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Þú getur pantað 
smáauglýsingar á visir.is

Perlan er nútímaleg bygging byggð á 
gamalli hugmynd.

Fyrstu hugmyndir um byggingu glæsihúss 
á Öskjuhlíð eru frá árinu 1930 og koma frá 
meistara Jóhannesi Kjarval. Vildi hann 
byggja höll eða musteri og að veggir þess 
yrðu þaktir spegilhellum svo að norðurljós-
in gætu nálgast fætur manna. Þá átti að 
skreyta þakið kristöllum í allavega litum og 
ljóskastari átti að vera efst á mæninum sem 
lýsti út um alla geima. Svo virðist sem með 
nokkurri nákvæmni hafi verið stuðst við 
lýsingu Kjarvals á draumahöllinni við hönn-
un Perlunnar sem vígð var árið 1991. 

Perlan er orðin samofin sál höfuðborgar-

innar og er eitt helsta kennileiti hennar. 
Fyrsta hæðin, Vetrargarðurinn, er mikið 
notaður fyrir markaði, vörusýningar, lista-
sýningar og tónleika. Þá er varla til sá höf-
uðborgarbúi sem ekki hefur gert sér ferð á 
útsýnispallana til að líta yfir Reykjavík, 
nágrannabæi og -sveitir. 

Veitingastaðurinn á fimmtu hæð er sívin-
sæll enda umhverfið óviðjafnanlegt, hvort 
sem er í birtu eða myrkri. Enda hefur Perl-
an verið valin í hóp fimm bestu útsýnisveit-
ingahúsa heims. 
Perlan hefur orðið mörgum ljósmyndurum 
að yrkisefni og má sjá nokkrar af myndum 
ljósmyndara Fréttablaðsins á síðu 14.

Eitt helsta kennileiti 
höfuðborgarinnar

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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Friðrik Þ. Stefánsson rekur 
fyrirtækið Glerslípun og Spegla-
gerð ehf. ásamt fjölskyldu sinni.

Friðrik og fjölskylda hans tóku 
við glerslípuninni fyrir rúmu ári 
en hún var þá rótgróið fyrirtæki. 
„Glerslípun og Speglagerð ehf. 
var stofnuð árið 1922 af Ludvig 
Storr og er fyrsta og elsta fyrir-
tækið í gleri og speglum á 
Íslandi,“ segir hann.

Reksturinn hefur gengið vel 
en  Friðrik segir að það hafi verið 
hálfgerð ævintýraþrá sem varð 
til þess að hann ákvað að kaupa 
fyrirtækið. „Mig langaði að 
skipta alveg um vettvang, kaupa 
mitt eigið fyrirtæki og prófa að 
starfa hjá sjálfum mér. Ég fékk 
góða hjálp frá fyrri eiganda til að 
byrja með og svo var hér ágætis 
mannskapur sem hélt vinnunni 
og það var mikil hjálp í því.“

Allar vörur frá Glerslípun og 
Speglagerð ehf. eru sérsmíðaðar 
fyrir viðskiptavini. „Við erum 
með alls konar lausnir eins og 
milliveggi og hurðir úr einföldu 
gleri, hurðir á innréttingar fyrir 
einstaklinga og fyrirtæki og 
mikið af speglum. Speglarnir eru 
allt frá því að vera bara einfaldir 
og skornir upp í sérsmíði með 
ljósum.“

Ljósaspeglarnir frá Glerslíp-
un og Speglagerð ehf. eru mjög 
sérstakir og hafa verið vinsælir. 
„Speglarnir er þróaðir hér í sam-
vinnu við tvö fyrirtæki, Byko og 
Lumex. Við vinnum þá þannig að 
spegilfilman er sandblásin úr 
bakinu á speglinum og búinn til 
gluggi. Síðan smíðum við 
álramma sem er límdur á spegil-
inn og að lokum eru sett flúorljós 
á vegginn og spegillinn hengdur 
yfir þau. Yfirleitt er þetta hugs-
að þannig að gluggarnir skili 
ljósinu vel út en sumir hafa vilj-
að fá ferhyrninga eða  tígla og 
stundum höfum við sandblásið 
alls konar myndir í spegilinn sem 
ljósin lýsa svo í gegnum.“ 

Friðrik segir að hann geri 
almennt mikið af því að sand-
blása gler og spegla fyrir við-
skiptavini sína. „Ef fólk er með 
einhverjar hugmyndir, mynstur, 
myndir, ljóðlínur eða texta á 
teikniforriti og sendir okkur, þá 
getum við sandblásið hvað sem 
það vill í gler og spegla.“

