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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Glæsilegt 183,2 fm einbýlishús á einni 
hæð ásamt 47,6 fm bílskúr og verð-
launagarði að Krókabyggð 1 í Mosfells-
bæ er nú til sölu.

„Það er alveg einstaklega gott að búa hérna, 
friðsælt og fallegt, þar sem stutt er í óspillta 
náttúruna,“ segir Karen Mellk, eigandi 
hússins, og bætir því við að húsnæðið sé enn 
fremur í góðu ásigkomulagi og krefjist lítils 
viðhalds.

„Ég hef litlar sem engar endurbætur 
þurft að gera á húsinu síðan ég tók við því,“ 
útskýrir Karen. „Bæði vegna þess að húsið 
er tiltölulega nýtt, byggt árið 1991, og svo er 
allur frágangur á því til fyrirmyndar.“

Karen nefnir sem dæmi að allar innrétt-
ingar, skápar og hurðir séu sérsmíðaðar úr 
lerki. Þá er gegnheilt parket úr hlyn á gangi, 

stofu og öllum svefnherbergjum, granítflís-
ar á anddyri, eldhúsi, báðum baðherbergj-
um og þvottaherbergi. Svo ekki sé minnst á 
innfellda halogenlýsingu í öllu húsinu og 
góða lofthæð. Er þá fátt upptalið.

Húsið er teiknað af Jóni Guðmundssyni 
arkitekt og innanhússarkitekt er Finnur P. 
Fróðason. „Skipulagningin er svo góð að 
engu líkara er en allt hafi verið gert til að 
auðvelda íbúunum heimilisverkin,“ segir 
Karen. „Svo er lögun herbergjanna 
skemmtilega öðruvísi, en sem dæmi er 
svefnherbergið sjö veggja!“

Þar að auki er gufubað inn af öðru bað-
herberginu og heitur pottur á lóðinni, svo 
ljóst er að í Krókabyggð 1 ætti ekki að vera 
vandkvæðum bundið að finna sér gott 
afdrep til að slaka á.

Nánari upplýsingar fást hjá Fasteigna-
miðlun Grafarvogs. 

Friðsælt og fallegt

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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Á veturna safnast oft litlir fugl-
ar í garða þar sem fóður er að 
finna. Margir hafa ánægju af 
því að setja upp aðstöðu fyrir 
fuglana og fóðra þá, enda er 
það gott fyrir þessa smáfugla 
sem oft eiga erfitt uppdráttar í 
kuldanum.

Það eru margir sem fóðra garð-
fuglana sína ár eftir ár og hafa 
gaman að því þegar þeir koma í 
mat á veturna. „Helstu garðfugl-
arnir eru skógarþrestir, tittlingar 
og starrar sem koma reglulega í 
garðinn hjá okkur,“ segir Einar Ó. 
Þorleifsson, náttúrufræðingur hjá 
Fuglavernd.

Fóðurbretti er hægt að fá í 
ýmsum verslunum með búsáhöld 
og byggingavörur, en síðan er líka 
gaman að smíða sitt eigið fóður-
bretti með krökkunum. Brettið á 
að vera 60 til 80 cm á lengd og 50 
cm á breidd með köntum svo fóðr-
ið fjúki ekki burt. Síðan er það fest 
á 1,5 m háa stöng, svo kisa nái ekki 
til, og henni stungið ofan í jörðina. 

„Fuglarnir vilja helst mjúkt 
fæði, haframjöl, brauðmola, kart-
öflur. En líka matarafganga eins 
og kjöt og fitu sem er hakkað og 
stappað saman. Fuglarnir þurfa á 

fitu að halda sem er besti orku-
gjafinn á veturna og þess vegna 
gott að dýfa brauðinu í matarolíu 
og blanda líka við annað fæði,“ 
segir Einar. Mörgum fuglum finnst 
líka gott að fá epli og rúsínur en 
það laðar líka að sjaldséða og 
skrautlega fugla eins og silkitopp, 
svartþresti og gráþresti. „Það er 

mikilvægt að gefa þeim á hverjum 
degi, svo þeir eyði ekki orku í að 
bíða og leiti á staði þar sem þeim 
er bara gefið af og til,“ segir 
Einar. 

Snjótittlingar og auðnutittling-
ar þurfa samt annars konar fóður. 
„Snjótittlingarnir þurfa fíngerð 
fræ og það er gott að gefa þeim á 
bersvæði, úti á túni eða á bílskúrs-
þökum. Á meðan má fóðra auðnu-
tittlinga með fræjum úr þar til-
gerðum fóðrara,“ segir Einar. 

Það er mikilvægt fyrir fuglana 
að snyrta fjaðrirnar vel allan árs-
ins hring en á veturna er það sér-
staklega mikilvægt. „Til að fiðrið 
haldi einangrunargildinu þarf það 
að vera hreint. Þess vegna er gott 
að þeir hafi fuglabað nokkra senti-
metra hátt sem alltaf þarf að vera 
hreint og má ekki vera klístrað. 
Þar geta þeir líka fengið sér að 
drekka,“ segir Einar. 

Fuglahús eru af öllum stærðum 
og gerðum og þar verpa sumir 
fuglar eggjum. Á vef fuglaverndar 
má sjá nokkrar tegundir af húsum, 
en einnig er hægt að búa þau til 
heima. Svo þarf að muna að setja 
bjöllu á kisu.

Upplýsingar um íslenska fugla 
á vef námsgagnastofnunar: www.
nams.is/fuglar – Upplýsingavefur 
Fuglaverndar:www.fuglavernd.is

Garðfuglarnir koma 
aftur ár eftir ár

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

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

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





Jæja Arkitektúr er nýtt 
íslenskt fagrit sem kemur út 
á hálfs árs fresti og hjálpar 
lesendum að greina hismið frá 
kjarnanum.

„Útgáfufyrirtækið SAGAZ vildi 
gera vörutímaritið Inn enn veg-
legra með því að bæta við það sér-
stökum hluta helguðum arkitekt-
úr og fékk mig til að ritstýra 
honum,“ segir Arnaldur Geir 
Schram arkitekt um aðdragand-
ann að útgáfunni.

„Útkoman er því tvískipt tíma-
rit, annars vegar Inn og hins 
vegar nýi hlutinn Jæja Arkitekt-
úr, og kemur það út á sex mánaða 
fresti,“ heldur Arnaldur áfram. 
„Hvert tölublað er síðan helgað 
ákveðnu þema þannig að viðbúið 
er að það taki ákveðnum breyting-
um þar sem gæði verða ávallt 
höfð í fyrirrúmi.“

Arnaldur segir Jæja Arkitekt-
úr skera sig frá öðrum hönnunar-

tímaritum, meðal annars vegna 
áherslu á gagnrýna umfjöllun og 
uppfræðslu. „Alltof mörg tímarit 
snúast um upphafningu einhverra 
vörumerkja,“ segir Arnaldur. 
„Markmið Jæja Arkitektúrs er að 
hjálpa lesendum við að greina his-
mið frá kjarnanum svo þeir öðlist 
meiri innsýn í heim hönnunar.“

Arnaldur telur þekkingu á arki-

tektúr og skipulagsmálum nokkuð 
ábótavant á meðal almennings, en 
sjálfur var hann við nám við 
Southern California Institute of 
Architecture í Los Angeles (SCI-
Arc). Hann segist þó ekki vera að 
setja sig á háan hest gagnvart 
samlöndum sínum, heldur vilji 
hann einfaldlega miðla fróðleik.

„Ég er ekki alvitur í þessum 
efnum en hef hins vegar fengið til 
liðs við mig fagaðila, bæði til að 
skrifa í tímaritið og sitja fyrir 
svörum,“ segir Arnaldur. „Í því 
samhengi er rétt að nefna að 
sumar greinanna eru skrifaðar af 
erlendu fagfólki og munu birtast 
á ensku í tímaritinu í bland við 
þær íslensku.“

Arnaldur segir að þótt Jæja 
Arkitektúr sé að þessu sinni upp-
fullt af fróðleik um arkitektúr og 
skipulag, sé það skemmtilegt og 
auðvelt aflestrar enda löngu orðið 
tímabært að Íslendingum standi 
til boða tímarit sem uppfyllir slík 
skilyrði.

Öðruvísi tímarit uppfullt 
af fróðleik um arkitektúrFlottustu

teppin



Eldvörnum er ábótavant á 
mörgum heimilum samkvæmt 
könnun Gallups.

Hætta á eldsvoðum eykst jafnan á 
aðventunni þegar kerta- og ljósa-
notkun landsmanna er í hámarki. 

Talsvert vantar upp á að nægi-
lega margir hafi reykskynjara, 
eldvarnateppi og slökkvitæki á 
heimilum sínum samkvæmt könn-
un Gallups og alltof fáir segjast 
hafa gert neyðaráætlun fyrir 
heimilið.

