neðri hæð er séríbúð m. nýlegum innréttingum og gólfefnum. Þar er sérinngangur, en
hægt að hafa innangengt frá efri hæð. Verð 38,5 millj.

2ja herbergja

Oddagata-Akureyri
Ca. 48 fm. tvegja herbergja íbúð á jarðhæð á ein-
stökum stað í miðbæ Akureyrar. Sérinngangur. Hentar 
vel fyrir skólafólk og sem frístundeign. Einnig er þetta
fín fjárfesting til útlegu. Verð aðeins 8,9 millj.

Vallarbarð-Hafnarfirði.
Glæsileg, vel skipulögð og stílhrein íbúð í góðu
fjölbýlishúsi. Stór og  góð stofa og borðstofa með
útgengi út á suður svalir. Einnig er svefnherbergi
mjög rúmgott. Þvottahús á hæðinni. Áhv. 15,7 
millj. gott lán sem mögul. er að yfirtka. Eignin getur 
verðið laus fljótlega. Verð 17,9 milllj. 

Frostafold - góð 2ja herbergja
Mjög góð 2ja herbergja endaíbúð ífjölbýlishúsi
á góðum stað í Grafarvogi. Allar innréttingar 
sérsmíðaðar. Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Suðursvalir og fallegt útsýni. Verð 17,9 millj.

Atvinnuhúsnæði

Dalbraut-verslunar/þjónustuhúsnæði
Ca. 148 fm. húsnæði á jarðhæð vel staðsett
nálægt Sundahöfn. Getur hentað vel fyrir verslun,
heildverslun o.fl. Verð 21,9 millj

GOTT FJÖLSKYLDUHÚS   
Í GRAFARVOGI ÓSKAST! 

Vantar gott einbýli, raðh. eða parhús í Grafarvogi fyrir  
fjöldskyldu sem búin er að selja. Húsið má vera á einni eða 
tveimur hæðum en að lágmarki með 3-4 svefnherbergjum.

Góðar greiðslur í boði fyrir rétta eign.

Allar nánari upplýsingar veitir:
Einar Guðmundsson Löggiltur fasteignasali

s. 896-8767.

 Heildarstærðir um 87 til 98 fm. Verð frá 
25,9 til 29,5 millj.

Heildarstærð um 124 fm íbúð á Verð frá 
30,9 til 34,9 millj.

ENDAÍBÚÐIR. Heildarstærð 52,2 fm. 47,8 fm íbúð sameiginlegum inngangi frá stiga-
húsi. Íbúðirnar er í lyftuhúsi, þeim fylgir 4,4 fm geymsla. Íbúðirnar skiptast í forstofu 
með skáp, svefnherbergi með skáp, eldhús, stofu, baðherbergi, þvottahús. Vandaðar 
eikarinnrétting í eldhúsi frá AXIS. Granít borðplata er í eldhúsinnréttingum og granít 
sólbekkir frá Graníthúsinu. Bakaraofn og vifta/háfur eru úr burstuðu stáli ásamt 
keramik helluborði allt AEG tæki frá Bræðrunum Ormson ehf
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Hjaltabakki 
Mjög falleg og rúmgóð 4ra herb. 104.3 fn. 
íbúð á 2. hæð. Íbúðin er töluvert endur-
nýjuð. Hús og sameign lítur vel út. Íbúðin 
er laus til afhendingar 1. des 2012.  
Verð 19,9 millj.

 
Garðastræti 
Glæsilega endurnýjuð 4ra herb. íbúð á 2. 
hæð og risi. Mikið útsýni úr risi sem er eitt 
stórt rými með þremur stórum Velux-
gluggum .  Í kjallara er sér geymsla ásamt 
þvottahúsi og hjóla- og vagnageymslu. 
Sameiginlegur sólpallur á baklóð. Nánari 
lýsing á vefnum. Verð 37.5 millj.

 
Austurströnd 
Rúmgóð 121,5 fm. íbúð á 2. hæð að 
sunnanverðu ásamt stæði í bílageymslu. 
Tvennar svalir. Fallegt útsýni. Íbúðin er 
laus til afhendingar. Verð 28.5 millj.