Friðrik er mjög ánægður með 
að hafa ákveðið að kaupa gler-
slípunina. „Þetta er mjög lifandi, 
mikið að gera og margir fastir og 
góðir kúnnar. Fólk þekkir nátt-
úrulega þetta gamla nafn og það 
hefur á sér gríðarlega gott orð 
fyrir góða þjónustu og vönduð 
vinnubrögð. Við höfum reynt að 

varðveita það alveg eins og 
mögulegt er og ég held að það 
hafi gengið ágætlega. Við höfum 
reynt að hafa stuttan afgreiðslu-
frest og okkar ánægja felst í því 
að sjá fólk fara ánægt og koma 
svo aftur með vini og vanda-
menn.“

Upplýstir speglar með 
sandblásnum myndum

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

Handlistar
Margar gerðir
Flestar viðartegundir

FYRSTUR MEÐ
FRÉTTIRNAR

www.visir.is



Að hafa hluti á heimilinu sem 
hvorki gleðja augað né eru til 
gagns, skapar óreiðu og óþarfa 
fyrirhöfn.

„Nei, en fallegt. Takk!“ ... eiga 
eflaust margir eftir að segja eftir 
tvær vikur -án þess að meina það. 

Eitt af 
því vand-
ræðaleg-
asta við 
jólin eru 
vand-
ræðalegar
jólagjafir. 
Sérstak-
lega
þegar
fólk gefur 
(af góðum 
og heilum 
hug) punt til 
heimilisins; til að mynda kerta-
stjaka, styttu eða vasa. Vitanlega 
er best að skila slíkum gjöfum um 
leið og búðirnar opna aftur í stað 
þess að stilla þessu upp og þjást 
svo í hvert sinn sem augunum er 
rennt að þessu fyrirbæri sem fell-
ur enganvegin að þínum smekk. 

Heimili fólks á að veita því 
vellíðan en ekki líta út eins og 
útibú frá Góða Hirðinum þar sem 
allskonar skrautmunum ægir 
saman. Til þess að forða okkur frá 
því er tilvalið að verða sér úti um 
pappakassa og í hann skal svo allt 
fara sem hvorki gleður augað né 
er til gagns. Á endanum ættu 
aðeins að standa eftir þeir hlutir 
sem okkur finnst sannarlega fal-
legir. 

Til að stöðva vítahringinn er 
sniðugt að gefa bara gjafabréf svo 
að hver og einn geti valið sér sína 
skrautmuni sjálfur, eða bara forð-
ast þetta alveg og gefa frekar 
nudd, leikhúsmiða, sultur, bækur 
eða tónlist. 

Losnað við 
óþarfa



Árlega leitar fjöldi manns til 
slysadeilda hérlendis eftir 
byltu á hálku. Sú spurning 
vaknar við hvaða aðstæður 
húseigendur eru skaðabóta-
skyldir detti viðkomandi á 
einkalóð.

„Meginreglan í þessum málum er 
sú að menn falla á eigin ábyrgð og 
áhættu. Sérstök skilyrði verða að 
vera fyrir hendi til að menn séu 
bótaskyldir,“ segir Sigurður Helgi 
Guðjónsson, formaður Húseig-
endafélagsins.

„Sakarreglan gengur út á að 
sýna fram á einhvers konar van-
rækslu, ásetning eða gáleysi af 
hálfu húseigenda til að bætur fáist 
greiddar,“ heldur Sigurður áfram.

Sigurður segir nokkur atriði 
hafa þýðingu þegar saknæmi eig-
enda er metið. „Máli skiptir hvort 
þeir hafi gripið til viðeigandi var-
úðarráðstafana hafi þeir vitað af 
hættunni. Hvort þeir hafi stráð 
salti eða sandi á hálkubletti og 
mokað snjó. Er eigendum hollast 
að taka alltaf mið af því sem fyrir-
myndareigendur gerðu við slíkar 
aðstæður. Með því móti geta þeir 
dregið úr líkum á skaða-
bótakröfu.“

Í sumum tilvikum er hins vegar 
lítið sem eigendur geta aðhafast til 
að hindra slys að sögn Sigurður. 
„Gefum okkur þá forsendu að stór-

hríð skelli óvænt á fimm hæða hús-
næði. Í slíku tilfelli er varla við eig-
endur að sakast þótt hár snjóskafli 
myndist skyndilega ofan á þaki eða 
grýlukerti á þakskyggni. Ósann-
gjarnt er að gera þá kröfu að eig-
endurnir hafi þakið undir stöðugu 
eftirliti til að hindra slys.“

