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Við Nesveg stendur lítill kofi í fallegum 
garði. Eigendur kofans eru vinirnir Jón 
Axel Sellgren, Birkir Örn Björnsson og 
Egill Árni Jóhannesson.

Vinirnir eru allir í sjöunda bekk í Valhúsa-
skóla og síðasta sumar voru þeir á smíða-
velli þar sem þeir smíðuðu kofann. „Við 
fréttum að það væri hægt að koma á smíða-
völlinn hvenær sem maður vildi og okkur 
datt bara í hug að fara þangað á virkum 
dögum,“ segir Jón Axel.

Strákarnir segja að það hafi ekki verið 
erfitt að skipuleggja vinnuna þó að þeir hafi 
verið þrír að smíða kofann saman. „Við 
fengum líka hjálp frá þeim sem voru á vell-
inum,“ segir Birkir.

Áður en strákarnir byrjuðu á kofanum 
voru þeir með ákveðnar hugmyndir um 
hvernig þeir vildu hafa hann en þær gengu 
ekki allar eftir. „Við ætluðum fyrst að hafa 

þakið rautt og kofann svolítið sveitalegan, 
en rauða málningin var búin svo það var 
ekki hægt,“ segir Birkir. Þeir voru þó mjög 
ánægðir með útkomuna og þegar kofinn var 
tilbúinn var hann fluttur heim til Jóns Axels 
þar sem hann sómir sér vel í garðinum
.„Pabbi minn kom með stóra kerru og við 
fluttum hann á henni,“ segir Jón Axel. „Svo 
smíðuðum við girðingu í kringum hann 
hérna eftir að smíðanámskeiðið var búið,“ 
bætir Egill við.

Strákarnir segjast vera frekar duglegir 
við að leika sér í kofanum. „Við erum samt 
aðallega að smíða í honum og við hann,“ 
segir Axel og bætir við að önnur börn í hús-
inu hafi líka mjög gaman af því að fá að 
vera í kofanum. „Strákarnir uppi fá stund-
um að leika sér í honum líka,“ segir hann. 

Vinirnir eru allir mjög ánægðir með að 
hafa prófað að vera á smíðavelli og mæla 
með því að allir krakkar prófi það. 

Ungir smíðameistarar

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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Í síðustu viku var tilrauna-
verkefnið nágrannavarsla sett 
formlega af stað í Dverghömr-
um í Grafarvogi. Íbúar götunn-
ar eru ánægðir með verkefnið 
og telja mikilvægt að nágrann-
ar hjálpist að og gæti eigna 
hver annars.

Þjónustu- og rekstrarsvið Reykja-
víkurborgar og lögreglan standa 
að nágrannavörslunni og er mark-
miðið að íbúar við Dverghamra og 
fimm aðrar götur víðs vegar um 
borgina taki þátt í tilraunaverk-
efninu sem stendur í eitt ár. Sig-
urður Kr. Björnsson, íbúi við 
Dverghamra, segir að íbúar séu 
almennt ánægðir með verkefnið. 
„Við vorum nokkur við götuna 
búin að taka okkur saman að eigin 
frumkvæði og gættum húsa hver 
annars ef einhverjir fóru í burtu 
og þegar öllum í götunni var svo 
boðið að taka þátt í formlegu verk-
efni sem gekk út á sams konar 
vöktun leist okkur vel á það,“ segir 
hann.

Öllum íbúum Dverghamra var 
boðið til fundar með Reykjavíkur-
borg og lögreglunni og verkefnið 
kynnt fyrir þeim. „Á kynningar-
fundinum tilnefndu íbúar götunn-
ar einnig fulltrúa úr hverjum 
botnlanga hennar til þess að vera í 
tölvupóstsambandi við verkefnis-
stjóra. Netföng allra íbúa eru svo 
skráð og ef lögreglan vill koma 
einhverju sérstaklega á framfæri 
er hægt að senda póst beint á alla. 
Fulltrúarnir koma síðan skilaboð-
unum til þeirra sem ekki eru 
tengdir, en þeir eru ekki margir.“

Sigurður telur að það hafi ekki 
verið nein tilviljun að Dverghamr-
ar hafi verið valdir til þess að taka 
þátt í verkefninu. „Hér er mikið 
um einbýli, mikill gróður og 
göngustígar í kring sem gerir það 
að verkum að óprúttnir náungar 
eiga auðvelt með að athafna sig ef 
enginn er að fylgjast með. Þó að 
ég sé sjálfur með öryggiskerfi þá 
vekur það ennþá meiri öryggis-
kennd að vita að nágrannarnir eru 
á vaktinni og geta brugðist við ef 
eitthvað er. Þetta snýst einfald-
lega um að hafa vakandi auga, sér-
staklega með mannlausu húsun-
um, og þegar við förum í frí eða 
yfirgefum húsin okkar fylgjast 
nágrannarnir með þeim og ganga 
jafnvel um hluta þeirra. Í raun er 
þetta það sama og íbúarnir hafa 
verið að gera í minni hópum en nú 

er þetta allt samtengdara og sjá-
anlegra, gatan er merkt með sér-
stöku merki og við erum búin að 
fá merki á húsin.“

Ef íbúarnir verða svo varir við 
einhverjar grunsamlegar manna-
ferðir eiga þeir strax að hafa sam-
and við lögregluna. „Eins og lög-
reglan sagði sjálf þá geta lítil 
atriði sem við höldum að skipti 
engu máli verið mikilvæg þegar 
kemur að því að upplýsa mál,“ 
segir Sigurður en hann er mjög 
ánægður með  lögregluna í Hamra-
hverfinu og segir að þrátt fyrir að 
Dverghamrar séu dálítið úr alfara-
leið og ekki mikil umferð um göt-
una alla jafna, sé lögreglan mjög 
sýnileg. „Lögreglan kemur til 
dæmis oft í skólann á fræðslu-
fundi og annað slíkt og ég sem íbúi 
í hverfinu og foreldri er mjög sátt-
ur við  frumkvæði og forvarnar-
starf hennar.“

Smáatriði geta skipt máli

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

STIGAR OG HANDRIÐ
Við höfum lausnina, mælum, 
teiknum, smíðum og setjum upp

Á lager :
Beinir stigar - Loftastigar
Handlistar - Stólpar - Pílárar

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

4thfloorhotel
Laugarvegur 101 • 4thfloorhotel.is
Vetrartilboð
1. nóvember - 1. maí

Útvegum miða á leiksýningar og jólahlaðborð

1 manns herbergi
2ja manna herbergi
Hópar 10+
Helgarferð

kr. 5.900
kr. 7.900
kr. 5.000 á mann
kr. 14.000 2 nætur í hjónaherbergi

Hágæða ræstivörur
fyrir nútíma ræstingu

Húsasmiðjan - Byko - Fjarðarkaup - Brimnes - Nesbakki - Skipavík -

Litabúðin - SR bygingavörur - Byggt og búið - Litaver - Rými - Núpur -

Áfangar Keflavík - Pottar og prik (Daggir) Akureyri - Takk hreinlæti 

Heilsöludreifing:  Ræstivörur ehf - Stangarhyl 4 - 

110 Reykjavík - Sími 567 4142 - www.raestivorur.is
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32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhús-

innréttingum sem staðfestar 
eru í nóvember 2006



Klassísk hönnun Finnans Eero 
Aarnio er einkennandi fyrir 
sjöunda áratuginn.

Innanhússhönnuðurinn finnski, 
Eero Aarnio, fæddist árið 
1932. Hann er vel þekktur 
fyrir nýstárlega húsgagna-
hönnun á sjöunda áratugn-
um. Þekktastir eru kúlulaga 
stólar hans sem hann vann úr 
plasti og trefjagleri.

Aarno stundaði nám við 
iðnhönnunarskólann í Hels-
inki en fór af stað með eigin 
framleiðslu árið 1962. Brátt 
kynnti hann til sögunnar boltastól-
inn „Ball Chair“ sem er hol hálfkúla 
sem hvílir á einum fæti þannig að 
manneskja getur setið inni í kúl-
unni. Svipuð hönnun var á kúlu-
stólnum „Bubble Chair“ en sú hálf-

kúla var gegnsæ og hékk úr 
loftinu.

Önnur sköpunarverk Aarnios í 
gegnum tíðina eru til dæmis Pastil-
stóllinn og Tómatstóllinn (þrjár 
kúlur með sæti í miðjunni). Skrúfu-

borðið hans naut einnig vinsælda 
og leit út líkt og nafnið gefur til 
kynna eins og skrúfa sem skrúf-
að hefur verið í gólfið.

Hönnun Aarnios var áber-
andi í menningu sjöunda ára-
tugarins og sást oft sem hluti af 
sviðsmynd í framtíðarkvik-
myndum þess tíma.

Enn þann dag í dag starfar 
Aarnio við hönnun og þótt hann 

hafi á löngum ferli notað hefð-
bundin efni eins og tré og stál legg-

ur hann enn megináherslu á sinn 
sérstaka stíl þar sem lífleg 
form og litir eru mótuð í plast.

Líkt og í vísindaskáldsögu

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



húsráð }
FYRSTUR

MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



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

KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI
Glæsilegt 183,2 fm einb.hús ásamt 47,6 fm tvöf. bílskúr. Vandaðar inn-
réttingar, innfelld halogen lýsing, góð lofthæð. Gegnheilt parket og
flísar á gólfum. Baðherb. m/fallegri innr., gufubaði og sturtu. 3 rúm-
góð svefnherb.,50 fm stofa. Verðlaunagarður með 2 sólpöllum, skjól-
veggjum, heitum potti, markísu, hita í stéttum og bílaplani. Einstak-
lega fallegt og vel skipulagt hús þar sem engu hefur verið til sparað.

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. þvotta-
herb./geymsla og baðherb.. Fallegur garður m/sólpalli og garðhúsi.
Parket, flísar og dúkur. Bílskúr m/rafdrifnum opnara. V. 29,7 millj.