Eldvarnaátak er að hefjast hjá 
Landssambandi slökkviliðs- og 
sjúkraflutningamanna. Það bein-
ist meðal annars að útlendingum 
sem hér búa því einhver brögð eru 
að því að þeir búi í húsnæði þar 
sem eldvörnum er ábótavant. Því 
hefur sambandið látið þýða efni 
um grunnatriði eldvarna á sjö 
tungumál.

Eldvarnaátak

Oft gleymast smáhlutirnir þeg-
ar heimilið er innréttað.

Þegar verið er að velja mublur og 
stærri hluti inn á heimilið geta 
smáhlutirnir oft gleymst. Hlutir 
eins og vekjaraklukkur, sápubox, 
saltstaukar, skálar og annað smá-
legt lýtur oft lægra haldi. 

Gamla vekjaraklukkan getur 
þannig orðið agalega hallærisleg á 
splunkunýja náttborðinu. Hafið 
augun opin í húsgagnaverslunum 
því oftar en ekki skreyta búðirnar 
mublurnar með fallegum munum 
sem passa vel með. Ætli maður á 
annað borð að innrétta er jafn gott 
að gera það með stæl.

Hugað að 
smáatriðum Mánudagar

eru fiskidagar
Ævint‡ralegar fiskbú›ir

Hamraborg 14a • Skipholti 70
Höf›abakka 1 • Vegamótum (Nesvegi 100)
Sundlaugavegi 12 • Háaleitisbraut 58-60

Komdu og gríptu me› flér spriklandi n‡jan fisk
e›a fljótlegan, tilbúinn rétt úr fersku
úrvalshráefni. Fjölbreyttar uppskriftir
meistarakokkanna okkar tryggja flér
sannkalla›a fiskiveislu me› lítilli fyrirhöfn.

Lagersala

Lagersala

Krókhálsi 10 • Sími: 557-9510
Opið 9-18 virka daga • 10-16 laugardaga

á nýjum og útlitsgölluðum húsgögnum
Allt á frábæru verði

Rúm – Sófasett – Eldhúsinnréttingar – Speglar – Nuddstólar- og margt margt fleira...



Hægt er að fá málningu frá 
flestum framleiðendum sem 
sögð er umhverfisvæn. Hvað 
felst í þeirri nafngift?

Flestöll málning sem hlýtur stimp-
ilinn umhverfisvæn er innimáln-
ing. Hún inniheldur þá engin líf-
ræn leysiefni auk þess sem ýmsum 
efnum er sleppt eins og ammoníaki 
og formaldehýði. Þetta er mismun-
andi eftir framleiðendum.

Flestöll innanhúsmálning sem 
seld er hérlendis inniheldur lítil 
sem engin hættuleg eiturefni. Þetta 
er þróunin hjá öllum framleiðend-

um en krafa samfélagsins á hrein-
leika og hollustu er einfaldlega slík 
að þeir komast upp með fátt annað. 
Til dæmis fengust þau svör hjá 
Flugger að innanhúsmálning frá 
fyrirtækinu væri samkvæmt flest-
um stöðlum umhverfisvæn, þó svo 
að ekkert slíkt væri tekið fram sér-
staklega á umbúðum. „Framleiðslu-
ara okkar inniheldur engin hættu-
leg eiturefni en við merkjum hana 
ekki sérstaklega því öll málningin 
okkar er framleidd eftir ströngum 
umhverfiskröfum,“ segir Halldór 
Snorrason, yfirverkfræðingur 
Flugger á Íslandi.

Aðrir kjósa að merkja umhverf-
isvænar vörur sérstaklega. Máln-
ing ehf. merkir þær með svoköll-
uðum 0% stimpli og málningin frá 
Norsdsjö er merkt með umhverfis-
stimpli frá Evrópusambandinu og 
vottorði frá sænsku asma- og 
ofnæmissamtökunum.

Hérlendis fæst engin málning 
sem hlotið hefur umhverfisstimpil 
Græna svansins. Þetta þýðir ekki 
að málningin uppfylli ekki kröf-
urnar heldur að þær hafi ekki verið 
prófaðar. Það kostar pening að fá 
að stimpla vöru og framleiðendur 
sjá ekki að það borgi sig hérlendis. 
Þessu er öfugt farið víða annars 
staðar og til að mynda í Svíþjóð, 
þar sem krafan á umhverfisvernd 
er mikil, er stimpillinn gulls ígildi.

Málning inniheldur ýmis efni 
sem eru okkur óholl. Þau eru hins 

vegar mun færri nú en þau voru 
fyrir tíu árum og virðast íslenskir 
framleiðendur málningar vera vel 
með á nótunum þegar kemur að 
umhverfisvernd. Málningin er 
orðin umhverfisvænni en hún var 
en slá verður varnagla gagnvart 
fullyrðingum eins og að málning-
unni mætti hella í Elliðaárnar og 
væri eina mengunin sem af hlytist 
sjónmengun.

Umhverfisvæn málning

kr. 8.038.-
Viðbótareining kr. 5.781.-

www.svefn.is



Laufásvegur - 101 Rvk

23.900.000       
73,5 fm endurnýjuð 2ja herb. íbúð á 1.
hæð með sérinngangi á frábærum
stað. Húsið er mikið endurbætt að ut-
an. PANTIÐ SKOÐUN. Eddi s. 530 1806

Miðtún - 105 Rvk

14.700.000
47,5 fm 2-3 herbergja íbúð með sérinn-
gangi og sérgarði á jarðhæð í tvíbýli á
mjög rólegum stað miðsvæðis í
Reykjavík. Stefanía s. 530 1805

Langholtsvegur - 104 Rvk

18.900.000
3ja herbergja, 78 fm íbúð með sérinn-
gangi á frábærum stað við Langholts-
veg í Reykjavík. Íbúðin er í 4ra íbúða
húsi. Sigurður s. 530 1809

Álfhólsvegur - 200 Kóp

18.500.000    
80,7 fm 3ja herb íbúð á 2. hæð með
miklu útsýni til norðurs, svölum í suð-
ur. Íbúðin er í útleigu. Hægt að leigja út
herb. í kjallara einnig. Eddi s. 530 1806

Tunguvegur - 260 Rbæ

21.900.000
138,5 fm 6 herbergja hæð og ris í tví-
býli auk 44 fm bílskúrs. Samtals 182,5
fm Góð eign í grónu hverfi í Reykja-
nesbæ. Stefanía s. 530 1805

Öldugrandi - 107 Rvk

20.800.000
105,3 fm 3. herb. íbúð á 2. hæð þar af
stæði í bílag. 25,8 fm. Íbúðin er með sér-
inng. af svölum. Öll þjónusta nánast í
bakgarðinum. Sigurður s. 530 1809

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

Skeiðarvogur - 104 Rvk

37.900.000
Gott endaraðhús á 3 hæðum með auk-
aíbúð í kjallara sem stendur undir
verulegri greiðslubyrði. Laust fljót-
lega Óli s 530 1812

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einbýlishús í suðurhlíðum Kópavogs.
Húsið er með 5 svefnh. og 2 stofum og
er 284,4 fm  Húsið er á 2 hæðum með
tvöföldum bílskúr. Sigurður s. 530 1809

Kothúsavegur - 250 Gar

14.900.000
4 herbergja 125,1 fm einbýli á 2 hæð-
um og kjallari í Garði.
Stefanía s. 530 1805

Hreðavatn - 311 Bor

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

2ja - 6 herbergja

Einbýli

Rað- og parhús

Sumarhús

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 1811

Álfatún - 200 Kóp

Depluhólar - 111 Rvk

Dofraborgir - 112 Rvk

43.500.000       
202,4 fm einbýli á einni hæð, þ.a. bílskúr 41,5 fm sem innangengt er í með
mikilli lofthæð og hárri hurð. Upplyft loft er yfir stórri stofu. Kjallari undir
öllu sem möguleiki er að nýta. GOTT EINBÝLI Á EINNI HÆÐ.
Eddi s. 530 1806

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

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

Opið hús

Lautasmári 5, 6. hæð - 200 Kóp

24.900.000
Gullfalleg 94,1 fmíbúð á 6. hæð í lyftuhúsi.
Fullbúin og vel um gengin 3ja herbergja íbúð með fallegum mahóníviðar-
innréttingum, frábæru útsýni og svölum til suð-vesturs.
Emil og Elín taka á móti gestum.

Goðheimar - 104 Rvk

Stórikriki - 270 Mos

Hjarðarhagi - 107 Rvk

24.900.000 LAUS STRAX
Falleg 4ra herbergja 103,6 fm íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli með aukaher-
bergi í risi og 24 fm bílskúr. Húsið að utan í góðu ástandi að utan, nýlega
standsett. Þórarinn s. 530 1811

21.500.000
101,1 fm rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð með sér inngangi í litlu fjöl-
býli ásamt geymslu við Goðheima. Hægt er að breyta holi í herbergi.
Helgi Már s. 530 1808

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
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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

BREIÐVANGUR 123 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Parket og flísar á gólfum. Verð
20,5 millj.

