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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Við Grafarvoginn fyrirfinnst hverfi sem 
er eins og lítið þorp í miðri borg. Þetta 
er Bryggjuhverfið.

Bryggjuhverfið er einstakt hverfi þar sem fá 
má smjörþefinn af stemningu sjávarþorpa. 
Húsin er einnig máluð í ýmsum litum sem 
eykur á smábæjarbrag hverfisins. Kittý 
Johansen er ein þeirra sem búið hefur í 
hverfinu en flytur sig nú um set.

Íbúð Kittýjar við Básbryggju 13 er til sölu 
en þetta er þriggja herbergja íbúð með sér-
inngangi og sérafnotafleti. „Það er ofsalega 
gott að búa í Bryggjuhverfinu,“ segir Kittý. 
„Hér er veðursælt, mjög rólegt og barnvænt 
því beint fyrir framan húsið er róluvöllur og 
fótboltavöllur þannig að auðvelt er að fylgj-
ast með börnunum.“

Íbúðin er í fjölbýlishúsi en Kittý segir að 
þetta fjölbýli sé sérstakt fyrir ýmsar sakir. 
„Það má segja að það sé pínulitið eins og 

maður búi í einbýli. Það er sérinngangur og 
gengið beint inn af götu og bílastæðin eru 
beint fyrir utan. Svo er engin sameign að 
þrífa sem mér finnst rosalega mikill kost-
ur.“

Þegar gengið er inn í íbúðina er komið inn 
í flísalagða forstofu með skáp. Þar inn af er 
rúmgóð og stór stofa og er útgengt í garðinn. 
Í eldhúsinu er mahóní-innrétting með upp-
þvottavél og mósaíkflísar milli efri og neðri 
skápa. Á eldhúsgólfinu eru flísar. Baðher-
bergið er flísalagt í hólf og gólf og er innrétt-
ingin úr mahóníi. Í baðherberginu er bæði 
sturtuklefi og baðkar.

Í íbúðinni eru tvö svefnherbergi og á gólf-
um beggja er dökkt parket, það sama og í 
stofunni. Bæði svefnherbergin eru með 
mahónískápum. Innan íbúðarinnar er einnig 
geymsla og þvottahús. Íbúðinni fylgir garð-
ur. „Svo er líka sameiginlegur skrúðgarður 
sem borgin heldur við og er hann í miklu 
uppáhaldi hjá mér,“ bætir Kittý við.

Sjávarþorp í borg

SPRON Myntlán eru veitt til kaupa, framkvæmda eða endurfjármögnunar

á íbúðarhúsnæði eða atvinnuhúsnæði. Unnt er að taka fullt SPRON Myntlán
eða blandað lán þar sem helmingur lánsins er myntlán og hinn helmingurinn

í íslenskum krónum.

Upplýsingar í næsta útibúi SPRON í síma 550 1200,

í þjónustuveri SPRON í síma 550 1400
eða á spron.is

Gæti lán í erlendri mynt
verið lausnin?
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

BÍLSKÚRS OG IÐNAÐARHURÐIR
• Hurðir til á lager • Smíðað eftir máli

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



Að ýmsu þarf huga þegar gert 
er við rakaskemmdir.

Horn í blautrými verða ósjaldan 
fyrir rakaskemmdum, en allra verst 
úti verða þó samskeyti gólfs og 
veggjar. Það er vegna hreyfingar í 
efninu og það eina sem dugar er að 
nota fúgukítti sem þolir hreyfing-
arnar. Mikilvægt er að nota baðher-
bergissílikon og ekkert annað. Í því 
er sveppaeyðandi efni.

Rakaskemmdir er best að finna 
með því að nota nefið, fúkkalyktin 
leynir ekki á sér. Gúlpandi plötur 
eru vísbending um rakaskemmd en 
með því að stinga hnífsoddi í við er 
hægt að kanna hvort um fúa sé að 
ræða. Gæta skal að því að stinga 
ekki alla leið inn í gegnum rakavörn 
eða gúmmíhimnu. Best er að ráðgast 
við fagmann áður en ráðist er í að 

rífa skemmdirnar upp. Það er hreint 
ekki á allra færi að gera við raka-
skemmdir. Öruggast er að eftirláta 
fagmanni verkið.

Fúkkalyktin leynist ekki
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32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhús-

innréttingum sem staðfestar
eru í nóvember 2006



Friðrik Ómar Hjörleifsson 
söngvari býr í fallega innrétt-
aðri íbúð í Kópavogi, þar sem 
minjagripir um átrúnaðargoðið 
Elvis Presley skipa stóran 
sess.

„Guðrún Gunnarsdóttir söngkona 
lokkaði mig eiginlega hingað,“ 
segir Friðrik, sem flutti á efri hæð 
hússins hennar fyrir ári og bætir 
við að hann sjái ekki eftir ákvörð-
uninni því í Kópavoginum sé eink-
ar friðsælt og notalegt að búa. Auk 
þess sé stutt í allt.

Friðrik hefur orð á því að 
búskapurinn sé í raun eðlilegt 
framhald þeirra sterku vinatengsla 
sem þau Guðrún hafi náð að mynda 
eftir að þau kynntust í skemmtana-

bransanum fyrir nokkrum árum 
síðan. En eins og kunnugt er hefur 
samstarf þeirra verið einstaklega 
farsælt og hefur skilað sér meðal 
annars í útgáfu tveggja vinsælla 
geisladiska á síðastliðnu ári.

Tónlistin skipar stóran sess í lífi 
Friðriks og ber heimili hans þess 
greinileg merki. Í einu herbergj-
anna hefur hann komið sér upp 
litlu hljóðveri þar sem hann fær 

útrás fyrir sköpunarþörfina og 
víða eru minjagripir um söngvar-
ann Elvis Presley, sem hefur verið 
í sérstöku uppáhaldi hjá húsráð-
anda síðan á unglingsárunum, 
meðal annars vegna flottrar og 
öruggrar sviðsframkomu.

„Svo mikill Elvis-aðdáandi er ég 
að ég heimsótti Graceland, þar sem 
ég festi kaup á sumum hlutunum 
hérna, til að mynda eftirlíkingu af 
bílnúmeraplötu Elvis, boli og slatta 
af myndefni,“ segir Friðrik léttur í 
lund og bætir við að það hafi verið 
einstök lífsreynsla fyrir aðdáanda 
eins og sig að koma á búgarð kóngs-
ins.

Elvis Presley-hlutirnir eiga svo 
sinn þátt í að ljá íbúð Friðriks 
skemmtilega persónulegan blæ. 
Sjálfur segist hann þó enn vera að 
koma sér fyrir. Aðeins vanti upp á 
svo allt sé eins og best verði á 
kosið. „Það má þó ekki skiljast sem 
svo að það trufli mig, þar sem mér 
líður afskaplega vel hérna,“ segir 
hann. „Enda fylgir húsnæðinu 
góður andi.“

Kóngurinn sóttur heim

PGV ehf. ı Bæjarhrauni 6 ı 220 Hafnafjörður ı Sími: 564 6080 ı Fax: 564 6081 ı www.pgv.is

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

Langmesta úrval landsins af veggfóðri...

Grensásvegi 18  s. 581 2444

Mex - byggingavörur
Sími 567 1300 og 848 3215
www.byggingavorur.com

Vantar stiga eða handrið ?
Við höfum lausn fyrir þig, mælum,
teiknum, smíðum og setjum upp
Enn betra verð, sömu gæði
Stigar á lager
Beinir stigar
Loftastigar





FASTEIGNASALAN
GRENSÁSVEGI 13, 2. HÆÐ - 108 REYKJAVÍK - SÍMI 570 4800

KIRKJUBRAUT 5 - AKRANESI - SÍMI 570 4824

VALLARBRAUT - LAUS STRAX Nýtt á
skrá falleg og rúmgóð 2ja herb. 72 fm íbúð á 2.
hæð. Rúmgott svefnh. og stór stofa sem nýtist
einnig sem borðstofa. Suðursvalir og sér-
þvottahús innan íbúðar. Parket á öllum gólfum
nema baði og þvottahúsi. Verð 11,9 millj.

VESTURGATA - EINBÝLI Nýtt á skrá
vel viðhaldið 253 fm einbýli á 2 hæðum með
innb. 22 fm bílskúr. 5 svefnh., stór stofa og
sólstofa. Endurnýjað baðh. Falleg innrétting í
eldhúsi. Parket á gólfum. Verð 30,8 millj. áhv.
10,8 millj. Húsi getur verið laust fljótlega.

AKURGERÐI - SÉRINNGANGUR Nýtt
á skrá 94 fm 3-4ra herb. íbúð á 1. hæð ( beint
inn ). Þrjú svefnh. Baðherbergi endurnýjað.
Sérþvottahús. Verð 13,4 millj. áhv. 10,3 millj.

BJARKARGRUND - EINBÝLI Á
EINNI HÆÐ. Nýtt á skrá 178 fm einbýli,
þ.a. er bílskúr 22,8 fm. 4 svefnh., samliggj-
andi stofur. Endurnýjað baðh. og eldhús.
Parket og flísar á gólfum. Verð 33,4 millj.

JÖRÐ Í MELASVEIT Jörðin Ás er í Leirár
og Melahreppi. Jörðin er staðsett mitt á milli
Akranes og Borgarness í um 22 km frá Akra-
nesi, jörðin er 110 hk. Á jörðinni er 139,6 fm
einbýli sem er hæð og ris. Hlaða, fjár- og hest-
hús. Jörðin liggur niður að sjó, glæsilegt út-
sýni yfir Flóann og fjallahringinn. Jörðin liggur
frá austri í vestur niður að sjó. Tilvalið tækifæri
fyrir fjárfesta eða þá sem vilja búa í aðeins 50
mín. fjarlægð frá Reykjavík. Verð 150 millj.

ÁSABRAUT - GLÆSIEIGN Stórglæsi-
legt og vel staðsett 200 fm einbýlishús á einni
hæð með innbyggðum 34 fm bílskúr. Fjögur
rúmgóð svefnherbergi, öll með fataskápum.
Glæsilegt baðherbergi með innréttingu, bað-
kari og sturtuklefa. Upptekin loft í eldhúsi,
stofu,borðstofu og sjónvarpsholi. Fallegt
gegnheilt eikarparket á öllum gólfum nema
baði, forstofu og eldhúsi, þar eru flísar og hiti í
gólfum. Fjölskyldu og barnvænt umhverfi í
næsta nágrenni við golfvöllinn. Verð 42,9 millj.

SKÓLABRAUT Nýtt á skrá 280,2 fm.hús-
næði sem er í dag nýtt undir veitingahús (
Cafe Mörk ). Húsið skiptist í stóran sal með
bar, snyrtingar, eldhús og stóra geymslu
með kælum. Húsnæðið er innréttað fyrir krá-
ar/veitingahúsarekstur. Húsaleigusamningur
við rekstararaðila til 10 ára ( 7,5 ár eftir af
samningi ) Verð 36,5 millj. áhv. 25 millj.

STILLHOLT - NÝJI MIÐBÆRINN-
SÉRINNGANGUR OG BÍLSKÚR Nýtt
á skrá 161 fm sérhæð auk 24,2 fm bílskúr.
Íbúðin er með stórum flísalögðum suður-
svölum. Þrjú stór svefnherbergi. Stór og
rúmgóð stofa. Endurnýjað eldhús. Parket á
gólfum. Sérþvottahús. Hús klætt að utan,
gluggar og gler endurn. Frábær staðsetning
við nýja miðbæinn. Verð 28,9 millj.

Hákon Svavarsson löggiltur fasteignasali, Sveinbjörn Halldórsson sölustjóri, Grétar Kjartansson, Ellert Bragi Sigþórsson,
Kristinn G. Kristjánsson löggiltur fasteignasali, Katrín Gísladóttir, og Árni Stefánsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali. Akranesi - 570 4824

Tr a u s t þ j ó n u s t a  í  2 0  á r  – Sími 570 4824 AKRANESI

Hagaflöt 9 og 11 eru falleg 5 hæða lyftuhúsnæði, 20 íbúðir í hvoru húsi. Sérinngangur og
sérþvottahús innan íbúða. Fallegar innréttingar og tæki frá bræðrunum Ormsson, hurðir
flísar og hreinlætistæki frá Harðviðarvali. Afhending 15. apríl og 1. ágúst 2007.
Öllum íbúðum fylgir inneignarbréf frá Harðviðarvali frá kr. 550.000 - kr. 750.000

Greiðslufyrirkomulag sem er nýtt á íslenskum húsnæðismarkaði:
5% staðfestingargjald við undirritun kaupsamnings.
90% við afhendingu íbúðar
5% við fullnaðarfágang samkvæmt skilalýsingu

Nánari upplýsingar á hagaflot.is og Gimli.is eða Hákon í símum 570 4824 eða 898 9396

TVÍBURATURNARNIR
VIÐ HAGAFLÖT 9 OG 11 AKRANESI

Fr
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JÖRUNDARHOLT Sérlega vel staðsett
170,2 fm einbýli ásamt tvöf. 52,2 fm bílsk. með
gryfju alls 222,4 fm. Húsið er hæð og ris, stað-
sett í efsta botnlanga með fallegu útsýni. Allar
notaeiningar í húsinu eru sérlega rúmgóðar. 4
svefnh., stofa og borðstofa. Suðursólpallur m.
heitum potti. Verð 34,9 millj.

JÖRUNDARHOLT - EINBÝLISHÚS
Nýtt á skrá sérlega fallegt 141 fm einbýlishús
á einni hæð auk 38 fm bílskúr eða alls um 179
fm. Innan hússins eru þrjú svefnherbergi,
hjónaherbergi með sérbaðherbergi, flísalagt
í hólf og gólf, innrétting og sturtuklefi. Stofa,
eldhús og borðstofa í einu alrými með falleg-
um arni í miðju rými. Sólstofa inn af borð-
stofu. Aðalbaðherbergið flísalagt, hornbað-
kar og innrétting. Fallegt hús á eftirsóttum
stað í næsta nágrenni við golfvöllinn. Verð
32,9 millj.

SKARÐSBRAUT Nýtt á skrá falleg og
rómgóð 113,4 fm íbúð á 2. hæð með stórum
suðursvölum. Þrjú svefnherbergi, stofa og
borðstofa. Endurnýjað eldhús. Mikið skápa-
pláss parket og flísar á gólfum. Járn á þaki
endurn. ásamt anddyri. Verð 17,9 millj.

JS Fasteignir ehf. auglýsir:
Til sölu eða leigu:
180 m2. Húsnæði, þ.a. 60 m2 milliloft.  Mjög góð staðsetning 
við höfnina í Hafnarfirði.  Stórar innkeyrsludyr. Gott vinnupláss framan við hús.

Upplýsingar í síma 898-2069 eða 897-4707 
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• Nýtt hús í grónu hverfi
• Glæsilegar 2ja, 3ja, 4ra og 5 herb íbúðir
• Stæði í bílageymslu
• Til afhendingar strax
• Þvottahús og geymslur innan flestra íbúða
• Mynddyrasími í öllum íbúðum
• Fullbúnar án gólfefna

Höfum ávallt mikið
úrval eigna á skrá

www.husid.is

3ja herbergja Lækjasmári - Kóp.

Góð 3ja herbergja 95,1 fm íbúð á 7.
hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi, ásamt
11,5 fm stæði í lokuðu bílskýli.

Séð er um þrif í sameign hússins.
Stutt í alla þjónustu í Smáranum.