 
SKÓGARHJALLI KÓP 
Mjög gott og vel hannað 262,8 fm. ein-
býlishús á tveimur hæðum Sem skiptist í 
202,8 fm íbúð, bílskúr 30,0 fm. og ca 30 
fm. herbergi undir bílskúr með sér inn-
gangi, snyrtingu og eldhúsi. Falleg suður 
lóð. Topp eign á eftirsóttum stað. Laust 
fljótlega. Verð 59.9 millj. 

 
Aflakór   
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.

 
Fagrihjalli - Laust til afhend-
ingar
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.

 
Nökkvavogur 
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.

 
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, 
líkamræktaraðstaða, samkomusalur með 
eldhúsi og setustofa.  Sér lóð. Stutt í alla 
þjónustu. Íbúðin er laus til afhendingar. 
Verð 39.9 millj.

 
Tröllakór  
Gullfalleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð 
103,4 fm. á efstu hæð í nýlegu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Sér inngangur 
af svölum. Góð eign á eftirsóttum stað. 
Laus fljótlega. Verð 27.5 millj. 

 
Hátún
Glæsileg endurnýjuð 2ja herbergja íbúð 
69,2 fm. á 7 hæð í lyftuhúsi. Glæsilegt 
útsýni. Húsið er nýlegt lyftuhús sem byggt 
var við húsið. Tvær íbúðir á ganginum. 
Stórar norðvestur svalir með glæsilegu 
útsýni. Sérþvottahús. Verð 19.9 millj. 

 
Laufrimi
Rúmgóð 88,7 fm 3ja herbergja endaíbúð 
á jarðhæð með sér inngangi og sér 
afgirtri verönd. Laus fljótlega. Stutt í alla 
þjóonustu. Verð 19.6 millj.

Björn Þorfinnsson

Hannes Haraldsson

Rúnar S. Gíslason hdl., 
Lögg. fasteignasali

Fífulind - 201 Kópavogi
Opið hús í dag, mánudag kl. 17:30 – 18:00

Glæsileg 190 fm eign á eftirsóttum stað  í Kópavogi. Íbúðin 
er á 4. hæð hússins og sjálf íbúðin er á tveimur hæðum.  
Innréttingar og gólfefni eru mjög vönduð. Sjálft íbúðarrýmið 
er 164,5 fm og 25,4 fm. bílskúr. Íbúðin er að hluta undir súð 
og því um 15 fm stærri að gólffleti.
Nánari upplýsingar veita Björn í síma 618-8864 eða 
(bjorn@fasteignasalan) og Hannes í síma 822 7518 
eða (hannes@fasteignasalan.is) 

Ögurhvarfi 6 • 203 Kópavogur 
Sími 512 3400 • Fax 517 6345 

www.fasteignasalan.is
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 Smiðjuvegur

Til leigu mjög gott og vel staðsett  atvinnuhúsnæði á jarðhæð með góðum ynn-
keyrsludyrum. Húsið er hornhús með gott auglýsingagildi. Húsnæðið skiptist m.a. í 
stórann vinnusla, skrifstofu, og snyrtingu. Lofthæð er um 3,5 m. Laust strax. 

Smiðjuvegur 2

Til leigu er mjög gott verslunarhúsnæði um 250 fm.  með stórum gluggafronti. 
Einnig er til leigu um 400 fm. samtengt lagerhúsnæði með mikilli lofthæð og inn-
keyrsludyrum. Að Smiðjuvegi 2 er m.a. til húsa  Lyfja og Bónus. Góð bílastæði. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15% kynningarafsláttur 
Nánar á www.frumherji.is  

Ertu að kaupa eða selja fasteign? 
 
Viltu minnka áhættu í fasteignakaupunum? 
 
Hlutlaus söluskoðun og vönduð skýrsla  yfir almennt 
ástand eignarinnar getur borgað sig margfalt. 
 
Láttu fagmenn Frumherja á sviði fasteignaskoðana fara 
yfir eignina áður en gengið er frá kaupum.  