Sigurður segir síðan skaðabæt-
ur vera með tvennu móti. Annars 
vegar miskabætur, sem er ófjár-
hagslegt tjón, og eru í lægri kantin-
um. Bætur fyrir fjárhagslegt tjón 
eru hins vegar jafn misjafnar og 
einstaklingarnir sem sækja um 
þær og taka mið af örorkumati og 
tekjutapi. Þannig getur verið veru-

legur munur á bótum há- og lág-
tekjufólks. Sigurður segir bótamál 
af þessu tagi varla hafa þekkst 
fyrir tuttugu árum. „Áður fyrr voru 
menn ekki að elta uppi einhverja 
sökudólga eftir svona slys og krefja 
um bætur heldur horfðu frekar í 
eigin barm og virtust kunna fótum 
sínum betri forráð,“ útskýrir hann. 
„Ég geng ekki svo langt að halda 
því fram að hér sé einhver skaða-
bótafaraldur eða -fíkn. Afstaða 
almennings hefur breyst en veður-
farið haldist svipað. Fólk hegðar 
sér ekki jafn vel í samræmi við 
veður og það gerði  áður fyrr.“

Ekki eru öll föll til fjár 
né byltur til bóta

Verslunin Rúmgott · Smiðjuvegi 2 · Kópavogi · Sími 544 2121
Opið virka daga frá kl. 10-18 - laugardaga kl. 11-16

Á HÆGINDASTÓLUM MEÐ NUDDI
20-65%
AFSLÁTTUR



Nokkur atriði ber að hafa hug-
fast svo að múraður skorsteinn 
virki sem skyldi.

Bankaðu í skorsteininn hér og þar 
til að athuga hvort múrinn sé laus 
eða fastur í sér.

Ef hljóðið er holt þarf að 
hreinsa af allan lausan múr, þrífa 
vel og múra upp í skemmdina með 
múrblöndu sem á að vera einn 
hluti sements á móti fjórum hlut-
um sands.

Halda verður skorsteininum 
rökum á meðan hann er múraður. 
Hornin eru mótuð með því að festa 
borð á kantinn en þannig verður 
múrinn réttur á horninu.

Hitastigið þegar múrað er á 
helst ekki að vera undir 5°C. Í 

hlýju og röku veðri verður að 
vökva múrinn daglega í heila viku 
eða vefja hann inn í plast.

Viðhald skorsteina

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.
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Sigurður
Guðmundsson hdl.
lögg. fasteignasali

Svana Ingvaldsdóttir sími 866 9512 – Lóa Sveinsdóttir sími 698 8733 – www.remax.is – sími 520 9400

Rúmgóð 2ja. herbergja íbúð í miðbæ Reykjavíkur.
Eldhús með hvítri innréttingu, útgengi út á svalir og flísar á gólfi. Stórt hjónaherbergi sem
búið er að skipta í tvö herbergi. Góð stofa með parketi.
Baðherbergi með sturtuklefa og flísalagt í hólf og gólf. Þvottahús og geymsla í sameign.
Sölufulltrúi: Lóa Sveinsdóttir gsm: 698 8733

NJÁLSGATA 87
101 REYKJAVÍK
Stærð : 61 fm.
Verð: 15,6 millj.

Mjög fallegt einbýlishús á einni hæð með stórum innbyggðum bílskúr í mjög barnvænu
hverfi. Sólpallur er fyrir aftan hús með heitum potti.Fallegt parket er á stofu og
herbergjum.Flísalagt eldhús með fallegri beyki innréttingu og stórum borðkrók,hiti í
gólfi.Útgengi úr stofu og hjónaherb.útá sólpall.Baðherb/hiti í gólfi
Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir gsm: 866 9512 www.svana.is

EINBÝLISHÚS Á
SELFOSSI
Stærð 194 fm
Fjöldi herb. 5
Byggt 2003
Verð 33 millj.

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
aðstaða og þægilegt umhverfi fyrir viðskiptavininn. Heimasíða, símanúmer og mikil velvild
fylgja með. Húsnæðið er í öruggri leigu.
Sölufulltrúi: Svana Ingvaldsdóttir gsm: 866 9512 www.svana.is

SNYRTISTOFA
- TEKJUMÖGULEIKAR

LÁTTU EKKI

EIGNINA ÞÍNA

FARA Í

JÓLAKÖTTINN.

GLEÐILEG JÓL!
Raðhús með bílskúr á einni hæð. Þrjú til fjögur svefnherbergi. Stofa / borðstofa með útgengi
út í garð. Eldhús með nýlegri innréttingu og þvottahúsi innaf. Baðherbergi með nýlegri
innréttingu, baðkari og sturtuklefa. Bílskúr með heitu/köldu vatni, rafmagni og sjálfvirkum
hurðaropnara. Parket og flísar eru á gólfi. Húsið lítur í alla staði vel út og hefur verið vel
viðhaldið. Sölufulltrúi: Lóa Sveinsdóttir gsm: 698 8733

TORFUFELL 19
Stærð : 149 fm.
Bílskúr: 23,7
Verð: 32,9 millj.