Verð 27,9 m

Heil shugar  um þinn hag

Vilhjálmur Bjarnason – lögg. fast.sali
Helgi H. Jónsson – lögg. fast.sali

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Þórðarsveigur 17 – 21
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Af sérstökum ástæðum er lóðin Selás 6 í Rangárþingi ytra til sölu. Lóðin er eignarlóð, 3 ha að
stærð. Á svæðinu er aðgangur að köldu vatni og rafmagni. Á lóðinni má reisa stórt einbýlishús
auk allt að 300 m2 hesthúss. Vegur liggur að lóðarmörkum. Lóðin er vel staðsett með góðu út-
sýni til allra átta. Lóð sem vert er að skoða. Verð 3.600.000

Selás - Lóð fyrir búgarð

Vandað einbýlishús á góðum stað á Selfossi. Húsið er 181,6m2 og þar af er bílskúr 38,2m2. Eign-
in telur forstofu, rúmgott hol, stofu, sjónvarpshol, eldhús, 4 svefnherb., baðherb. og þvottahús.
Gólfefni eru flísar og parket. Baðherb. er ný endurnýjað. Í eldhúsi er góð hvít/beiki innrétting með
nýlegri eldavél og innbyggðum ísskáp. Inn af eldhúsi er búrgeymsla með góðum hillum. Bílskúrinn
er fullbúinn með vatni og rafmagni. Garðurinn við húsið er gróinn og njög fallegur. Við húsið er ný,
ca 40m2, skjólgóð timburverönd með heitum potti og lýsingu. Verð 30.500.000

Lóurimi

Hrafnhólar Langamýri – Selfossi

Snoturt 132m2 parhús í Fosslandi á Selfossi; forstofa, hol, baðherb., 2 svefnherb., eldhús, stofa
og borstofa í opnu alrými. Þvottahús tengir saman íbúð og bílskúr, sem er sambyggður húsinu.
Baðherb. flísalagt og með hornbaðkari. Fataskápar eru í herb. og forstofu. Innréttingar og gólfefni
ný, parket og flísar á gólfum. Hiti í gólfum. Húsið fullbúið að utan nema það á eftir að klæða upp
undir þakskegg. Húsið er laust til afhendingar við kaupsamning. Verð 25.800.000

Starmói

Reisulegt einbýlishús á tveimur hæðum í Þykkvabænum, alls 147m2. Á neðri hæð er forstofa, þvotta-
hús, eldhús, hol, baðherb., stofa, borðst., sjónvarpsherb. og svefnherb. Á efri hæð baðherb., 2 svefn-
herb. og stórt óinnréttað rými sem býður uppá ýmsa möguleika. Húsið er með risþaki og er því upp-
gefin fermetratala töluvert lægri en gólfflöturinn er í raun. Gólfefni eru flísar, parket, teppi og dúkur.
Eldhúsinnrétting er hvít sprautulökkuð með nýrri borðplötu. Umhverfi hússins er snyrtilegt. Mögulegt
er að kaupa nokkra hektara lands með. Verð 16.700.000

Rósalundur

Snyrtilegt endaraðhús rétt við Sunnulækjarskólann á Selfossi, alls 132,5 m2, þar af bílskúr 30,8 m2.
Íbúðin skiptist í; Forstofu, hol, 3 herb., baðherb., þvottah., stofu og eldhús. Gólfefni eru náttúrusteinn
og merbauparket. Í eldhúsi er falleg innrétting og AEG tæki. Góð lofthæð í stofu, halogen lýsing og
hurð út í garð. Í hjónaherb. góðir fataskápar og hurð út í garð. Snyrtileg innrétting er í baðherbergi
og þar er baðkar og er flísalagt í kringum baðið. Stór innrétting er í þvottahúsi. Verð 24.800.000

Gott parhús í Fosslandinu á Selfossi. Húsið er 161,1 m2, þar af bílskúr 46,1 m2. Húsið klætt viðhalds-
frírri Steni klæðningu og lituðu járni á þaki. Eignin skiptist í; forstofu, þvottahús, gang, eldhús, 3 svefn-
herb., baðherb. og stofu. Gólfefni eru parket og flísar. Fataskápar í öllum herb. og forstofu og góðar,
sérsmíðaðar innréttingar úr kirsuberjaviði í eldhúsi og á baði. Baðherb. með sturtu og baðkari. Bílskúr
rúmgóður m/ millilofti og geymslu. Stór sólpallur með heitum potti er við húsið Verð 29.800.000.

Birgir Ásgeir

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hdl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Bæjarlind – 201 Kópavogi
Til leigu 600 fm skrifstofuhæð í nýlegu
lyftuhúsi á góðum stað í Kópavogi. Um
er að ræða alla efstu hæðina í þessu
skemmtilega húsi. Möguleiki að aðlaga
húsnæðið fyrir góðan leigutaka.

Fiskislóð 14 - 101 Reykjavík
Til leigu er mjög  vönduð og góð
skrifstofuhæð, hæðinni fylgir lagerrými.
Stærð allt að 600 fm.
Hugsanlega má skipta hæðinni í tvennt.

Fr
um

Stórhöfði – 112 Reykjavík
Til leigu við Stórhöfða, 112 Reykjavík, á
þriðju hæð um 430 fm skrifstofuhæð.
Glæsilegt útsýni yfir Grafarvoginn. Rým-
ið er dúklagt, snyrtilegt og lyfta í húsinu.

Félagasamtök - áttahagafélög- leikfélög 
Höfum í einkasölu vel staðsett húsnæði
í Firðinum. Húsnæðið er á annarri hæð.
Bjartur salur, eldhús, geymslur ofl. Næg
bílastæði. Stærð: 411 fm. 

Faxabraut - Akranesi
Húsnæði á besta útsýnistað við höfnina
og í næsta nágrenni við miðbæ Akra-
ness. Húsnæði sem býður uppá marga
möguleika m.a. eru fyrirliggjandi hug-
myndir að hótelbyggingu. Húsið er
1555 fm að flatarmáli. 

Skipholt - Reykjavík
Gott skrifstofu- og verslunarhúsnæði,
alls 323 fm á þremur hæðum.
Stækkunar möguleikar. Húsið að hluta
til í útleigu.

Melabraut - Hafnarfirði
Gott lagerhúsnæði, 360 fm vel staðsett
með góðri aðkomu.

Fjarðargata – 220 Hafnarfirði 
Á besta stað með frábæru útsýni, mjög
gott skrifstofuhúsnæði á 5 hæð í lyftu-
húsi í Miðbæ Hafnarfjarðar.  Um er að
ræða 6 góð skrifstofuherbergi og tvö
góð opin vinnurými. Bílageymsla í kjall-
ara. Einstaklega gott.  Laust nú þegar.
Stærð: 320,5 fm.

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Gsm: 899 6520
thorhallur@vidskiptahusid.is

Atli Viðar Jónsson 
Sölumaður

Gsm: 898 2533
atli@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

TIL LEIGU TIL SÖLU

Frekari upplýsingar veittar hjá sölumönnum Viðskiptahússins

Víkurhvarf - Glæsileg nýbygging
Glæsilegt skrifstofu- og verslunarhús-
næði á 3 hæðum. Byggingin er samt.
7.273.7 fm og er fyrsta hæðin um
4.822 fm, þar af 3.600 fm rými sem t.d.
er hægt að nota undir verslun eða sem
sýningarsal. Önnur hæðin er 1.442 fm
og 3ja hæðin er 1.010 fm. Um 230 bíla-
stæði Til afhendingar 1. feb. 2007.
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TIL SÖLU EÐA LEIGU

Verslunar- og skrifstofuhúsnæði, um 3000 fm 
Á besta stað í Reykjavík.
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Nína Karen
Jónsdóttir

skrifstofustjórn

Karl Gunnarsson
löggiltur

fasteignasali

Erlendur Tryggvason
sölumaður

Kristján P. Arnarsson
sölumaður

Kristbjörn Sigurðsson
sölumaður

www.lundur. is •  lundur@lundur. is

Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17. Þjónustus. eftir lokun 691-8616
SÉRBÝLI

REYKJABYGGÐ - EINBÝLI Mikið
endurnýjað einnar hæðar einbýlishús með
innbyggðum bílskúr í Mosfellsbæ. Húsið er
vel staðsett á jaðarlóð.Forstofa, hol, eldhús
með nýrri innréttingu og borðkrók, þvotta-
hús innaf eldhúsi, stofa, borðstofa, á sér
gangi eru 3-4 svefnherbergi og stórt flísa-
lagt baðherbergi.Fallegur gróinn garður.Bíl-
skúrinn er nú innréttaður sem aukaherbergi
með snyrtingu. V. 44,7 m. 5292

GRETTISGATA - EINBÝLI Vinalegt
og fallegt 142 fm einbýli(bakhús) kjallari og
tvær hæðir. Rúmgóðar stofur á efri hæð og
rúmgott eldhús og borðstofa á neðri hæð.
V. 34,9 m. 5224

LANGHOLTSVEGUR Fallegt og end-
urnýjað einbýli á 2 hæðum, allar innréttingar
sérlega vandaðar og fallegar. Góður bílskúr.
Skipti á minni eign möguleg. V. 52 m. 5089

BIRKITIEIGUR - 2 ÍBÚÐIR Vandað
og reisulegt tveggja íbúða hús á frábærum
útsýnistað í Mosfellsbæ.
HÚSIÐ ER 2 SAMÞYKKTAR ÍBÚÐIR.   5027

LAUFBREKKA - LAUS Sérlega rúm-
gott fallegt og vandað 195 fm sérbýli á 2
hæðum. Góðar stofur og stór herbergi.
Möguleg skipti á minni eign í fjölbýli. V. 38,9
m. 4890

TRÖLLATEIGUR - MOS Nýtt og full-
búið 167 fm endaraðhús á 2 hæðum með
innbyggðum bílskúr. Stofa, hol, eldhús og
gestasnyrting á neðri hæð, 3 herbergi, bað-
bergi og þvottahús á efri hæð. ÁHV. 27
MILLJ. M. 4,15%VXT. V. 39,8 m. 4226

ÚLFARSÁRDALUR - RAÐ-
HÚSALÓÐ Byggingarhæf jaðarlóð
fyrir fjögur 190 fm raðhús á einum allra
besta stað í Úlfarsárdal. V. 52 m. 5307

HÆÐIR

REYNIHVAMMUR Góð 4ra herbergja
147 fm neðri sérhæð þar af 29 fm stúdíóí-
búð til útleigu í suðurhlíðum Kópavogs. V.
29,9 m. 5117

STÓRAGERÐI Björt, rúmgóð og tölu-
vert endurbætt 141 fm neðri sérhæð ásamt
30 fm bílskúr, samtals 171 fm, í fallegu þrí-
býlishúsi. Teiknað af Sigvalda Thordar-
son.Fremri forstofa,gestasnyrting,hol,stór
stofa,suðursvalir,borðstofa,eldhús með ný-
legri innréttingu,3-4 herbergi og baðher-
bergi.Stór vel ræktaður garður. V. 38,3 m.
5040

4RA-6HERBERGJA

HVERFISGATA - EFRI HÆÐ. Falleg
íbúð 81 fm á 2. hæð í þríbýli.  Sameiginlegur
inngangur.Góð lofthæð í íbúðinni 2,70m.
Garðurinn er aflokaður og snyrtilegur.6,5 fm
útigeymsla. V. 18,9 m. 5300

RJÚPUFELL 4ra herbergja 109 fm. íbúð
á 3. hæð í nýstandsettu fjölbýli. V. 16,9 m.
5298

FÍFUSEL - M.BÍLGEYMSLU Falleg
4ra herbergja 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt
stæði í bílageymsluhúsi. Skipti möguleg á
3ja herb. íbúð á jarðhæð í sama hverfi V.
21,8 m. 5260

BERJARIMI - M. BÍLGEYMSLU
Falleg, rúmgóð og björt 3ja-4ra herbergja
102 fm endaíbúð á efri hæð. Sér inngangur
af svölum. Stæði í bílageymslu. Snyrtileg
sameign. V. 22,9 m. 5255

FROSTAFOLD - LAUS Falleg 4ra-5
herbergja 143 fm íbúð á 3. hæð (efstu) í
snyrtilegu og vel staðsettu fjölbýli. Mikið og
fallegt útsyni. Snyrtileg sameign. V. 29,9
m. 5254

RJÚPUFELL Góð 4ra herbergja 107,3
fm íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi. V. 19,5
m. 5233

VÖLVUFELL Rúmgóð 4ra herbergja
íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli.Yfirbyggð ver-
önd. V. 18,9 m. 5222

ÁRSALIR Rúmgóð og glæsileg 122 fm
íbúð á 8. hæð í lyftublokk. 2 LYFTUR. Yfir-
byggðar suðursvalir. Stórkostlegt útsýni.

V. 33,9 m. 4146

HAFNARFJÖRÐUR - HVAMMA-
BRAUT Góð 139 fm 6 herbergja íbúð á 2
efstu hæðum í góðu og vinsælu fjölbýlishúsi
á útsýnisstað í Hafnarfirði. 5216

HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
herbergja 118 fm endaíbúð í nýlega við-
gerðu fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. V. 32,9 m.
5154

SKIPHOLT - PENTHOUSE 4ra her-
bergja ný penthouse 123 fm íbúð á 3. og 4.
hæð. Þrennar svalir. V. 35,8m 5120

Fr
u
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Glæsilegar eignir á stórum
eignarlóðum við Hveragerði

Sameinaðu á þínum sælureit: Heimili-
Vinnustofu - Sumarbústaðinn 300-
500 fm einnar og tveggja hæða ein-
býlishús á 6.000 fm eignarlóðum við
Klettagljúfur.Húsin skilast tilbúin til
innréttinga.Húsin er reist í þyrpingu
húsa í landi Gljúfurárholts og er 5
mínútna akstur austur af Hveragerði.

Sjá www.austurbru.is 5245

ÞRASTARHÖFÐI - MOSFELLSBÆ
Ný 186 fm raðhús á 2 hæðum
með innbyggðum bílskúr. Hús-
in, sem eru frá SCOTIAN HO-
MES Í KANADA, eru álklædd
timburhús og eru þau tilbúin til
innréttinga, grunnmáluð, með
innbyggðu fullkomnu loftræsi-
kerfi.4-5 herbergi. Stutt er í leik-
skóla og grunnskóla. V. 37,9 m.
4826

NÝTT - SOGAVEGUR - NÝTT
Vandaðar 3ja herbergja sér-
hæðir í nýju fjórbýlishúsi við
Sogaveg. Íbúðir á neðri hæð
eru með suðurverönd og stórar
suðursvalir á efri hæð. Sér inn-
gangur er í allar í íbúðirnar. Tvö
rúmgóð svefnherbergi. Stór
stofa. Þvottaherb. og geymsla
innan íbúðar. Eikarparket og

flísar á gólfum. Tvö sér bílastæði fylgja hverri íbúð. Hér er bara eitt
eftir. Að flytja inn. Verð 35,4 - 37,4 millj. V. 35,4 - 37,4m. 5268

VÆTTABORGIR - RAÐHÚS
Glæsilegt 2ja hæða raðhús í
Grafarvogi ásamt innb. bílskúr.
Eldhús og stofa er sameiginlegt
rými og parket er á gólfi. Út frá
stofu er útgengt á ca 40 fm sólp-
all sem er vel girtur af með skjól-
veggjum. Eitt herbergi er á neðri
hæð með fataskáp og parket á
gólfi. Gestasnyrting. Á efri hæð

eru þrjú herb. og tvö þeirra með fataskáp. Baðherb. og þvottahús á ef-
rihæð. Laust strax. V. 37,5 m. 5297

HÖRGSHLÍÐ - GÓÐ 3JA HERB.
Rúmgóð 96 fm 3ja herbergja
íbúð í göngufæri við Perluna,
Öskjuhlíð, Kringluna og jafnvel
Miðbæ. Rúmgóð stofa, 2 stór
herbergi og stórt eldhús. Húsið
sem er 18 ára hefur fengið
reglulegt og gott viðhald. Út úr
stofu og eldhúsi er gengið út á
suðurverönd. V. 26,4 m. 5158

VANTAR Í VESTURBÆ
Fyrir öruggan kaupanda leitum við að
góðri 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í góðu
fjölbýli í vesturbæ Reykjavíkur. 4990

NÝTT Í GRAFARVOGI - SMÁRARIMI
EINSTAKT TÆKIFÆRI - NÝTT
EINBÝLISHÚS Í RÓTGRÓNU
OG VINSÆLU HVERFI. Stað-
steypt, 226 fm, á einni hæð með
innbyggðum ca 40 fm bílskúr.
Húsið verður afhent fokhelt en
fullbúið að utan. Teikning gerir
ráð fyrir; andyri, holi, stofum,
eldhúsi, gestasnyrtingu, þvotta-

húsi og á sér gangi baðherb., 4 herb. og fataherb. Staðsetning hússins
er góð á jaðarlóð að opnu svæði syðst í götunni. V. 45,7 m. 5068

Steinunnar Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður



BÓLSTAÐARHLÍÐ 3ja herbergja 90 fm
íbúð í kjallara í fjölbýlishúsi. V. 18,5 m. 5143

HRINGBRAUT Falleg 71 fm 3ja her-
bergja íbúð á 5. hæð í LYFTUBLOKK ásamt
rúmgóðu millilofti ásamt stæði í bíla-
geymslu. V. 19,7 m. 5112

2JA HERBERGJA

FRAMNESVEGUR Töluvert endurnýj-
uð 63 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í þrí-
býlishúsi. Rafmagn hefur verið endurnýjað
svo og ofnar og lagnir. V. 15,7 m. 5306

NJÁLSGATA Mikið endunýjuð 31 fm
einstaklingsíbúð með sér inngangi á 1.hæð.
Öll endurnýjuð. Lóð og sameign snyrtileg.
V. 9,9 m. 5279

ARAHÓLAR Rúmgóð 63 fm íbúð á 3.
hæð í lyftublokk. Gervihnattasjónvarp. Séð
um öll þrif í sameign. V. 14,7 m. 5243

HÓLMGARÐUR - LAUS STRAX.
Ein af þessum notarlegu neðri hæðum í Bú-
staðahverfi. Góð 2ja herbergja 63 fm íbúð
með sér inngangi. V. 16,5 m. 5235

FRAMNESVEGUR - 2 ÍBÚÐIR Ný-
lega standsett 46 fm íbúð MEÐ SÉR INN-
GANGI á jarðhæð ásamt nýbyggðum 38 fm
bílskúr, innréttaður sem stúdioíbúð. V. 21,9
m. 5179

HVASSALEITI 56-58. Fyrir eldri borg-
ara, 63 ára og eldri. Falleg og vel umgengin
2ja herbergja íbúð á jarðhæð.Sérafnotarétt-
ur á verönd útfrá stofu.Góð lofthæð er í
íbúðinni 2,70m. Laus strax. V. 29,2 m. 5166

SAFAMÝRI - JARÐHÆÐ Rúmgóð
2ja herbergja 78 fm íbúð á jarðhæð.Hol,
stofa, 1 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús
og sérgeymsla innan íbúðar. V. 15,9 m.
5063

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 64 fm
falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á
1. hæð með stórri verönd. V. 16,8 m. 5082

HVASSALEITI - 2.HÆÐ Sérlega
rúmgóð 6 herb. íbúð í góðu fjölbýli.158 fm
og 22 fm bílskúr eða samtals 180 fm. Sam-
eign snyrtileg og húsið steinað að utan. V.
32,4 m. 4789

REYRENGI Rúmgóð 5 herbergja íbúð á
3. hæð í góðri 3ja hæða blokk ásamt opnu
bílskýli. 4 herbergi. Leikskóli, grunnskóli,
Borgarholtsskóli og Spöngin í göngufæri.
LAUS STRAX. V. 21,9 m. 4475

HÁALEITISBRAUT - BÍLSKÚR
Rúmgóð 4ra-5 herbergja 117 fm íbúð á 2.
hæð í góðu fjölbýlishúsi. Skipti möguleg á
einbýli á Selfossi. V. 24,9 m. 4631

RJÚPUFELL Góð 108 fm 4ra herbergja
íbúð á 2. hæð. Yfirbyggðar vestursvalir. V.
17,9 m. 4874

3JA HERBERGJA

KÁRSNESBRAUT 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í þríbýli í vesturbæ Kópavogs. Húsið
er byggt 1984. Glæsilegt útsýni á Fossvog-
inn. Íbúðin er laus strax. V. 19,2 m. 5293

NJÁLSGATA-RAUÐARÁRSTÍGUR
Rúmgóð 3ja herbergja 75 fm íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli.Snyrtileg sameign.Gengið inn frá
Rauðarárstíg. V. 17,9 m. 5217

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í MIÐBÆNUM

Vinsæl hárgreiðslustofa í fullum rekstri ásamt húsnæði í miðbænum.
Húsnæðið er glæsilega innréttað á tveimur pöllum.