 
Tímapantanir í síma 570 9360   

SÖLUSKOÐUN 
FASTEIGNA 

Save the Children á Íslandi

Boltinn
á Xinu 977
   – alla virka daga
            kl. 11 - 12

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn 
bíður þín

Fönkþátturinn
Fimmtudagskvöld 
kl. 22



MIKIL SALA - MIKIL SALA 
VILTU SELJA - VILTU KAUPA
VILTU LEIGJA

LAUSNIN ER FASTEIGN.IS

Olafur B. 
Blöndal  
lgf. 

Suðurlandsbraut 18 • Reykjavík • Sími 5 900 800
Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.

Gísli Rafn  
Guðfinnsson 
sölufulltrúi 

Davíð Davíðsson 
sölufulltrúi 

Ólafía Ólafsdóttir 
sölufulltrúi 

Guðrún Olga 
Gústafsdóttir 
sölufulltrúi

Jón Víkingur 
Hálfdánarson 
sölufulltrúi

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is • GSM 897 0047
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

Grettisgata.
Lítil og falleg 45 fm. íbúð á neðri hæð í þríbýlishúsi í 
bakhúsi skammt frá miðbænum. Ný eldhúsinnrétting, 
gólfefni og tæki. Hornbaðkar.Glæsileg lóð og gott aðgengi. 
Draumaeign. V. 16,9 m. 8142

Engjavegur.
Tveggja hæða parhús. Mjög mikið endurnýjað á smekk-
legan hátt. Samtals 270 fm. Eignarlóð, 765 fm. Glæsileg 
eign á flottum stað í sveitasælunni. 8396

Álfkonuhvarf.
Flott 93,7 fm. íbúð á 2. hæð auk stæðis í bílageymsluhúsi. 
Góðar innréttingar og gólfefni, parket og flísar. Laus strax. 
V. 23,5 m. 8527

Asparteigur-Mosfellsbæ.
Afar glæsilegt 223 fm. parhús á tveimur hæðum við 
Asparteig í Mosfellsbæ. Vönduð gólfefni og innréttingar. 3 
stór herbergi, flott eldhús og tvö baðherbergi. Innangengt 
í rúmgóðan bílskúr. Eign fyrir vandláta. Skipti á ódýrari 
25-30 millj. kemur vel til greina. V.49,5 8514

Reykjahvoll-Mosfellsbær.
Glæsilegt 252 fm. einbýli á einum fallegasta útsýnisstað í 
Mosfellsbæ. Flottur frágangur og og allt fyrsta flokks í innrétt-
ingum. Sólpallar ,heitur pottur, arin og gott skipulag Tvöfaldur 
bílskúr 4 svefnherbergi. Sjón er sögu ríkari. 8561

Hlíðartún í Mosfellsbæ. 
Glæsilegt vel við haldið tveggja hæða einbýlishús með 
auka íbúð og tvöföldum bílskúr á fallegri 1880 fm. eignar-
lóð. Byggingarlóð 889 fm. við hlið eignarinnar fylgir. 8223

Blómvallagata. 
Vel staðsett 40 fm. 2ja. herb. íbúð með sér inngangi við 
Blómvallagötu. Mikil lofthæð og parket. nýlegar lagnir. 
Flottur bakgarður. V. 15.5 m. 8571

Kringlan-verslunarhúsnæði.
Glæsilegt 150 fm. húsnæði á 3. hæð kringlunnar. Flott 
aðstaða. Góð gólfefni og innréttingar. Til leigu eða sölu. 
8541

Kópavogsbraut.
181 fm.. einbýli auk 45 bílskúrs, samt. 226 fm. við 
Kópavogbrautina. Húsið stendur á 1400 fm. lóð. Mikið 
endurnýjað hús. V. 54,5 m. 8532

Runólfur Gunnlaugsson 
lögg. fast. 

Ásmundur Skeggjason 
lögg. fast.