Stórglæsileg 3ja herb. útsýnisíbúð með bílskýli. Góð 4,15% lán áh. Eldhús með eikarinnr.,
innb. ísskáp og uppþv.vél sem fylgja með. Góður borðkrókur með útgegni út á svalir. Rúmgóð
stofa og borðstofa með hreint frábæru útsýni yfir Esjuna og nágrenni. Hjónaherbergi með
góðum fataskápum og útgengi út á suður verönd. Baðh. með eikarinnrétt., flísum á gólfi og
baðkari. Þvottahús inní íbúð. Geymsla í sameign. Sölufulltrúi: Lóa Sveinsdóttir gsm: 698 8733

KRISTNIBRAUT 69
113 REYKJAVÍK
Stærð : 120 fm.
Bílskýli
Verð: 28.2 millj.

LAUS VIÐ KAUPSAMNING!

Svana
Ingvaldsdóttir
sölufulltrúi
svana@remax.is

Lóa
Sveinsdóttir
sölufulltrúi

loa@remax.is
BÚI

FRÍTT VERÐMAT SÍMI 696 9381
TVÖFÖLD ÞJÓNUSTA – TVÖFÖLD ÁNÆGJA

www.remax.is – sími 520 9400



Einbýlishús rís við Hvann-
akur 2 í Garðabæ.

Hvannakur 2 er 240 fermetra 
stórt einingahús, gert bæði úr 
einföldum og tvöföldum ein-
ingum.

Húsið er ætlað fjögurra 
manna fjölskyldu, með harð-
viðarklæddri svefnherbergis-
álmu. Það er fimm herbergja, 
með tveimur baðherbergjum 
og alrými, sem samanstendur 
af stofu, borðstofu og eldhúsi.

Hugmyndin er sú að fjöl-
skyldan geti varið töluverðum 
tíma saman í opna rýminu. 
Auk þess snýr það í suðvestur 
svo kvöldsólin leitar inn í 
stofu, borðstofu og eldhús. 
Stæðilegur arinn myndar sér 
einingu inni í þessu opna 
rými.

Húsinu fylgir innbyggður 
bílskúr og flöt, hornlóð. Garð-
urinn er suðvestan megin við 
húsið og hugsaður sem eins 
konar framlenging á alrým-
inu.

Byggingaframkvæmdir á 
Hvannakri 2 hófust í maí á 
þessu ári. Þær ganga sam-
kvæmt áætlun og er ráðgert 
að þeim ljúki í maí 2007.

Arkiteo ehf., Arkitektastofa 
Einars Ólafssonar, á heiðurinn 
að hönnun hússins, Eininga-
verksmiðjan Borgir smíðaði 
einingarnar í húsnæðið og GB 
verktakar  hafa umsjón með 
byggingaframkvæmdum.

Þarfir fjölskyldu-
fólks í fyrirrúmi

Fr
um

Lyngháls 200 fm.
Til leigu um 200 fm
verslunar- og þjón-
ustuhúsnæði á jarð-
hæð í nýju glæsilegu
húsi á Lynhálsinum.
Laust strax.

Glæsilegt 242 fm skrifstofuhúsnæði.
Til leigu í miðbæ
Hafnarfjarðar glæsi-
lega innréttað skrif-
stofuhúsnæði á 
5. hæð með frábæru
útsýni. Einstaklega
vandað og allt til alls
þ.m.t. tölvulagnir í
stokkum, kerfisloft
og vandað tréverk.
Láttu þetta ekki
sleppa frá þér.

Héðinsgata - Lagerhúsnæði.
Til leigu vel staðsett
miðsvæðis í Reykja-
vík við Héðinsgötu og
Köllunarklettsveg, allt
að 3.000 fm. hús-
næði sem hentar frá-
bærlega undir lager
eða léttiðnað. Mögu-
leiki á 1000 - 3000
fm. Leigist til 2ja ára í
senn. LAUST!

Völuteigur - iðnaðarhúsnæði.
Til sölu í nýju stál-
grindarhúsi 1.188 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af er 98,8 fm milligólf
undir skrifstofur.
Rúmtak hússins er
6.065 m3 og lofthæð
því góð. Möguleiki að
tví- eða þrískipta
húsnæðinu með
góðu móti. Lóðin er
rúmgóð 5.457 fm,

verður malbikuð, Innkeyrsluhurðir beggja vegna hússins og hægt
að keyra þvert í gegn. Tilbúið til afhendingar fljótlega.

Borgartún 354 fm verslunarhúsnæði.
Til sölu á besta stað í
Borgartúni um 354
fm verslunarhúsnæði
á 2 hæðum. Hús-
næðið er sérlega
glæsilega innréttað
og hentar undir flesta
verslun og þjónustu.