Allar upplýsingar gefur Kristbjörn á skrifstofu Lundar. 4838

ATVINNUHÚSNÆÐI

HAFNARFJ. MIÐVANGUR Lítið at-
vinnuhúsnæði á jarðhæð, ca 32 fm hentugt
t.d. f. hárgreiðslustofu , sérinng, ágæt loft-
hæð. Laust strax. Skipti koma til greina á
sumarbústað í Árness eða Rangárvalla-
sýslum. V. 6,5 m. 5304

OMEGA - GRENSÁSVEGUR 437 fm
atvinnuhúsnæði á 2. hæð í bakhúsi.Sér inn-
gangur, góður stigi, flísalögð móttaka,snyrt-
ingar, eldhús, parketlagður samkomusalur.
Hentug m.a, fyrir félagasamtök. Laust fljót-
lega. V. 59,9 m. 5062

MÖGULEIKAR VIÐ VESTURBERG
517 fm verslunar-og lagerhúsnæði á einni
hæð á góðum stað í Breiðholti. Miklir mögu-
leikar. V. 79,0 m. 5044

DONALD –TÆKIFÆRI Söluturninn
Donald við Sundlaugaveg er til sölu. Verð
aðeins 2,4 millj. Öll skipti skoðuð eða góð
greiðslukjör. Uppl. á skrifstofu Lundar. V.
2,4 m. 4639

NÝBÝLAVEGUR 277 fm atvinnu-
húsnæði á 2. hæð, í fastri útleigu. V. 39,9
m. 4925

LANDIÐ

AKUREYRI - ORLOFSÍBÚÐ. Hafn-
arstræti 100. 2ja herbergja 54 fm íbúð á 2.
hæð Húsið allt endurnýjað 2003/04. Ágætt
opið eldhús með fallegum ALNO innrétting-
um. V. 9,9 m. 5219

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI Fallegt
og vel hannað 192,4 fm einbýlishús með
41,9 fm innbyggðum bílskúr og góðri loft-
hæð. Afhendist fokhelt en fullfrágengið að
utan. V. 29,8 m. 5267

SUMARHÚS

SYÐRI -REYKIR Gott 50 fm sumarhús
á 5900 fm leigulóð við Syðri-Reyki í Blá-
skógabyggð. Staðsetning er frábær á jað-
arlóð og áin Fullsæll rennur meðfram og
það liggur við að hægt sé að renna fyrir fisk
af veröndinni. V. 12,5 m. 5244

SVÍNADALUR Nýtt 80 fm sumarhús á
4100 fm leigulóð á fallegum útsýnis-
stað.Verönd og heitur pottur. V. 12,9 m.
4772

GLÆSIEIGN Í MIÐBÆNUM

Ný og glæsileg 4ra herbergja, 136 fm
íbúð á 2. hæð í endurbyggðu fjölbýlis-
húsi við Laugaveginn. Íbúðin skiptist í
stórt opið rými stofu, borðstofu og
eldhús með útgengi út á svalir, mjög
rúmgott herbergi með fallegu baðher-
bergi innan herbergis. Stórir fataskáp-
ar. Annað rúmgott herbergi. Gesta-
salerni, flísar á gólfi. Eldhúsinnrétting,
svört sprautulökkuð. Eldhústæki eru vönduð og með stáláferð á
tvöfaldri gaseldavél og háf. Mjög vandaður frágangur einkennir
íbúðina þar sem hvergi hefur verið til sparað.

Þetta er glæsieign fyrir vandláta.
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Opið virka daga
kl.9–18

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –

Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –
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LANGEYRARVEGUR - LAUS
100,3 fm neðri hæð í tvíbýli á góð-
um stað.   2 sv.herb. Sérinngang-
ur. Verð 18,0 millj. 3390

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI Falleg 100
fm endaíbúð á efstu hæð á frá-
bærum útsýnisstað. 3 sv.herb.
Verð 19,5 millj. 10036

ELDRI BORGARAR

HRAUNBÆR - RVÍK - LAUS
68,9 fm 2ja herb. íbúð. Húsvörður.
Mikil sameign og félagsstarf. Verð
22,8 millj. 10114

ÖLDUTÚN - TVÆR ÍBÚÐIR -
LAUST STRAX 222 fm einbýli
með aukaíbúð og bílskúr. 6
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 43,9 millj. 4663

RAÐ- OG PARHÚS

ÖGURÁS - GARÐABÆR
Glæsil. fullbúið 222 fm parhús með
bílsk. á góðum stað efst í Ásunum.
3 sv.herb. Verð 53,8 millj. 10096

VÖRÐUBERG - FALLEGT
168,6 fm raðhús ásamt bílskúr. 3
sv.herb. Falleg lóð og verönd.
Verð 36,9 millj. 5297

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR
138,8 fm hæð og ris í skemmtilegu
tvíbýli. 4 sv.herb. Gott útsýni. Verð
26,9 millj. 3453

HJALLABRAUT - ÚTSÝNI
Góð 108,5 fm íbúð í fjölbýli. 3
sv.herb. Fráb. útsýni. Stutt í skóla
og þjón. Verð 18,9 millj. 10010

KIRKJULUNDUR - GARÐA-
BÆ Falleg 2ja herb. íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílag. Sérinngangur.
Góð staðsetning, stutt í alla þjón-
ustu. Verð 23,5 millj.   10019

FAGRIHVAMMUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign
sem skiptist í tvær samþykktar
íbúðir og bílskúr á frábærum stað.
Verð 69 millj.   9906

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Glæsilega hannað 201 fm raðhús
með bílskúr. Fullbúið að utan og
tilbúið til innréttinga að innan. Verð
35 millj. 10079

HÆÐIR

LAUFVANGUR - M/BÍLSKÚR
141,7 fm neðri hæð ásamt bílskúr
á góðum stað. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 9756

SUÐURGATA - LAUS Stærð
172,2 fm. 3 sv.herb. Sérinngangur.
Falleg eign á góðum stað. Verð
33,5 millj. 3110

LANGEYRARVEGUR - Mikið
endurnýjuð 66 fm efri hæð og ris.
2 sv.herb. möguleiki á 3. Sérinn-
gangur. Verð 18,9 millj. 10014

HJALLABRAUT 33 - HAFN-
ARFJ. Stærð 69,3 fm   Verð 18,9
millj. 9643

ÞRÚÐVANGUR - FALLEGT
173 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsilegur garður og ver-
önd. Verð 40,9 millj.   9787

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm parhús
m/mögul. á 2 íbúðum. 7 sv.herb.
Laust 1. des. Verð 41,9 millj. 5368 

ÖLDUSLÓÐ – M/BÍLSKÚR
Falleg og björt 151,9 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ með bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Flott útsýni. Verð
31,9 millj.

4RA TIL 7 HERB.

SUÐURBRAUT - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 106 fm 4ra herb.
endaíbúð á 3. hæð. Suðursvalir.
Laus strax. Verð 18,1 millj. 10084

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Talsvert endurnýjuð 135 fm íbúð á
jarðhæð með bílsk. 3 sv.herb. Sér-
inng. Verönd. Verð 23,7 millj.  9983

EINBÝLI

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heild-
arstærð 348 fm. Flott eign á góð-
um stað. Verð 52,5 millj. 10099

FURUVELLIR - FALLEGT
205,6 einbýli ásamt bílskúr. 5
sv.herb. Fallegar innréttingar. Góð
staðsetning. Verð 45,8 millj. 9771

STEKKJARHVAMMUR -
FALLEGT 184,8 fm raðh. m. bíl-
sk. 4 sv.herb. Suðurverönd. Góður
staður. Verð 38,5 millj. 9967

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Í einkasölu nýjar glæsi-
íbúðir. Íbúðirnar eru allar nýjar bún-
ar vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

TRAÐARBERG - FALLEG
110,5 fm íbúð á jarðhæð í litlu fjöl-
býli á góðum stað í Setberginu. 3
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 29,5 millj. 10113

STEKKJARBERG - FALLEG
92,3 fm íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli
á góðum stað í Setbergi. 3
sv.herb. Gott ástand á húsi og
sameign. Verð 21,9 millj. 9975

GVENDARGEISLI - GLÆSI-
EIGN Stílhreint, vandað og sér-
lega fallegt 296 fm einbýli á einni
hæð með tvöf. bílsk. 4 stór
sv.herb. Nútímal. hönnun.   10098

ÁLFKONUHVARF - GLÆSI-
LEGT 272 fm einbýli ásamt bíl-
skúr. 4 sv.herb. Frábær útsýnis-
staður. Skipti möguleg á minni
eign. Verð 56,0 fm 9711

HJALLABRAUT - AUKAÍBÚÐ
296,6 fm raðhús ásamt bílskúr og
aukaíbúð. 6 sv.herb. Góð stað-
setning. Verð 44,5 millj. 3766

MÓABARÐ - FALLEG Mikið
endurnýjuð 110 fm neðri sérhæð á
góðum stað. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 22,9 9999

ÖLDUGRANDI - RVÍK Falleg
111,4 fm endaíbúð á 3. hæð með
bílskúr og óinnréttuðu risi. 3
sv.herb. Verð 23,9 millj. 9968

BREIÐVANGUR - 6 HERB.
Falleg 155 fm íbúð með bílskúr. 4
sv.herb. Mikið endurnýjuð eign á
góðum stað. Verð 24,5 millj. 9962

ÖLDUGATA - Gott 165 fm ein-
býli á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 34,5 millj. Laus við kaup-
samning. Lyklar á skrifstofu.   3680

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3
fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 44,9
millj. 9722

BREIÐVANGUR - LAUST
FLJÓTLEGA Gott 170,3 fm rað-
hús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Góð
staðsetning. Verð 36,6 millj. 9760

KELDUHVAMMUR - SÉR-
INNG. Falleg 112,7 fm miðhæð í
þríbýli. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
9740

ÖLDUGRANDI - RVÍK Falleg
og mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð
ásamt stæði í bílskýli. 3 sv.herb.
Óinnréttað ris, möguleiki á stækk-
un. Verð 27,5 millj. 9806

MIÐVANGUR - FALLEG 125,8
fm íbúð á 1. hæð í klæddu fjölbýli.
3 sv.herb. Yfirbyggðar svalir. Verð
22,9 millj. 9933

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 63 millj. 10046

FURUVELLIR - GLÆSILEGT
234,2 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Glæsileg eign á góðum
stað. Verð 49,9 millj. 5258

VESTURBERG - AUKAÍBÚÐ
Fallegt 210,4 fm raðhús ásamt bíl-
skúr og aukaíbúð. 4 sv.herb. Verð
39,5 millj. 9715

BURKNAVELLIR - SÉRINNG.
Falleg 119,1 fm endaíbúð í 8 íbúða
húsi. 3 sv.herb. Góð staðsetning í
jaðri byggðar. Verð 27,9 millj.
5420

STEKKJARBERG - ENDAÍ-
BÚÐ Björt og falleg 103,5 fm end-
aíbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli á góð-
um stað. 4 sv.herb. Verð 24,9 millj.
10054

ÞRASTARÁS - SÉRINNG. 126
fm endaíbúð á 1. hæð ásamt bíl-
skúr. 3 sv.herb. Falleg eign í góðu
húsi. Verð 25,9 millj. 9911

LANGEYRARVEGUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Fallegt og mikið endur-
nýjað einbýli sem skiptist í 2 samþ.
íbúðir. Verð 32,4 millj. 10017

VATNSENDABLETTUR -
SVEIT Í BORG Sérl. glæsilegt og
skemmtilega hannað einbýli á frá-
bærum stað með útsýni yfir vatnið,
Bláfjöllin og Heiðmörkina.   5283

TRÖLLATEIGUR - MOS-
FELLSBÆR 165,5 fm endarað-
hús ásamt bílsk. 4 sv.herb. Falleg
eign. Verð 40,9 millj. 9699

SMYRLAHRAUN - m/BÍL-
SKÚR 146 fm neðri hæð ásamt
bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð
32,5 millj. 5278

ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA
Ný og falleg 126,6 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílag. 4
sv.herb. Sérinngangur. Verð 28,9
millj. 10045

FJARÐARGATA - ÚTSÝNI
Sérlega falleg 127,7 fm íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi í miðbæ Hafnar-
fjarðar. Verð 46,5 millj. 2018

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
240 fm einbýli ásamt bílskúr. 4
sv.herb. Fullb. að utan fokhelt að
innan. Verð 33,9 millj. 9977

FLÉTTUVELLIR - Í SMÍÐUM
Nýtt 218,4 fm einbýli ásamt bílskúr
á jaðarlóð. 4 sv.herb. Fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð
31,5 millj. 5243

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýlegt 210 fm raðhús með bílskúr.
3-4 sv.herb. Falleg eign sem vert
er að skoða. Verð 39,9 millj. 4319

ÖLDUSLÓÐ - LAUS FLJÓTL.
128,6 fm efri hæð ásamt bílskúr.
Sérinng. 3 sv.herb. Stutt í skóla og
leiksskóla. Verð 24,9 millj. 3157

BREIÐVANGUR - M/BÍLSK.
Talsvert endurnýjuð 145 fm endaí-
búð með bílskúr. 5 sv.herb. Góð
staðsetning, stutt í skóla og þjón-
ustu. Verð 24,9 millj. 10068

SUNNUVEGUR - FALLEG
115,3 fm n.h. í góðu þríbýli í mið-
bænum. 3 sv.herb. Suðursvalir.
Verð 26,0 millj.  3391

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-
búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Sérsmíð-
aðar eikarinnréttingar, parket og
flísar. Verð 24,9 fm 9754

DAGGARVELLIR Sérlega falleg
78 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi
m/stæði í bílageymslu. Verð 19,9
millj.