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

ELDRI BORGARAR

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

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

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

HÆÐIR

BURKNAVELLIR - SÉRINNG.
Falleg 119,1 fm endaíb. í 8 íb. húsi.
3 sv.herb. Góð staðsetn. í jaðri
byggðar. Verð 27,9 millj. 5420

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

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

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

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

HOLTSGATA - M/BÍLSKÚR
Mikið endurnýjuð 107 fm miðhæð
með bílskúr. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Falleg eign á góðum stað.
Verð 24,5 millj. 10056

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

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

EINBÝLI

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

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

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

HVERFISGATA - GLÆSIÍ-
BÚÐIR Vorum að fá í einkasölu
nokkrar nýjar glæsiíbúðir í mið-
bænum, allar allveg nýjar búnar
vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

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

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

SVALBARÐ – LAUST
FLJÓTLEGA 144,5 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Róleg og
góð staðsetning. Verð 29,9 millj.

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

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm par-
hús m/möguleika á tveimur íbúð-
um. 7 sv.herb. Laust 15.Des. Verð
41,9 millj. 5368

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

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

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

ARNARHRAUN - AUKAÍBÚÐ
Gott talsvert endurnýjað 282 fm
pallbyggt einbýli m/bílskúr. 6
sv.herb. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj. 3673

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 - TVÆR ÍBÚÐIR -
201 fm endaraðhús með bílskúr.
Verönd, hellulagt bílaplan o.fl. Verð
42,9 millj 9929

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

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

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

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

VALLARBARÐ - M/BÍLSKÚR
Fallegt 207 fm einbýli ásamt bíl-
skúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 44,9 millj. 4863

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LÆKJARGATA - AUKAÍBÚÐ
Sérlega fallegt og vandað 220 fm
einbýli í miðbæ Hafnarfj. 4 sv.herb.
Afgirt verönd. Aukaíbúð í kj. Verð
50,9 millj. 9969

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

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

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

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

3JA HERB.

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

NÝTT

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

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

MIÐVANGUR - LYFTA 67,3 fm
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi í Norður-
bænum. Frábært útsýni. Verð 14,5
millj. 9932

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

BIRKIRJÓÐUR - HÚSAFELL
Fallegt 40,3 fm sumarhús með 15-
20 fm svefnlofti að auki. Verönd og
heitur pottur. Verð 14,9 millj.
10149

AUSTURBRÚNIR - GRÍMS-
NES OG GRAFNIGSHREPP-
EIGNARLÓÐ - SÚ SÍÐASTA
Stærð 6.417,5 fm Verð 4,8 millj.
9801

SVÖLUÁS - SÉRINNGANGUR
Björt og falleg 84 fm íbúð á 3.
hæð. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Gott útsýni. Verð 19,9 millj. 4014

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

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

SUMARHÚS

BORGARLEYNIR - GRÍMS-
NESI Nýtt 109,3 fm sumarhús í
landi Miðengis. Verð 18,5 millj.
9822

KERHRAUN - 22 fm sumarhús
á einni hæð sem stendur á 7.270
fm eignarlóð. Góð staðsetning.
Verð 7,9 millj. 10108

TJARNHOLTSMÝRI -
GRÍMSNESI 5 hektara eignar-
land og 105 fm heilsárshús. Verð
19,9 millj.  9725

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

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

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

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

KAPLAHRAUN – ENDABIL
Gott 162 fm húsnæði. Laust við
kaupsamning. Verð 23,9 millj.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK
172,6 fm atv.húsnæði, fullbúið að
utan og tilb. til innréttinga að inn-
an. Verð 15,0 millj. 9650

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

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

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
100 fm atv.húsnæði. Stórar inn-
keyrsludyr, mikil lofthæð. Verð 9,2
millj. 9644

NÝTT

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sérlega
vandaðar 4-6 herb. íbúðir í sex
íbúða húsi. Verð frá 29,6 millj.
10085

BERJAVELLIR 1 - HFJ. Glæsi-
legar 126 fm 4ra herb. íbúðir, verð
24,9 millj. 5451

BERJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg-
ar 128 fm 4ra herb. íbúðir, verð 25,2
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 19,4 millj. 5298

AKURVELLIR 1 - HFJ.
Nýjar og glæsilegar 4ra herb. íbúð-

ir, verð frá 24,8 millj. 5260

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

DREKAVELLIR 18 - HFJ.
Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð frá
25,8 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

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
HÖFUM Á SKRÁ ALLAR
GERÐIR NÝBYGGINGA,

ALLT AÐ 90% LÁN

Skoðaðu allar okkar eignir
á nýrri heimasíðu Ás

www.as.is



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

BORGARHRAUN - EINBÝLI
172 fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 23,5 millj. 6020

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

BORGARHRAUN - EINBÝLI
Stærð 213,7 fm. 6 sv.herb. Verð
25,9 millj. 9826

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

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

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

HRAUNSVEGUR - NJARÐVÍK
- LAUST STRAX 137 fm einbýli
með bílskúr. Verð 23,9 millj. 6019

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

GARÐUR

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

ÁSGATA - RAUFARHÖFN Fal-
legt og snyrtilegt 119,4 fm einbýli á
einni hæð. Húsið hefur verið haldið
vel við bæði að utan og innan.
Laust við kaupsamning. Verð kr.
4,4 millj. 3536

– 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!

P E R L A i n v e s t m e n t s

w w w . p e r l a i n v e s t . c o m Sími: 0034 96 676 58 08    Fax: 0034 96 676 58 09

H o l i d a y  c e n t e r Fasteignasala og leigumiðlun
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Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasaliBÚI Svana

Ingvaldsdóttir,
sölufulltrúi

Símar: 520 9403 og 866 9512 www.svana.is - svana@remax.is

Álftanesið er rétt hjá og í hæfilegri fjarlægð frá borginni og hraðanum. Ef þú vilt njóta
kyrrðarinnar, þá er þetta staðurinn fyrir þig. Ósnortin náttúran fyrir aftan húsið, fuglalíf og
glæsilegt útsýni yfir fjallahringinn. Stutt er í hesthúsin, og fallegar gönguleiðir. Skilast tilbúið
til innréttinga, gólfefna og með grófjafnaðri lóð. Afhendist sumarið 2007

TJARNARBREKKA 10-12
FLOTT EINBÝLISHÚS
Stærð:300fm
Byggingarár 2007

Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir
sími 866 9512   www.svana.is

Þekkt, smart og vel staðsett snyrtistofa til sölu. Vel búin tækjum og tólum, bara ganga inn
og byrja að vinna. Frábært atvinnutækifæri fyrir hugmyndaríkt hæfileikafólk. Mjög góð að-
staða og þægilegt umhverfi fyrir viðskiptavininn. Heimasíða, símanúmer og mikil velvild
fylgja með. Húsnæðið er í öruggri leigu.

SNYRTISTOFA -
TEKJUMÖGULEIKAR

Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir
sími 866 9512   www.svana.is

Virðulegt, stórt steinhús byggt 1915 á eftirsóttum stað í miðbæ Reykjavíkur. Söluvernd er á
húsinu. Tilvalið fyrir fyrirtæki, eða sem íbúðarhúsnæði með vinnuaðstöðu. Hægt er að
breyta húsinu í 2-3 íbúðir. Eignin er þrjár hæðir og fjórða hæðin er manngengt ris með svöl-
um og frábæru útsýni. Þarfnast standsetningar.

SKÓLASTRÆTI 3
LAUST.
Sjarmerandi eign með mikla
möguleika.Stærð 249 fm

Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir
sími 866 9512   www.svana.is

Flott íbúð á tveimur hæðum í lyftublokk með húsverði, Útsýni til Bessastaða og Esjunnar.
Fallegar flísar með spönsku yfirbragði eru á gólfum blandaðar með plankaparketi. Mahog-
any innréttingar eru í íbúð. Þrjú stór og góð svefnherbergi. Baðherbergi með nuddbaðkari
og sturtu. Laus fljótlega.

GULLSMÁRI 8
PENTHOUSEÍBÚÐ
Stærð 131fm
Byggingarár 1996
Verð 34.9

Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir
sími 866 9512   www.svana.is

www.remax.is
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Héðinsgata - Lagerými allt að 3.000 fm.

Til leigu í vel staðsettu húsnæði miðsvæðis í Reykjavík við Héðins-
götu og Köllunarklettsveg, allt að 3.000 fm. húsnæði sem hentar
frábærlega undir lager eða léttiðnað. Leigist hámark til 2ja ára í
senn. LAUST!