Góð eign
gulli betriBrynjar Baldursson

sölufulltrúi
Jóhann Friðgeir  
Valdimarsson 
sölufulltrúi

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17.30-18.30 Sérlega falleg 4-5 herbergja 138,1 fm.  íbúð 
á tveimur hæðum í Lindarhverfinu í Kópavogi. Vandaðar innréttingar. Stór stofa 
með svölum og útsýni. Þvottahús innan íbúðar. Góð aðkoma að húsinu og falleg 
lóð. Íbúðin er mjög miðsvæðis og stutt í margvíslega þjónustu s.s. skóla- og 
leikskóla, verslanir, sund og íþróttir.  Verð 31,5 millj.   EIGNIN ER TIL  SÝNIS Í 
DAG KL. 17.30 – 18.30.  Upplysingar veitir Runólfur á Höfða s. 892 7798. 

Falleg og snyrtileg 4ra herb. rishæð í 
4-býlishúsi ofarlega á Flókagötu. Stór 
stofa og þrjú svefnherbergi. Svalir úr 
stofu með miklu útsýni.  Verð 24,9 
millj.   uppl. veitir Runólfur á Höfða 
s. 892 7798 

Fallegt raðhús á einni hæð ásamt 
bílskúr með rafmagni og hita.
 Verð aðeins 29,9 millj.  
Nánari upplýsingar veitir Ásmundur 
Skeggjason fasteignasali,  
asmundur@hofdi.is S 895 3000.

Glæsilegt 187,2 fm parhús, vandaðar 
innréttingar og heitur pottur.
Áhv. ca. 41 millj. – Verð 59,9 millj. 
Allar uppl. veitir Jóhann Friðgeir á 
Höfða s: 896-3038 

Galtalind 13 KópavogiFlókagata 4ra herb. rishæð Vesturberg Rvk. raðhús á einni hæð Drekakór Kóp. parhús

OPIÐ HÚS

Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Sími 520 2600, Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða www.as.is
Opið virka daga kl. 9-17

Kári Halldórsson,
löggiltur fasteignasali

EIRÍKUR 
löggiltur fasteignasali 
sími 862-3377

JÓNAS 
sölufulltrúi 
sími 892-1243

ARON 
sölufulltrúi 
sími 772-7376

KÁRSNESBRAUT 96A - KÓPAVOGUR
“LAUST STRAX” 1086,9 fm atvinnuhúsnæði á tveimur 
hæðum við Kársnesbraut 96A í Kópavogi. Efri hæð: 
Starfsmannaaðsta með tveimur skrifstofum. Tveir klefar 
með skápum, sturtu og snyrtingu. Afgreiðsla og stór 
vinnusalur með innkeyrlushurð/móttöku, hringstigi á 
neðri hæð. Neðri hæðin er í útleigu en hún er skráð 
339,5 fm. Verð 89,9 millj. Nánari lýsing og myndir:
http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/257348/ 
Upplýsingar veitir Aron Freyr sölufulltrúi Ás 
fasteignasölu í s.772-7376 og/eða aron@as.is

GJÁHELLA 7 - HAFNARFJÖRÐUR
Um er að ræða 236,5 fm atvinnu bil sem skiptist
niður í 123,6 fm neðri hæð, ásamt 112,9 fm efri hæð.
Gengið er inn í stigahús/anddyri og á neðri hæð
er salur með útkeyrsluhurð 3,5 m á hæð og 3 m á 
breidd. Á efri hæð er gert ráð fyrir skrifstofurými.
Húsið er rúmlega fokhelt, komið gler í glugga,
rafmagn og hiti (blásarar). Auðvelt er að opna á milli
rýma, en 5 bil eru eftir í þessu húsi. Verð á hverju
bili fyrir sig er 15,0 millj. Nánari myndir og lýsing:
http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/259383/

BÆJARHRAUN 24 - HAFNARFJÖRÐUR
2.515,2 fm atvinnuhúsnæði á góðum stað í Hafnarfirði. 
Eignin skiptist í skrifstofu- og verslunarhúsnæði ca. 250 
fm á fyrstu hæð, ca 2100 fm í lager og vinnslusal á fyrstu 
hæð. Efri hæðin skiptist í 108 fm 4ra herbergja hús-
varðaríbúð, ca. 100 fm kaffistofu og starfsmannaaðstöðu 
og ca. 80 fm í vinnuherbergi. Góð athafnalóð, malbikuð, 
stæði fyrir ca. 50 bílastæðum. Verð 320 millj. Nánari 
lýsing og myndir: http://www.as.is/soluskra/eign/
fasteign/256210/ Upplýsingar veitir Eiríkur Svanur 
Sigfússon löggiltur fasteignasali í síma 862-3377.