EYRARHOLT - ÚTSÝNI Falleg
91,1 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli.
2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð 18,7
millj. 2527

ÞRASTARÁS - BÍLA-
GEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð. Séringangur. Stæði í bíla-
geymslu. Verð 18,5 millj. 9973

STEINHELLA - HAFNARFJ.
Glæsilegt 1.320 fm atvinnuhús-
næði á besta stað í helluhrauni.
Möguleiki á 600 fm millilofti. Átta
stórar innkeyrsluhurðar. 9942

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
116,4 fm atvinnubil ásamt ca 60
fm millilofti á góðum stað. Verð
17,8 millj. 9797

ÁLFASKEIÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg 150,8 fm endaíbúð á 2. hæð
ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Tvennar
svalir. Verð 24,5 millj. 9719

LAUTASMÁRI - KÓP. Falleg 3-
4ra herb. íbúð m/stæði í bílskýli. 2
sv.herb. Yfirb. flísal. suðursv. Laus
fljótl. Verð 26,5 millj. 10106

DAGGARVELLIR - NÝ OG
FALLEG 96,8 fm íbúð á 4. hæð í
lyftuhúsi m. stæði í bílageymslu. 2
sv.herb. Verð 21,9 millj. 4374

SUÐURHVAMMUR - ÚTSÝNI
Falleg 71,3 fm penthouse íbúð.
Góðar svalir. Flott útsýni. Verð
16,9 millj. 9955

FORNUBÚÐIR - HFJ. Stærð
180,0 fm m/millilofti. LAUST
STRAX. Verð 22,0 millj. 9612

JÓNSVÖR - VOGUM 491,2 fm
atv./skrifstofuhúsnæði í góðu
ástandi að innan og utan. Verð
44,0 millj. 9640

VALLARBRAUT - MEÐ BÍL-
SKÚR 148,5 fm íbúð á 1. hæð
ásamt bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 30,9 millj. 9670

GRENSÁSVEGUR - RVÍK 74
fm íbúð á 4. hæð. 2 sv.herb. Íbúðin
þarfnast viðhalds að innan. Verð
15,6 millj. 10076

SUÐURVANGUR - FALLEG
100,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Suðursvalir. Verð 18,5 millj. 9658

MIÐVANGUR - LYFTA 67,3 fm
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Norður-
bænum.  Frábært útsýni. Verð 14,9
millj. 9932

BREIÐVANGUR - FALLEG
122,2 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli. 4 sv.herb. Verð 21,9 millj.
9659

HJALLABRAUT - ENDAÍBÚÐ
Falleg 99 fm 3ja-4ra herb. íbúð á 2.
hæð. 2. sv.herb. Góðar suðursval-
ir. Verð 18,5 millj. 10044

PERLUKÓR - KÓPAVOGUR
Glæsileg 98,8 fm íbúð á jarðhæð.
2 sv.herb. Sérinngangur. Glæsilegt
útsýni og stutt í náttúruperlur. Verð
24,9 millj. 5562

HERJÓLFSGATA - LAUS Ný
og falleg 57 fm íbúð á 2. hæð í
lyftuhúsi m. stæði í bílageymslu.
Sjávarútsýni. Verð 19,8 millj. 9931

BRATTAKINN - SÉRINNG.
111,2 fm hæð/ris í þríbýli. Rólegur
staður, gott útsýni. 3 sv.herb. Verð
21,2 millj. 2426

KRÓKAHRAUN - FALLEG
Talsvert endurnýjuð 88,8 fm íbúð á
frábærum stað í miðbæ Hfj. 2
sv.herb. Verð 20,5 millj.  10018

BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR
Falleg og björt 85,1 íbúð á jarð-
hæð. 2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð
19,9 millj. 5475

VALLARBARÐ - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 70,9 fm endaíbúð á
3. hæð. Gott útsýni. Verð 15,5
millj. 9790

HVAMMABRAUT - M/BÍLA-
GEYMSLU Falleg 111 fm íbúð á
2. hæð, ásamt aðgang að sameig-
inl. bílskýli. 3 sv.herb. Sólstofa og
svalir. Verð 19,9 millj.  5538

BIRKIHLÍÐ - ENDAÍBÚÐ Sér-
lega falleg 82 fm endaíbúð á góð-
um stað. 2 sv.herb. Suðaustursval-
ir. Verð 19,5 millj. 9982

FLÉTTURIMI - REYKJAVÍK
140,6 fm endaíbúð ásamt stæði í
bílskýli. 2 sv.herb. Laus strax. Verð
21,9 millj. 5225

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI FALLEG
66 fm íbúð á 3. hæð. Parket og
flísar. Suðvestursvalir, flott útsýni.
Verð 14,9 millj. 5553

STRANDVEGUR - GARÐA-
BÆR 118 fm íbúð ásamt stæði í
bílageymslu á góðum útsýnisstað í
Sjálandi. Verð 39,5 millj. 4826

HRAUNBÆR - FALLEG 97,8
fm íbúð á 2. hæð ásamt herb. í kj.
Gott útsýni. Húsið klætt að utan.
Verð 19,8 millj.  9941

2JA HERB.

ÁLFASKEIÐ - M/BÍLSK. 86,9
fm íbúð á 3. hæð m/bílskúr. Falleg
og talsvert endurnýjuð eign á góð-
um stað. Verð 15,5 millj. 10116

ÞRASTARÁS - LAUS STRAX
Falleg og vel hönnuð 69,4 fm íbúð
á jarðhæð. Sérinng. og verönd.
Verð 16,9 millj. 4878

ESKIVELLIR - GLÆSILEG
107,7 fm íbúð á 3. hæð ásamt
stæði í bílageymslu í lyftuhúsi. 3
sv.herb. Verð 21,9 millj.  4962

BURKNAVELLIR - FALLEG
Falleg og rúmgóð 91 fm íbúð á 1.
hæð á góðum stað. 2 sv.herb.
Verð 19,5 millj.  9938

SUÐURGATA - STÚDÍÓ Góð
25 fm stúdíó-/einstaklingsíbúð á
jarðhæð í miðbæ Hafnarfjarðar.
Verð 8,5 millj.   10053

SMÁRABARÐ - SÉRINNG. -
LAUS STRAX Falleg 59 fm íbúð
á 1. hæð í nýlega litlu fjölbýli. Ver-
önd. Verð 15,9 millj. 2520

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinng.
Verönd. Verð 26,5 millj. 2540

HJALLABRAUT - RÚMGÓÐ
107,6 fm íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Gegnheilt parket. Suðursvalir. Verð
18,4 millj. 9841

VESTURBERG - RVÍK Falleg
63,6 fm íbúð á 3. hæð. Frábært
útsýni. Verð 13,7 millj.    10047

ATVINNUHÚSNÆÐI

HVALEYRARBRAUT - HFJ.
60 fm atvinnubil með lofthæð upp í
4 m. Góðar innkeyrsludyr. Laust
fljótlega. Verð 8,8 millj. 10092

3JA HERB.

ÞÓRUFELL - RVÍK Rúmgóð og
falleg 78 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð. Verð 14,3 millj. 10101

LÓMASALIR - KÓPAVOGUR
90% LÁN 103,7 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílageymslu. 2
sv.herb. Verð 24,9 millj.  9783

ESKIVELLIR - GLÆSILEG
Sérlega falleg, vönduð og fullb.
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. Sólríkar
flísal. svalir. Verð 18,5 millj. 10032

RAUÐHELLA - HFJ. 147-275
fm atv.húsn. á góðum stað. Stór
malbikuð lóð, gott útipláss/gáma-
pl. Verð frá 22,3 millj. 10021

NÝTT

NÝTT

NÝTT

FJÓLUVELLIR 2-4 - HFJ.
Glæsilega hönnuð raðhús á einni
hæð m/bílskúr, Áhvíl. ÍLS.LÁN kr.
17,1 millj. Verð frá 29,9 millj. 5395

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sér-
lega vand. 4-6 herb. íbúðir í sex íb.
húsi. Verð frá 29,6 millj.  10085

BERJAVELLIR 1 - HFJ. Glæsi-
legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
frá 19,2 millj. 5451

BERJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg-
ar 2ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá
16,9 millj. 5476

DREKAVELLIR 6 - HFJ. Glæsi-
legar 4ra og 5 herb. sérhæðir, verð
frá 27,5 millj. 5353

FJÓLUVELLIR 10-14 - HFJ.
244 fm raðhús á einni hæð m/bíl-
skúr, verð frá 30,4 millj. 5401

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg
og vönduð 4ra herb. íbúð á jarð-
hæð m/sérinng. Verð 29,3
millj.5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsi-
legar 3ja og 4ra herb. íbúðir, verð
frá 17,3 millj. 5298

AKURVELLIR 1 - HFJ.
Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúðir,
verð frá 24,8 millj. 5260

EINIVELLIR 7 - HFJ. Fallegar
4ra herb. íbúðir, verð frá 23,4 millj.
5159

DREKAVELLIR 18 - HFJ.
Glæsilegar 3ja og 4ra herb. íbúðir,
verð frá 19,1 millj. Afhending við
kaupsamn. 4856

KIRKJUVELLIR 5 - HFJ. Bjartar
og fallegar 4ra herb. íbúðir, verð frá
21,5 millj. AÐEINS TVÆR EFTIR
4679

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ.
Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
19,4 millj. Afhending í nóv.-des.
4467

DREKAVELLIR 26 - HFJ.
Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
24,9 millj. Afhending við kaupsamn-
ing.  4310

HÖFUM Á SKRÁ ALLAR
GERÐIR NÝBYGGINGA,

ALLT AÐ 90% LÁN

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR

NÝTT



LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

BAÐSVELLIR - EINBÝLI 179
fm m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 26,5
millj. 10102

STAÐARHRAUN - ENDUR-
NÝJUÐ 96 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Verð 14,9 millj. 9957

ARNARHRAUN - LAUST
STRAX Stærð 170,2 fm. 4
sv.herb. Verð 25,9 millj. 9924

SUÐURVÖR - PARHÚS Stærð
147,5 fm. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
4436

ÁSABRAUT - EINBÝLI/TVÍ-
BÝLI Stærð 216 fm. 5 sv.herb.
Verð 25,9 millj. 9909

AUSTURHÓP - EINBÝLI
Stærð 230 fm. 4 sv.herb. Verð
26,0 millj. 9811

VÍKURBRAUT - LAUS STRAX
- LÆKKAÐ VERÐ Stærð 54,7
fm. 2 sv.herb. Verð 8,7 millj. 9796

GERÐAVELLIR - PARHÚS
Stærð 88,6 fm. 2 sv.herb. Verð
16,9 millj. 9773

MÁNAGERÐI - 2JA ÍBÚÐA
HÚS Stærð 244,4 fm   Verð 31,7
millj. 9770

VESTURHÓP - EINBÝLI Stærð
205,2 fm. 4 sv.herb. Verð 23,9 millj.
9757

ARNARHRAUN - PARHÚS
Stærð 137,1 fm. 3 sv.herb. Verð
23,9 millj. 9720

ÁSABRAUT - 3JA HERB.
Stærð 88,2 fm   Verð 17,8 millj.
9716

NORÐURVÖR - EINBÝLI Stærð
151,1 fm. 4 sv.herb. Verð 24,5 millj.
9689

AUSTURHÓP 14 OG 18 - EIN-
BÝLI Stærð 209,0 fm. 4 sv.herb.
Verð 24,9 millj. 9656

TÚNGATA - NEÐRI HÆÐ
Stærð 90,2 fm. 2 sv.hérb. Verð
15,9 millj. 4658

SUÐURHÓP - PARHÚS Stærð
160,0 fm   Verð 20,3 millj. 9634

ÁSABRAUT - 3JA HERB.
Stærð 96,9 fm.   Verð 19,9 millj.
5194

RÁNARGATA - EINBÝLI Stærð
216,9 fm. 4 sv.herb. Verð 28,5 millj.
5528

MIÐHÓP 8 - 14 - RAÐHÚS
Stærð 154,3 fm. 3 sv.herb. Verð
16,5 millj. 5487

HEIÐARHRAUN - PARHÚS
Stærð 130,5 fm með bílskúr. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj. 5436

ÁSVELLIR - LAUST STRAX
Stærð 156,8 fm. Verð 25,7 millj.
5371

ÁSABRAUT - EINBÝLI Stærð
157,8 fm. 3 sv.herb. Verð 23,9 millj.
. 3991

STAÐARVÖR - EINBÝLI Stærð
135,8 fm. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245

ARNARHRAUN - EINBÝLI
Stærð 159,9 fm. 4 sv.herb. Verð
17,5 millj. 5211

STAÐARHRAUN - RAÐHÚS
Stærð 139,4 fm. 3 sv.herb. Verð
19,9 millj. 3566

HÖSKULDARVELLIR - EIN-
BÝLI Stærð 177,7 fm með bílskúr.
4 sv.herb. Verð 23,9 millj. 2121

MÁNASUND - EINBÝLI Stærð
135,4 fm. 4 sv.herb. Verð 18,4 millj.
5130

BLÓMSTURVELLIR - EINBÝLI
Stærð 176,4 fm. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 5114

DALBRAUT - PARHÚS Stærð
51,5 fm. 2 sv.herb. Verð 8,5 millj.
2991

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJ-
UÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
17,9 millj.   4027

VOGAR

ÆGISGATA - PARHÚS Stærð
146,6 fm með bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 23,9 millj. 4589

HOFGERÐI - PARHÚS
Stærð126 fm m/bílskúr. 2 sv.herb.
Verð 23,9 millj. 9738

SUÐURGATA - EINBÝLI Stærð
214 fm. 5 sv.herb. Verð 28,6 millj.
9971

HÓLAGATA - EINBÝLI Stærð
154,5 fm. 3 sv.herb. Verð 25,5 millj.
3574

HEIÐARGERÐI - PARHÚS
Stærð 171,3 fm. 4 sv.herb. Verð
28,9 millj. 9765

VOGAGERÐI - 2JA HERB.
Stærð 59,3 fm   Verð 10,9 millj.
9615

LYNGDALUR - EINBÝLI Stærð
209,0 fm. 4 sv.herb. Verð 25,9 millj.
9655

MIÐDALUR 10 -12 - RAÐ-
HÚS Stærð 153,7 fm. 3 sv.herb.
Verð 18,9 millj. 5480

HOFGERÐI - EINBÝLI Stærð
181,9 fm. 3 sv.herb. Verð 26,9 millj.
5352

REYKJAN.BÆR

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI
Stærð 260,3 fm. 5 svefnherb.
LAUST FLJÓTLEGA. Verð 28,8
millj. 9945

TJARNARBRAUT - 4RA
HERB. Ný íbúð. Stærð 100,5 fm á
2. hæð. 3 sv.herb. Verð 17,9 millj.
9946

LÓMATJÖRN 5 - EINBÝLI
Stærð 163,9 fm. 4 sv.herb. Verð
20,0 millj. 9794

HEIÐARBRAUT - ENDARAÐ-
HÚS Stærð 185 fm. 5 sv.herb.
Verð 29,7 millj. 9709

HEIÐARHOLT - 2JA HERB.
Stærð 60,5 fm   Verð 9,2 millj.
9685

GARÐUR

ÓSBRAUT - GARÐUR Stærð
198,0 fm. 4 sv.herb. Verð 20,9 millj.
5088

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –

Hafnarfirði
Fjarðargötu 17
Sími 520 2600
Fax 520 2601
Netfang as@as.is
Heimasíða
www.as.is

Opið virka daga
kl. 9–18
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– Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala –
skoðum og verðmetum samdægurs!

Íslensk þjónusta á Spáni

Skipulagðar skoðunarferðir

Fasteignir til sölu á Spáni
Verð frá 8.900.000 kr. – Allt að 90% lán – www.gloriacasa.is

COSTA BLANCA STRÖNDIN: YFIR 300 SÓLARDAGAR Á ÁRI!

Verðdæmi er með fyrirvara um gengisbreytingar

Fasteigna- og leigumiðlun Íslendinga á Spáni

www.gloriacasa.is – S: 517 5280





Hjalti Pálmason hdl.,
hjalti@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is

sölustjóri

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Efstasund - 104 Rvk

16.500.000
2ja herb. 69 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjöl-
býli.
Óli s. 530 1812

Álfholt - 220 Hfj

16.500.000
66,5 fm 2ja herbergja íbúð á 3 hæð
með góðu útsýni, á rólegum á nýja
holtinu í Hafnarfirði. Pantaðu skoðun.
Bóas s. 699 6165

Asparholt - 225 Álf

21.700.000
96,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
nýlegu fjölbýli með sérinngang af
svölum.  Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Þórarinn s. 530 1811

Dalsel - 109 Rvk

20.500.000
138,5 fm 3 herbergja íbúð á 2. hæð.
Íbúðin sjálf er 107,2 fm auk 31,3 fm
stæðis í bílageymslu. Glæsileg sól-
stofa. Stefanía s. 530 1805

Jötunsalir - 201 Kóp

29.900.000
Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð,
skráð 122,3 fm þ.a. stæði í bíla-
geymslu. Gott aðgengi fyrir alla.
Stefanía s. 530 1805

Blikaás - 221 Hfj

28.700.000
Falleg 4ra herbergja 119 fm íbúð á
góðum stað í Hafnarfirði. Stutt í skóla,
leikskóla og aðra þjónustu.
Bóas s. 699 6165

Burknavellir - 221 Hfj

27.900.000
Björt og falleg 119,1 fm 4ra herb. end-
aíbúð/sérhæð í nýlegu átta íbúða húsi
á góðum stað í jaðri byggðar á Ásvöll-
um. Sérinngangur. Bóas s. 699 6165

Daggarvellir - 221 Hfj

23.900.000
Góð 4 herbergja 110,6 fm íbúð á fyrstu
hæð með góðum afgirtum garði, sér-
inngangi og stæði í bílageymslu. Pant-
aðu skoðun. Bóas s: 699 6165.