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, innrétting og baðkari með sturtuað-
stöðu. Þvottarými inn af baði. Parketlögð, rúmgóð og björt stofa,
stórar suð-vestur svalir með fallegu útsýni. Eldhús flísalagt og með
stórum borðkrók. Sér geymsla. Stutt í skóla og leikskóla. V. 22,9 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 forstofuherbergi, gang, sam-
liggjandi stofur, svefnherb., eldhús, bað og litla geymslu. Rúmgóður
bílskúr með rafdrifinni hurð fylgir hæðinni. Þakjárn er nýlegt. Ný mið-
stöð (hitaveita, sérhiti). Bað verður nýstandsett. V. 11,9 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.

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.

SÓLEYJARIMI - 50 ÁRA OG ELDRI
Glæsileg 3ja herb., 99 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílageymslu.
Flísalögð forstofa. 2 rúmgóð svefnherb. með fataskápum. Baðherb.
flísalagt í hólf og gólf, innrétting, hiti í gólfi og baðkar. Þvottaherb. og
geymsla með glugga er innan íbúðar. Eldhús m/fallegum innrétting-
um og vönduðum tækjum. Stórar suður svalir með útsýni út af stof-
unni. Fallegt parket og flísar á gólfum. Mynddyrasími. V. 24,2 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.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb. 86 fm íbúð á jarðhæð með sérinngangi. 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. Stofan 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.

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
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Holtsgata í Reykjavík

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

NÝTT

Kleppsvegur í Reykjavík

2ja herbergja 50 fm íbúð á 3. hæð í
góðu húsi á Kleppsvegi. Þvottahús í
sameign. Stigagangur snyrtilegur. AUÐ-
VELD FYRSTU KAUP. Verð 12,9 millj.

AUÐVELD KAUP

Laugavegur í Reykjavík

Mjög falleg og mikið endurnýjuð 2ja
herbergja íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli,
alls 58 fm. Rúmgóð stofa. Parket og
flísar á gólfum. Þvottahús og geymsla í
sameign. Verð 16,9 millj.

Klukkurimi í Reykjavík

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

NÝTT NÝTT

Klapparberg í Reykjavík

Fallegt einbýli á 3 pöllum, alls 236 fm.
Þar af bílskúr 26 fm. Auka 2ja herb. íbúð
er í húsinu og er ekki skráð á teikningu.
Fallegur garður í rækt. Stutt í alla þjón-
ustu og í Elliðadalinn. Verð 55 millj.

SKIPTI Á ÓDÝRARI

Rauðás í Reykjavík

Falleg 4ra herb. íbúð á 3. hæð í liltu fjöl-
býli, alls 106 fm. Íbúðin er á 2 hæðum.
Þvottahús í íbúð. Stutt í leik- og grunn-
skóla, verslanir og fallega Í náttúru.
Verð 24 millj.

NÝTT

Skógarás í Reykjavík

Falleg 2-3 herb. íbúð á jarðhæð, alls 66
fm. Flísar og parkert á gólfum. Suðvest-
ur pallur. Stutt í alla almenna þjónustu
og í fallega náttúru. Verð 16,9 millj.

Skeggjagata í Reykjavík 

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

NÝTT

Torfufell í Reykjavík

Falleg 4ra herb., 98 fm íbúð á 2. hæð.
Stórar yfirbyggðar svalir. Stigagangur
snyrtilegur. Stutt í alla almenna þjón-
ustu. Verð 17,5 millj.

GÓÐ LÁN

Ránargata í Reykjavík

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

LÆKKAÐ VERÐLAUS STRAX

AUÐVELD KAUP

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

GÓÐ LÁN



EIGNAVAL 585 9999
www.eignaval.is

félag fasteignasala

Sigurður Óskarsson
lögg. fasteignasali

Vigfús Hilmarsson
sölumaður, s. 698-1991

Edgardo Solar
sölumaður, s. 865-2214

Sigurður Kristinsson
sölumaður, s. 844-678

SUÐURLANDABRAUT 16 • 108 REYKAJAVÍK • SÍMI 585 9999 • FAX 585 9998

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
EINBÝLI

Glæsilegt 134,8 fm 6 herb. hús m. garð
á 2. hæðum í 101 Rvk. V: 40 mkr.

ÞVERHOLT MOSF.
4RA HERB.

Góð 114,4 fm íbúð m. glæsilegt útsýni
og suðursvölum. V: 20,9 mkr.

VÆTTABORGIR
RAÐHÚS (4,15%)

Glæsilegt 161 fm 5 herberja raðhús m.
bílskúr í Grafarvogi. V: 37,5 m
LAUS STRAX!

HAMRABORG
2JA HERB.

Mjög góð 51,5 fm íbúð í lyftublokk í
Kópavogi. V: 15,9 mkr. LAUS STRAX!

HLAÐBREKKA
EINBÝLISHÚS

169 fm einbýli með góðum garði og bíl-
skúr í þessu vinsæla hverfi í Kópavogi.
V. 39,9 millj.

REKSTUR
TIL SÖLU

REKSTUR FISKHEILDSÖLU
MEÐ GÓÐA VELTU.

Nafn, viðskiptavild,
viðskiptamannaskrá,

símanúmer, tæki
og sendiferðabíll fylgja.

KELDUHVAMMUR
HFJ - 3JA HERB.

Falleg 86,7 fm risíbúð á góðum stað í
Hafnarfirði. V: 20,5 mkr. LAUS STRAX!

HJALTABAKKI
4RA HERB.

Glæsileg 105 fm íbúð í Bökkunum í
Rvík. Nýtt parket og eldhús. V: 17,9 mkr.

MÁVAHLÍÐ
FJÓRBÝLISHÚS

TIL SÖLU

570 fm heildarhúseign
sem selst í heilu lagi.

Gæti orðið allt að 6 íbuðir.

Upplysingar á
skrifstofu Eignavals.

GULLTEIGUR
3JA HERB.

Rúmgóð og björt 95 fm íbúð á neðstu
hæð í þríbýli.

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

Góð 95,3 fm einbýlishús auk 50 fm
óskráðs rými í kjallara. 100% lán.
V: 7,6 mkr. LAUS STRAX!

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

Þrjú 244 fm raðhús eða "keðjuhús" í
Hfj. m. útsýni yfir Hraunið.
V: frá 30,4 mkr.

MARÍUBAUGUR
4RA HERB.

Falleg og björt 120 fm íbúð á einum
besta stað í Grafarholti´. V: 28,3 mkr.

SKIPHOLT
3JA-4RA HERB.

Falleg 122,7 fm 2ja hæða penthouse-
íbúð í lyftublokk. V: 34,9 mkr.

Frum

ÞÍN EIGN · ÞITT VAL

ÁSTÚN -
2JA HERB.

Glæsileg 47,5 fm útsýnisíbúð með
vestursvölum í Kópavogi. V: 14,4 mkr.

AUÐBREKKA
3JA HERB.

Snyrtileg 62 fm íbúð á jarðhæð með
sólpalli og sérbílastæði. V: 16,9 mkr.

HEIÐARHOLT
KEFLAVÍK

Glæsileg 3ja herbergja 84,2 fm íbúð í
Keflavík. V: 14,2 mkr.

AUSTURBERG
4RA HERB.

Góð 4ra herbergja íbúð með gott útsýni
og bílskúr í Breiðholt. V: 17,5 mkr.

Suðurlandsbraut - Lóð – Nýbygging
Afar vel staðsett verslunar- og skrifstofu-
húsnæði á þessum vinsæla stað í
Reykjavík.
Húsið skiptist í fram og bakhús.
Húsið er á þremur hæðum og samþykki
liggur fyrir umtalsverðri stækkun húss-
ins.

Urðarhvarf - Kópavogi – Nýbygging
Um er að ræða eina samhangandi
byggingu, sex hæða auk bílakjallara.
Sjötta hæðin er inndregin. Gert er ráð
fyrir að í húsinu verði starfsemi fyrir versl-
un á 1. og 2. hæð og skrifstofur á öðr-
um hæðum. Aðal burðarvirki byggingar-
innar er úr járnbentri steinsteypu. Tveir
bílastæðakjallarar eru í byggingunni.

Austurstræti - 101 Reykjavík
Til leigu.
183,1 fm skrifstofuhúsnæði á þriðju hæð.
Er í dag tvö rými sem auðvelt er að sameina fyrir leigutaka
Húsnæði á besta stað í miðbænum.

Síðumúli 108 Reykjavík
Til leigu.
245fm skrifstofuhúsnæði á þriðju hæði.
Skiptist í opið rými, 5 skrifstofur og fundarher-
bergi.
Bílastæði fyrir starfsfólk fyrir aftan húsið.

Bæjarlind - 201 Kópavogur
Til leigu.
251,9 fm skrifstofuhúsnæði á annarri hæð.
Skemmtilegt skrifstofurými.
Næg bílastæði á svæðinu.

Bankastræti - 101 Reykjavík
Til leigu.
Glæsilegt opið rými, 55 fm á annarri hæð í húsi sem nýlega
hefur verið tekið í gegn.

Hafnarbraut - 200 Kópavogur
Til sölu á góðum stað í Kópavogi, 725,9 fm húsnæði.
Innréttað sem leiguíbúðir og leiguherbergi.
Nú er húsnæðið að mestu í útleigu.