KLETTAGARÐAR 
12 - REYKJAVÍK 
“LAUST STRAX” 
6680.3 fm iðnaðar-, 
skrifstofu- og versl-
unarhúsnæði við 
Klettagarða 12 í 
Reykjavík ásamt 
18.324 fm lóð. Glæsileg 

staðsetning með sjávarútsýni. Nánari lýsing: Húsið er gríðar stórt eins og fram hefur komið og skiptist þannig að 
Sýningar/verslunar- og skrifstofusalur á jarðhæð er 1.349,3 fm með sjö skrifstofum, fimm snyrtingum, tveimur búnings-ss
klefum m/sturtuaðstöðum og þvottaaðstöðu. Lager er 4.014,8 fm með góðri lofthæð. Grindur eru á lager í dag en þær 
fylgja ekki kaupunum, þó væri möguleiki að kaupa þær ásamt öðrum lausamunum í húsinu sér. Í lager eru þrjár stórar 
innkeyrsludyr. Efri hæð: Á efri hæð er 382,4 fm smávörulager með stórri hurð yfir aðal-lager svo auðvelt er fyrir lyftara :
að koma varningi á efri hæð. Innaf smávörulager er 933,8 fm starfsmannaaðstaða. Þ.e. Tólf skrifstofur með sjávarútsýni, 
fatahengi, tvær snyrtingar, þvottaherbergi og mötuneyti/eldhús ásamt matsal þar sem útgengt er á svalir með glæsilegu 
sjávarútsýni. Bakatil á efri hæð er tækniherbergi og peningaskápur. Möguleiki á að yfirtaka lán við kaupin. Nánari lýsing 
og myndir: http://www.as.is/soluskra/eign/fasteign/254820/ Verð 895 millj. Nánari upplýsingar veitir Aron 
Freyr sölufulltrúi Ás fasteignasölu í s.772-7376 og/eða aron@as.is

ATVINNUHÚSNÆÐI



… GÓÐUR VINNUFÉLAGI!

…  AÐ HLUSTA Á ÞIG

kl. 6.50 – 9

kl. 9 – 13

… VÖKNUÐ MEÐ ÞÉR

VIÐ ERUM...

… SAMFERÐA ÞÉR

Reykjavík

kl. 16 – 18.30

kl. 13 – 16



BÍLAR &
FARARTÆKI

DÍSEL
HYUNDAI TUCSON 4X4.Árgerð 
2005,ekinn aðeins 116.þ 
km,sjálfskiptur,er á staðnum.Verð 
1.680.000. Rnr.103026.Sími:562 1717.

TILBOÐ 1.990.000.-
 KIA SORENTO.Árgerð 2006,ekinn 146.þ 
km,dísel,sjálfskiptur,er á staðnum.Verð 
áður 2.680.000.- Tilboð 1.990.000.- 
Rnr.340303.Sími:5621717.

Bílalíf
Klettháls 2, 110 Reykjavík

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

12-16.
www.bilalif.is

TOYOTA Avensis exe. 07/2008, ekinn 
85 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.122955. Góður bíll á 
góðu verði

Bílasalan Bílás Akranes
Smiðjuvöllum 17, 300 

Akranes
Sími: 431 2622

www.bilas

KIA Ceed lx 1.4 bensín beinsk.. Árgerð 
2011, ekinn 36 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 2.490.000. Rnr.160337.

KIA Sorento ex-3,5 bensín. Árgerð 2005, 
ekinn 61 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.390.000. Rnr.110702.

VW Passat highline. Árgerð 2008, ekinn 
118 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.690.000. Rnr.110739. VERÐ NÚ kr: 
2.490.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

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

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

MERCEDES BENZ C 200 kompressor. 
Árgerð 2004, ekinn 150 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.790.000. 
Rnr.160328.

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 590 2160
 www.notadir.is

BMW X3 3.0d. Árgerð 2006, ekinn 96 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 4.250.Mj-g 
fallegur og vel með farinn. Rnr.112832.