Hólmaslóð 182 fm.

Til leigu þjónusturými á jarðhæð við Hólmaslóð (Granda) um 182
fm að stærð. Húsnæðið hentar vel undir hverskyns þjónustustarf-
semi eða sérverslun.

Hlíðasmári verslunar- og skrifstofuhúsn.
Til leigu glæsilegt verslun-
ar- og skrifstofuhúsnæði á
6 hæðum, samtals um
1.800 fm, frábærlega
staðsett í göngufæri við
Smáralindina. Sameign
og notarými verða afhent
fullbúin og tilbúin til notk-
unar fyrir væntanlega
leigjendur. Frágangur
verður að utan sem innan
með glæsilegasta móti.
Húsnæðið verður afhent
eftir mitt ár 2007.

Bíldshöfði, verslunar- og skrifstofuhúsn.
Frábærlega staðsett á
Höfðanum, til leigu nýtt og
glæsilegt verslunar- og
skrifstofuhúsnæði sem
um þessar mundir er verið
að reisa annað af 2 húsum
á lóð. Hver hæð er um
700 m2. Í boði eru stærðir
frá 350 fm til rúmlega
10.000 fm. Nánari upplýs-
ingar og teikningar á skrif-
stofu.

Dvergshöfði 640 fm.

Til leigu á mjög áberandi stað, á horni Dvergshöfða og Höfð-
abakka, um 640 fm atvinnuhúsnæði, innkeyrsluhurð og verslunar-
hluti er með aðkomu Dvergshöfðamegin en sérinngangur í porti á
skrifstofuhlutann. Hægt er að nýta allt að 500 fm undir innkeyrslu-
bil. Verður laust í jan.2007.

Ögurhvarf, Kóp, 3.340 m2.
Atvinnuhúsnæði með
súlulausu lagerrými,
verslunarrými og
skrifstofuálmu. Hús-
næðið er í byggingu
og afhendist skv.
nánara samkomulagi.
Möguleiki er að leigja
eða kaupa húsið í
heild sinni (bygg.st.5
eða lengra komið),
eða minni einingu.
Teikningar og skil-
alýsing á skrifstofu.

Óseyrarbraut 73 og 90 fm innkeyrslubil.

Til leigu eru við höfnina í Hfj. 73 fm og 90 fm innkeyrslubil með
góðri lofthæð, góðri aðkomu. Allt nýlega standsett. LAUST!

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

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

Þjónusustufyrirtæki á netinu
Til sölu þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í hýsingu og miðlun
lifandi myndefnis milli einstaklinga. Búið er að þróa mjög full-
komna tækni og umgjörð fyrir starfsemina. Nánari upplýsingar á
skrifstofu.

Kjúklingastaður, í alfaraleið. Þekktur staður með vaxandi um-
setningu. Tekur  ca 50 manns í sæti. Vel búin tækjum. Leitið upp-
lýsinga.

Bónstöð, ein af þeim bestu. Þekkt stöð með sterka stöðu og
mikil föst sambönd. Hefur verið starfandi yfir 20 ár. Rúmgott hús-
næði 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 ástæð-
um. Til afhendingar starx ef óskað er. Gott verð.

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

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

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

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali
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Austurstræti - 101 Reykjavík
Til leigu er 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.

Bæjarlind - 201 Kópavogi
Glæsileg skrifstofuhæð í nýlegu lyftuhúsi og
góðum stað í Kópavogi.
Um er að ræða alla efstu hæðina í þessu
skemmtilega húsi.
Möguleiki að aðlaga húsnæðið fyrir góðan
leigutaka.

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

Kópavogur - Vesturbær
Til leigu gott skrifstofuhúsnæði á 1. hæð.
Parket og flísar á gólfum. Stærð allt að 300 fm.
Húsgögn geta fylgt með.

Suðurlandsbraut - Reykjavík
Afar vel staðsett verslunar-og skrifstofuhúsnæði
á þessum vinsæla stað í Reykjavík.
Húsið skiptist í fram og bakhús.
Húsið er á þremur hæðum og samþykki liggur
fyrir umtalsverði stækkun hússins.

Urðarhvarf - Kópavogi
Um er að ræða eina samhangandi bygging, sex
hæða auk bílakjallara. Sjötta hæðin er
inndregin. Gert er ráð fyrir að í húsinu verði
starfsemi fyrir verslun á 1. og 2. hæð og
skrifstofur á öðrum hæðum. Aðal burðarvirki
byggingarinnar er úr járnbentri steinsteypu.
Tveir bílastæðakjallarar eru í byggingunni.

Skipholt - Reykjavík
Gott skrifstofu- og verslunarhúsnæði, alls 323
fm á þremur hæðum. Möguleikar á stækkun
húsnæðisins. Húsnæðið er í útleigu.

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.

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 SÖLU TIL LEIGU
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AKURHVARF - EITT EFTIR

Glæsilegt 210fm raðhús á tveim hæðum með innbyggðum
bílskúr. Húsið er staðsteypt og afhendist fullbúið að utan,
en tilbúið til spörlunar og málunar að innan. Búið verður
að hlaða og múra alla milliveggi og hiti tengdur. Einnig er
hæt að fá húsin fullbúin án gólfefna. Lóð verður grófjöfn-
uð. Fallegt útsýni. Verð 39,5 millj.

BAUGAKÓR - EFRI HÆÐ

Vorum að fá í sölu 122 fm efri hæð í fjórbýlishúsi með sér
inngang. Eignin skilast í fullbúin án gólfefn, en sameign
fullbúin. Íbúð skiptist í forstofu, þrjú svefnherbergi, bað-
herbergi, þvottaherbergi, eldhús, stofu og geymslu. Verð
28,6 millj.

VALSHEIÐI - GLÆSIHÚS - HVERAG.

Glæsilegt einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bíl-
skúr. Sjónvarpsherbergi og fjögur svefnherbergi eitt með
fataherbergi og baðherbergi inn af. Björt stofa og borð-
stofa með mikilli lofthæð. Húsið er til afhendingar í vor til-
búið undir tréverk að innan og fullbúið að utan með

grófjafnaðri lóð. Verð 35 millj.

FAGRIHJALLI - RAÐHÚS

Glæsilegt 194 fm parhús með 36,8 fm innbyggðum bílskúr.
Á neðri hæð eru hol, þrjú svefnherb. rúmgott baðh. og
þvottahús. Á efri hæðinni eru stofur, tv herb. glæsilegt
eldhús og baðh. með sturtu. Parket og flísar á gólfum.
Mikið útsýni af suðursvölum og verönd yfir bílskúrnum.

Verð 42,9 millj.

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Glæsilega 101 fm 3-4ra herbergja íbúðir á 2. hæð í vönd-
uðu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin er
með vönduðum mahóní innréttingum og fallegu eikar-
parketi á gólfi. Flísalagðar vestursvalir út af stofum. Áhv.
lán L.Í. með 4,15% vöxtum. Verð 25 millj.

LJÓSAVÍK - SÉR INNGANGUR

Fallega og vel skipulagða 83 fm 3ja herbergja íbúð á 2.
hæð með sér inngangi af svölum. Góð stofa, tvö rúmgóð
svefnherbergi. Vandaðar viðarinnréttingar og tæki í eld-
húsi. Flísalagt baðherbergi með baðkari og innr. Verð
19,8 millj.

NAUSTABRYGGJA - FALLEG

Mjög góða 131fm 5 herbergja íbúð á efstu hæð í nýlegu
fjölbýlishúsi. Þrjú herbergi með skáp og flísalagt baðher-
bergi. Björt stofa með suðursvölum út af og fallega inn-
réttað eldhús. Mikil lofthæð. Gengið úr holi upp í rúmgott
sjónvarpsherbergi. Þvottaherbergi og geymsla í íbúð.
Verð 28,2 millj.

AKURVELLIR - 90% LÁN - HF.

Glæsilegar nýjar 155 fm íbúðir í litlu fjölbýlishúsi á þremur
hæðum. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna og
með glæsilegum innréttingum og gæða tækjum. Stórar
og góðar svalir með íbúðum á 2 og 3. hæð og sér lóð með
íbúðá jarðhæð. Teikningar og allar nánari upplýsingar á
skrifstofu. Verð 29,4 millj.

BERJARIMI - BÍLSKÝLI

Fallega 102 fm 3ja herbergja íbúð með stæði í bílskýli á efri
hæð í tveggja hæða fjölbýlishúsi. Tvö góð herbergi með
skáp og flísalagt baðherbergi með hornbaðkari. Fallega
innréttað eldhús með eyju og rúmgóð stofa með vestur-
svölum út af. Parket og flísar á gólfum. Verð 22,9 millj.