Óseyrarbraut - innkeyrslubil.
Til leigu eru við höfn-
ina í Hfj. Nokkrar
stærðir í góðu iðnað-
arhúsnæði. 73 fm
geymsluhúsnæði
með góðri lofthæð og
frábær aðkoma. 90
fm innkeyrslubil með
góðri lofthæð, góðri
aðkomu. Allt að 750
fm innkeyrslubil með
3-4 innkeyrsluhurð-
um og frábæra að-
komu. Rúmgóð lóð.

Laugavegur - 423 fm.
Til sölu eða leigu á
frábærum stað á
Laugaveginum vand-
að verslunarhúsnæði
á tveimur hæðum
mikið standsett. Nýr
gluggafrontur. Tilvalið
undir hverskyns
verslunar- og þjón-
usturekstur. Laust
strax.

FYRIRTÆKI TIL SÖLU

Heilsustúdió - snyrtistofa.

Til sölu þekkt stofa með góðum búnaði og vaxandi starfssemi í
rúmgóðu húsnæði. Einn besti tíminn framundan.

Glæsileg hársnyrtistofa

Þekkt stofa í flottu eigin húsnæði, sem getur fylgt í kaupum,

en ekki skilyrði. 6 vinnustöðvar og 2 þvottastöðvar. Topp aðstaða.

Einstakt tækifæri.

Hverfisverslun Ís-matur-videó.

Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu.

Frábært fjölskyldu fyrirtæki.

PIZZA -staður í austurborginni.

Vinsæll Pizza-staður,vel staðsettur og vel búin tækjum.

Gott tækifæri á frábæru verði.

Tæki til matvælaiðnaðar.

Af sérstökum ástæðum er til sölu umboðsverslun með notuð

tæki til matvælaiðnaðar. Hefur starfað mjög lengi.

Verð aðeins 1,5 millj.

Bónstöð - vel staðsett.

Til sölu bónstöð í mjög góðu húsnæði, einkar vel staðsett

miðsvæðis í Borginni. Nóg að gera. Mjög gott verð.

Bílaverkstæði á Höfðanum

Bílaverkstæð í góðu húsnæði, 2 lyftur og góð lofthæð.

Allur búnaður sem fylgir í bílaviðgerðum. Ákveðin sala.

Verð aðeins 1,5-1,6 millj.

Þjónustufyrirtæki á netinu.

Til sölu þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í hýsingu og miðlun lif-
andi myndefnis milli einstaklinga. Búið er að þróa mjög fullkomna
tækni og umgjörð fyrir starfsemina. Nánari upplýsingar á skrif-
stofu.
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Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali
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Sambyggð 8, Þorlákshöfn
78,2 m² íbúð í fjölbýlishúsi að Sambyggð 8 Þorlákshöfn. Fjölbýlishúsið
er steinsteypt byggt árið 1981.Íbúðin samanstendur af forstofu m/plast-
parketi, eldhúsi m/plastparketi og viðarinnréttingu, stofu m/plastparketi
og dyrum út á svalir, herbergi m/plastparketi og skáp , herbergi m/ dúk
og baðherbergi með plastparketi og lítilli innréttingu. Geymsla fylgir
íbúðinni og er hún í sameigninni á neðstu hæð. Verð 9,7 m.

Burknavellir 1a, Hafnarfirði
107,2 fm íbúð á 3. hæð í fjölbýli. Íbúðin samanstendur af flísalagðri for-
stofu m/skáp, 3 plastparketlögðum herb. m/skápum, flísalögðu baðh.,
þvottah., geymslu m/glugga, flísalögðu eldhúsi m/eikarinnréttingu og
dökkum mosaik flísum milli skápa, keramik helluborð. Innfelld upp-
þvottavél fylgir. Innihurðir eru eikarspónlagðar. Sameiginl. hjóla/vagna
geymsla við innagang. Stutt í verslun og leikvöll. Gott útsýni úr íbúðinni
m.a yfir Keili og Snæfellsjökul. Hagstæð lán geta fylgt með. Verð 25,9m.

Baugstjörn 6, Selfossi.
Snyrtilegt og gott 71,9 fm parhús ásamt 28,1 fm bílskúr. Húsið sam-
anstendur af flísalagðri forstofu m/skáp og hengi, dúklögðu eldhúsi
m/hvítri innréttingu og keramik helluborði, parketlagðri stofu m/panil-
klæddu lofti og dyrum út á verönd, tveimur dúklögðum herbergjum þar
af er annað þeirra með fataskáp og flísalögðu baðherbergi m/hvítri inn-
réttingu og sturtuklefa. Verönd með heitum potti er við bakhlið hússins
og garðurinn er gróinn. Stétt og innkeyrsla framan við húsið er hellulögð.
Bílskúrinn er með máluðu gólfi en eftir er að klæða í loftið. Verð 20,6 m.