Auðbrekka - Kópavogur
Til sölu á einum besta stað í Kópavogi, Húseign sem er á
þremur hæðum. Búið er að samþykkja byggingarétt fyrir 4
hæða bakhúsi , með bílakjallara . Einnig er leyfi að byggja
hæð ofan á núverandi hús. Hluti hússins er i útleigu og eru
6 mánaða leigusamningar.
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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

Félag fasteignasala

TIL SÖLU TIL LEIGU

Frekari upplýsingar veittar hjá sölumönnum Viðskiptahússins

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • E-mail: vidskiptahusid@vidskiptahusid.is • www.vidskiptahusid.is
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Steinsteypt einbýlishús á góðum stað á Stokkseyri. Húsið er alls 136m2 að stærð. Forstofa, hol,
stofa, eldhús, bað, þrjú svefnh., geymsla, þv.hús og bílsk. Dúkur á forstofu og baði, flísar á eldh.
og nýl. plastparket á holi, stofu og herb. Í eldh. er góð eikarinnr. og ljósar flísar. Á baði er hvít innr.
og baðkar. Í enda bílskúrsins er búið að stúka af þv.hús. Verð 21.900.000

Sandgerði - Stokkseyri

Í einkasölu mjög snyrtilegt 151m2 raðús í Suðurbyggðinni á Selfossi. Forstofa, gangur, búr, baðh.,
3 herb., stofu og eldh. Bílsk. er með geymslulofti. Í enda skúrsins er búið að útbúa þv.hús. Gólf-
efni eru vönduð, náttúruflísar á forst., gangi, eldh., búri og baði og gegnheilt iberaro-parket á öðr-
um gólfum. Falleg innrétt. er í eldhúsi. Innrétting á baði og er þar einnig hornbaðkar og upphengt
WC. Upptekin loft eru í öllu húsinu og er halogen lýsing í stofu og eldhúsi. Bílskúr er einangraður
en eftir er að klæða hann. Góður sólpallur er við suðurhlið hússins. Verð 25.000.000

Dverghólar

Miðengi Kjarrhólar

Parhús á rólegum stað í Fosslandinu. Íbúðin er 98,8 m2 og bílsk. er 36,2 m2 alls 135 m2. For-
stofa, eldhús, stofa, 2 herb., þv.hús og baðh. Parket á öllu nema á baði, forst. og þv.húsi en þar
eru flísar. Glæsil. innrétt. eru í eldh. og á baði. Fatask. í báðum herb. og í forst. Trérimlagardínur
eru fyrir öllum gluggum. Bílsk. er flísal. með geymslulofti. Fyrir utan er búið að setja stóran sólpall
og er malbikuð innkeyrsla. Glæsileg eign á góðum stað innst í botnlanga. Verð 25.900.000

Sóltún 28

Fallegt nýtt parhús í suðurbyggðinni á Selfossi, rétt við nýja grunnskólann og leikskólann. Íbúðin
er 135 m2 og bílskúrinn 27,1 m2. Eignin skiptist í; Forstofu, 3 herbergi þar af eitt forstofuherbergi,
baðherbergi, þvottahús, eldhús og stofu. Húsið er fullbúið að utan og búið er að þökuleggja lóð.
Að innan skilast eignin fullmáluð, með nánast fullfrágengnu rafmafni  og hitalögn og tilbúin til inn-
réttinga. Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga. Verð 25.900.000

Hrafnhólar

Steinsteypt einbýlishús í grónu hverfi á Selfossi. Húsið er 149,4 m2 ásamt 39 m2 bílskúr. Forstofa
m. nýl. skápum, forstofuh., gang, 2 barnah., hjónah. m. hurð út á pall og fatah., baðh., borðst.,
sjónvarpshol, stofa, eldhús og innaf eldhúsi er gott unglingah. Parket á öllum gólfum nema vot-
rýmum þar eru flísar. Fallegur arinn í stofu. Baðh. með bæði baðkari og sturta, stór innrétting og
góður saunaklefi. Góð eldri innr. er í eldhúsi. Garðurinn er mjög vel gróinn. Verð 30.400.000

Skemmtilegt einbýli í Suðurbyggðinni á Selfossi. Húsið er 198,1 m2, þar af er bílskúr 50,4 m2.
Forstofa, þvottahús, 4 góð herb., baðh., sjónvarpshol, stofu og eldh. Húsið skilast tilb. til málun-
ar og spörslunar að innan en fullb. að utan. Veggir og loft eru klædd með gipsi. Raflögn skilast
ídregin. Hiti er í öllum gólfum og skilast hitakerfið fullklárað. Búið verður að þökuleggja garð og
malbika innkeyrslu. Að utan er húsið klætt með Steni. Verð 31.500.000

Birgir Ásgeir

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hdl.

Óskar

Sigurðsson hrl.
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Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

www.husid.is

Ingvaldur Ingvaldsson framkv.stjóri

Helgi H. Jónsson lögg. fast.sali

Vilhjálmur Bjarnason lögg. fast.sali

Anna María Kristjánsdóttir móttaka

Erla R. Guðmundsdóttir bókari

Guðný Guðmundsdóttir sölumaður

Gunnar Magnússon sölumaður

Hrafnhildur Helgadóttir sölumaður

Kolbeinn Sigurðsson sölumaður

Kristinn Erlendsson sölumaður

Magnús Bergs sölumaður

Ólafur H. Haraldsson sölumaður

Ólafur Sævarsson sölumaður

Vilborg G. Hansen sölumaður

Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Arnarsmári 12 - 201 Kóp.
Opið hús í dag mán. kl. 18-19

Góð 73,8fm,  3 ja  herberg ja  íbúð á annarr i  hæð í  góðu
f jö lbý l i  á  v insælum stað í  Kópavogi .  E ign in  sk ipt is t  í
tvö ágæt svefnherberg i  með l ino leum dúk,  baðher-
berg i  með f l ísum á gól f i ,  þvot tahús innan íbúðar,  e ld-
hús og stofu með f l ísum á gól f i .  Góðar  sa-sva l i r.
Sérgeymsla í  sameign.  Verð 17,9 mi l l j .  

Nánar i  upplýsingar vei t i r  Hrafnhi ldur  s :  894 3800

Föndur og r i t ,  Þverholt i  7
270 Mosfel lsbæ

• Verslun með ritföng, tímarit, leikföng, garn og föndurvörur
• Vaxandi velta og gott tækifæri á að eignast eigin rekstur
• Gott 102 fm húsnæði með skrifstofu
• Góðar innréttingar eru í versluninni
• Verð 18.300.000 kr.

Kolbeinn veitir nánari upplýsingar í síma 694 9100.



Verið er að byggja 44 hæða háhýsi að Hörðu-
kór 5 í Kópavogi. Framkvæmdir hófust í 
febrúar 2005 og ganga vel.

Byggingin skiptist niður í tuttugu og eins fjög-
urra herbergja íbúðir, allt að 127 fermetra stór-
ar hver, tuttugu og eins þriggja herbergja íbúð-
ir, 110 fermetra stórar hver, og loks tvær fimm 
til sex herbergja íbúðir á efstu hæðunum, 196 
fermetrar hvor. Hverri íbúð fylgja svalir.

Gólf í svefnherbergi og holi eru grunnmáluð 
og þeim fylgja rúmgóðir skápar. Í eldhúsi og 
baðherbergi eru spónlagðar viðarinnréttingar, 
hægt er að velja úr mismunandi viðartegundum. 
Baðkar, sturtubotn og innbyggt salerni eru í 
flísalögðu baðherberginu. Þvottahúsi fylgir 

harðplastsvinnuborð með innfelldum stálvaski 
og tengingu fyrir þvottavél og þurrkara. Er þá 
fátt upptalið.

Húsið er byggt úr járnbentri steinsteypu, ein-
angrað og klætt að utan með álklæðningu. Vegg-
ir í stigahúsi eru létthúðaðir með múrlögun og 
málaðir í ljósum lit.  Geymslur eru í kjallara og 
innangengt úr húsi í þrjátíu og fjögurra bíla-
stæðageymslu. Lóð umhverfis bygginguna er 
tyrfð, stéttir hellulagðar og frágengið leiksvæði. 
Öll sameign er fullfrágengin með máluðum gólf-
um á geymslum, vagna- og hjólageymslu.

Bygging ehf. stendur að byggingafram-
kvæmdum og annast íbúðasölu, Kristján Ragn-
arsson, FAÍ, á heiðurinn að hönnun byggingar og 
Emil Þór Guðmundsson á burðarþoli.

Glæsilegt háhýsi rís

Traust  þjónusta í  20 ár  –  Sími 570 4800

FASTEIGNASALAN

570 4800
Grensásvegi 13, 2. hæð - 108 Reykjavík - Sími 570 4800 - Fax 570 4810

3JA HERB.

GYÐUFELL - LAUS FLJÓT Í einkasölu
góð 3ja herb. 83 fm íbúð í góðu fjölbýli. And-
dyri, tvö góð herb., stór stofa m/ útg. á yfir-
byggðar svalir.Eldhús m/ hvítri/mahogny
innr., Baðherb, m/baðkari, flísar í hólf og
gólf. Gólfefni er dúkur og flísar. Verð 14,5
millj.

AUSTURBERG - BÍLSKÚR Vorum að
fá 3ja herbergja 80 fm íbúð á 3. hæð í góðu
fjölbýli ásamt 18 fm bílskúr. Stutt er í alla
þjónustu s.s. Fjölbrautarskólann, skóla,
sundlaug og verslanir. Íbúðin getur verið
laus strax. Verð 16,5 millj.

ÁLFKONUHVARF - m/stæði í bíl-
geymslu Vorum að fá í sölu 3ja herb. íbúð í
nýju húsi í þessu vinsæla hverfi í Kópavgi.
Íbúðin er laus til afh, strax. Íbúðin er fullbú-
inn með innréttingum og gólfefnum sem er
parket og flísar. Íbúðinni fylgir stæði í lokaðri
bílgeymslu. Verð 21,9 millj.

RJÚPNASALIR - BÍLAGEYMSLA Fal-
leg og björt 94 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
vönduðu lyftuhúsi, ásamt stæði í bílageymslu.
Tvö svefnherbergi, bæði með skápum. Eldhús
með fallegri innréttingu úr HTH, stáltæki. Rúm-
góð stofa með útgang á stórar flísalagðar
svalir til s-austurs. Sérþvottahús innan íbúðar.
Sameign til fyrirmyndar. Verð 25,4 m.