ÆSUFELL - GÓÐ KAUP

Góða 92 fm 3ja herbergja íbúð á 6. hæð í stóru fjölbýlis-
húsi með lyftu. Tvö góð herbergi með skáp og rúmgott
baðherbergi. Eldhús með snyrtilegri innréttingu og góð
stofa með svölum út af og fallegu útsýni. Búið að endur-
nýja hús að utan og glugga. Verð 15,8 millj

KRISTNIBRAUT - ÚTSÝNI

Vorum að fá í sölu glæsileg 120 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð ásamt stæði í bílageymslu. Fallegt eldhús opið við
rúmgóða stofu og borðstofu. Tvö góð svefnherbergi og
flísalagt baðherbergi. Þvottherbergi og geymsla í íbúð.
Vandaðar eikar innréttingar og eikar parket. Suður ver-
önd og vestursvalir. Verð 28,3 millj.

FURUGRUND - LAUS

Vorum að fá í sölu mjög góða 3ja herbergja enda íbúð á
1. hæð í endurnýjuðu fjölbýlishúsi. Tvö góð herbergi með
skáp og flísalagt baðherbergi með glugga. Björt og góð
stofa með svölum út af og ný endurnýjað eldhús með
vönduðum tækjum. Verð 18,9 millj.

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN

Glæsilegt 206 fm einbýlishús innréttað eftir hönnun Rutar
Káradóttur. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar, spónlagð-
ar með eik, innihurðir eru extra háar rennihurðir. Eikarp-
arket og flísar gólfum. Góðar stofur, stórt og rúmgott eld-
hús, 3 svefnh. og tvö baðherbergi. Glæsileg lýsing hönn-

uð af Lúmex. Sjón er sögu ríkari. Verð Tilboð

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍK

Fallegt einbýli á tveimur hæðumí þessu vinsæla hverfi. 4
svefnherbergi og góðar samliggjandi stofur. Rúmgott eld-
hús, Baðherbergi niðri og snyrting uppi. Góður, vel búin
bílskúr. Geymslur og sér þvottahús. Fallegur garður með
timburverönd og skjólveggjum. Göngufæri í góða skóla
og leikskóla. Verð 43,4 millj.

KLUKKUBERG - 2JA ÍBÚÐA HÚS

Glæsilegt 321 fm hús á frábærum útsýnisstað. Húsið er
með tveimur samþykktum íbúðum. Stærri íbúðin er 201
fm auk 40 fm bílskúrs, og m.a. stórar stofur, og hol, 5
svefnherb, tvö baðherb. Minni íbúðin er 3ja herbergja 80

fm. Mjög stórar svalir eru á báðum íbúðunum.

KLEIFARSEL - GÓÐ EIGN

Fallegt 180 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 33 fm bíl-
skúr, alls 213 fm. Neðri hæðin skiptist í parketl. stofur
með arni, borðst. og eldhús, búr, þvottahús og gesta wc.
Á efri hæð eru 4 parketlögð svefnherb., hol og rúmgott
baðherb. Innangengt er í bílskúrinn sem er innr. að hálfu

sem sem íbúðarherb. Verð 46,9 millj.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

ÖNDVERÐARNES - SUMARHÚS

Nýtt fallegt 60 fm sumarhús á vel staðsettri lóð með út-
sýni yfir Hvítá. Húsið er fullbúið að utan en einangrað og
plastað að innan með óuppsettum milliveggjagrindum.
Verð 12,8 millj.

HEIÐARBYGGÐ - FLÚÐIR

Frábærlega staðsett 58,3 fm sumarhús rétt utan við Flúð-
ir. 2-3 svefnherb., góð stofa og eldhús. Stór verönd og
glæsilegt útsýni yfir sveitina og til fjalla. Falleg og vel
gróin 5.236 fm lóð í glæsilegu umhverfi. Heitvatn og raf-
magn. Verð 15,6 millj.

MELALIND - LAUS

Glæsilega 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í nýlegu litlu fjöl-
býlishúsi. Eldhús með ljósri viðarinnréttingu, vönduð tæki
með gashelluborði, mósaik flísar á milli skápa. Flísar og
parket á gólfum. Úr stofu er gengt út á stóra hellulagða
suðurverönd með hárri skjólgirðingu og fallegu útsýni.
Áhv. lán frá FFB kr. 14,7 millj. Verð 18,4 millj.

ÓLAFSHÚS - STYKKISHÓLMI

Vorum að fá í sölu glæsilega uppgert 118 fm einbýlishús
á glæsilegum útsýnisstað við höfnina. Húsið er allt upp-
gert í gamla stílnum að utan sem innan. Hentar vel fyrir
félagasamtök, sem og einstaklinga.



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
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Smiðjustígur Reykjavík
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Stórglæsilegar 2ja herb., nýstandsettar íbúðir á annari og þriðju hæð í virðulegu steinhúsi í
miðbæ Reykjavíkur. Annarsvegar er um að ræða 63 fm og hinsvegar 55 fm íbúðir. Góð loft-
hæð er í íbúðunum og fallegir kverklistar. Á gólfum er parket og flísar. Íbúðirnar eru allar ný-
standsettar eins og fyrr segir. Endurnýjað rafmagn, nýjar innréttingar, baðtæki o.fl. utan þess
að eitt baðherbergi er upprunalegt með flottum „sixtíes“ flísum og baðtækjum. Tengt er fyrir
þvottavél innan íbúðar. Sérgeymsla. Sjón er sögu ríkari.

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Sigtryggur Jónsson Löggildur fasteignasali.

Kleifargerði 6 Akureyri  
Fallegt einbýlishús með bílskúr í botnlanga 
á rólegum og góðum stað á brekkunni.

Eignin er samtals 169 fm. Stór og góður 
bílskúr. Fallegur ræktaður garður.

Ásett verð kr. 31,5 m.

Nánari upplýsingar ásamt myndum er að 
finna á: www.holtfasteign.is

TRYGGÐU ÞÉR BLAÐIÐ 
Í ÁSKRIFT MEÐ
30% AFSLÆTTI
Á AÐEINS 489 KR.
EINTAKIÐ OG FÁÐU 
VEGLEGA GJÖF 
Í KAUPBÆTI 

GLÆNÝTT
VEGGFÓÐUR ER KOMIÐ ÚT

ÁSKRIFTARSÍMI 550 5000 | WWW.VISIR.IS 



Félag
fasteignasala

Engjavegur 1, Selfossi
Í einkasölu 92,2 m² efri hæð í tvíbýlishúsi. Eignin telur m.a. stofu, eldhús
m/nýlegri eldhúsinnréttingu, tvö svefnherbergi, geymslu/herbergi m/op
á loft og nýlega standsett baðherbergi m/neðri skáp og baðkari. Húsið
er klætt með bárujárni sem er nýlega málað. Verð 14,5 m.

Gagnheiði 76, Selfossi
Um er að ræða 5 bil í iðnaðarhúsnæði sem er í byggingu. Húsið er ein-
ingahús byggt úr galvaniseraðri stálgrind sem er sýnileg að innan. Ein-
ingarnar eru yleiningar/samlokueiningar. Steyptur sökkull er undir hús-
inu og hiti er í gólfi sem er vélslípað og er með góðum vatnshalla. Stórt
og rúmgott plan er framan við húsið sem hefur góða nýtingarmöguleika.
Verð frá 17,0 m.

Háengi 25, Selfossi
Um er að ræða 92,7 m² parhús ásamt 28,9 m² bílskúr í grónu hverfi á
Selfossi. Eignin telur m.a. eldhús m/upprunalegri innréttingu, búr, rúm-
góða stofu m/hurð út á hellulagða verönd, þrjú svefnherbergi og eru
skápar í tveim þeirra og baðherbergi m/baðkari og tengi. f. þvottavél.
Verð 21,5 m.

Eyravegur 16, Selfossi
Í einkasölu 71,8 m² neðri hæð í tvíbýlishúsi ásamt 70 m² bílskúr í mið-
bæ Selfoss. Eignin telur m.a.stofu og borðstofu, eldhús m/upprunalegri
innréttingu, búr m/hilllum innaf eldhúsi, tvö svefnherbergi m/skápum og
flísalagt lítið baðherbergi m/sturtu og þvottavélatengi. Verð 16,5 m.

Birkigrund 24, Selfossi
Í einkasölu 150 m² tvílyft steinsteypt parhús ásamt 30,4 m² bílskúr, innst
í botnlanga. Forstofuherbergi, forstofusnyrting m/sturtu og hvítri innrétt-
ingu, rúmgóð stofa m/hurð út á stóran sólpall og eldhús m/birkiinnrétt-
ingu, fjölskyldurými m/hurð út á svalir, þrjú svefnherbergi og baðher-
bergi m/stóru baðkari og upphengdu salerni. Verð 28,8 m.

Austurvegi 3, Selfossi | S: 480 2900 | Fax: 482 2801
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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.