Nýja bílahöllin
Eirhöfða 11, 110 Rvk.

Sími: 567 2277
Opið til kl. 21 á 
fimmtudögum.

www.nyja.is

 VILTU KAUPA EÐA SELJA!!, Komdu 
til okkar, sendu okkur mail á 
100bilar@100bilar.is eða hringdu í 
síma 5179999, Skráðu bílinn frítt hjá 
okkur. Kíktu á www.100bílar.is

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardögum 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Til sölu Nissan X-Trail ELEGANCE, 
ljósbrúnn, árg. 2006 ek. 63 þús. km. 
Sjálfskiptur, leðursæti, hiti í framsætum. 
17” felgur, Heilsársdekk. Ásett verð 
2.100 þús. Uppl. í síma 845 6870

Subaru Legacy ‚00. Ek. 168þ. Verð 
515þ. S. 774-0189

 Bílar óskast

!!! 0-250 ÞÚS STAÐGREITT 
!!!

Óska eftir að kaupa bíl fyrir allt að 
250þús., bíllinn má þarfnast lagf. eða 
skoðunar, helst ekki eldri enn ‚98, 
skoða allt. Hringdu í síma 691 9374.

 Sendibílar

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

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Hjólbarðar

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

 Vinnuvélar

Vil leigja traktorsgröfu 4x4 eða minni 
payloader í góðu lagi í 2-3 mánuði. 
Snjótönn til að kaupa eða leigja. Uppl. 
í S. 616 1170.

Bílalyftur- Dekkjavélar
Tveggja pósta bílalyftur 3,5T og 3,8T, 
höfum einnig dekkjavélar á tilboðsverði 
á lager. O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

 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.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. Opið 8-18 virka daga. S. 565 3400 
& 893 2284. www.japanskarvelar.is / 
www.carparts.is japvel@carparts.is

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

Smápartar.is
Eigum mikið úrval af varahlutum í 
Subaru árg. ‚97 til ‚02, Skoda Octavía 
árg. ‚00 til ‚07. Honda CR-V árg. ‚05.W 
Polo ‚07 Passat ‚01. Suzuki Baleno 
árg. ‚00. Smápartar.is Sími 5675040-
7785040.

 Viðgerðir

Ódýrar viðgerðir, leysum 
öll mál!

Fljót og góð þjónusta. Bílahlutir ehf., 
Eldshöfða 4, s. 587-5058.

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

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

 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.

 Garðyrkja

 Bókhald

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

 Málarar

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

Málningarþjónusta 
Reykjavíkur

20% afsláttur fyrir eldriborgara og 
öryrkja. Alhliða málningarþjónusta. S. 
778 0100.

Málarameistari
Tek að mér alla almenna 
málningarvinnu f. húsfélög, einstaklinga 
og fyrirtæki. Fagmennska og sanngjarnt 
verð. Egill s. 868 5171.

 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

Viðhald - gluggar - hurðir - veggir 
- gólf - parket. Gerum tilboð. 
Smíðalausnir. S. 899 3011.

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR. 
Múrviðgerðir og flísalagnir. Vönduð 
vinna Tilb./tímav.  S. 899-4254.

 Nudd

Nudd - nudd - nudd
Gott nudd í 101 Reykjavík. Opið frá 
08 - 23. Kristina Jóhannsson 849 8179.

 Spádómar

Spásíminn 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Múrarar

MÚRVERK
Tökum að okkur múrviðgerðir og 
flísalagnir. 40 ára reynsla. Björn sími 
896-3035.

Allar 
smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

smá
auglýsingar

Smáauglýsingasíminn er opinn alla daga kl. 9–22 
Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
Afgreiðslan er opin: alla virka daga 9–17smaar@frettabladid.is / visir.is
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 Rafvirkjun

RAFVIRKJUN S. 896 6025
Tilboð raflagnir, töfluskipti og 
dyrasímakerfi. Rafneisti ehf. Lögg. 
rafverktaki.

Raflagnir, dyrasímar. S. 
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki. 
straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir 
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki 
framleidd af ORINK. Blekhylki.is 
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 517-
0150.