FANNARFELL Vorum að fá í sölu góðar og
bjartar 3ja herb. íbúðir í fallegu álklæddu fjöl-
býli. Tvö rúmgóð herbergi. stór og björt stofa
með útg. á yfirbyggðar suðursvalir. Góðar inn-
réttingar. Baðherbergi flísalagt að hluta. Linol-
iumdúkar á gólfum. Sameign nýl. máluð og
tekin í gegn. Verð frá 14,2 - 14,5 millj.

4RA HERBERGJA

FLÉTTURIMI GLÆSILEG EIGN MEÐ
BÍLSKÚR. Glæsileg 118 fm 4ra herb. íbúð
á 2. hæð í fallegu fjölbýli ásamt 20 fm bílskúr
(samtals 138 fm). Þrjú stór svefnherbergi.
Glæsilegar nýl. innréttingar. Stór og björt
stofa. Tvennar svalir. Parket og dúkur á gólf-
um. Falleg sameign. Barnvænt hverfi. Falleg
og vel staðsett eign. Verð 24,5 millj. Áhvíl-
andi Hagstæð lán.

SUÐURHÓLAR - MEÐ SÉR VER-
ÖND Vorum að fá í sölu fallega 105 fm 4ra
herbergja íbúð á 1. hæð (Jarðhæð) með sér
suðurverönd. Þrjú rúmgóð herbergi. Fallegar
innréttingar. Stór og björt stofa með útgengt
á stóra hellulagða suðurverönd. Parket og
flísar á gólfum. Laus fljótlega. Verð 18,5 millj.

MARÍUBAKKI Mjög góð 4ra herbergja
endaíbúð á 3.hæð (efstu) í fjölbýlishúsi. Ný
innrétting í eldhúsi, 3 svefnherbergi. Húsið
var allt tekið í gegn sumarið 2005. ÁHV. 12,5
M. M/ 4,2 % VÖXTUM, GR.BYRÐI UM 53 ÞÚS
. PR MÁN. Verð 18,9 m.

ÍRABAKKI MEÐ AUKAHERBERGI
Falleg 87 fm 4 herb. íbúð á 2. hæð i auk 13,6
fm aukaherbergis í kjallara (með aðgengi að
wc.) í góðu fjölbýl. 4 rúmgóð herbergi og
stór og björt stofa með útg. á vestursvalir.
Baðherb. nýl. endurnýjað, fallegar innrétt-
ingar. Góð sameign. Verð 17,9 millj.

HJALLABRAUT - HFJ.
90 fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð í nýl. máluðu

fjölbýli. Tvö svefnherb. og björt og rúmgóð
stofa. Suðursvalir. Eldri innréttingar. Plast
parket, flísar og dúkur á gólfum. LAUS
STRAX LYKLAR Á GIMLI. Verð 16,9 millj.

2JA HERB.

TORFUFELL Nýtt á skrá sérlega falleg 2ja
herb. 56,8 fm íbúð á 2. hæð með vestursvöl-
um. Hús viðgert og málað að utan. Eldhús
með hvít/beyki innréttingu, baðherb. með
sturtuklefa. Parket á holi og stofu. Sameigin-
legt þvottahús og þurrkh. á 1. hæð. Verð 11,9
millj.

SOGAVEGUR - RIS Vorum að fá í einka-
sölu fallega og mikið uppgerða 63 fm íbúð í
risi í tvíbýli. Að innan er íbúðin mikið endur-
nýjuð ma. innréttingar, gólfefni, ofnar, raf-
magn að hluta til og fl. Stór og björt stofa,
herbergi og glæsilegt eldhús. Eignin getur
losnað fljótlega. Verð 14,3 millj.

Hákon Svavarsson löggiltur fasteignasali, Sveinbjörn Halldórsson sölustjóri, Grétar Kjartansson, Ellert Bragi Sigþórsson, Kristinn G. Kristjánsson
Katrín Gísladóttir, Sigurberg Guðjónsson hdl. og Árni Stefánsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.
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Hákon Svavarsson
löggiltur

fasteignasali

Sveinbjörn
Halldórsson

lögg. leigumiðlari
sölustjóri

Grétar Kjartansson
sölumaður

Ellert Bragi
Sigurþórsson

sölumaður

Kristinn G.
Kristjánsson

lögg. fasteignasali
sölum. Suðurlandi

Katrín Gílsadóttir
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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

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

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

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 SAM-
ÞYKKTAR ÍBÚÐIR. 5027

ÞRASTARHÖFÐI - MOSFELLSBÆ
Ný 186 fm raðhús á 2 hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsin, sem eru frá SCOT-
IAN HOMES Í KANADA, eru álklædd timb-
urhús og eru þau tilbúin til innréttinga,
grunnmáluð, með innbyggðu fullkomnu loft-
ræsikerfi.4-5 herbergi. Stutt er í leikskóla og
grunnskóla. V. 37,9 m. 4826

REYNIHVAMMUR - LAUS STRAX
Góð 4ra herbergja 147 fm neðri sérhæð þar
af 29 fm stúdíóíbúð til útleigu í suðurhlíðum
Kópavogs. Áhvíl ca 22,5 m með 4,15%
vöxtum. Lækkað verð. 5117

4RA - 6 HERBERGJA

KRÍUHÓLAR - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Snyrtileg 102 fm íbúð á 8. hæð í
klæddu lyftuhúsi. Yfirbyggðar svalir. For-
stofa,hol, stofa, borðstofa,eldhús,sjón-
varpshol og 3 herbergi. Ný mahogny inn-
rétting. V. 21,5 m. 5301

ÚLFARSFELL - RAÐHÚSALÓÐ
Byggingarhæf jaðarlóð fyrir fjögur 190
fm raðhús á einum allra besta stað í Úlf-
arsárdal. V. 52 m. 5307

MIÐHÚS-MAKASKIPTI Á MINNI
EIGN. Glæsilegt 271fm einbýlishús
með tvöföldum bílskúr og auka íbúð
með sér inngangi. Húsið skiptist í 140,2
fm aðalhæð með 55,9 fm bílskúr og 75,2
fm 2ja herbergja íbúð með sér inngangi.
Óskað er eftir makaskiptum á minni eign
i sama hverfi. 4769

SÆBÓLSBRAUT-SJÁVARLÓÐ
Eldra einbýlishús á 2 hæðum á 947 fm
lóð á frábærum útsýnisstað við sjó,við
Fossvoginn, gengt Öskjuhlíðinni.
VERÐTILBOÐ ÓSKAST.

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

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

FÍFUSEL - M. BÍLSKÝLI Falleg 4ra
herbergja 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt stæði
í bílageymsluhúsi. Skipti möguleg á 3ja
herb. íbúð á jarðhæð í sama hverfi.

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 verönd.
V. 18,9 m. 5222

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

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

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

3JA HERBERGJA

KJARRHÓLMI 3ja herbergja 75,1 fm
endaíbúð á 2.hæð við Kjarrhólma. Glæsilegt
útsýni. V. 19,4 m. 5161

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. 18,7 m. 5293

SMÁRARIMI NÝTT EINBÝLISHÚS Í
RÓTGRÓNU OG VINSÆLU HVERFI. Stað-
steypt, 226 fm, á einni hæð með innbyggð-
um ca 40 fm bílskúr. Húsið er fokhelt nú
þegar og verður fullbúið að utan. Teikning
gerir ráð fyrir ; andyri, holi, stofum, eldhúsi,
gestasnyrtingu, þvottahúsi og á sér gangi
baðherbergi, 4 herbergjum og fataherbergi.
Staðsetning hússins er góð á jaðarlóð að
opnu svæði syðst í götunni. V. 45,7 m.
5068
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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

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. 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
sólpall sem er vel girtur af með
skjólveggjum. 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 efrihæð. Laust
strax. V. 37,5 m. 5297

Furulundur - Garðabær
Hlýlegt og vel staðsett 145 fm
einbýlishús ásamt 51 fm bíl-
skúr, samtals 196 fm. For-
stofa,hol,gestanyrting,eld-
hús,stofa, borðstofa, baðher-
bergi, þvottahús og 3-4 her-
bergi. Húsinu er ákaflega vel
við haldið og nokkuð endurnýj-
að m.a. nýtt þak, gólfefni að
hluta, ný tæki í eldhúsi o.fl.
5311

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í MIÐBÆNUM
Vinsæl hárgreiðslustofa í fullum
rekstri ásamt húsnæði í mið-
bænum. Húsnæðið er glæsi-
lega innréttað á tveimur pöllum.
Allar upplýsingar gefur Krist-
björn á skrifstofu Lundar.
4838

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður



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 notalegu neðri hæðum í Bú-
staðahverfi. Góð 2ja herbergja 63 fm íbúð
með sér inngangi. V. 16,5 m. 5235

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

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

ÞÓRSGATA 2ja herb. íbúð á efstu
hæð.Svalir.Útsýni. V. 11,5 m. 4301

ATVINNUHÚSNÆÐI

HÖFÐABAKKI Vel staðsett gott 129 fm
iðnaðarhúsnæði, á einni hæð, með inn-
keyrsluhurð (ca b2,6m x h3,2m). Húsnæðið
skiptist í vinnusal, litla skrifstofu, kaffiað-
stöðu og snyrtingu. V. 20,9 m. 5314

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

LANDIÐ

AKUREYRI - ORLOFSÍBÚÐ. Hafnar-
stræti 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

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

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

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

ÆSUFELL - 7. HÆÐ Húsið nýtekið í
gegn að utan. Falleg og endurnýjuð 60 fm
2ja herbergja íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. V.
13,3 m. 5312

FRAMNESVEGUR Töluvert endurnýjuð
63 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í þríbýl-
ishúsi. Rafmagn hefur verið endurnýjað svo
og gler, ofnar og lagnir. V. 15,7 m. 5306

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

GLÆSIEIGN Í MIÐBÆNUM

Ný og glæsileg 4ra herbergja, 136 fermetra íbúð á 2. hæð í endurbyggðu fjölbýlishúsi
við Laugaveginn. Íbúðin skiptist í stórt opið rými stofu, borðstofu og eldhús með útgengi út
á svalir, mjög rúmgott herbergi með fallegu baðherbergi innan herbergis. Stórir fataskápar.
Annað rúmgott herbergi. Gestasalerni,flísar á gólfi. Eldhúsinnrétting, svört sprautulökkuð.
Eldhústæki eru vönduð og með stáláferð á tvöfaldri gaseldavél og háf. Mjög vandaður frá-
gangur einkennir íbúðina þar sem hvergi hefur verið til sparað.