Gilsbakki 10a, Hvolsvelli
94,1 m² íbúð í parhúsi auk 30,3 m² bílskúrs. Húsið var byggt árið 2004
úr steinsteypu. Litað bárujárn er á þaki. Húsið er ófrágengið að utan,
m.a. er eftir að múra og mála húsið að utan.Eignin telur forstofu með
fatahengi, lítið gestasalerni, eldhús og stofu í opnu rými, þar er hurð út
á lóðina, þrjú svefnherbergi með skápum, stórt baðherbergi og þvotta-
hús. Flísar eru á gólfum í öllu húsinu. Verð 15,3 m.

Gilsbakki 10b, Hvolsvelli
94,1 m² íbúð í parhúsi auk 30,3 m² bílskúrs. Húsið var byggt árið 2004
úr steinsteypu. Litað bárujárn er á þaki. Húsið er ófrágengið að utan,
m.a. er eftir að múra og mála húsið að utan. Eignin telur forstofu með
fatahengi, lítið gestasalerni, eldhús og stofu í opnu rými, þar er hurð út
á lóðina, þrjú svefnherbergi með skápum, stórt baðherbergi og þvotta-
hús. Flísar eru á gólfum í öllu húsinu. Verð 15,3 m.

Þelamörk 5, Hveragerði
117,7 fm einbýli byggt árið 1973. Húsið samanstendur af; flísalagðri for-
stofu m/skáp og geymslu innaf, flísal. holi, flísal. stofu m/panilklæddu
lofti, flísalögðu eldhúsi m/nýlegri mahony innréttingu, flísal. baði m/hvítri
innréttingu, 3 plastparketlögðum svefnh. þar af eitt með skáp og flísal.
þvottahúsi með stórum skáp. Búið er að stúka af fjórða svefnherbergið
við hlið stofu með léttum vegg. Garður er gróinn og sólpallur við hús til
suðurs, hellögð stétt. Lítill geymsluskúr á lóð. Bílskúrsréttur. Verð 24 m.

Folaldahólar 7, Selfossi.
Parhús í Suðurbyggð á Selfossi, byggt úr timbri, klætt utan með slétt-
um steni plötum. Eignin samanstendur af forstofu, holi, eldhúsi,
stofu/borðstofu, baðh., 3 svefnh. og þvottahúsi. Bílskúr sambyggður
íbúð og þar er búið að útbúa fjórða svefnherbergið og einnig er þar bað-
herbergi. Innréttingar eru vandaðar, hvítlakkaðar með glerhurðum í eld-
húsi og á baðherbergi er stórt hornbaðkar með nuddi og sturta. Gólf-
efni hússins eru góð, eikarparket að stærstum hluta en flísar á votrým-
um. Eignin er vel staðsett, alveg við nýja grunnskólann. Verð 25,9 m.

Álftarimi 10, Selfossi.
126,5 fm timburhús ásamt 52,2 fm bílskúr, staðsett innst í botnlanga.
Hús byggt 1982 og bílskúr 1992. Eignin telur flísal. forst., plastparket-
lagt forstofuherb. parketlagt hol, hurð úr holi út á sólpall. Stofa parket-
lögð, björt og rúmgóð. Eldhús er með nýlegri innréttingu. Þvottahús er
flísalagt og er þar þvottahúsinngangur. Hol, stofa og eldhús með eik-
arparketi. Þrjú rúmgóð svefnh. eru í húsinu með forstofuherberginu.
Baðh. er flísalagt, nýleg innrétting, baðkar og sturta. Bílskúr er frístand-
andi frá húsinu, sambyggður öðrum bílskúr. Nýleg bílskúrshurð. Uþb.
50fm sólpallur með skjólvegg. Mulningur í plani. Verð 28,5 m.
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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

Gagnheiði 23 0102, Selfossi.
153,2 m² iðnaðarhúsnæði auk 29,5 m² millilofts. Húsið er stálgrindar-
hús, byggt árið 1982, klætt að utan með stölluðu járni. Veggir steyptir í
1,1m hæð. Vegghæð er 4,0 m og mænishæðin 5,2 m. Breidd hússins
er ca. 12,2 m. Ágæt innkeyrsluhurð er á hlið hússins. Verð 15,3 m.

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
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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.

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

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.