KEYPT
& SELT

 Til sölu

Lausfrystar, kæli- og frystiklefar. Hægt 
er að fá klefana með eða án vélakerfis. 
Íshúsið ehf, www.ishusid.is, S:566 
6000

Úrval af hurðum fyrir kæla og frysta. 
Eigum hurðir á lager á góðum verðum. 
Íshúsið ehf, www.ishusid.is, S:566 
6000

Lok á heita potta og 
hitaveituskeljar.

Eigum til á lager lok í stærðum, 217x217, 
217x235, 235x235, 217x174, 8 hyrndlok 
á Unaðskel og Blómaskel frá Trefjum. 
Lokin þola 1000 kg jafnarðarþunga af 
snjó. Sterkustu lokin á markaðinum 
í dag. Litir: Brúnt eða Grátt. www.
Heitirpottar.is Sími 777 2000

Dana yfirfelldar innihurðir 30 stk ásamt 
um 420 stk af körmum, hvítar og úr við. 
Gæða framleiðsla. 

Sérverslun með 
náttúruvænar og 
 andlegar vörur.

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum 
snyrti- og húðvörum, blómadropum, 
himalaya baðsalti, reykelsum, 
ilmkertum, slökunargeisladiskum, 
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi 
4 (græn gata), 200 Kópavogi. Opið 
mán-fös 12-18. Lau 12-15. www.ditto.is

 Tilboð óskast send á asgeir@
stjornublikk.is 

 Hægt er að skoða vöruna að 
Smiðjuvegi 2, Kópavogi, Stjörnublikk 
ehf. S. 577 1200.

 Óskast keypt

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson 

gullsmíðameistari, kaupi gull, 
gull peninga og gull skartgripi. 
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt 

og illa farið. Leitið til fagmanns 
og fáið góð ráð.

Uppl. á demantar.is í s. 699 
8000 eða í Pósthússtræti 
13 ( við Austurvöll ), Verið 

velkomin

Carat - Haukur 
gullsmiður Smáralind - 
Kaupum gull og silfur
Staðgreiðum gull og silfur í 

verslun okkar.
Upplýsingar í s. 577 7740

KAUPUM GULL - JÓN & 
ÓSKAR

Kaupum gull til að smíða úr. 
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg 

viðskipti. Aðeins í verslun okkar 
Laugavegi 61.

Jón og Óskar - jonogoskar.is 

s. 552-4910.

KAUPUM GULL
 

og aðra eðalmálma gegn 
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

220 Hafnarfjörður S. 565 4854 
www.siggaogtimo.is

Óska eftir fataskáp og matarborði. 
Uppl. í S. 774 7529.

 Sjónvarp

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35. 
- S. 552 7095.

 Vélar og verkfæri

 Til bygginga

Harðviður til 
húsabygginga. 

 Sjá nánar á www.vidur.is 
 Lokað frá 12. nóv.-30.

nóv. 2012.
Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket, 
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði. 
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur. 
Penofin harðviðarolía. Indus ehf, 
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í 
símum 660 0230 og 561 1122.

 Verslun

HEILSA

 Heilsuvörur

Bætum heilsuna með hreina Aloe Vera 
drykknum, sem eflir ónæmiskerfið. Hlíf 
og Magnús 8228244 - 8228245 www.
flp1.is

Árangur næst með Herbalife. Frítt 
lífstílsmat. Hringdu núna S. 896 4662 
Edda Borg

Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu 
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183 
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

 Fæðubótarefni

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu 
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

 Nudd

TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með 
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir 
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698 
8301 www.tantra-temple.com

Nudd Nudd Nudd tilboð í dag, 
tímapantanir. Uppl. í s. 616 6469. 
Nuddstofan Svæði 105 Holtin.

NUDD OG HEILSA

Margar teg. af NUDDI. Einnig DETOX-
úthreinsun, FÓTAAÐGERÐIR og 
SNYRTING. Viðráðanleg verð og þú 
kemst fljótt að. Opið frá 12-18 alla 
daga nema sun. S. 823 8280. www.
nuddogheilsa.is

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

 Ökukennsla

www.aksturinn.is 
 S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að 
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515 
Haukur Vigfússon.

Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa 
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar 
Friðriksson s. 863 7493.

Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf 
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S. 
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

HEIMILIÐ

 Húsgögn

Hringborðstofusett á 
heildsöluverði

Erum með til sölu ný og glæsileg 
hringborðstofusett, 1,5m í þvermál 
með átta stólum, verð aðeins 275.000 
kr. Settin er hægt að skoða hér www.
listinn.is og í Listanum, Akralind 7, virka 
daga frá kl. 10-17, sími: 564-4666 / 
866-6101.

Rúllugardínur
Íslensk framleiðsla. Gott verð. Opið 
13-17. Gluggakappar Reyðarkvísl 12, s. 
567 1086.

HÚSNÆÐI

 Leigumiðlanir

 Húsnæði í boði

Leigjendur, takið eftir!

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu 
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu 
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu 
samb. við okkur í s. 511 1600.

Skrifstofuhúsnæði til leigu, 60 fm. á 
Seltjarnarnesi. uppl. s: 892 0394

 Sumarbústaðir

GISTING - AKUREYRI
Skógarhlíð 27, 601 Akureyri, 160 

fm einbýlishús, 4 svefnherb. 
Aðstaða fyrir ca 13 manns. 

Leyfilegt að hafa hund í 
Skógarhlíð. Er einnig með fleiri 
orlofshús og sumarbústaði við 

Akureyri með heitum potti.
orlofshus.is Leó 897 5300

 Atvinnuhúsnæði

64,6 (51,6+13) m2 
iðnaðarbil

Þessi eftirsótta stærð er til sölu eða 
leigu. 13 m2 milliloft. Lofthæð: 3,9 m. 
Hurð 3,6 m. Facebook/Steinhella 14. S: 
660-1060 og 661-6800

Til leigu.
55 og 70 fm vinnustofur á 2. hæð við 
sund. Hentar listafólki, ljósmyndurum 
og undir léttan iðnað. leiguval.is sími 
894 1022 og 553 9820.

 Geymsluhúsnæði

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur 
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki - 
iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun. 
S: 564-6500.

Geymslur.com
Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og 
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

ATVINNA

 Atvinna í boði

Fellini restaurant
Óskar eftir að ráða 

veitingastjóra. Lágmarkskröfur 
sveins-eða meistarabréf í 

framleiðslu. Veitingastjóri sér 
um allt skipulag á vöktum, 

liðsinnir samstarfsfólki 
ásamt því að bera ábyrgð á 

veitingastaðnum á sinni vakt. 
Unnið er á kokkavöktum. 

Stundvísi og sjálfstæð 
vinnubrögð ákskilin.

Tekið verður á móti umsóknum 
á Fellini Egilshöll í dag milli 

kl. 17 - 20

Sölufulltrúar óskast til 
starfa!

Óskum eftir að ráða hressa og duglega 
einstaklinga í símsölu bæði á daginn og 
kvöldin. Vinsamlegast sendið umsóknir 
og ferilskrá á netfangið oflun@oflun.is 
fyrir þriðjudaginn 13. nóvember.

Óskað er eftir tilboðum í veiði í Leirá í Leirársveit frá og með vorinu 
2013. Veiði hefst 01. apríl 2013. Veiðihús fylgir. Áskilinn er 

réttur til að taka hvaða tilboði sem er eða hafna öllum. 
Frestur til að skila inn tilboðum rennur út 15. desember 2012. 

Til leigu

QI
Stephen Fry fer á kostum 
í skemmtilegum þáttum

BBC ENTERTAINMENT ER Á STÖÐ 2 FJÖLVARP | FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT Á STOD2.IS

Vinsælasti spjallþáttur heims

Alla virka daga klukkan 17.35
endursýndur á Stöð 2 Gull klukkan 19.00

FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS | VERSLANIR VODAFONE | VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

www.saft.is

KOMDU UPPLÝSINGUM UM ÞAÐ SEM ÞÚ 
TELUR ÓLÖGLEGT EFNI Á NETINU TIL 
RÉTTRA YFIRVALDA