Þetta er glæsieign fyrir vandláta.

TTil leigu atvinnuhúsnæðiil leigu atvinnuhúsnæði

• 1703 fermetra atvinnuhúsnæði á Eyrarbakka er til leigu.
• Húsnæðið hentar vel fyrir margskonar atvinnustarfsemi eða

sem geymsluhúsnæði.
• Nýtanleg geymslulóð uppá 3.500 fermetra getur fylgt.
• Húsnæðið er með góðri lofthæð og góðum innkeyrsludyrum.
• Hægt er að skipta húsinu upp í smærri einingar.
• Húsaleigan er mjög hagstæð.
• Húsnæðið getur verið laust strax.

Upplýsingar í síma: 564-6500 Jón

Fr
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LAUS STRAX ! 
160,2 fm, 5 herbergja raðhús á tveim hæðum með 18 fm bílskúr, 
í Setbergshverfinu í Hafnarfirði, gullfalleg eign á rólegum og góðum stað.
Pantaðu skoðun, Bóas s. 699 6165
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Stuðlaberg - 221 Hfj.

Hlíðasmári 15 • 201 Kópavogur • Sími: 585 0100 • Fax: 585 0109
huseign@huseign.is • www.huseign.is • Opið mán. -fim. 10-18 • fös. 10-17

Litlabæjarvör - 
225 Álftanes
Stærð í fermetrum: 215
Fjöldi herbergja: 5
Tegund eignar: Einbýlishús
Verð  49,8
5 herbergja einbýli með tvöf. bílskúr á
900 fm. eignalóð. Húsið stendur innst
í botnlanga og er engin bygging til
móts við húsið. Bílaplan upphitað.
Húsið er rúmlega 165 fm. og bílsk.
rúmir 50 fm. Rúmgott eldhús. Inn af
eldhúsi er mjög vel innréttað og rúm-
gott þv.hús. Stór og glæsileg stofa og
borðstofa. Þrjú góð barnaherbergi.
Frá hjónaherberginu er útgengt á

stóra afgirta suðurverönd. Tvö baðh., annað með baðkari
og hitt með sturtuklefa. Flísar og parket á herbergjum og
stofum. Yfir öllu húsinu er manngengt risloft.Bílskúrinn er
flísalagður. Í bílskúrnum er hiti, rafmagn og vatn. 

Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 
sölumaður í síma: 822-9519
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.

Áslaug
Baldursdóttir
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VESTURGATA - RIS-
HÆÐ,AKRANES  
Stærð í fermetrum: 177
Fjöldi herbergja: 5-6
Tegund eignar: Fjölbýli 
Verð: 16,9
Góða 177 fm. rishæð með mikilli loft-
hæð. Var í eigu Kiwanisklúbbsins, en
er í dag nýtt sem stór íbúð til útleigu.
Hæglega hægt að skipta upp í tvær
íbúðir. Teikningar eru til af íbúðunum
og eignin er LAUS til afhendingar! Ris-
hæðin var byggð ofan á neðri hæðina

um árið 1986 af Kiwanismönnum að sögn seljanda. Sameiginlegur
inngangur með neðri hæðum. Mjög stór stofa sem áður var nýtt sem
veislusalur. Eldhús við hlið stofu og 3 góð svefnh. Tvö baðh. annað
með tengi fyrir þv.vél. Húsið er nýmúrað á neðri hæð að
utan og nýmálað. Steinkantur var nýlega tekin og málað-
ur utan á húsinu og þakrennur eru nýlegar eða frá árinu
2004. Eigandi neðri hæðanna hefur algjörlega endurnýjað
þær hæðir og skipti þeim niður í 3 íbúðir.
Allar nánari uppl. veitir: Áslaug Baldursdóttir, 

sölumaður í síma: 822-9519
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Baldursdóttir



Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali
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240 Grindavík
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Sími 421 1700
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Staðarhraun 28A, Grindavík. 3ja herbergja
raðhús 78,8 ferm. 2 svefnherb. Sólpallur,
gengið út úr stofu. Gott áhvílandi lán með
4,15% vöxtum. Laust strax. 
Verð: 14.500.000,-

Baðsvellir 9, Grindavík. Fallegt einbýlishús
146 ferm. ásamt 51,5 ferm. bílskúr. Byggð
var við húsið ný forstofa 1998. Nýlegt járn á
þaki á bílskúr. Ræktuð lóð. Sólpallur. Mjög
góður staður. Verð: 28.600.000,-

Ásabraut 13, Grindavík. Gott 235,7 ferm.
einbýlishús ásamt bílskúr. Húsið er tvær
hæðir. Á neðri hæð er íbúð, kjörin til útleigu.
Nýtt þak og þakkantur. Nýtt neysluvatn og
forhitari. Verð: 32.000.000,-

Glæsivellir 20B, Grindavík. Mjög gott og
vel staðsett parhús 109,6 ferm. ásamt bíl-
skúr 25 ferm. 3 svefnherb. Grunnur að sól-
stofu. Gott geymsluloft í bílskúr.
Verð: 22.900.000,-

Litluvellir 10, Grindavík. Gott 2ja herbergja
raðhús. Nýtt parket á gangi og stofu, nýjar
flísar á eldhúsi. Nýir gluggar í öllu húsinu og
hurðar. Verð: 12.800.000,-

Túngata 1, Grindavík. Einbýlishús, kjallari,
hæð og ris, klætt með garðastáli 126,1 ferm
ásamt bílskúr 24,4 ferm. Plastparket á stof-
um og gangi. Nýlegir ofnar að hluta. Eign
með mikla möguleika. Verð: 16.500.000,-

Austurhóp - Vesturhóp. Einbýlishús í
byggingu. Skilast fokheld, tilbúin undir tré-
verk eða fullbúin. Möguleiki er að taka ódýr-
ari eign upp í. Verð frá kr: 16.000.000,-

Laut 16,Grindavík. 12 íb. fjölbýlish. í bygg-
ingu, 3ja og 4ra herb. Skilast fullb. án gólf-
efna. Bygg.aðili getur lánað10% til 40 ára
með 6,8% v. Afh 1. okt. 2007. Byggingarað-
ili: Landmenn ehf. Verð frá kr. 13.900.000,-

Suðurhóp 1, Grindavík. Fullbúin glæsileg
ný íbúð á 4. hæð í fjölbýlishúsi fyrir 50 ára
og eldri. Lyfta er í húsinu. Svalir eru flísa-
lagðar, svalalokun. Frábært útsýni. 
Verð: 23.500.000,-

Selsvellir 21, Grindavík. Vel viðhaldið147,2
ferm. einbýlishús ásamt 49 ferm. bílskúr
Góð sólstofa með hita í gólfi. Nýlegt járn á
þaki. Búið að endurnýja neysluvatnslagnir
og allt gler í húsinu. Verð: 28.800.000,-

Suðurhóp 8 og 10. Timburparhús í bygg-
ingu, tilbúin undir tréverk, klætt með vatns-
klæðningu. Slípuð gólfplata, hiti í gólfi. Búið
að steypa vegg fyrir pall. Stutt í alla þjón-
ustu og skóla.Verð: 22.900.000,-

Arnarhraun 23, Grindavík. Nýlegt parhús
107,1 ferm. ásamt 30 ferm. bílskúr. Innrétt-
ingar og hurðir úr maghony Á gólfum er
parket og flísar. Mjög falleg eign.
Verð: 23.900.000,-

Heiðarhraun 1. Einbýlishús 122 ferm ásamt
41,6 fm. bílskúr. Stofa, borðstofa, eldhús,
bað, þvottaherb og geymsla. Í eldhúsi er ný
eldhúsinnrétting, nýjar flísar á gólfi, hell-
uborð og vifta. Sólpallur.Verð: 22.900.000,-

Hellubraut 10, efri hæð, Grindavík. Nýleg
3ja herb. íbúð í fjórbýli. Innréttingar úr kirsu-
berjavið. Skápar í forstofu og herbergjum.
Falleg eign. Gott útsýni.Verð: 17.900.000,-

Austurvegur 6, Grindavík. Fallegt 135
ferm. einbýlishús ásamt 34,4 fm. bílskúr.
Nýr sólpallur. Nýir gluggar í herbergjum og á
baði. Nýtt járn á þaki. Forhitari. Stutt í alla
þjónustu. Verð: 26.300.000,-

Höskuldarvellir 23. Gott 115,9 ferm. rað-
hús ásamt bílskúr. 2 svefnherbergi. Búið að
endurnýja gler að framanverðu.
Verð: 17.800.000,-

Ásvellir 8b, Grindavík. Parhús 2 svefnherb.
Nýtt plastparket á stofum og herbergjum.
Gott áhvílandi lán með 4,15 vöxtum. Vinsæl
eign.Verð: 15.400.000,-

Marargata 1, efri hæð, Grindavík. Góð 4ja
herb. efri hæð ásamt bílskúr 178,2 ferm. 
Nýleg innrétting í eldhúsi og parket á gangi
og herbergjum. Búið að endurnýja þak. 
Verð: 22.000.000,-
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– 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
71.000 viðskiptavinir

Vilt þú skoða eignir 
sem gætu hentað þér?
Skoðunarferðir tvisvar í viku

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 bæklinga senda heim



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

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! –

Fr
um

ÁLFHOLT - SÉRINNGANGUR
138,8 fm hæð og ris í skemmti-
legu tvíbýli. 4 sv.herb. Gott út-
sýni. Verð 26,9 millj. 3453

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

ELDRI BORGARAR

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

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 

4RA TIL 7 HERB.