Höfum eignarlóðir fyrir
einbýlishús og parhús á

frábærum stað í Hagalandi
á Selfossi.

Verð frá 4,6 m.

Engjavegur 69, Selfossi
Í einkasölu 128,7 m² steinsteypt einbýlishús á góðum stað. Eignin telur
m.a. sjónvarpshol, stofu, eldhús m/þokkalegri eldhúsinnréttingu,
þvottahús, geymslur, fjögur svefnherbergi (þar af er forstofuherbergi) og
baðherbergi m/baðkari og lítilli innréttingu. Búið er að endurnýja skólp
frá húsi og að götu. Verð 19,9 m.

Heimahagi 10, Selfossi
Um er að ræða 119,8 m² viðlagasjóðshús ásamt 50,2 m² sambyggð-
um bílskúr. Eignin telur m.a. rúmgóða stofu, eldhús með nýlegri snyrti-
legri hvítri eldhúsinnréttingu, þrjú svefnherbergi, þvottahús, tvö dúklögð
baðherbergi - annað með salerni og vaski - hitt með baðkari og vaski.
Verð 23,5 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

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.

Nýjar glæsilegar Nýjar glæsilegar 
Séríbúðir í Garðabæ.

Í einkasölu nýjar glæsi-
legar séríbúðir í sjö 2ja
hæða húsum á þessum
einstaklega góða stað í
Garðabæ. Gert er ráð
fyrir að eignirnar verði
afhentar fullb. án gólf-
efna með vönd. innrétt.
og flísal. glæsil baðherb.

Mjög skemmtilega teiknuð hús. Lofthæð neðri hæða er 2,95
m og efri hæðar 2,6 m. Íbúðirnar eru frá 117 fm uppí 169 fm
og fylgir stæði í bílskýli 22 af 30 íbúðum. Sérverönd fullfrág.
fylgir íbúðum neðri hæða og svalir frá 7,5 -57 fm fylgja íbúð-
um efri hæðar. Glæsilegt útsýni er úr mörgum íbúðanna. Lóð
afh. fullfrág með öllum gróðri en án leiktækja. Byggingarað-
ili er Tré-mót ehf. 4271

HólmvaðHólmvað
Glæsileg raðhús á einni hæð

Erum með í einkasölu glæsileg raðhús á einni hæð í Hólm-
vaði í Norðlingaholti m. innbyggðum bílskúr. Húsin verða af-
hent ríflega fokheld að innan en fullfrág. að utan. Vandaður
frágangur. Tvö hús seld, tvö eftir. V. 30 millj. 7268

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

FannahvarfFannahvarf
Nýjar glæsiíbúðir

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. 7035

www.nybyggingar.is

HamrakórHamrakór
Rað/tengihús afh. fullb.

Glæsileg 254 fm frábærl. vel-
skipul. raðh./tengihús á mjög
góðum útsýnisstað. Húsin afh.
fullb. án gólfefna m. vönd. sérsm.
íslenskum innrétt. og flísal. aðal-
baðherb. Gólfhiti í húsinu. Mjög
gott skipul. Lóð og bílastæði afh.

fullb. Suðv.garður og stórar svalir.
Sjá nán upplýs. á www.nybyggingar.is 6862

GoðakórGoðakór
Ný hús til afh. fljótl.

Glæsileg raðhús/einb. á frá-
bærum útsýnisstað. Samt. 228
fm að stærð með innb. bílsk.
Húsin afh. tilb. til innrétt. m
grófj. lóð. Vönduð hús á ein-
staklega góðum stað. V. milli
hús 48,0 m og endahús 49,0
millj. Uppl. á skrifstofu Val-

hallar eða á www.nybyggingar.is 7105

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



– 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 skoða eignir
sem gætu hentað þér?
Bjóðum skoðunarferðir á kr. 15.500

Sölusýning verður næstu helgi 2. og 3.

desember á Hótel Loftleiðum, í þingsal 1

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



Á vef Félags fasteignasala má 
finna ýmsar gagnlegar upplýs-
ingar.

Slóðin er www.ff.is og þar má 
finna ráð og upplýsingar til handa 
bæði seljendum og kaupendum. 
Þar er stiklað á því sem huga þarf 
að þegar eign er skoðuð, þegar 
sótt er um lán, þegar ákveða á 
fasteignasölu og svo framvegis.

Á vefnum er einnig listi yfir 
fasteignasölur og sértu í sölu- eða 
kauphugleiðingum ættirðu að 
geta fundið það sem þú leitar að 
hjá einhverjum af þeim.

Góð ráð fyrir seljendur og 
kaupendur fasteigna

OP IÐ :  Mánudaga  t i l  f ös tudaga  k l .  9 : 00  -  17 :00  — www.hus id . i s
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2ja herbergja Sóleyjarimi - Grafarvogi

50 ÁRA OG ELDRI.
Mjög björt og góð 66,3 fm
2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð með sérverönd í nýju
og mjög fallegu fjölbýlishúsi
með lyftu. Geymsla og
þvottahús eru innan íbúðar-
innar. Útgangur er úr stof-
unni á sér suðurverönd og í
stóran sameiginlegan
suðurgarð. Verð 17,9 m.

2ja herbergja Hringbraut - Reykjavík
Mjög góð, mikið endurnýj-

uð 2ja herbergja íbúð á
annarri hæð. Eldhús nýlega
tekið í gegn, ný hvít innrétt-
ing, nýr ofn frá Gorenje og
nýr háfur, nýjar flísar á gólfi.
Rúmgóð og björt stofa með
plastparketi á gólfi og list-
um í lofti. Baðherbergi með
nýjum flísum á gólfi og
veggjum, sturta. Íbúðin er

öll nýmáluð, nýtt rafmagn. Verð 13,7 m

2ja herbergja Furugrund - Góð staðsetning

Falleg 2ja herbergja 63,6 fm
íbúð á þessum vinsælastað
í Kópavoginum ásamt sér-
geymslu í kjallara. Íbúðin
skiptist í anddyri/hol, bað-
herbergi, svefnherbergi,
eldhús, stofu og stórar sval-
ir sem snúa í suður. Gólfefni
eru flísar og parket nema á
svefnherbergi þar er dúkur.

Flott íbúð á góðum stað þar sem stutt er í helstu þjónustu og nátt-
úruperluna Fossvogsdalinn. Verð 15,9 m.

Rað- og parhús Langamýri - Selfoss

Vandað og nýtt 85 fm rað-
hús á einni hæð í rólegri
botnlangagötu í þessu ört
vaxandi og fallega bæjarfé-
lagi. Á teikningum er gert
ráð fyrir að hægt sé að
bæta við einu herbergi.
Náttúrusteinflísar á öllum
gólfum. Hvítir og kirsuberja
skápar og innréttingar.
Verð 18,5 m.

Rauðavað 13 - 25
110 Reykjavík

• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir með sérinngangi
• Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
• Ísskápur og uppþvottavél fylgja
• Granít á borðum í eldhúsi og baði, einnig í sólbekkjum
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar
• Hagstæð áhvílandi lán

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
Ólafur H. Haraldsson sölumaður
Ólafur Sævarsson sölumaður
Magnús Bergs sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Lækjarvað 15 – 25
110 Reykjavík

• Glæsilegar sérhæðir
• Bílskúr fylgir efri hæðum
• Tilbúnar til inréttinga
• Þvottahús innan íbúðar
• Sérgarður fyrir báðar hæðir
• Hús fullbúið að utan og lóð frágengin

Höfum mikið úrval
nýbygginga á skrá

www.husid.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



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
ELDRI BORGARAR

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

GRANDAVEGUR Glæsileg 3ja her-
bergja íbúð á 8. hæð. Yfirbyggðar svalir.
Stæði í bílageymslu. LAUS STRAX. V. 28,8
m. 5137

SÉRBÝLI

FURULUNDUR - GARÐABÆR Hlý-
legt og vel staðsett 145 fm einbýlishús
ásamt 51 fm bílskúr, samtals 196 fm. For-
stofa, hol, gestasnyrting, eldhús,stofa,
borðstofa,baðherbergi,þvottahús og 3-4
herbergi.Húsinu er ákaflega vel við haldið
og nokkuð endurnýjað m.a. nýtt þak, gólf-
efni að hluta, ný tæki í eldhúsi o.fl. 5311

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

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

Skúlagata - LAUS. Sérgarður
2ja herbergja íbúð á jarðhæð í húsi fyrir
heldr borgara. Nálægð við þjónustuí-
búðir aldraðra við Lindargötu (næsta
hús). Þar er matsala og félagsstarf aldr-
aðra. Sér geymsla innan íbúðar. V. 17,9
m. 5277

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

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 ein-
býlishús 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

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

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

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

STRANDASEL Björt og rúmgóð 4ra
herbergja 101 fm íbúð á 3. hæð (efstu). V.
19,9 m. 4864
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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