Eskivellir - 221 Hfj

24.700.000
4ra herb. 123,4 fm íbúð (merkt 0201 á 2.
hæð) ásamt stæði í bílakjallara í nýju
sex hæða lyftuhúsi á völlum í Hafnar-
firði. Bóas s. 699 6165

Breiðavík - 112 Rvk

23.000.000
101,2 fm 3-4 herbergja íbúð á 1. hæð í
fjölbýli. Íbúðin sjálf er 92,9 fm auk 8,3
fm geymslu. Glæsilegur sólpallur. Sér-
inngangur. Stefanía s. 530 1805

Hringbraut - 220 Hfj

35.900.000
Falleg 152,3 fm 6 herbergja hæð og ris
á frábærum stað í hjarta Hafnarfjarð-
ar. Pantaðu skoðun.
Bóas s. 699 6165

2ja herbergja

3ja herbergja

4ra herbergja

Hæðir

Draumaeignir

Álfatún - 200 Kóp

29.700.000
Glæsileg 121,5 fm 4-5 herbergja íbúð á 3. hæð (þ.a. 21,3 fm bílskúr og 10,6
fm herbergi í kjallara til útleigu.) í afar góðu fjölbýli á besta stað í Fossvogs-
dal með frábæru sjávarútsýni.
Þórarinn s. 530 1811

Depluhólar - 111 Rvk

Hálsasel - 109 Rvk

Hrísholt - 210 Gbæ

65.000.000
Fallegt einbýlishús á glæsilegum útsýnisstað í Garðabæ. Alls 280,4 fm 4
rúmgóð herbergi og 2 stofur. 2 baðherbergi. Skjólgóð verönd með heitum
potti. Suður og vestur svalir með glæsilegu útsýni. Sigurður s. 530 1809

Tilboð óskast!
448,4 fm 11 herbergja einbýlishús þ.a. 58,2 fm aukaíbúð með sérinngang.
Frábært útsýni yfir alla Reykjavík.
Þórarinn s. 530 1811

35.900.000
Afar fallegt 186,4 fm 7 herbergja ( 5 svefnherbergi) raðhús á tveimur hæð-
um með innbyggðum 21,7 fm bílskúr.
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Krossalind - 201 Kóp

51.900.000
Afar fallegt 170,7 fm 6 herbergja parhús á tveimur hæðum með innbyggð-
um 26,2 fm bílskúr, samtals 196,9 fm
Þórarinn s. 530 1811

Langabrekka - 200 Kóp

Móabarð - 220 Hfj

Ósabakki - 109 Rvk

38.900.000 LAUS STRAX
Mjög gott, 211 fm og 6 herbergja endaraðhús á skemmtilegum stað í neðra
Breiðholti. Fallegt útsýni í vestur og stutt í alla þjónustu.
Sigurður s. 530 1809

21.900.000
Falleg 92,1 fm 3ja herbergja sérhæð á 1. hæð með sérinngang á grónum
stað í Kópavogi ásamt 30,6 fm bílskúr samtals 122,7 fm
Þórarinn s. 530 1811

39.900.000
195,2 fm 4-5 herb. einbýlishús á tveim hæðum þar af 30,7 fm bílskúr. Góð ca
70 fm 2ja herb. íbúð í leigu í kjallara hússins ( ath. innifalin í heildarfer-
metrafjölda.) Eign á rólegum stað í Hafnarfirði þar sem stutt er í skóla.
Bóas s. 699 6165.



Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Blöndubakki - 109 Rvk

20.900.000 LAUS STRAX
113,7 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð. 14,6
fm aukaherbergi er í kjallara, tilvalið til
útleigu. Stutt í alla þjónustu í Mjódd-
inni. Helgi Már s. 530 1808.

Fannahvarf - 203 Kóp

26.500.000 LAUS STRAX
102,5 fm íbúð með sérinngangi á jarð-
hæð. Flott hellulögð verönd til suðurs.
Exstra breiðar hurðar sem hentar fólki
í hjólastól. Óli s. 530 1812

Eyrarholt - 220 Hfj

14.500.000   LAUS STRAX
Frábær fyrstu kaup. Rúmgóð 2 her-
bergja íbúð á 2 hæð í Hafnarfirði.
Pantaðu skoðun. Bóas s. 699 6165.

Smyrlahraun - 220 Hfj

31.900.000   LAUS STRAX
171,5 fm 4ra herbergja sérhæð þar af
24,7 fm bílskúr á mjö góðum stað í
hjarta Hafnarfjarðar. Pantaðu skoðun.
Bóas, s. 699 6165

Haðarstígur - 101 Rvk

39.900.000
Virkilega sjarmerandi 133,8 fm parhús
á frábærum stað í Þingholtunum.
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð.
Þórarinn s. 530 1811

Hljóðalind - 201 Kóp

41.500.000     
144,2 fm 4ra til 5 herb endaraðhús í
botnlanga á einni hæð með innb. bíl-
skúr. Húsið er með 2 sólpöllum og
snyrtil. garði. Eddi s. 530 1806

Gauksás - 221 Hfj

47.900.000
203,7 m2 parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á þessum
vinsæla útsýnisstað í Áslandi. Pant-
aðu skoðun. Bóas, s: 699 6155

Víðihlíð - 105 Rvk

48.000.000
Glæsileg 6 herbergja íbúð/raðhús á 2
hæðum auk ris með tvennum svölum
samtals 192,4 fm þar af bílskúr 21,8 fm
á góðum stað. Helgi Már s. 530 1808

Lindartún - 250 Gar

19.900.000
105 fm 4ra herbergja parhús á einni
hæð á fallegum stað í Garðinum. Góð
eign á góðum stað. Pantaðu skoðun.
Bóas s. 699 6165

Lómatjörn - 260 Rbæ

29.900.000
Glæsilegt 156 fm raðhús við Lómatjörn
í Reykjanesbæ. Húsið skiptist í íbúð
120,6 fm, bílskúr og geymslu 35,4 m2.
Pantaðu skoðun. Bóas s. 699 6165

Árnastígur - 240 Gri

27.000.000
144,4 fm 4ra herbergja nýlegt raðhús
þar af 29,5 fm innbyggður og innan-
gengur bílskúr í Grindavík. Pantaðu
skoðun. Bóas s. 699 6165

Blómvellir - 221 Hfj

39.900.000
Glæsilegt 186 fm raðhús á besta stað
á Völlunum. 4 svefnherbergi. Vandað-
ar innréttingar. Pantaðu skoðun.
Bóas, 699 6165

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í suð-
urhlíðum Kóp. Húsið er með 5 svefnh.
og 2 stofum og er 284,4 fm. Virkilega
vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Sjávargata - 260 Rbæ

35.900.000
Virkilega skemmtilegt 213,7 fm einbýl-
ishús við Sjávargötu í Njarðvík með 3-
4 svefnherbergjum og rúmgóðum bíl-
skúr. Bóas s. 699 6165

Svölutjörn - 260 Rbæ

31.900.000
Virkilega gott 156 fm endaraðhús, þar
af 35,4 fm bíkskúr á einni hæð í nýju
hverfi í Njarðvík/Reykjanesbæ. Pant-
aðu skoðun. Bóas s. 699 6165

Fífuvellir - 221 Hfj

35.000.000
Fallegt raðhús á 2 hæðum 201,2 fm
Þar af 31,6 fm bílskúr og auk 52,8 fm
suður svalir. Nánari upplýsingar,
Pantaðu skoðun. Bóas, s: 699 6155

Fjóluvellir - 221 Hfj

31.900.000
Einstaklega vel skipulögð 244 fm rað-
hús á 1 hæð þar af tvöfaldir 44,3 fm
bílskúrar m. tvöf. dyrum. Húsið sjálft er
199,7 fm. Bóas, s. 699 6165

Heiðarból - 230 Rbæ

31.900.000
Gott 6 herbergja 191 fm einbýlishús á
einni hæð í botnlangagötu! Húsið
sjálft er 151 fm en bílskúr er 40 fm
Pantaðu skoðun. Bóas s. 699 6165.

Kjarrmói - 260 Rbæ

29.800.000
Nýlegt 184,1 fm parhús með innbyggð-
um bílskúr á mjög rólegum og skjól-
góðum stað í Njarðvík. Pantaðu skoð-
un. Bóas s. 699 6155

Svölutjörn - 260 Rbæ

29.900.000 LAUS STRAX
151,7 fm 5 herbergja einbýlishús með
26 fm innbyggðum bílskúr, á góðum
stað í Reykjanesbæ. Pantaðu skoðun.
Bóas s. 699 6165

Tjarnargata - 190 Vog

23.900.000
133,9 fm einbýlishús á einni hæð á
góðri horn lóð í Vogum. Hús sem bíður
uppá mikla möguleika. Pantaðu skoð-
un. Bóas s. 699 6165

Bóas R. Bóasson
boas@draumahus.is

sölumaður

Óli Antonsson
olia@draumahus.is

sölumaður

Rað- og parhús Rað- og parhús

Suðurnes

Suðurnes

Lausar strax

Einbýli

Draumaeignir

Stórikriki - 270 Mos

53.000.000
277,5 fm 8 herbergja einbýlishús ásamt 47,5 fm bílskúr samtals 325 fm  Hús-
ið er staðsett innst í götu og afhendist rúmlega fokhelt 15. des. 2006.
Þórarinn s. 530 1811



Hótel 1919 Radisson SAS er 
rekið í einu sögufrægasta húsi 
borgarinnar, Eimskipshúsinu. 
Gunnar V. Andrésson ljós-
myndari Fréttablaðins leit þar 
inn og skoðaði hvernig nýi og 
gamli tíminn mætast í fallegri 
hönnun.

Í rúm 80 ár voru höfuðstöðvar Eim-
skipafélags Íslands í reisulegu 
hvítu húsi við Pósthússtræti. Í dag 
er í húsinu starfrækt fjögurra 
stjörnu lúxushótelið 1919 sem 
rekið er af Radisson SAS keðjunni. 
Húsið teiknaði Guðjón Samúels-
son, sem var húsasmíðameistari 
ríkisins, og var byggt á árunum 
1919-1921. Það var með stærstu 
byggingum bæjarins á þeim tíma 
og jafnframt fyrsta byggingin sem 

búin var fólkslyftu.  Húsið var 
stækkað um tæpan helming með 
viðbyggingu á árunum 1977-1979 
en sá hluti var teiknaður af Hall-
dóri H. Jónssyni arkitekt. 

Við breytingar á húsinu kom í 
ljós að það hentaði einstaklega vel 
til hótelreksturs. Skrifstofuher-
bergin voru flest af æskilegri 
stærð og ekki þurfti að breyta 
burðarveggjum. Hins vegar mátti 
ekki breyta hverju sem var, þar 
sem búið var að friða ýmislegt í 
húsinu, enda um sögufræga bygg-
ingu að ræða. Þar af leiðandi var 
tekin sú ákvörðun að loka margt af 
því sem mátti ekki hrófla við inni í 
veggjum og merki Eimskipafélags-
ins sem er utan á húsinu var falið 
undir merki hótelsins. 

Hópur frá ARKÍS ehf. sá um að 
teikna breytingar á húsinu undir 
stjórn Björns Guðbrandssonar 
arkitekts.

Gamli og nýi tíminn mætast
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FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

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

Íbúðirnar eru nú þegar fullbúnar og afhendast þær við
kaupsamning. Svalir eru út af hverri íbúð og bílastæði
fylgir hverri íbúð.

Traustur byggingaraðili: ÍSTAK HF.
Íbúðirnar verða til sýnis í dag, 
mánudag frá kl. 17-20 

Verið velkomin.
Kaffi og konfekt á staðnum.

Toppurinn á Laugavegi
Vandaðar 2ja og 3ja herb. íbúðir í þessu nýja og glæsilega húsi við Laugaveg 86-94

TIL SÝNIS Í DAG MÁNUDAG

SALVÖR EHF.
S. 864 8082

864 8083
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Akurhvarf - Kópavogur
AÐEINS EITT HÚS EFTIR.
Stærð í fermetrum: 209 FM
Fjöldi herbergja: 3 svefnherbergi
Tegund eignar: Raðhús

Verð: 39,5 millj
Glæsileg tvílyft raðhús með innbyggðum bílskúr. Húsið er 183,3 fm og bílskúr 25,4 fm., samtals
208,7fm. Gengið er inn á efri hæð, þar er gert ráð fyrir bílskúr, anddyri, eldhúsi, borðstofu og
stofu. Á neðri hæð eru 3 herbergi, geymsla, þvottahús og baðherbergi. Hverju húsi fylgja 2 bíla-
stæði og sorpskýli á lóð. Húsin afhendast tilbúin til spörslunar og málingar

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177 eða á skrif-
stofu Húseignar í síma 585-0100

Lækjasmári - Kópavogur
Stærð í fermetrum: 107
Fjöldi herbergja: 3ja herbergja
Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 26,5 millj.
Falleg 95,3 fm 3ja herbergja íbúð með stæði í bílageymslu (11,5 fm) á
góðum stað í Kópavogi með útsýni. Íbúðin er á 6. hæð í nær viðhaldsfríu

lyftuhúsi. Forstofa með skápum. Sjónvarpshol. Stofa, borðkrókur og útgangur á stórar flísa-
lagðar svalir. Eldhús er með vandaðri innréttingu, keramik helluborði og bakarofn. Í íbúðinni
eru 2 rúmgóð svefnherbergi með skápum. Baðherbergi er flíslagt í hólf og gólf, sturta og fal-
leg innrétting. Þvottahús er í íbúð. Örstutt er í alla þjónustu.

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Þórsmörk - Hveragerði
Stærð í fermetrum: 267 fm
Fjöldi herbergja: 3 svefnherbergi
Tegund eignar: Einbýli

Verð: Tilboð.
HÚSEIGN KYNNIR: fallegt 132,3 fm 4-5 her-

bergja einbýlishús á einni hæð auk 61,5 fm rými í kjall-
ara, sem býður uppá mikla möguleika. Bílskúr er sérlega
stór eða 73.9 fm.Örstutt er í alla þjónustu.

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Fífuhjalli - Kópavogur
Stærð í fermetrum: 220,1 fm.
Fjöldi herbergja: 6
Tegund eignar: Tvíbýli.

Verð: 55 millj.
Um er að ræða íbúð á 2 hæð-

um í suðurhlíðum Kópavogs. Húsinu er vel viðhaldið,
verið er að leggja lokahönd á endurmálun og er húsið hið glæsilegasta. Garður er vel hirtur, s
ér inngangur. Stór sólstofa frá gluggum og garðhús, heitur pottur með vatnsnuddi, rennihurðir
út á góðar suður svalir.Forkaupsréttur fylgir á lítilli tveggja herbergja íbúð á neðri hæð.

Nánari upplýsingar veitir Baldvin Ómar í síma 898-1177
eða á skrifstofu Húseignar í 585-0100

Mávahlíð - Reykjavík
Stærð í fermetrum: 75
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Þríbýli
Verð: 15,9 millj.
HÚSEIGN KYNNIR GÓÐA 3 HERBERGJA ÍBÚÐ MEÐ SÉR INN-

GANGI Á JARÐÆÐ MEÐ SAMEIGINLEGU ÞVOTTAHÚSI. Forstofan er með flísum á gólfi. Gangur með sím-
atengli. Eldhúsið er með eldri innréttingu og parket á gólfi. Baðherbergið er með sturtu og
flísum í hólf og gólf. Stofan er rúmgóð með parketi á gólfi. Hjónaherbergið er með parket á
gólfi og skápum, símatengill. Barnaherbergið er með skáp og parket á gólfi. Sameiginlegt
þvottahús með sér tengli fyrir þvottavél. Sér geymsla fylgir eigninni. Góð lán fylgja með eign-
inni 4.15% vextir.

Allar frekari upplýsingar gefur: Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Eyjasel - Stokkseyri
Stærð í fermetrum: 126,8
Fjöldi herbergja 5
Tegund eignar: Einbýli

Verð: Tilboð
Fallegt timburhús á frábærum útsýnisstað á Stokkseyri. Húsið
þarfnast smá standsetningar, en þetta er eign sem býður upp á
mikla möguleika. Laus við kaupsamning.

Nánari upplýsingar veitir Baldvin
Ómar í síma 898-1177

eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100.

Jafnasel - Reykjavík
Stærð í fermetrum: 337
Fjöldi herbergja:
Tegund eignar: Atvinnuhúsnæði
Verð: 35 millj.
HÚSEIGN KYNNIR: 337 fm veitingarhúsnæði. Húsnæðið
er innréttað fyrir veitingarekstur og skiptist í tvo góða

sali, eldhús og snyrtingar. Húsnæðið hefur þrjá innganga, tvo góða
bari og getur selst með öllum búnaði.. Möguleiki. væri að breyta hús-
næðinu í íbúðir. Leigutekjur eru um kr. 360.000 pr. mánuð. Leigu-
samningur til 9,5 ára með 3ja mán. bankatryggingu.

Allar frekari upplýsingar gefur: Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Hjallavegur - Reykjavík
Stærð í fermetrum: 54,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Tvíbýli

Verð: 14,9 millj.
Góð 57,4 fm tveggja herbergja íbúð á vinsælum stað við Kleppsveg. Íbúðin er töluvert upp-
runaleg og hentar vel til innréttingar. Skiptist íbúðin í eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og
stofu.Nánari lýsing. Parket er á holi og stofu, Skápur er í holinu. Eldhúsið er með upprunalega
innréttingu og glugga. Svefnherbergið er með hurð út á svalirnar og góðir skápar eru í herberg-
inu. Stofan er rúmgóð og góðir gluggar eru á stofunni. Baðherbergið er nokkuð rúmgott með
baðkerfi og flísum á gólfi og upp á miðja veggi.