BURKNAVELLIR - LAUS Fal-
leg 107 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus við kaup-
samning. Verð 23,9 millj. 6013 

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 

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

millj. 9643 samning. 4310 

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
Glæsilegt fullbúið 222 fm parhús
með bílskúr 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

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

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

EINBÝLI

HAMRABYGGÐ - Einbýli m/bíl-
sk. 4 sv.h. 70 fm verönd m/skjól-
veggjum. Verð 48,9 millj. 6008 

FAGRIHVAMMUR - TVÆR
ÍBÚÐIR Glæsileg 311 fm eign
sem skiptistí 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

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Vorum að fá í einkasölu
nýjar glæsiíbúðir í miðbænum.
Íbúðirnar eru allar nýjar, búnar
vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037 

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 

ARNARHRAUN - AUKAÍBÚÐ
Gott talsvert endurnýjað 282 fm
pallbyggt einbýli m/bílskúr. 6
sv.herb. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj.

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

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ LAUST Í DES-
EMBER 215,8 fm parhús
m/möguleika á tveimur íbúðum. 7
sv.herb. Laust 15.Des. Verð 41,9
millj. 5368 

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

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 

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
Nýtt og glæsilegt einbýli á tveimur
hæðum með innb. bílskúr. Heildar-
stærð 348 fm. Flott eign á góðum
stað. Verð 52,5 millj. 10099 

SUÐURGATA - FJÁRFEST-
ING 90,5 fm parhús sem skiptist í
tvær íbúðir, kjörið til útleigu. Verð
17,9 millj. 9776 

SVÖLUÁS - ENDARAÐHÚS
Einstaklega vandað og fallegt
205,8 fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Stór verönd og góðar
svalir. Verð 46,5 millj. 6000 

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

ESKIVELLIR - 5 HERBERGJA
Ný og falleg 126,6 fm íbúð á jarð-
hæð ásamt stæði í bílag. 4
sv.herb. Sérinngangur. Verð 27,9
millj. 10045 

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

GVENDARGEISLI - GLÆSI-
EIGN Stílhreint, vandað og sér-
lega fallegt 296 fm einbýli á einni
hæð með tvöföldum bílskúr. 4 stór
sv.herb. Nútímaleg og flott hönn-
un. 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 

BLIKAÁS - GLÆSILEGT
Glæsilegt fullbúið parhús á frábær-
um útsýnisstað innst í botnlanga
við opið svæði. Verð 44,9 millj.
10015

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

BREIÐVANGUR - M/BÍL-
SKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm
endaíbúð með bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning, stutt í skóla og
þjónustu. Verð 24,9 millj. 10068 

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 

ÖLDUGATA - LAUST Gott 165
fm einbýli á góðum stað. 5
sv.herb. Laus við kaupsamning.
Lyklar á skrifstofu. Verð 34,5
millj.3680

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

STEKKJARHVAMMUR -
FALLEGT 184,8 fm raðhús með
bílskúr. 4 sv.herb. Suðurverönd.
Góður staður. Verð 38,5 millj.
9967

SMYRLAHRAUN - m/BÍL-
SKÚR 146 fm neðri hæð ásamt
bílskúr m/sérinng. 3 sv.herb. Verð
31,9 millj. 5278 

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

ESKIVELLIR - GLÆSILEG
93,4 fm íbúð á 2. hæð ásamt stæði
í bílageymslu. 2-3 sv.herb. Sér-
inng. Verð 20,7 millj. 4637 

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 

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

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

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

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

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

TRÖLLATEIGUR - MOS-
FELLSBÆR 165,5 fm endarað-
hús ásamt bílskúr. 4 sv.herb. Fal-
leg eign á góðum stað. Verð 40,9
millj. 9699 

LANGEYRARVEGUR - LAUS
100,3 fm neðri hæð í tvíbýli á góð-
um stað. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Verð 18,0 millj. 3390

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

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

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

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

DREKAVELLIR - GLÆSILEG
Ný fullbúin 100 fm íbúð á 6. hæð í
nýju lyftuhúsi. Stórar suðursvalir,
frábært útsýni. Verð 21,0 millj.

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

SUMARHÚS

TJARNHOLTSMÝRI -
GRÍMSNESI 5 hektara eignar-
land og 105 fm heilsárshús.
Verð 19,9 millj.

KERHRAUN - 22 fm sumarhús
á einni hæð sem stendur á 7.270
fm eignarlóð. Góð staðsetning.
Verð 7,9 millj.

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

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

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

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

BIRKIRJÓÐUR - HÚSAFELL
40,3 fm sumarhús með 15,20 fm
svefnlofti að auki. Verönd og heit-
ur pottur. Verð 14,9 millj.

BORGARLEYNIR - GRÍMS-
NESI Nýtt 109,3 fm sumarhús í
landi Miðengis. Verð 18,5 millj.

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

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

2JA HERB.

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

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

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

DALSHRAUN - HAFNARFJ.
Sérlega vel staðsett 115,7 fm
atv.húsnæði. Verð 15,9 millj.

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

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

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

RAUÐHELLA - HFJ. 147-275
fm atvinnuhúsnæði á góðum stað.
Mjög stór malbikuð lóð, gott úti-
pláss/gámapláss. Verð frá 22,3
millj. 10021 

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri
hæð með bílskúr. 4 sv.herb. Sér-
inngangur. Verönd. Verð 26,5
millj. 2540 3JA HERB.

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JÓNSVÖR - VOGUM 491,2 fm
atv./skrifstofuhúsnæði í góðu
ástandi að innan og utan. Verð
49,0 millj. 9640 

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

HJALLABRAUT - FALLEG
105 fm íbúð í góðu klæddu fjöl-
býli. 2 sv.herb. Endurnýjað eld-
hús. Sólstofa. Verð 18,8 millj.

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

NÝBÝLAVEGUR - KÓPAVOG-
UR 277,3 fm atv.húsnæði á 2.
hæð. Innréttað sem gistiheimili og
er allt í útleigu. Verð 39,9 millj.
5351

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sér-
lega vandaðar 4-6 herb. íbúðir í sex
íbúða 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 

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

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. Vandað-
ar 4ra herb. íbúðir, verð frá 24,9
millj. Afhending við kaup

HÖFUM Á SKRÁ ALLAR
GERÐIR NÝBYGGINGA,

ALLT AÐ 90% LÁN

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR



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 

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

BORGARHRAUN - EINBÝLI
172 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Verð 23,5 millj.

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 

SÓLBAKKI - EINBÝLI Stærð
92,6 fm Verð 15,9 millj. 2149

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

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJUÐ
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

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 

HRAUNSVEGUR - NJARÐ-
VÍK 137 fm einbýli m/bílskúr. 3
sv.herb. Góð staðstetning.

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 

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

SANDGERÐI

SUÐURGATA - EFRI HÆÐ Stærð
113,0 fm. 2 sv.herb. Verð 14,0
millj. 5339

LANDIÐ

BÚÐARSTÍGUR - EYRAR-
BAKKI 173,6 einbýli með bílskúr.
4 sv.herb. Verð 15,9 millj. 10059

HOLTAGATA - DRANGSNESI
Stærð 189,6 fm Verð 9,9 millj. 9745

HAFNARBRAUT - BÍLDU-
DALUR Stærð 111,8 fm Verð 4,5
millj. 5341

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

NÝTT

NÝTT

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

Opið virka daga
kl. 9–18

Fr
um

– Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala –
skoðum og verðmetum samdægurs!

221 Hafnarfjörður 
Stærð: 231,8 fm

Fjöldi herbergja: 5-7 
Byggingarár: 2003 

Brunabótamat: 32,4 M 
Bílskúr: 32,3 

Stórglæsilegt hús á 2 hæðum með stórri vinnustofu og stórri innkeyrslu. Neðri hæð: opið eldhús og stofa, 
stórglæsilegar innréttingar og vönduð gólfefni, útgengt í garðinn. Stórt þvottahús og innangengt í bílskúr.
Efri hæð: 2 rúmgóð svefnherbergi, glæsilegt baðherbergi, bæði baðkar og sturta, stórt sjónvarpshol,
útgengt á mjög stórar svalir. Vinnustofan hentar frábærlega fyrir fólk sem vill vinna heima (upphaflega
teiknað sem 2 svefnherbergi, hol og baðherbergi), einnig möguleiki á aukaíbúð.
Sérlega vönduð og glæsileg eign. 

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Ásdís Ósk
lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Leiguíbúðir og hús á Spáni
Verð á viku frá 25.000 kr. – Beint flug allt árið – www.gloriacasa.is

Íslensk þjónusta á Spáni

Flugvallarakstur í boði

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

Básbryggja 13 
110, Reykjavík

Verð: 23.900.000
Stærð: 100

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 15.950.000

Mjög  falleg  og  snyrtileg  3ja  herbergja  íbúð  með  sérinngangi  og  sérafnotafleti á  góðum  stað  í
bryggjuhverfinu. Flísar á forstofu, fataskápur. Eldhús með innréttingu úr mahogny, mósaikflísar milli  efri
og neðri skápa, flísar á gólfi t.f. uppþvottavél. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf, innrétting úr mahogny,
baðkar og sturtuklefi. Bæði herbergin með skápum úr mahogny. Stofa og herbergi með dökku parketi á
gólfi. Rúmgóð og stór stofa með útg. í garð. Geymsla og þvottahús innan íbúðar.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN



Rómantísk fegurð
Taj Mahal er eitt af fallegustu mannvirkjum 
heims. Gunnar V. Andrésson ljósmyndari fangaði 
fegurð Taj Mahal á ferð sinni um Indland.