DAGGARVELLIR - 3JA HERB.
Glæsileg 105,9 fm, 3ja herbergja, fullbúin íbúð með sér inngangi af
svölum á 3. hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýlishúsi í Vallahverfi í Hafnar-
firði. Svefnherb. með skápum. 2 geymslur og þvottaherb.. Baðherb.
flísalagt, innrétting, vegghengt salerni og baðkar með sturtuaðstöðu.
Afar rúmgóð stofa og borðstofa, suðvestur svalir. Eldhús með borð-
krók. Parket og flísar á gólfum. Innfelldar h,urðir. V. 23,2 millj.

GVENDARGEISLI - 3JA HERB. SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 108,8 fm íbúð á jarðhæð með sér inngang ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu. Bæði svefnherb. paketlögð og með skáp-
um. 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 nýlegum tækjum. Parketflísar í holi, stofu og í eldhúsi. V. 26,5 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.

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
129,6 fm einbýlishús við Lágholtsveg ásamt 31,2 fm. sambyggðum bíl-
skúr. Aðkoma að húsinu er góð í lokuðum botnlanga. Húsið skiptist í for-
stofu, stórt sjónvarpshol, þvottaherb., eldhús með rúmgóðum borðkrók,
stóra stofu og borðstofu, 3 svefnherb. og baðherb.. Flísar, korkflísar,
parket og plastparket á gólfum. Nýleg innrétting í eldhúsi. Nýlegt járn á
þaki. Ofna- og raflagnir eru nýlegar. Sólpallur. V. 20,5 millj.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 86 fm íbúð á jarðhæð með sérinngang. Anddyri flí-
salagt, rúmgóðir skápar. Eldhús með fallegri innréttingu, flísalagt er
á milli skápa. Stofan er nýtt sem setu og borðstofa. Úr stofunni er
gengið út á sér lóð. 2 svefnherb. með skápum. Baðherb. flísalagt og
með innréttingu og baðkari. Þvottaherb. innan íbúðar. Fallegt parket
og flísar á gólfum. Innfelldar Mahogny hurðir. V. 20,3 millj.
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KRÓKABYGGÐ - GLÆSILEGT EINBÝLI
Glæsilegt 183,2 fm einb.hús ásamt 47,6 fm tvöföldum bílskúr. Vandaðar
innréttingar, innfelld halogen lýsing og góð lofthæð. Gegnheilt parket
og flísar á gólfum. Baðherb. m/fallegri innr., gufubaði og sturtu. 3 rúm-
góð svefnherb. og um 50 fm stofa. Verðlauna garður með 2 sólpöllum,
skjólveggjum, heitum potti, markísu, hita í stéttum og bílaplani. Einstak-
lega fallegt og vel skipulagt hús þar sem engu hefur verið til sparað.



Berjavellir - 221 Hfj

17.500.000
Afar falleg 78,1 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð í nýlegu lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Sérinngangur af svölum
og sólpallur. Þórarinn s. 530 1811

Háholt - 220 Hfj

22.900.000
Falleg 109,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýli. Stutt í skóla og
alla þjónustu.
Þórarinn s. 530 1811

Langabrekka - 200 Kóp

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

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

Klapparhlíð - 270 Mos

24.900.000
Falleg 98,6 fm. endaíbúð með sérinn-
gangi af svölum á 3ju (efstu) hæð í ný-
legu fjölbýlishúsi í Mosfellsbæ. Óli s.
530 1812

Jötunsalir - 201 Kóp

28.900.000
Góð 4ra herbergja íbúð á 1. hæð,
skráð 122,3 fm þ.a. stæði í bíla-
geymslu. Gott aðgengi fyrir alla.
Stefanía s. 530 1805

Ásvegur - 600 Aey

23.500.000
Falleg 4 herb. íbúð á 1. hæð með sér-
inngangi auk herbergis í kjallara og
geymslu samtals 144 fm á góðum stað
á Akureyri. Helgi Már s. 530 1808.

Hafnarstræti - 600 Aey

Frá 11.500.000
46,8 - 66,7 fm 2 herb. nýjar íbúðir í ný-
uppgerðu húsi. Skilast fullbúnar og að
auki er möguleiki á að kaupa innbú.
Vandaður íbúðir. Helgi Már s. 530-1808

Hvammabraut - 220 Hfj

12.900.000 LAUS STRAX
64,7 fm einstaklingsíbúð á jarðhæð á
góðum stað. Útgengt er í garð úr stofu.
Viðhaldi utanhúss nýlokið. PANTIÐ
SKOÐUN. Eddi s. 530 1806

Háholt - 220 Hfj

13.900.000
Afar falleg 66,1 fm 2ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli. Góðar suðvest-
ursvalir.
Þórarinn s. 530 1811

Fljótasel - 109 Rvk

47.900.000
Mjög gott 5 herb. endaraðhús með bíl-
skúr, auk 3ja herb. íbúðar í kjallara,
alls 268,3 fm. Íbúðin í kjallara er ca 90
fm. Sigurður s. 530 1809