Allar frekari upplýsingar gefur: Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Gullengi - Reykjavík
Stærð í fermetrum: 102
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 16,3 millj.

HÚSEIGN KYNNIR FALLEGA OG MIKIÐ ENDURNÝJAÐA AÐ HLUTA 2 HERBERGJA ÍBÚÐ, 65,7 FM MEÐ
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU, 36,3 fm OG SÉRSTÆÐI FYRIR FRAMAN FJÖLBÝLIÐ. Forstofan er
með flísum og fatahengi. Símaholrúm er þar fyrir innan með nýlegu parketi. Hjónaherbergið
er með nýlegu parketi og rúmgóðum skápum. Stofan er rúmgóð með nýlegu parketi og út-
gengt á suðvestur svalir. Nýlegar flísar eru á gólfi og á milli innréttingar. Baðherbergið er með
nýlegum flísum. Nýleg blöndunartæki og skápur. Tengi er fyrir þvottavél. Geymsla fylgir
eigninni. Lán frá Íbúðalánasjóði fjárrhæð kr: ca 12.000.000. Vextir: 4.15%

Allar frekari upplýsingar gefur: Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Kleppsvegur - Reykjavík
Stærð í fermetrum: 57,4
Fjöldi herbergja: 2
Tegund eignar: Fjölbýli
Verð: 14,9 millj.
Góð 57,4 fm tveggja herbergja íbúð á vinsælum stað við Kleppsveg.
Íbúðin er töluvert upprunaleg og hentar vel til innréttingar. Skiptist íbúð-
in í eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og stofu. Nánari

lýsing. Parket er á holi og stofu, Skápur er í holinu. Eldhúsið er með upprunalega innréttingu
og glugga. Svefnherbergið er með hurð út á svalirnar og góðir skápar eru í herberginu. Stofan
er rúmgóð og góðir gluggar eru á stofunni. Baðherbergið er nokkuð rúmgott með baðkerfi og
flísum á gólfi og upp á miðja veggi.

Allar frekari upplýsingar gefur: Ástþór Helgason GSM: 898 1005

Baugakór- Kópavogur
AÐEINS EIN ÍBÚÐ EFTIR.
Stærð í fermetrum: 122 fm
Fjöldi herbergja:4ra herb.
Tegund eignar: fjórbýlishús

Verð: 28,6 millj
GlÆSILEG 4 HERBERGJA EFRI SÉRHÆÐ Í K’ORAHVERFINU. Forstofa með fataskáp, bjart opið
rými, þar er stofa og eldhús og útgangur á stórar suður svalir. Eldhús m/vandaðri eikar-
innréttingu, keramik helluborð og bakarofn úr stáli, 3 svefnherb. með skápum. Baðherb.

flíslagt, innrétting, upphengt wc. Þvottahús og geymsla í íbúð. Vagna og hjólageymsla sameiginleg. Stutt í alla þjónustu. Íbúðin afhendist fullbúin án gólfefna.

Allar nánari upplýsingar gefur Baldvin Ómar í 898-1177 eða á skrifstofu Húseignar í síma 585-0100

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar
Sölustjóri

S. 898-1177

Áslaug
Sölumaður

S. 822-9519

Gyða
Sölumaður
S.695-1095

Ástþór
Sölumaður

S. 898-1005

Knútur
Sölumaður

S. 847-4604

Skuli
Sölumaður

S. 585 0101
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3JA HERB.

EYJABAKKI Vorum að fá í sölu mjög
góða 80 fm 3ja herbergja íbúð á 3.hæð
með vestur svölum. Íbúðinni fylgir 17,6 fm
geymsla. Samtals birt séreign 97,6 fm.
Þvottahús í íbúð. V. 18,6 m.

VÍKURÁS - MEÐ STÆÐI Í BÍL-
GEYMSLU Um er að ræða 85 fm 3ja
herbergja íbúð á 3.hæð með vestur svölum
og útsýni, ásamt 22 fm stæði í bílgeymslu.
Samtals birt séreign 107,1 fm. Möguleiki á
stuttum afhendingartíma. Verð 18,5 m.

STÓRAGERÐI - MEÐ BÍL-
SKÚR Ný uppgerð 96fm 3-4ra herbergja
íbúð á 3ju hæð. Nýtt eldhús og parket á
gólfum. Íbúðinni fylgir 20,9fm bílskúr. Íbúð-
in er laus. lykla á Lyngvík. Verð. 22,9m

LÓMASALIR 3JA HERBERGJA
Á EFSTU HÆÐ MEÐ BÍLSKÝLI
OG GÓÐU ÚTSÝNI. Um er að
ræða 95 fm 3ja herbergja íbúð á 5.hæð
með vestur svölum. Íbúðinni fylgir 7,6 fm
sér geymsla. Parket og flísar á gólfum.
Verð 25,8 m.

ÁLFKONUHVARF - TIL AF-
HENDINGAR STRAX Um er að
ræða 90,5 fm 3ja herbergja íbúð á 1.hæð
með sér afnotarétti í garði. Íbúðin er fullbú-
in með gólfefnum. Áhv. 17.0 m í 40 ára
húsbréfum. V. 21,9 m.

ÁSAKÓR - MEÐ BÍLSKÚR. Um
er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm 3ja
herbergja íbúð á 5.hæð ( efstu ) í nýju lyftu-
húsi með mjög góðu útsýni, íbúðinni fylgir
28 fm bílskúr. Íbúðin skilast fullbúin án
gólfefna og er afhending um næstu ára-
mót. V. 27,8 m.

KRISTNIBRAUT MEÐ STÆÐI Í
BÍLSKÝLI Mjög góð 82,1 fm íbúð og
geymsla 14,7 fm alls 96,8 fm. með stæði í
bílageymslu. Í eldhúsi er glæsileg innrétting
með flísum á milli skápa og borðkrók.
Borðstofa og stofa með parketi og suður
svölum með góðu útsýni. Baðherbergi flí-
salagt með innréttingu og baðkari. Þvotta-
hús í íbúð. Tvö góð herbergi með parketi
og skápum. í sameign í kjallara er góð
geymsla hjóla og vanga geymsla. Stutt í
alla þjónustu svo sem leikskóla og grunn-
skóla. Verð. 22,9 m.

4RA HERB

VALLARHÚS 4 - 5 HER-
BERGJA Um er að ræða mikið endur-
nýjaða 120 fm íbúð á tveimur hæðum með
sér inngangi. Á neðri hæð er forstofa,
þvottahús, stofa, eldhús og snyrting. Á efri
hæð eru þrjú herbergi og baðherbergi, yfir
íbúðinni er risloft sem búið er að gera að
herbergi. Eignin er mikið endurnýjuð þ.e.
eldhús, gólfefni, snyrting og fleira. Verð
25,7 m.

ÞORLÁKSGEISLI - GRAFAR-
HOLTI - TILBÚIN TIL AF-
HENDINGAR
Um er að ræða nýja 4ra herbergja endaí-
búð á 3ju hæð með tvennum svölum í fal-
legu lyftuhúsi. Íbúðin er 108 fm og henni
fylgir 8,7 fm sér geymsla samtals birt sér-
eign 116,7 fm og stæði í bílgeymslu. Sölu-
menn á Lyngvík sýna. Áhv. 21 m í mynt-
körfu. Verð 27,0 m.

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790 
WWW.LYNGVIK.IS  • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

LYNGVÍK FASTEIGNASALA
SÍÐUMÚLA 33 • 108 REYKJAVÍK.
SÍMI 588 9490 • FAX 568 4790
WWW.LYNGVIK.IS • LYNGVIK@LYNGVIK.IS

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 18:00
FÖSTUDÖGUM: 9:00 - 16:00
SVO ER GSM-INN ALLTAF OPINN

TRAUST VIÐSKIPTI Í TVO ÁRATUGI

SÍMI 588 9490

SIGRÚN GISSURADÓTTIR
LÖGGILTUR FASTEIGNASALI
SIGRUN@LYNGVIK.IS

STEINAR S. JÓNSSON
SÍMI: 898 5254
STEINAR@LYNGVIK.IS

ÞORSTEINN AUSTRI
SÍMI: 820 3466
STEINI@LYNGVIK.IS

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

VESTURGATA - LYFTUHÚS - LAUS VIÐ KAUPSAMNING 

Um er að ræða 4ra herbergja 103,3 fm íbúð á þessum
vinsæla stað vestast í Vesturbænum. Tvær samliggj-
andi stofur og er gengið út á suður svalir frá annarri.
Hægt er að loka á milli þeirra með rennihurð. Tvö góð
svefnherbergi annað með skápum. Eldhús með góðri
innréttingu og borðkrók. Baðherbergi með baðkari, flís-
um upp á miðja veggi og glugga. Góð sameign. Í kjall-
ara er þvottahús, sauna og sérgeymsla.
Verð. 24,0 m.

BORGARHOLTSBRAUT - HÆÐ M/BÍLSKÚR.

Mjög vel staðsetta 4ra herbergja sérhæð í 3ja íbúða
húsi. Hæðinni fylgir sérstæður 34 fm bílskúr. Afhend-
ing fyrir jól.
Verð 26,9 m.

MOSARIMI - ENDARAÐHÚS

Um er að ræða mjög vel staðsett 150 fm enda raðhús
við Mosarima í Grafarvogi. Húsið er á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. Þrjú svefnherbergi. Stór suður
garður með verönd.
Verð 37,5 m.

FUNAHÖFÐI – GISTIHEIMILI
Um er að ræða mjög vel staðsett
607 fm atvinnuhúsnæði á tveimur
hæðum sem verið er að innrétta
sem gistiheimili fyrir 31 manns.
Á neðrihæð er gert ráð fyrir 5
eins manns herbergjum og einu
baðherbergi með sturtuaðstöðu, á

efrihæð er gert ráð fyrir 22 eins manns herbergjum og 2 tveggja manna
herbergjum, 5 snyrtingar og 4 sturtuherbergi, eldhús og matsalur, ásamt
þvottaherbergi. Gert er ráð fyrir vöskum í öllum herbergjum. Að utan er
húsið fallega klætt. Gott tækifæri fyrir verktaka að klára og nota fyrir
starfsmenn. Verð 78 m.
Allar nánari upplýsingar veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.

ÁLFKONUHVARF - LAUS STRAX
Um er að ræða mjög vel stað-
setta 3ja herbergja íbúð á efstu-
hæð í lyftuhúsi, ásamt stæði í
bílgeymslu.
Sölumenn á Lyngvík sýna.

GULLSMÁRI - 4RA HERBERGJA

Mjög góð 95 fm íbúð á 2. hæð í
litlu fjölbýli. Parket og flísar á
gólfum, baðherbergi nýlega upp-
gert. Íbúðin er laus. Áhvílandi
16,5 m lán með 4,35% vöxtum.
Verð 24,9 m.

GALTALIND - 4RA HERBERGJA
111 fm 4ra herbergja íbúð á 2
hæð. Vandaðar innréttingar, park-
et og flísar á gólfum. Lýsing í
íbúðinni eru frá Lúmex og fylgja
öll ljós. Íbúðin er laus.
Verð 28,5 m.



Félag
fasteignasala

Vallartröð 10, Selfossi.
Vorum að fá í sölu glæsilegt 420,4m² hesthús. Húsið er innréttað með
mjög vönduðum innréttingum. Eignin samanstendur af 12 eins hesta
stíum, reiðskemmu, þvottahúsi/snyrtingu og glæsilegri kaffistofu sem er
stofa og eldhús í einu rými og inn af því eitt herbergi.Verð 32,5 m.

Fagramýri 8, Selfossi
Skemmtilegt 114,4 m² endaraðhús ásamt 29,2 m² bílskúr sem er stað-
sett í enda götunnar. Íbúðin er forstofa, hol, 3 svefnherbergi, eldhús
m/fallegri kirsuberjaspónlagðri innréttingu, baðherbergi m/hornbaðkari
og þvottahús. Innangengt er í skúrinn úr forstofu. Verð 25,8 m.

Dverghólar 8, Selfossi
Í einkasölu 114,0 m² parhús ásamt 30,8 m² bílskúr. Eignin telur rúm-
góða stofu m/hurð út á stóran sólpall m/skjólveggjum, eldhús m/ágætri
eldhúsinnréttingu, svefnherbergisgang, þrjú svefnherbergi, góðir skápar
í hjónaherbergi og baðherbergi m/innréttingu, baðkari m/nuddi og
handklæðaofni. Heitur pottur er á verönd. Verð 27,3 m.

Ásgarður, gamla skólahúsið, Rangárþingi eystra
Um er að ræða 174,4 m² hús byggt árið 1927 að Ásgarði rétt við Hvols-
völl þar sem hefur verið rekið gistiheimili síðustu ár. Á neðri hæð er mót-
taka, eldhús, veitingaaðstaða og baðherbergi og á efri hæð er setu-
stofa, gistipláss og salerni. Verð 24,0 m.

Smáratún 20b, Selfossi
Um er að ræða góða 4ra herbergja 95,8 m² íbúð í góðu fjölbýli. Eignin
telur m.a. sameiginlegan inngang, stofu, eldhús m/upprunalegri innrétt-
ingu, þrjú svefnherbergi og baðherbergi sem er flísalagt í hólf og gólf og
er þar baðkar, handklæðaofn og tengi f. þvottavél. Verð 17,4 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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Öldubyggð 18, Grímsnes- og Grafningshreppi
Um er að ræða reisulegt tveggja hæða sumarhús uþb.92,8 m² ásamt
7088 m²  eignarlóð.Húsið er pólskt einingahús sem stendur á steyptum
grunni. Húsið samanstendur af fjórum svefnherbergjum, eldhúskrók,
stofu, baðherbergi og tveimur geymslum. Gólfhiti er í húsinu. Veröndin
er uþb. 80 m² og þar er heitur pottur. Verð 26,0 m.

Heiðarbrún 16, Stokkseyri.
Vel staðsett 130,6 fm steinsteypt íbúðarhús sem byggt var árið 1943
ásamt 121,5 fm steinsteyptum bílskúr sem er byggður árið 2005. Íbúð-
in er töluvert endurnýjuð og skúrinn er mjög glæsilegur. Verð 32,0 m.

Kornhús, Ásgarði, Rangárþingi eystra
Um er að ræða 109,8 m² tvílyft timbur einbýlishús byggt árið 1934.
Eignin telur forstofusnyrtingu, stofu, hol, tvö herbergi og lítið eldhús
með sæmilegri innréttingu. Kjallari er undir hluta hússsins og þar eru
m.a. þvottahús og baðherbergi. Verð 13,5 m.

Öldubyggð 14, Grímsnes- og Grafningshreppi
Um er að ræða reisulegt tveggja hæða sumarhús uþb.92,8 m² ásamt
7088 m² eignarlóð. Húsið er pólskt einingahús sem stendur á steyptum
grunni. Húsið samanstendur af fjórum svefnherbergjum, eldhúskrók,
stofu, baðherbergi og tveimur geymslum. Gólfhiti er í húsinu. Veröndin
er uþb. 80 m² og þar er heitur pottur. Verð 26,0 m.

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Lögfræðingur

Ágúst Stefánsson
BA í lögfræði

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Ólöf Lilja Eyþórsdóttir
Rekstrarfr./sölumaður

Steindór Guðmundsson
Iðnrekstrarfr./sölumaður

Anna Rúnarsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla



– Mest lesið

Er fasteignin þín ekki í mest lesna fasteignablaðinu?
Þegar hægist um á fasteignamarkaði er mikilvægara en nokkru sinni að auglýsa 

á besta staðnum. Samkvæmt nýjustu könnun Gallup* lesa 40% fleiri Íslendingar á 

aldrinum 25–49 ára Allt-fasteignir en Fasteignablað Morgunblaðsins. Vertu viss 

um að eignin þín nái athygli sem flestra!

*Samkvæmt könnun Gallup, maí 2006

Þetta gæti tekið tíma

F
í

t
o

n
/

S
Í

A



Borgartúni 29 - Sími 530 7200
Ásgeir E. Gunnarsson lögg. fasteignasali

LYNGMÓAR, GARÐABÆ

142. fm. íbúð með fallegu útsýni á ákjósanlegum stað í Garðabæ, ásamt bílskúr:
Stofa er parketlögð, fallegt útsýni til norðurs og vesturs. Borðstofa er parketlögð,
útgengi út á stórar yfirbyggðar svalir. Þrjú svefnherbergi . Eldhús með góðri
innréttingu.Baðherbergierflísalagthólf ígólf, sturtuklefi, góðinnrétting.Geymslaer
innan íbúðarinnar auk sér-geymslu og þvottahúss í sameign. Bílskúr fylgir íbúðinni:

Verð: 28,9 millj

152,3 fm 6 herbergja hæð og ris á frábærum stað í hjarta
Hafnarfjarðar. Í alla staði er þetta mjög fallegt hús á góðum
stað í hjarta Hafnarfjarðar, stutt í alla þjónustu, eins og leik-
skóla, barnaskóla og framhaldsskóla 
Bóas s. 699 6165 sölumaður Draumahúsa 
tekur á móti gestum.
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Hringbraut 5, 220 Hafnarfjörður
Opið hús í dag kl. 17:30 - 18:30

530 1820

Runól fur  Gunnlaugsson lögg.  faste igna-  og sk ipasal i

Kristín Pétursdóttir lögg. fasteignasali

Opið hús í dag milli kl. 14 og 16

sími
565 8000
533 6050

NAUSTABRYGGJA 5 – ÍBÚÐ 206

w w w. h o f d i . i s

Glæsileg 3ja herbergja 87,3 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í upphituðu 
bílahúsi. Björt stofa sem er opin í eldhús. Eldhús með eikarinnréttingu
og AEG tækjum. Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Tvö svefnherbergi
með fatskápum. Flísalagt baðherbergi með baðkari. Fallegt eikarpar-
ket á gólfum íbúðar. Sér geymsla í kjallara.Verð 23,9 millj.
Finnur og Ingibjörg taka vel á móti ykkur.



– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar
Allar húseignir á eignarlóðum

 Verð frá 75.000 €
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
28 ára reynsla
68.000 viðskiptavinir

Vilt þú tryggja 
þér 3000 € afslátt?
Erum að bóka skoðunarferðir

Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga
Sími: 586 2880 Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com
sales@atlasiceland.com
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* Gildir til 30. nóv. 2006
* Greiða þarf fyrstu 10% fyrir 30. nóv. 2006

Húseignir á Spáni,
Kýpur og Grikklandi

3000 €
TILBOÐ ÚT

NÓVEMBER

SÍÐUSTU DAGAR!

* ENDUR-

GREIDDAR

Fáðu senda bæklinga heim





Fleiri eignir á skrá á neteign .is - Fleiri eignir á skrá á neteign .is - Fleiri eignir á skrá á neteign .is - Fleiri eignir á skrá á neteign .is

það gerist varla lægra
föst lág söluþóknun

159.900kr159.900kr..
auk vsk. samtals 199.076 krauk vsk. samtals 199.076 kr..

Björn Daníelsson, héraðsdómslögmaður og löggiltur fasteignasali Lögmat ehf. - lögmannsþjónusta

Þverholti 14 • 105 Reykjavík

Austurberg í Reykjavík

Góð 3ja herb., 91 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi og sér garði. Mikið endurnýjuð. Eldhús með hvítri
innréttingu, halogen lýsingu og góðum borðkróki. Rúmgóð herbergi. Baðherbergi með baðkari, tengi fyr-
ir þvottavél og þurrkara. Parket og flísar á gólfum. Sérgeymsla við útidyr. Laus strax. Verð 17,9 millj.
Hlynur tekur á móti þér á milli 19.30 - 20.30 í dag mánudag 13. nóv. að Austurbergi 34, Rvk, jarðh.

Klapparberg í Reykjavík

Fallegt einbýli á þremur pöllum, alls 236 fm. Þar af bíl-
skúr 26 fm. Auka 2ja herb. Íbúð er í húsinu og er ekki
skráð á teikningu. Fallegur garður í rækt. Stutt í alla
þjónustu og í Elliðadalinn. Verð 55 millj.

SKIPTI Á ÓDÝRARI

Holtsgata í Reykjavík

Falleg 2ja herbergja íbúð, alls 51 fm á 3. hæð í litlu
fjórbýli. Rúmgott svefnherbergi. Geymsla og þvotta-
hús er í sameign. Góð staðsetning. Verð 15,9 millj.

NÝTT
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Engjasel í Reykjavík

Stúdíóíbúð alls 41,5 fm. Forst. með fatahengi. Stofa er björt. Stofa, eldhús og svefnaðstaða er samliggj-
andi. Baðherbergi með sturtu og tengi f. þvottavél. Parket og físar á gólfum. Sameiginleg hjóla- og vagna-
geymsla er í sameign auk sérgeymslu. Eign á góðum stað, stutt í alla almenna þjónustu. Verð 9,9 millj.
Finnur tekur á móti þér á milli 19.30 - 20.30 í dag mánudag 13. nóv. að Engjaseli 72, Rvk, jarðh.

Laugarnesvegur í Reykjavík

Falleg 2ja herbergja íbúð á jarðhæð, alls 44 fm. Park-
et og flísar á gólfum. Stór sameiginlegur garður. Góð
staðsetning. Verð 11,5 millj.

NÝTT

Klukkurimi í Reykjavík

Falleg rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með sér-
inngangi, alls 102 fm. Sér geymsla í sameign. Stutt í
alla almenna þjónustu. Verð 21,9 millj.

NÝTTOPIÐ HÚS

Laugavegur í Reykjavík

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli, alls 58 fm. Rúmgóð stofa. Mjög
gott svefnherbergi með fataskáp. Eldhús með nýl. innréttingu. Baðherbergi með innréttingu og sturtu.
Parket og flísar á gólfum. Þvottahús í sameign. Sér geymsla í sameign. Sameign til fyrirmyndar.
Verð 16,9 millj.

Ránargata í Reykjavík

Rúmgóð 2-3ja herb. ósmþykkt kjallaraíbúð, alls 64
fm. Hús hefur nýleg verið tekið í gegn að utan. Góð
staðsetning. AUÐVELD KAUP. Verð 11,5 millj

LÆKKAÐ VERÐ

Nýbýlavegur í Kópavogi

Góð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð, alls 73 fm. Innif. í fm
tölu er 19 fm bílskúr. Sér geymsla. Gott útsýni.Góð
áhv. lán 4,15% vextir. Verð 16,2 millj.

GÓÐ LÁNNÝTT

Njörvasund í Reykjavík

Mjög falleg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýlishúsi, alls 82 fm. Björt og rúmgóð stofa, parket á gólfi.
Eldhús er með hvítri innréttingu og góðum borðkróki. Hjónaherb. mjög rúmgott og með stórum fataskáp-
um. Barnah. bjart og rúmgott. Baðherb. er með baðkari og sturtu, flísalegt og með glugga. Sér inngang-
ur og fallegur garður í sameign. Góð staðsetning og stutt í alla almenna þjónustu. Verð 18,9 millj.

Skógarás í Reykjavík

Falleg 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð, alls 66 fm. Flís-
ar og parket á gólfum. Suðvestur pallur. Stutt í alla al-
menna þjónustu og í fallega náttúru. Verð 16,9 millj.

NÝTT

Skeggjagata í Reykjavík 

Björt og falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í þríbýlis-
húsi, alls 79 fm, auk 31 fm bílskúr. Stór garður. Góð
eign í hjarta miðborgarinnar. Verð 23,9 millj.

NÝTT

Sléttuhraun í Hafnafirði

Falleg og rúmgóð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð, alls 69. fm. Stofa er björt og rúmgóð. Eldhús fallegri inn-
réttingu. Gott þvottahús er í íbúð. Svefnherbergi mjög rúmgott. Baðherbergi er flísalegt í hólf og gólf, bað-
kar er á baði. Parket og flísar á gólfum. Sér geymsla með hillum í sameign. Rúmgóðar svalir. Snyrtilegur
stigagangur. Stutt er í alla almenna þjónustu s.s. skóla og verslun. Laus strax. Verð 13,9 millj.

Torfufell í Reykjavík

Falleg 4ra herbergja, 98 fm íbúð á 2. hæð. Stórar yfir-
byggðar svalir. Stigagangur snyrtilegur. Stutt í alla al-
menna þjónustu. Verð 17.5 millj.

GÓÐ LÁN

Snorrabraut í Reykjavík

Falleg 2ja herbergja íbúð á 3. hæð, alls 54 fm. Parket
og flísar á gólfum. Baðherbergi með sturtu. Svalir.
Hús og þak nýlega tekið í gegn. Verð 13,9 millj.

GÓÐ LÁNNÝTT

Við sýnum eignina fyrir þig.- Án auka

kostnaðar

Við tökum myndir með "gleiðlinsu" af

öllum rýmum. Flottar ljósmyndir.- Án

aukakostnaðar

Við gerum sérstaka eignamöppu um

eignina þína.- Án aukakostnaðar

Við auglýsum í Fréttablaðinu (2 auglýs-

ingar fríar) og á netinu. (mbl.is, visir.is,

habil.is). - Án aukakostnaðar

SELJENDUR

Við látum löggildan fasteignasala og lög
mann sinna öllu sem máli, skiptir, sölu,
skjalagerð o.s.frv.
Við hringjum í kaupendalista okkar út af
eigninni þinni.
Við fylgjum öllum fyrirspurnum eftir.
Við svörum í síma frá 08.00 - 22.00 alla
daga vikunnar.

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ
HRINGDU NÚNA!

Höfum kaupendur að litlum íbúðum á höfuð-
borgarsvæðinu með miklum veðskuldum.

Höfum kaupendur að sérhæðum í hverfum
104,105 og 108.

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ
HRINGDU NÚNA!

TILBOÐ FYRIR SELJENDUR Í NÓVEMBER

OPIÐ HÚS

LAUS STRAX

AUÐVELD KAUP

OPIÐ HÚS



Á einum eftirsóttasta stað 
höfuðborgarsvæðisins hefur 
risið nýtt hverfi sem kallast 
Arnarneshæð.

Hverfið er byggt í sunnan í móti og 
liggur því vel við sól og nýtur skjóls 
fyrir norðanátt. Stutt er út á helstu 
stofnbrautir og ekki er heldur langt 
að sækja í þjónustu í kring, en 
innan hverfisins eru t.d. allir skól-
ar, allt frá leikskóla upp í fram-
haldsskóla.  

Húsin í hverfinu á Arnarneshæð 
eru byggð samkvæmt nýjustu 
byggingartækni. Þau eru stein-
steypt, staðsteypt að hluta en vegg-

ir, plötur, svalir og stigar forsteypt-
ir. Þau eru einangruð að utan og 
veggirnir eru klæddir með litaðri 
álklæðningu. Þessi aðferð myndar 
heildstæða kápu utan um húsin og 
útilokar allar kuldabrýr. Ytra byrði 
glugga og svalahurða er allt klætt 
með áli, auk þess sem opnanleg fög 
eru úr áli. Hönnun er unnin af arki-
tektastofum Ingimundar Sveins-
sonar og Kristins Ragnarssonar en 
þeir sáu um að teikna og hanna allt 
hverfið.

Íbúðirnar sjálfar eru skipulagð-
ar með þarfir nútímafólks í huga. 
Fallegt útsýni er úr flestum íbúð-
um út yfir Arnarnesvog og yfir 
hluta Garðabæjar. Þeim verður 

skilað án gólfefna en þó eru gólf 
baðherbergja og þvottaherbergja 
flísalögð. Hiti er í gólfum á baðher-
bergi og þvottaherbergi og innrétt-
ingar eru í anddyri, herbergjum, 
baðherbergi og eldhúsi. Eldhúsinn-
réttingin nær að lofti með viftu, 
helluborði og ofni. Baðherbergið er 
flísalagt með vönduðum tækjum, 
innréttingu og upphengdu salerni. 
Innihurðir eru yfirfelldar og allt 
tréverk í íbúðum er úr eik, þar sem 
allur spónn er í stíl. Að lokum má 
bæta því við að síma- og sjónvarps-
tenglar eru í öllum svefnher-
bergjum og stofum og myndavéla-
dyrasími er í öllum íbúðum. Sem 
sagt, nútímaþægindi á góðum stað!

Hverfi sem liggur vel við sól

Breytingar hjá Viðskiptahúsinu

Fasteignasalan Viðskiptahúsið 
stækkaði heilmikið við sig á dög-
unum þar sem hún var færð yfir í 
stærra húsnæði sem er hvorki 
meiri né minni en 350 fermetrar 
og er á Skúlagötu 17. „Við höfum 
verið hérna á Skúlagötunni síðan 
við byrjuðum en við fluttum bara 
í stærra húsnæði á sama stað,“ 
segir Jóhann Ólafsson, starfs-
maður hjá Viðskiptahúsinu. Við-
skiptahúsið var stofnuð í ágúst í 

fyrra og segir Jóhann að það er 
búið að vera gott að gera hjá 
þeim. „Við erum svona það sem 
við viljum kalla víðtæk fasteigna-
miðlun. Við erum ekki bara með 
venjulegar fasteignir heldur 
erum við líka með fyrirtækjaráð-
gjöf og sjávarútvegsfasteignir,“ 
segir Jóhann. „Við erum 15 sem 
vinnum hérna. Átta manns sjá um 
fasteignamiðlanir, þrír um fyrir-
tækjaráðgjöf og fjórir sjá um 
sjávarfasteignir,“ segir Jóhann 
að lokum. 

Viðtæk eignamiðlun 
bætir við sig

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali

sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður

GSM 898 6860

Samtengd söluskrá
Fjórar fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00

www.fmg.is

Sími 575 8585 – Spönginni 37 – 112 Reykjavík – www.fmg.is

BLIKAHÖFÐI - 4RA HERB.
Mjög falleg 100,2 fm, 4ra herb. íbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli í Mos-
fellsbæ. 3 rúmgóð svefnherb., öll með skápum og öll parketlögð.
Baðherb. flísalagt í hólf og gólf og með innréttingu og baðkari með
sturtuaðstöðu. Þvottarými inn af baði. Parketlögð, rúmgóð og björt
stofa, stórar s-v svalir með fallegu útsýni. Eldhús flísalagt og með
stórum borðkrók. Sér geymsla. Stutt í skóla og leikskóla. V. 22,9 millj.

VÖLVUFELL - ENDARAÐHÚS
Fallegt 134,4 fm endaraðhús ásamt 23,5 fm bílskúr. Húsið stendur innst
í botnlanga á rólegum stað í Fellahverfi. Flísalagt anddyri m/skápum.
Stofa/borðstofa, sjónvarpshol, 3 svefnherb. (hægt að breyta í 4), eldhús
m/ nýlegri innréttingu og tækjum, rúmg. þvottaherb./geymsla og bað-
herb.. Fallegur garður m/sólpalli og garðhúsi. Parket, flísar og dúkur á
gólfum. Bílskúr m/rafdrifnum opnara. V. 29,7 millj.

LAUFENGI - 3JA HERB.
Björt, rúmgóð og vel skipulögð 83,4 fm, 3ja herb. íbúð með gluggum í
þrjár áttir á 3. hæð í Grafarvoginum. Eldhús með hvítri/beyki innrétt-
ingu og borðkrók. Gluggar í tvær áttir í eldhúsinu. Stofan er rúmgóð
og björt, suður-svalir með útsýni. Baðherb. með glugga, sturtu og
tengi fyrir þvottavél og þurrkara. 2 svefnherb. með fataskápum.
Geymsla innan íbúðar. Dúkur á gólfum. V. 18,2 millj.

HJARÐARHAGI - 4RA HERB. M/BÍLSKÚR
Mjög falleg 103,6 fm, 4ra herb. endaíbúð á 2. hæð ásamt 24 fm bílskúr
á besta stað í Vesturbænum. Eldhús flísalagt og með borðkrók. Bað-
herb. nýlega tekið í gegn, flísalagt í hólf og gólf, innrétting og baðkar.
Stofa rúmgóð og björt. 3 svefnherb. og úr hjónaherb. er gengið út á
suður svalir. Parket í stofu, holi og öllum svefnherb.. Auka herb. í risi.
Sér geymsla í sameign. Laus við kaupsamning. V. 25,5 millj.

BERJARIMI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 89,9 fm íbúð með sér inngang á 2. hæð, ásamt stæði
í bílageymslu. 2 svefnherb., björt stofa og borðstofa, suður svalir. Eld-
hús með fallegri innréttingu og eyju með 4ra hellu gaseldavél og stál
háf. Borðkrókur. Þvottaherb. innan íbúðar. Flísalagt baðherb. með bað-
kari með sturtuaðstöðu og innréttingu. Fallegt parket og flísar á gólfum.
Hátt til lofts. Sér geymsla inn af bílastæði. V. 20,5 millj.

STYKKISHÓLMUR - EFRI SÉRHÆÐ
Laufásvegur 10 er steinhús sem stendur hátt, miðsvæðis í Stykkis-
hólmi. Um er að ræða efri hæð hússins (gengið upp 2 tröppur) sem
er sérhæð. Hæðin skiptist í fostofu og forstofuherb., gang, samliggj-
andi stofur, svefnherb., eldhús, bað og litla geymslu. Rúmgóður bíl-
skúr með rafdrifinni hurð fylgir hæðinni. Þakjárn er nýlegt. Ný mið-
stöð (hitaveita, sérhiti). Bað verður nýstandsett. V. 11,9 millj.

SUMARBÚSTAÐUR - HÚSAFELL
27,9 fm sumarbústaður með verönd og heitum potti á rólegum stað við
Ásenda í Húsafelli. Rafmagnskynding. Nýbúið er að bera á pallinn og
húsið. Stofa og eldhús í einu rými, 1 svefnherb., svefnloft og baðherb..
Geymsla og sturtuklefi. Húsgögn og tæki fylgja. 1000 fm leigulóð. Heill-
andi umhverfi, m.a. sundlaug, leiksvæði, golfvöllur, verslun, veitinga-
hús, veiðisvæði, hestaleiga og ótal gönguleiðir. V. 6,9 millj.