Taj Mahal er staðsett í Agra á Indlandi. Það er byggt á 
árunum 1631 til 1654 en rúmlega 20 þúsund manns 
komu að byggingunni. Keisarinn Shah Jahan lét reisa 
Taj Mahal sem grafhýsi fyrir eftirlætis eiginkonu sína, 
Arjumand Bano Begum betur þekkta sem Mumtaz. 
Innblásturinn fyrir byggingunni er því ákaflega róm-
antískur og ber mikilfengleiki byggingarinnar vott um 
það. Flestir hafa séð myndir af þessu stórkostlega 
mannvirki en þó er eitt sjónarhorn kunnugra en önnur. 
Gunnar V. Andrésson sýnir lesendum nýjar hliðar á 
Taj Mahal með myndum sem hann tók á ferð sinni um 
Indland á síðasta ári.



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

Laufrimi - 112 Rvk

19.400.000
Falleg 88,7 fm 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi á 1 hæð með afgirtum
sérgarði.
Óli s. 530 1812

Galtalind - 201 Kóp

28.400.000
Glæsileg 4ra herbergja íbúð á 1. hæð
með þvottahúsi innan eignar, samtals
112,3 fm þar af 6 fm geymsla.
Helgi Már s. 530 1808

Gullsmári - 201 Kóp

23.200.000
92,2 fm 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
þar af geymsla á jarðhæð 5,7 fmí góðu
fjölbýli.
Óli s. 530 1812

Víðihlíð - 105 Rvk

48.000.000
Glæsileg 6 herb. íbúð/raðhús á 2 hæð-
um auk ris með 2 svölum samt. 192,4
fm þar af bílskúr 21,8 fm á góðum stað
í Suðurhlíðum. Helgi Már s. 530 1808

Arnartangi - 270 Mos

25.300.000
94 fm raðhús á einni hæð með góðum
suðurgarði og 4 svefnherbergjum.
Barnvænn og rólegur staður.
Óli s. 530 1812

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

Norðurgarður - 230 Rbæ

23.900.000
127,6 fm 5 herbergja endaraðhús þar
af 18 fm innbyggður bílskúr á góðum
stað í Reykjanesbæ. Pantaðu skoðun,
Bóas s. 699 6165

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 fallegt, steinað að utan
með 2 sólpöllum. Eddi s. 530 1806

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í Suð-
urhlíðum Kóp. Húsið er 5 svefnh. og 2
stofum og er 284,4 fm. Tvær hæðir og
tvöf. bílsk.. Sigurður s. 530 1809

Holtagerði - 200 Kóp

24.500.000
106,9 fm 4-5 herbergja neðri sérhæð.
Suður verönd.
Stefanía s. 530 1805

Básendi - 108 Rvk

28.500.000
136,3 fm 5-6 herb. efri sérhæð þar af
eru 2 herb. í kjallara, annað er 19,7 fm
með aðg. að salerni, gott útsýni og
stutt í Elliðarárd. Helgi Már s. 530 1808

3ja - 6 herbergja

Einbýli

Rað- og parhús

Hæðir

Draumaeignir

Álfaheiði - 200 Kóp

17.400.000
70,8 fm 2ja herbergja íbúð á 3. hæð með frábæru útsýni á þessum eftirsótta
stað í Kópavogi.
Þórarinn s. 530 1812.

Depluhólar - 111 Rvk

Hrísholt - 210 Gbæ

Rjúpnasalir - 201 Kóp

22.500.000 LAUS STRAX
Falleg 3ja herbergja, 95 fm íbúð á 5. hæð í fallegu, nýlegu lyftuhúsi í Sala-
hverfinu í Kópavogi - glæsilegt útsýni í vestur.
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

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

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

Hálsasel - 109 Rvk

Krossalind - 201 Kóp

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

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

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



Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Bakkastaðir - 112 Rvk

Seld á 4 vikum
107 fm 4 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli við Bakkastaði í Rvk. Falleg
eign. 2 svalir. . Stefanía s. 530 1805.

Breiðavík - 112 Rvk

Seld á 4 vikum
101 fm 3. herb. íbúð með sérinngangi á
2. hæð. Rúmgóð íbúð í hinu vinsæla
Víkurhverfi. Sigurður s. 530 1809

Gnoðarvogur - 104 Rvk

Seld á 6 dögum
77,3 fm íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli.
Suðvestur svalir. Snyrtileg sameign.
Stefanía s. 530 1805

Langabrekka - 200 Kóp

Seld á 10 dögum
Falleg 92,1 fm 3ja herbergja sérhæð á
1. hæð með sérinngang á grónum stað
í Kópavogi. Þórarinn s. 530 1811

Fannahvarf - 203 Kóp

Seld á 10 dögum
102,5 fm íbúð með sérinngangi á jarð-
hæð. Flott hellulögð verönd til suðurs.
Extra breiðar hurðar. Óli s. 530 1812

Furugrund - 200 Kóp

Seld á 2 vikum
84,9 fm 3-4 herbergja íbúð 1. hæð, þar
af er 1 herbergi í kjallara hússins 15,9
fm tilvalið til útleigu.

Otrateigur - 105 Rvk

Seld á 4 vikum
212,6 fm 6 herbergja raðhús á 2 hæð-
um auk kjallara og  24,5 fm bílskúrs.
Góð staðsetning. Stefanía s. 530 1805

Vesturberg - 111 Rvk

Seld á 3 vikum
2ja herb. íbúð á 4 hæð með frábæru
útsýni og þv.hús innan íbúðar. Húsið
er, klætt að hluta. Eddi s. 530 1806.

Bóas R. Bóasson
boas@draumahus.is

sölumaður

Óli Antonsson
olia@draumahus.is

sölumaður

Seldar eignir Seldar eignir

Draumaeignir

Sóltún - 105 Rvk

24.700.000
Nýlegt lyftuhús með sérinngangi af svölum - húsvörður í húsinu - mjög góð
staðsetning - 4ra herbergja, 94,1 fm íbúð á 4.hæð.
Helgi Már s. 530 1808

Draumaeignir

Hreðavatn - 311 Borgarbyggð

16.000.000
51,5 fm sumarbústaður ásamt litlum geymsluskúr við Hreðavatn/Bifröst í
Borgarfirði.
Óli s. 530 1812

Draumaeignir

Svöluás - 221 Hfj

47.400.000
212,5 fm 5 herbergja endaraðhús með 25,2 fm innbyggðum bílskúr á frá-
bærum stað í Áslandshverfi í Hafnarfirði.
Pantaðu skoðun. Bóas s. 699 6165



Heimili & skip - Sími 578 8800

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeignHeimili & skip — Sími 578 8800

Fjársterkur aðili leitar að einbýli, rað- eða parhúsi með 5 svefnherbergjum á
svæðum 101,107,103 og Hlíðunum. Stór sérhæð á þessum svæðum kemur
einnig til greina.
Fjölskylda með 2 börn leitar að sérbýli í Laugarneshverfi. Verðhugmyndir 45-55
milljónir, má þurfa að tak í gegn að einhverju leiti.
Snjófríði vantar 2-3 herb. svæði 101 max 20 mill.
Egil vantar 3 herb. svæði 220 max 17 mill.
Írisi vantar 3 herb. svæði 220, 210 max 18,5 mill.
Jens vantar 3herb. svæði 101 max 23 mill.
Fjólu vantar 3-4 herb. svæði 110 max 21 mill.
Önnu vantar 2-3 herb. svæði 220 max18 mill.
Andra vantar 3-4 herb. á höfuðborgarsvæði allt skoðað
Lilju vantar íbúð í vesturbæ svæði 107 max 22 mill.

Hafðu samband í 578-8800 eða 821-7337

ERUM MEÐ KAUPENDUR AF EFTIRTÖLDUM EIGNUM! 

Fr
um

Stefán Páll Jónsson
Löggildur fasteigna- fyrirtækja- og skipasali

Fr
um

Óseyrarbraut 90 fm innkeyrslubil.

Til leigu um 90 m2 innkeyrslubil með góðri lofthæð. Allt í tipp topp
lagi, nýmálað og laust nú þegar. Sanngjörn leiga.

Eyrartröð Hfj. 160 fm innkeyrslubil.

Til sölu, mjög gott 160 fm innkeyrslubil með tvennum innkeyrslu-
hurðum, þar af er önnur 4 mtr. Mikil lofthæð er í rýminu. Steypt
plan fyrir framan húsið. Góð starfsmanna-aðstaða. Flott bil sem
býður uppá ýmsa notkun. LAUST STRAX.

Laugavegur 423 fm - laust.
Til sölu eða leigu vandað
verslunarhúsnæði á 2
hæðum á góðum stað á
Laugavegi. Mjög sann-
gjarnt verð, eða góð leiga.
Laust strax.

Grensásvegur   226 fm -  laust
Til sölu eða leigu, skrif-
stofuhúsnæði á 3.hæð.
Húsnæðið er laust nú
þegar. Bílastæði beggja
vegna hússins. Snyrtileg
sameign.

Hlíðarsmári    170 fm - laust.

Til leigu 170 fm verslunar og þjónustuhúsnæði á götuhæð í þessu
glæsilega húsi. Endapláss sem er laust nú þegar. Næg bílastæði.

Eyrartröð Hfj, Iðnaðarhús 1.170 m2.
Til sölu vel staðsett sam-
tals 1.170 m2 atvinnu-
húsnæði á Hvaleyrarholt-
inu. 2 mjög háar inn-
keyrsluhurðir. Lóðin er
stór og rúmgóð. Lofthæð
rýma er töluverð. Milligólf
eru skrifstofur, eldhús,
salerni.