Hlíðarvegur Kópavogi
Björt og falleg 3ja herbergja
íbúð á 1.hæð í 5 íbúða húsi.
Íbúðin skiptist í; Flísalagt for-
stofuhol með skápum. Rúmgóð
parketlögð stofa með góðum
suðursvölum Eldhús með góð-
um innréttingum. Tvö góð
dúklögð svefnherbergi. Baðher-
bergi flísalagt í hólf og gólf, góð

innrétting, baðkar með sturtuaðstöðu, gluggi. V. 19,5 m. 5321

HÁRGREIÐSLUSTOFA Í MIÐBÆNUM

Vinsæl hárgreiðslustofa í fullum rekstri ásamt húsnæði í miðbænum.
Húsnæðið er glæsilega innréttað á tveimur pöllum. Allar upplýsing-
ar gefur Kristbjörn á skrifstofu Lundar. 4838

GLÆSIEIGN Í MIÐBÆNUM

Ný og glæsileg 4ra herbergja, 136 fermetra íbúð á 2. hæð í endur-
byggðu 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 tvö-
faldri gaseldavél og háf. Mjög vandaður frágangur einkennir íbúðina
þar sem hvergi hefur verið til sparað. Þetta er glæsieign fyrir
vandláta. 5303

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður



ÞÓRÐARSVEIGUR - M.BÍLSKÝLI
Falleg og rúmgóð 87 fm 3ja herbergja end-
aíbúð á 4. hæð í nýlegri lyftublokk. Suð-
vestursvalir. V. 21,9 m. 5261

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

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

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

GRETTISGATA Rúmgóð 3ja her-
bergja íbúð 1. hæð í góðu þríbýlis-
steinshúsi. V. 19,9 m. 5156

ÁSTÚN - KÓPAVOGI Góð 3ja her-
bergja íbúð á með sér inngangi af svöl-
um á efstu hæð í góðu fjölbýli. Stórar
suð-vestursvalir. Glæsilegt útsýni. 5324

BRÆÐRABORGARSTÍGUR 64 fm
falleg og vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á
1. hæð með stórri verönd.   5082

ÞÓRSGATA 2ja herb. íbúð á efstu
hæð.Svalir.Útsýni. V. 11,5 m. 4301 5277

ATVINNUHÚSNÆÐI

HAFNARFJ. MIÐVANGUR Lítið at-
vinnuhúsnæði á jarðhæð, ca 32fm 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

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. 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

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

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

KRUMMAHÓLAR-ÚTSÝNI. Falleg
og vel skipulögð 5 herbergja 117 fm íbúð í
lyftuhúsi. Yfirbyggðar suðursvalir. Skipti á
sérbýli með 2 íbúðum möguleg. V. 22,5 m.
4648

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

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

RJÚPUFELL Góð 108 fm 4ra her-
bergja íbúð á 2. hæð. Yfirbyggðar vest-
ursvalir. V. 17,9 m. 4874

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

Undirbúningur er hafinn á 
glæsilegu 5 til 7 hæða versl-
unar- og skrifstofuhúsnæði 
við Urðarhvarf 8 í Kópavogi.

Húsnæðið er um 15.000 m², með 
kjallararýmum og niðurgröfn-
um bílageymslum.

Burðarvirki byggingarinnar 
er úr forsteyptum einingum og 
súlum með vottuðum gólfplöt-
um, þakplötum og burðarbitum. 
Þakvirki 7. hæðar er úr timbri 
og stáli.

Húsið mun vafalaust vekja 
athygli fullklárað, þar sem heil-
ir litaðir glerfletir með góða 
sólarmótsstöðu gera það einkar 
glæsilegt. Bogadreginn gler-

veggur liggur meðfram Breið-
holtsbrautinni.

Í húsinu eru tveir stigahús-
kjarnar með lyftuhúsum. Á lóð 
er gert ráð fyrir tveimur 
pressugámum fyrir sorp með 
aðgengi frá götu. Fjöldi bíla-
stæða í bílageymslu er 322 stæði 
og á lóð eru 89 stæði. Samanlagð-
ur fjöldi bílastæða er 411.

Byggingaraðili er ÞG verk 
ehf. Kristinn Ragnarsson arki-
tekt og samstarfsmenn hans hjá 
KRark eiga heiðurinn að hönnun 
byggingarinnar, en Kristinn 
hefur meðal annars hannað 44 
íbúða húsnæði við Hörðukór 5. 
Nánari upplýsingar á www.
tgverk.is, www.krark.is og www.
eignamidlun.is.

Tilkomumikið
atvinnuhúsnæði
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KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI
Glæsilegt 183,2 fm einbýlishús ásamt 47,6 fm tvöföldum bílskúr.
Vandaðar innréttingar, innfelld halogen lýsing og góð lofthæð.
Gegnheilt parket og flísar á gólfum. Baðherb. m/fallegri innr., gufu-
baði og sturtu. 3 rúmgóð svefnherb. og um 50 fm stofa. Verðlauna
garður með 2 sólpöllum, skjólveggjum, heitum potti, markísu, hita í
stéttum og bílaplani. Einstaklega 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, rúmgott 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.

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 stúdíóíbúð 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 sér inngang. Anddyri
flísalagt, 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 Mahóníhurðir. V. 20,3 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.

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. 24,9 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.

ENGIHJALLI - 3JA HERBERGJA
78,1 fm, 3ja herb. íbúð á 4. hæð. 2 rúmgóð svefnherb., eldhús með
borðkrók, björt sofa og stórar svalir með glæsilegu útsýni. Gengið út
á svalir úr stofu og hjónaherb.. Parket á gólfum, flísar á baði. Sam-
eiginlegt þvottaherb. á hæðinni, sér geymsla í kjallara ásamt 2 sam-
eiginlegum hjóla- og vagnageymslum. Húsvörður. Góð eign á frábær-
um stað þar sem stutt er í flest alla þjónustu. V. 15,7 millj.
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GVENDARGEISLI - 3JA HERB/SÉRINNG./JARÐHÆÐ
Glæsileg 3ja herb., 108,8 fm íbúð á jarðhæð með sér inngang ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu. Svefnherb. paketlögð og með skápum.
Mjög rúmgott hjónaherb.. Baðherb. með baðkari, innréttingu og flísum
á gólfi. Flísalagt þvottaherb. Stofan er björt og falleg. Flísalögð verönd
og um 30 fm afgirtur sólpallur. Eldhús með fallegri innréttingu og ný-
legum tækjum. Parketflísar í holi, stofu og í eldhúsi. V. 26,5 millj.
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Fallegt hús á þremur hæðum, alls 288,7 m². 5 svefnherb., 2 stofur, eldhús og 4 baðherb. Geymsluloft
yfir rishæð. Í kjallara stúdíóíbúð með sér inng., þvottah. og stórt baðherb. með gufuklefa sem tilheyr-
ir efri hæð. Húsið endurnýjað að innan sem utan. Nýlegur flísal.52 m² bílskúr með góðum skápum og
30 m² geymslulofti. Garður gróinn, skjólsæl verönd. Glæsilegt hús á góðum stað. Verð 47.900.000

Víðivellir

Snyrtilegt 161,4 fm endaraðhús við Tjaldhóla á Selfossi. Flísalögð forstofu með fataskáp, innan-
gengt er inní stóran flísalagðan bílskúr með geymslu og þaðan er gengt útí garð. Stofa rúmgóð,
útgengi útí garð. Eldhúsið með hvítri innréttingu og AEG tækjum. Uppþvottavél og ísskápur fylg-
ja. Þrjú rúmgóð svefnherbergi með skápum. Baðherbergið er flísalagt með hvíttaðari eikarinnrétt-
ingu, sturtu og baðkari. Innaf baðherbergi er þvottahús Gegnheilt eikarparket er á gólfum að und-
anskyldu baðherbergi og forstofu sem eru flísalögð. ATH hagstæð lán. Verð 28.300.000

Tjaldhólar
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Um er að ræða 153m2 parhús í Suðurbyggð á Selfossi, klætt með sléttum steni plötum. Forstofa,
hol, eldhús, stofa/borðstofa, baðherb., 3 svefnherb. og þvottahús. Bílskúr sambyggður íbúð og
er þar búið að útbúa fjórða svefnherb., einnig fullbúið baðherb. Innréttingar vandaðar, hvítlakkað-
ar með glerhurðum í eldhúsi og á baðherbergi er hornbaðkar með nuddi og sturta. Gólfefni eru
eikarparket og flísar. Eignin er vel staðsett, alveg við nýja grunnskólann. Verð 25.900.000

Kálfhólar

Vel skipulagt 160m2 parhús rétt við nýja Sunnulækjarskólann á Selfossi. Forstofa, eldhús, stofa, hol,
baðherb. og 3 svefnherb. Gólfefni flísar og eikarparket. Skápar í herb. og forstofu. Í eldhúsi hvít
sprautulökkuð/hnotuinnrétting og stáltæki. Amerískur ísskápur getur fylgt. Baðherb. flísalagt, innrétt-
ing, sturtuklefi með nuddi og baðkar með nuddi. Búið er að jarðvegsskipta fyrir sólpall. Að utan er
Duropal klæðning og aluzink á þaki. ATH eignin getur verið laus fljótlega. Verð 28.900.000

Langamýri – Selfossi

Mjög gott parhús í Fosslandinu á Selfossi, alls 161,1 m2, þar af bílskúr 46,1 m2. Húsið klætt með við-
haldsfrírri Steni klæðningu og lituðu járni á þaki. Forstofa, þvottahús, gangur, eldhús, 3 svefnherb.,
baðherb. og stofa. Gólfefni eru parket og flísar. Skápar eru í herb.og forstofu og góðar innréttingar
eru í eldhúsi og á baði. Innréttingar sérsmíði úr kirsuberjaviði. Baðherbergi með sturtu og baðkari. Bíl-
skúr rúmgóður m/milliloft og geymslu. Stór sólpallur með heitum potti er við húsið Verð 29.800.000.