STYKKISHÓLMUR - EINBÝLI
Við Lágholt er til sölu 5 - 6 herbergja, 152,6 fm einbýlishús á einni
hæð ásamt 29,9 fm bílskúr. Húsið var byggt árið 1970. Frágengin lóð.
Áður var stúdíoíbúð með sér inngangi í húsinu og er hægt með litlum
tilkostnaði að setja hana upp aftur. Stór stofa. Góð gólfefni. Þetta er
eign sem gefur mikla möguleika. V. 19,8 millj.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 86 fm íbúð á jarðhæð með sérinngang. Anddyri flí-
salagt, rúmgóðir skápar. Eldhús með fallegri innréttingu, flísalagt er
á milli skápa. Stofan er nýtt sem setu og borðstofa. Úr stofunni er
gengið út á sér lóð. 2 svefnherb. með skápum. Baðherb. flísalagt og
með innréttingu og baðkari. Þvottaherb. innan íbúðar. Fallegt parket
og flísar á gólfum. Innfelldar Mahogny hurðir. V. 20,3 millj.
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SELJABRAUT - 4RA HERB. M/BÍLAG.
Góð 4ra herb., 98,1 fm íbúð á 2. hæð ásamt 30,5 fm stæði í lokaðri
bílageymslu. Stofa, sem nýtt er sem setu- og borðstofa. Suðvestur
svalir. 3 svefnherb. með skápum. Sjónvarpshol. Baðherb. með bað-
kari, flísalagt gólf. Eldhús með borðkrók, flísalagt á milli skápa.
Þvottaherb. innan íbúðar. Rúmgóð geymsla í sameign. Innangengt er
í bílageymsluna. Parket og dúkur á gólfum.V. 17,9 millj.

KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI

Glæsilegt 183,2 fm einbýlishús ásamt 47,6 fm tvöföldum bílskúr við Krókabyggð í Mosfellsbæ. Allar innrétting-
ar, skápar og hurðir eru sérsmíðaðar úr lerki. Innfelld halogen lýsing er í öllu húsinu og einnig er góð lofthæð.
Gegnheilt parket úr hlyn er á stofu, gangi og í öllum svefnherb.. Granít flísar í eldhúsi, forstofu, báðum baðherb.
og þvottaherb. Forstofa með klæðaskáp, gesta snyrting. Rúmgott eldhús, þaðan er gengið út á suð/vestur ver-
önd með heitum potti. Baðherb. með fallegri innréttingu, gufubaði og sturtu. Inn af baðinu er þvottaherb., það-
an er gengið út á sólpall. 2 mjög rúmgóð svefnherb. (teiknað sem 3 og einfalt að breyta aftur) og sérstaklega
rúmgott hjónaherb. með miklu skápaplássi. Stofan er um 50 fm. Þaðan er gengið út á verönd. Bílskúr með fjar-
stýrðum rafmagns opnara. Steyptur kjallari er undir bílskúrnum. Verðlauna garður er á lóðinni með 2 sólpöll-
um, skjólveggjum, heitum potti, markísu, hita í stéttum og bílaplani. 

Þetta er einstaklega fallegt og vel skipulagt hús þar sem engu hefur verið til sparað.



Framkvæmdir á nýrri Nestisstöð við Hring-
braut hófust í ágúst 2006 og er áætlað að hún 
verði opnuð í janúarlok 2007.

Nýja Nestisstöðin er samtals um 500 fermetra eins 
hæða húsnæði með 4.700 fermetra stórri lóð.

Stöðin er hönnuð af ASK-arkitektum. Er Hring-
brautarstöðin  fimmta Nestisstöðin sem þeir hanna 
fyrir Olíufélagið. Við hönnun hennar var rík áhersla 
lögð á að fella húsnæðið inn í landslagið og ganga 
frá lóð eins og krafist er vegna nálægðar við mið-
borgina. Auk þess verður skyggnið haft minna og 
látlausara.

Þá hefur verið ákveðið að setja upp við stöðina 
eitt af verkum Axels Helgasonar, drenginn með 
fiskinn.

Uppbygging þjónustustöðva félagsins síðustu ár 
tekur mið af þeim breytingum sem gerðar hafa 
verið á þægindaverslunum Nestis þar sem áhersla 
er lögð á aukið úrval skyndibita, bakarísvöru og 
heilsufæði.

Á stöðinni verður þannig boðið upp á fjölbreytta 
veitingastarfssemi undir merkjum Nestis, Kaffi-
társ, Subway og Serrano. Auk þess verður boðið 
upp á gott úrval af sérvöru og hefðbundna bíla-
vöru.

ÍAV annast byggingu stöðvarinnar en Olíudreif-
ing ehf. sér um búnað vegna eldsneytis og ganga 
framkvæmdir vel.

Þess má geta að Olíufélagið rekur nú rétt innan 
við 100 þjónustustöðvar víðs vegar um landið og 
stendur til að byggja nokkrar stöðvar í viðbót á 
næstu árum. 

Ný Nestisstöð við Hringbraut
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Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G.Gissurarson lögg fs.

Kórahverfi - Kópavogur - tvær 4ra herb.
og fjórar 3ja herbergja íbúðir eftir.

Í einkasölu glæsil. íbúðir í 12.íb.
lyftuhúsi ásamt st. í bílskýli. 3ja
herb.íb. eru 110 fm og 4ra herb.
frá 140 fm. Suðursvalir. Afh.
fullb. án gólfefna m. vönd. inn-
rétt. og flísal. baðherb. Sérinng.
af svölum. Eignir á mjög góðu
verði. Búið að taka lán frá íls
10 millj. á hluta íb. Uppl. á
Valhöll eða á:
www.nmedia.is/baugakor

Nýjar glæsiíbúðir í Fannahvarfi.
Í einkasölu nýjar glæsil. séríb. í
2ja h. húsi með sérinng. í allar
íbúðir. Stærðir íb. er frá 111,5
fm 3ja herb. íb. og uppí 136,7
fm 4ra herb. íb. Íb. verða afh.
fullb. án gólfefna með vönd.
innrétt. frá AXIS að hluta til að
vali kaupenda. Hús, lóð og
bílast. fullb. V. 3ja 26,9-27,4 m.
V. 4ra herb. 31,4 - 32,9 millj. 
Sjá www.nybyggingar.is

Kleifakór - glæsilegt einbýli Á
frábærum útsýnisstað 315 fm einbýl-
ishús með innbyggðum bílskúr. Hús-
ið verður afhent fullbúið að utan og
fokhelt að innan. Frábært skipulag.
Verð 57 m.

Sérhæðir við Andarhvarf í
Kópavogi þrjár eftir. Sérhæðir
á fínum útsýnisst. við Andarhvarf
í Kópav. Um er að ræða 134,3 fm
sérh. ásamt bílsk. sem eru 25,1
fm og 26,9 fm. Íb. afh. fullfrág. án
gólfefna. Fráb. skipulag með
tveimur baðherb, sérlóð með íb.
neðri hæðar og svalir með íb. efri
hæðar. V. 35,9 m. 3722

Hamrakór - rað/tengihús afh.
fullb. Glæsileg 254 fm frábærl. vel
skipul. raðh./tengihús á mjög góðum
útsýnisstað. Húsin afh. fullb. án gólf-
efna m. vönd. sérsm. íslenskum inn-
rétt. og flísal. aðalbaðherb. Gólfhiti í
húsinu. Mjög gott skipul. Lóð og bíla-
stæði afh. fullb. Suðv.garður og stórar
svalir.Sjá nán upplýs. á:

www.nybyggingar.is 6862

Atvinnuljósmyndari tekur myndir af öllum okkar eignum!
Sjá: www.nybyggingar.is eða hafið samband við sölumenn okkar.

NÝBYGGINGAR

Selvað - nýtt lyftuhús m.bílskýli -
Skipti mögul. á ód. eign eða mjög

góð lánakjör.
Glæsil. nýjar íb. í nýl. lyftuhúsi á
mjög góðum stað í Norðlingaholti
ásamt stæði í bílskýli. Íb. verða afh.
fullb. án gólfefna og flísal. á bað-
herb. Flott hús. V. frá 25,4 m. Selj.
lánar hluta kaupverðs ef kaup. þarf
á því að halda !!  4120

Rauðavað 4ra herb. til afh. strax -
Möguleg allt að 90 % lánakjör.

Í einkasölu ný glæsileg 119 fm 4ra
herbergja íbúðir á 2. hæð Afh. fljót-
lega fullb.án gólfefna. Sérinng. af
svölum. Stæði í fullb. glæsil. bílskýli
fylgir eigninni. V. 26,9 millj. Verðið
gerist varla betra en þetta ! V. 26,9
m. 3747

Goðakór - Tilb. til innréttinga eða
fullb. m. frág. lóð - Möguleg skipti
á ód. eða góð lánakjör. Glæsileg
raðhús/einbýlishús á frábærum útsýn-
isstað. Samtals 228 fm að stærð með
innbyggðum bílskúr. Húsin afhent tilbú-
in til innréttinga. með grófjafnaðri. lóð á
48-49 millj. eða fullbúin án gólfefna
með vönduðum innréttingum og flís-
alögðum baðherbergjum. Lóð og bíla-
stæði fullfrágengin Vönduð hús á ein-
staklega góðum stað. V. milli hús 56,0
m og endahús 57,0 millj. Uppl. á skrif-
stofu Valhallar eða á: 

www.nybyggingar.is 7105



POLARIS WORLD og ESPIS kynna eðalinn
í Spænskum lúxus fasteignum.

Opnaðu augun og uppgötvaðu nýjan
heim…

Polaris World verður kynnt á Grand Hótel 
Reykjavík dagana 18. og 19. nóvember
klukkan 14 og 16.

Polaris World er glæný hugmynd um þróun íbúðahverfa
sem miðast við gæði í hverju smáatriði; allt frá hönnun 
garðalandslags, frá arkitektúrnum að þjónustu sem í boði 
er. Þannig hefur Polaris World ekki aðeins skapað drauma-
heimili þitt heldur alveg nýja veröld. Og ekki aðeins á einum 
stað heldur á sjö stórkostlegum svæðum í Murcíu, héraði á 
suður Spáni.
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Grensásvegur   226 m2 skrifsth.

Til leigu eða sölu skrifstofuhúsnæði á 3.hæð. Húsnæðið er laust
nú þegar. Bílastæði beggja vegna hússins. Snyrtileg sameign.

Hlíðarsmári    170 m2.

Til leigu um frábærlega staðsett 170 fm verslunar- og þjónustuhús-
næði á götuhæð í þessu glæsilega húsi. Endapláss sem er laust nú
þegar og þarna eru næg bílastæði.

Á höfðanum - 300 m2.

Til leigu á 2. hæð bjart með miklu útsýni um 300 m2 skrifstofu- eða
þjónustuhúsnæði. Um 100 m2 eru þegar innréttaðir, en rest verð-
ur innréttuð að óskum leigutaka og er innifalið í leigu.

Trönuhraun - 226 m2 innkeyrslubil.

Til sölu eða leigu á jarðhæð ágætlega staðsett miðsvæðis í Hafn-
arfirði, 226,7 m2, blandað þjónustu- og lagerrými. Innkeyrsluhurð.
Góður gluggafrontur.

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði í hjarta Hafnarfjarðar.
Sérlega glæsilega inn-
réttað skrifstofuhúsnæði
um 242 m2 á 5.hæð í
lyftuhúsi í þessu glæsi-
lega húsi í miðbæ Hafn-
arfjarðar. Einstaklega
vandað og skemmtilegt
húsnæði með óviðjafn-
anlegu útsýni.  Tölvu-
lagnir í hverju herb. Allt
að 9 skrifstofuherbergi.
LAUST.

Óseyrarbraut  70 m2 eða 250 - 765 m2.  

Til leigu og er laust um 70 m2 innkeyrslubil með góðri lofthæð. Jafn-
framt er gott samt. 765 m2 innkeyrslupláss með 3 innkeyrsluhurðum.
Lofthæð um 3 mtr. og meira. Lóð er öll malbikuð og öll aðkoma góð.
Mögul. að skipta í 2-3 sjálfstæðar einingar. Sanngjörn leiga. LAUST.

FASTEIGNIR 
& FYRIRTÆKI
Fyrirtækjasala Íslands

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Nudd og Grenningarstofa 
Glæsilegt heilsustúdíó  með góðan tækjakost. Þekkt stofa í flottu
húsnæði. Fyrirtækið er með glæsilega heimasíðu yfir sína þjón-
ustu. Frábært tækifæri.

Ferðaþjónusta - Grænlenskir sleðahundar
Fyrirtækið er hið eina sinnar tegundar á landinu og hefur verið
starfandi í tæp 9 ár. Allur búnaður og viðskiptasambönd svo og
tilsögn. Sérhæfðir í jöklaferðum. Tilvalið fyrir aðila sem búa í ná-
grenni Höfuðborgarsvæðisins. Sjá www.dogsledding.is

Grill-sjoppa með bílalúgu.
Góð sjoppa í alfaraleið með góða veltu, gott tækifæri. Hagstætt
verð.

Sólbaðsstofa.
Vel tækjum búin, í góðu húsnæði til sölu. Góð staðsetning.
Hagstætt verð. Gott tækifæri.

Hársnyrtistofa í góðu hverfi. 
5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar. Í góðu húsnæði  og vel búin tækj-
um. Til sölu af sérstökum ástæðum. Til afhendingar starx ef ósk-
að er. Gott verð.

Kjúklingastaður í alfaraleið. 
Þekktur staður með vaxandi umsetningu. Tekur  ca 50 manns í
sæti. Vel búin tækjum. Leitið upplýsinga.

Bónstöð, ein af þeim bestu.
Þekkt stöð með sterka stöðu og mikil föst sambönd. Hefur verið
starfandi yfir 20 ár. Rúmgott húsnæði og hagstæð leiga. Mjög
góð staðsetning.

Grill-veitingastaður
Vel staðsettur í glæsilegu húsnæði. Selur einnig mikið heimilis-
mat. Tekur um 50 manns í sæti. Gott fyrirtæki með vaxandi starfs-
semi. Tilvalið fjölskyldufyrirtæki.

Glæsileg hársnyrtistofa á frábærum stað
með 4 vinnustöðvar og 2 vaskstóla. Fallegar innréttingar og góð-
ur búnaður.  Frábær aðkoma og næg bílastæði.  Mjög þekkt
stofa.

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði 
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali

Óskum eftir 3.500 - 5.000 m2 atvinnuhúsnæði
Óskum eftir atvinnuhúsnæði fyrir öflugt og traust fyrirtæki. 

Blandað verslunar- og skrifstofuhúsnæði. Æskileg stærð er um 3.500 -
5.000 m2 á höfuðborgarsvæðinu, jarðhæð/verslunarhæð þar af helst um

1.000 - 1.500 m2. Vinsamlegast sendið upplýsingar á bjorgvin@fyrirtaekja-
sala.is eða hafið samband við Björgvin í s. 824 2488. Fullum trúnaði heitið.

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is
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Veggfóður er nýtt og ferskt lífsstíls- og húsbúnaðarblað og hefur á tæpu ári náð miklum vinsældum 
hjá fólki á aldrinum 18-39 ára, en 19% fleiri lesa Veggfóður en Hús og híbýli í þessum hópi*. 
Veggfóður er því klárlega frábær kostur fyrir auglýsendur sem vilja ná til þeirra sem eru að skapa 
sitt fyrsta heimili og þeirra sem fylgjast með straumum í innanhúshönnun.*T
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Við þökkum frábærar móttökur!

ÍSLENDINGAR 
Á ALDRINUM 18-39 
ÁRA VILJA HELST 
VEGGFÓÐUR Í SÍN 

HÚS OG HÍBÝLI

Lestur 18-39 ára.
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Brunaöryggi í grunnskóla 
Ísafjarðar er enn ábótavant 
eftir að framkvæmdir hófust á 
húsnæðinu.

Þrjár skólastofur í Grunnskólan-
um á Ísafirði eru án neyðar-
útgangs vegna framkvæmda sem 
standa yfir og hafa staðið yfir 
frá því skólahald hófst í haust. 

Um er að ræða skólastofur  
nemenda í níunda og tíunda bekk 
ásamt tölvustofu sem allir nem-
endur skólans nýta. Bruna-
útgangur fyrir þessar stofur lá 
frá tölvustofunni út á þak tengi-
byggingar. Tengibyggingin hefur 
hins vegar verið rifin vegna 
framkvæmdanna og fór þá 
útgangurinn um leið. Beðið er 
eftir nýrri plötu sem á að steypa 
á nýju millibygginguna sem mun 
þá nýtast sem útgönguleið til 
bráðabirgða.

Umhverfisnefnd Ísafjarðar-
bæjar tók málið fyrir á fundi 
fyrr í vikunni og beindi þeim til-
mælum til byggingarnefndar að 
fyllsta öryggis yrði gætt meðan 
á framkvæmdum stendur.

Af síðunni bb.is.

Brunavörnum 
ábótavant

Fúnkíshús með fallega sál