Glæsilegt skrifstofuhúsnæði í hjarta Hafnarfjarðar.
Sérlega glæsilega innrétt-
að skrifstofuhúsnæði um
242 m2 á 5.hæð í lyftuhúsi
í þessu glæsilega húsi í
miðbæ Hafnarfjarðar. Ein-
staklega vandað og
skemmtilegt húsnæði
með óviðjafnanlegu út-
sýni. Tölvulagnir í hverju
herb. Allt að 9 skrifstofu-
herbergi. LAUST.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Kjúklingastaður, í alfaraleið. Þekktur staður með vax-
andi 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 yf-
ir 20 ár. Rúmgott húsnæði og hagstæð leiga. Mjög góð
staðsetning.

Á netinu. Auglýsingatækifæri Afþreyingar og
fræðsluvefur með mikla auglýsinagmöguleika. Tilvalið
með öðru.

Hársnyrtistofa í góðu hverfi. 5 vinnustöðvar og 2
vaskstólar. Í góðu húsnæði og vel búin tækjum. Til
sölu af sérstökum ástæðum. Til afhendingar starx ef
óskað er. Gott verð.

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

Sólbaðstofa - gott tækifæri. Sólbabaðsstofa í góðu
húsnæði, vel tækjum búin. Góð staðsetning. Hagstætt
verð

Ferðaþjónusta - Grænlenskir sleðahundar. Fyrir-
tækið er hið eina sinnar tegundar á landinu og hefur
verið starfandi í tæp 9 ár. Allur búnaður og viðskipta-
sambönd svo og tilsögn. Sérhæfðir í jöklaferðum..Til-
valið fyrir aðila sem búa í nágrenni Höfuðborgarsvæð-
isins. Sjá www.dogsledding.is

Grill-sjoppa með bílalúgu. Góð sjoppa í alfaraleið
með góða veltu, gott tækifæri. Hagstætt verð.
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Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Stæsta bloggsamfélagið á Íslandi

Tjáðu þig!

Viltu sei’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg

Stæsta
bloggsamfélagið!

Yfir 150.000
notendur!

Bloggaðu með
símanum!

Hvar sem er og 
hvenær sem er!

Vasta hux’eikkað?
Ný útlit · Myndaalbúm · Símablogg



Starfsemi Viðskiptahússins 
hefur verið flutt í glæsilegt 
350 fermetra stórt húsnæði á 
Skúlagötu 17.

Viðskiptahúsið var stofnað árið 
1999 af Jóhanni Ólafssyni löggilt-
um FFS (fasteigna-, fyrirtækja- og 
skipasali). Það var upphaflega til 
húsa í Austurstræti 18, en var flutt 
í Skúlagötu 17 í ágúst á síðasta ári.

Jóhann, sem gegnir stöðu fram-
kvæmdastjóra, segir fyrirtækið nú 
hafa verið flutt um set í sama hús-
næði vegna aukinna umsvifa, en 
starfsmönnum hefur fjölgað ört frá 
stofnun þess eða úr einum í fimmt-

án. Má þessa miklu fjölgun meðal 
annars rekja til aukinna afskipta 
fyrirtækisins af erlendum mark-
aði.

Viðskiptahúsið er skilgreint sem 
eignamiðlun fyrir fyrirtæki og fjár-
festa og skiptist starfsemi þess 
niður í þrjú svið.

Í fyrsta lagi fasteignasvið en því 
veitir forstöðu Jón Sigfús Sigur-
jónsson, hdl. og löggiltur FFS. Ann-
ast fasteignasvið annars vegar sölu 
eða leigu á atvinnuhúsnæði og hins 
vegar á jörðum og lóðum. Í því sam-
hengi skal þess getið að Viðskipta-
húsið hefur umboð fyrir tíunda 
stærsta byggingaraðila Spánar, TM 
Real Estate Group. 

Í öðru lagi fyrirtækjasvið sem 
téður Jóhann Ólafsson stýrir, en 
það aðstoðar við kaup, sölu og sam-
einingu fyrirtækja og veitir ráðgjöf 
í tengslum við það.

Loks sjávarútvegssvið, sem 
Þórir Matthíasson, útgerðar- og iðn-
rekstrarfræðingur, veitir forstöðu, 
en Viðskiptahúsið hefur látið tölu-
vert að sér kveða í sölu á skipa- og 
aflaheimildum hérlendis. Undir 
sjávarútvegssvið fellur einnig miðl-
un skipa á milli landa, sem sýnir 
glögglega útrás fyrirtækisins.

Hægt er að fræðast betur um 
starfsemi Viðskiptahússins á 
heimasíðu þess, www.vidskipta-
husid.is,

Viðskiptahúsið flutt í 
stærra húsnæði

www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar YFIR 100 ÁRA SAMANLÖGÐ REYNSLA VIÐ FASTEIGNASÖLU!

Ingólfur
Gissurarson

lögg. fast.sali
896 5222

Bárður
Tryggvason

sölustjóri
896 5221

Þórarinn
Friðgeirsson
lögg. fast.sali
899 1882

Ellert
Róbertsson
sölumaður

893 4477

Magnús
Gunnarsson
sölustj. atvinnuh.

822 8242

Margrét
Sigurgeirsdóttir

ritari

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

Viggó
Jörgensson
lögg. fast-
eignasali.

Sigurður Jök-
ull Ólafsson
Ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson

sölum.
Snæfellsbæ.
S 893 4718

Guðrún Pét-
ursdóttir
skjalagerð
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Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G.Gissurarson lögg fs.

Kórahverfi - Kóp. Kórahverfi - Kóp. 
tvær 4ra herb. og þrjár 3ja herb. 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.
innrétt. og flísal. bað-
herb. Sérinng. af svöl-
um. 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

KleifakórKleifakór
Glæsilegt einbýliGlæsilegt einbýli

Á frábærum útsýnisstað
315 fm einbýlishús með
innbyggðum bílskúr.
Húsið verður afhent full-
búið að utan og fokhelt
að innan. Frábært skipu-
lag. Verð 57 m. 7170

www.nybyggingar.is

Selvað - nýtt lyftuhúsSelvað - nýtt lyftuhús
með bílskýli - Skiptimeð bílskýli - Skipti

möguleg á ódýrari eignmöguleg á ódýrari eign
eða mjög góð lánakjöreða mjög góð lánakjör

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

Nýjar glæsiíbúðir Nýjar glæsiíbúðir 
í Fannahvarfií 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 gólf-
efna 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. 7035

www.nybyggingar.is

Goðakór - Tilbúið tilGoðakór - Tilbúið til
innréttinga eða fullb.innréttinga eða fullb.

m. frág. lóð - Mögulegm. frág. lóð - Möguleg
skipti á ódýrari skipti á ódýrari 

eða góð lánakjöreða góð lánakjör
Glæsileg raðhús/einb. á
frábærum útsýnisstað.
Samt. 228 fm að stærð
með innb. bílsk. Húsin
afh. tilb. til innrétt. m
grófj. lóð á 48-49 millj.
eða fullb. án gólfefna m.
vönduðum innrétt. og
flísal. baðherb. Lóð og
bílastæði fullfrág. Vönd-
uð hús á einstaklega

góðum stað. V. milli hús 56,0 m og endahús 57,0 millj.
Uppl. á skrifstofu Valhallar eða á

www.nybyggingar.is

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

Í einkasölu ný glæsileg
119 fm 4ra herb. íb. á 2.
h. Afh. fljótlega 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















Ballettsalur og rúgbrauð að mála á

Akranesbær hefur farið fram 
á heildarendurmat fasteigna á 
Akranesi.

Bæjarráð Akraness ætlar að 
óska eftir því við Fasteignamat 
ríkisins að gert verði heildarend-
urmat fasteigna á Akranesi. Til-
gangur endurmatsins er að allar 
eignir í bænum verði metnar 
undir sömu forsendum. Staða 
fasteignamats á Akranesi er 
mjög mismunandi samkvæmt 
fulltrúum bæjarráðs. Sambæri-
legar eignir í aldri og stærð eru 
til dæmis ekki metnar á sömu 
forsendum. 

Fyrr á þessu ári fór fram end-
urmat fasteigna í Grundarfirði. 
Við endurmatið hækkaði fast-
eignamat íbúðarhúsnæðis um 37 
prósent og einstakar eignir á bil-
inu 6 til 65 prósent.

Vonast er til að endurmat fast-
eigna á Akranesi fari fram í upp-
hafi næsta árs.

Frétt fengin af www.skessu-
horn.is.

Endurmat 
fasteigna

Þar sem tryggingar 
snúast um fólk
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Seljendur, látið okkur bera ábyrgðina með ykkur
Söluvernd tryggir seljendur fasteigna fyrir skaðabótakröfum sem 
upp kunna að koma í allt að 5 ár frá afhendingu eignarinnar.

Seljandi sem ekki er með Söluvernd þarf:

Að taka á þeim kröfum sem upp kunna að koma.
Að taka á sig lækkun söluverðs ef galli kemur upp.
Að greiða allan lögfræðikostnað. 

Kaupendur, verið vissir um að eignin sé með Söluvernd
Kaupandi fasteignar hefur kröfurétt á seljanda fasteignar vegna galla
sem upp kunna að koma í allt að 5 ár frá afhendingu eignar. Söluvernd 
er því tvímælalaust gæðastimpill á fasteignaviðskipti.

Kostir Söluverndar fyrir fasteignakaupendur:
Ef fram kemur leyndur galli greiðir VÍS bæturnar í einni greiðslu.
Kaupandi fær greitt óháð greiðslugetu seljanda.
Kaupandi fær ítarlegri upplýsingar um ástand eignarinnar.

Kannaðu á soluvernd.is hvaða fasteignasölur bjóða upp á Söluvernd og hvort seljandi
eignarinnar sem þú ætlar að kaupa sé með Söluvernd.

Söluvernd er ekki eignatrygging heldur ábyrgðartrygging sem tryggir seljanda vegna 
krafna sem upp kunna að koma.

5 ára
ábyrgð!