Í einkasölu vandað 168m2 steinsteypt parhús við nýja suðurbyggðarskólann á Selfossi, teiknað af Ar-
kídea arkitektum. Teikningin er mjög skemmtileg og hafa húsin vakið verðskuldaða athygli. Eignin tel-
ur samkvæmt teikningu; 3 rúmgóð herbergi, baðherbergi, forstofu, forstofu-wc, þvottahús,  eldhús,
stofu og bílskúr. Húsin eru steinuð að utan og skilast á stiginu tilbúin til innréttinga eða fokhelt. 
Verð á fokheldu er 18.400.000. Verð 25.200.000. Nánari upplýsingar á skrifstofu Árborga.

Birgir Ásgeir 

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.
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EYJABAKKI - MJÖG GÓÐ
BLOKK Um er að ræða fallega 3ja her-
bergja íbúð á á efstu hæð með vestur svöl-
um, ásamt góðri geymslu í kjallara, samtals
birt séreign 97,6 fm. Þvottahús í íbúð.
Blokkin var viðgerð og máluð að utan s.l.
sumar, einnig var skipt um þakjárn. V. 18,4
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

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. Lyklar á Lyngvík. Verð. 22,9 m

VALLARHÚS 4-5 HERBERGJA
Um er að ræða mikið endurnýjaða 120 fm
íbúð á tveimur hæðum með sér inngangi. Á
neðri hæð er forstofa, þvottahús, stofa,
eldhús og snyrting. Á efri hæð eru þrjú her-
bergi 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 endaíbúð á 3ju hæð með tvenn-
um svölum í fallegu lyftuhúsi. Íbúðin er 108
fm og henni fylgir 8,7 fm sér geymsla sam-
tals birt séreign 116,7 fm og stæði í bíl-
geymslu. Sölumenn á Lyngvík sýna. Áhv.
21 m í myntkörfu. Verð 27,0 m.

GULLSMÁRI - 4RA HER-
BERGJA Mjög góð 95 fm íbúð á 2. hæð
í litlu fjölbýli. Parket og flísar á gólfum, bað-
herbergi nýlega uppgert. Íbúðin er laus.
Áhvílandi 16,5 m lán með 4,35% vöxtum.
Verð 24,9 m

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 - LAUS
STRAX Um er að ræða mjög vel stað-
setta 3ja herbergja íbúð á efstuhæð í lyftu-
húsi, ásamt stæði í bílgeymslu. Sölumenn
á Lyngvík sýna.

KAPLAHRAUN Um er að ræða 351
fm iðnaðarhúsnæði á einni hæð með inn-
keyrsludyrum. Húsnæðið er í útleigu fyrir
300þ á mán. áhv. 31 m. Verð 47,9 m.

GALTALIND - 4RA HER-
BERGJA 111 fm 4ra herbergja íbúð á 2
hæð. Vandaðar innréttingar, parket og flís-
ar á gólfum. Lýsing í íbúðinni eru frá Lúmex
og fylgja öll ljós. Íbúðin er laus. Verð 28,5
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

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.

ÁSAKÓR
MEÐ BÍLSKÚR.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm 3ja her-
bergja íbúð á 5.hæð ( efstu ) í nýju lyftuhúsi með mjög
góðu útsýni, íbúðinni fylgir 28 fm bílskúr. Íbúðin skilast
fullbúin án gólfefna og er afhending um næstu áramót.
V. 27,8 m.

NAUSTABRYGGJA - SÉR INNGANGUR

Um er að ræða 81 fm 2ja herbergja íbúð á jarðhæð
með sér inngangi og sér suður verönd. Verð 19,2.

MOSARIMI - ENDARAÐHÚS

Um er að ræða mjög vel staðsett 150 fm endaraðhús
við Mosarima í Grafarvogi. Húsið er á einni hæð með
innbyggðum bílskúr. 3 svefnherbergi. Stór suður garð-
ur með verönd. A.T.H. AFHENDING Í JANÚAR 07 V.
37,5 m.

BORGARHOLTSBRAUT - HÆÐ M/BÍLSKÚR.

Mjög vel staðsett 4ra herbergja sérhæð í 3ja íbúða
húsi. Hæðinni fylgir sérstæður 34 fm bílskúr með nýju
þaki. AFHENDING VIÐ KAUPSAMNING. V. 26,9 m.

LANGHOLTSVEGUR
SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR.

Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm sérhæð í
þriggja íbúða húsi, ásamt 28 fm bílskúr. Afgirtur suður
garður. Verð 28,9 m.

VESTURGATA LYFTUHÚS
LAUS VIÐ KAUPSAMNING

Um er að ræða 4ra
herbergja 103,3 fm
íbúð á þessum vin-
sæla stað vestast í
Vesturbænum. Tvær
samliggjandi stofur
og er gengið út á
suður svalir frá ann-
ari. Hægt er að loka
á milli þeirra með

rennihurð. Tvö góð svefnherbergi annað með skápum.
Eldhús með góðri innréttingu og borðkrók. Baðher-
bergi með baðkari, flísum upp á miðja veggi og
glugga. Góð sameign. Í kjallara er þvottahús, sauna
og sérgeymsla. Verð. 24,0 m.

GRANDAVEGUR - LYFTUHÚS

Um er að ræða góða og vel staðsetta 73,5 fm 2ja her-
bergja íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi. Vestur svalir með út-
sýni. Þvottaherberi innan íbúðar. V.18,9 m.

ÁLFKONUHVARF
TIL AFHENDINGAR STRAX

Um er að ræða 90,5 fm 3ja herbergja íbúð á 1.hæð
með sér afnotarétti í garði. Íbúðin er fullbúin með gólf-
efnum. Áhv. 19.3 m.V. 21,9 m.

HÁTÚN
NÝ ÍBÚÐ Í LYFTUHÚSI.

Um er að ræða nýja 64 fm 2ja herbergja íbúð á 6.hæð
með góðu útsýni í nýju húsi við Hátún. Íbúðin skilast
fullbúin án gólfefna. V. 23,9 m.

FUNAHÖFÐI - GISTIHEIMILI
Um er að ræða mjög vel
staðsett 607 fm atvinnuhús-
næði 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 sturt-
uaðstöðu, á efrihæð er gert
ráð fyrir 22 eins manns her-
bergjum og 2 tveggja manna
herbergjum, 5 snyrtingar og
4 sturtuherbergi, eldhús og

matsalur, ásamt þvottaherbergi. Gert er ráð fyrir vöskum í öllum herbergj-
um. 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.















Timburhús með trillu

Ríkissjóði verður væntanlega 
heimilt að selja eignir á Vest-
urlandi.

Ríkissjóði verður veitt heimild til 
sölu ýmissa eigna á Vesturlandi 
gangi breytingartillögur meiri-
hluta fjárlaganefndar við frum-
varp til fjárlaga fyrir árið 2007 í 
gegn.

Þessu er greint frá á www.
skessuhorn.is. Þar kemur fram að 
meðal þess sem heimilt verður að 
selja er eignarhlutur ríkisins í 
læknisbústað að Dílahæð 5 í Borg-
arnesi og kaupa annað hentugra 
húsnæði í staðinn. Einnig myndi 
þá verða leyft að selja hluta jarð-
arinnar í Borgarbyggð ásamt land-
spildu í eigu ríkisins í Hvalfirði.

Land selt á 
Vesturlandi
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KAUPAUKI

32’’ DiBOSS LCD sjónvarp
fylgir öllum ALNO eldhús-

innréttingum sem staðfestar 
eru í nóvember 2006