Víðihlíð - 105 R

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

Lækjartún - 600 Aey

Frá 19.800.000
97,4 - 109,2 fm 3 - 4 herb. íbúðir í nýju
fjölbýli með sérinngangi. Fullbúnar án
gólfefna að undanskildu baðherbergi
og forstofu. Helgi Már s. 530 1808

Kleifargerði - 600 Aey

28.500.000
127,2 fm. 5 herbergja einbýli ásamt 42
fm. bílskúr, samtals 169,2 fm. á góðum
stað við Kleifargerði þar sem stutt er í
alla þjónustu. Helgi Már s. 530 1808

Hæð / Raðhús3ja - 4ra herbergja

Raðhús

Akureyri

1-2ja herbergja

530 1800 Mörkinni 4 / 530 1820 Strandgötu 41
Draumaeign

Bárugrandi - 107 Rvk

24.900.000
110,7 fm 3ja til 4ra herb. íbúð á 2. hæð með
vestursvölum auk sérgeymslu í kjallara 5,7 fm Samtals er því eignin 116,4
fm Innifalið í fmfjölda er 24,1 fm stæði í lokaðri bílageymslu. Húsið er í botn-
langa. Leiksvæði á lóð. Eddi s. 530 1806.

Allir þeir sem koma með íbúðarhúsnæði 
sitt í einkasölu hjá Draumahúsum býðst
einkasöluþóknun kr. 199.900 auk vsk.

Jóla- og áramótatilboð Draumahúsa
gildir út þrettándann!

Allir þeir sem setja íbúðarhúsnæði sitt
í einkasölu hjá Draumahúsum býðst
einkasöluþóknun kr. 199.900 auk vsk.



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

www.as.is
Opið virka daga

kl.9–18
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Sjá einnig myndir
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna
athugið!

Lífleg sala – skoðum
og verðmetum
samdægurs! –

Fr
um

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

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

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

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

BURKNAVELLIR - SÉRINNG.
Falleg 119,1 fm endaíbúð í 8 íbúða
húsi. 3 sv.herb. Góð staðs. 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 

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

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

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 

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

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

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

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

EINBÝLI

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

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

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

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

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 

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 

GARÐAFLÖT - GARÐABÆ
Gott 132,8 fm einbýli m/bílskúr á
góðum stað. 3 sv.herb. Skemmti-
leg og vel skipulögð eign. Verð
33,9 millj. 6069

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

HÆÐIR

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

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

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 

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

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

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

ÖLDUSLÓÐ - EFRI SÉRHÆÐ
Falleg 130 fm hæð og ris á góðum
stað. Að auki er stór nýlegur samt.
90 fm bílskúr m/kjallara undir. 5
sv.herb. Glæsilegt útsýni. Verð
38,9 millj. LAUS STRAX 6067

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

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

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

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 

RAÐ- OG PARHÚS

ÚTHLÍÐ - ENDARAÐHÚS 162
fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd og fallegur garður. Verð
39,0 millj.   6059 

ÁLFABERG - SÉRINNGANG-
UR Falleg 118 fm neðri hæð í tví-
býli á góðum stað. 3 sv.herb.
Timburverönd og heitur pottur.
Verð 24,9 millj. 6068 

4RA TIL 7 HERB.

BREIÐVANGUR - ENDAÍBÚÐ
Björt og falleg 120,9 fm endaíbúð
á 1. hæð auk 10 fm geymslu. 4-5
sv.herb. Verð 22,5 millj. 6081 

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

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

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

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 alveg nýjar, búnar
vönduðum innréttingum og gólf-
efnum. Verð frá 29,9 millj. 10037

ENGJAVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Nýleg og falleg 109 fm
íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb. Parket,
flísar og fallegar innréttingar. Verð
22,9 millj. 6070 

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

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

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

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm parhús
m/möguleika á tveimur íbúðum. 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 

STEKKJARKINN - SÉRINN-
GANGUR Góð 90 fm neðri hæð í
tvíbýli. 3 sv.herb. Góð staðsetning.
Verð 19,9 millj.   6060

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 

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

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

STEKKJARHVAMMUR -
FALLEGT 184,8 fm raðhús með
bílskúr. 4 sv.herb. S-verönd. Góð-
ur staður. Verð 38,5 millj. 9967

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

BREIÐVANGUR - 123 fm 4ra
herb. íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Parket og flísar á gólfum. Verð
20,5 millj.    6054

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

FAGRAKINN - MEÐ BÍL-
SKÚR Falleg 129,4 fm neðri hæð
með bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verönd. Verð 26,5 millj.
2540
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HJALLABRAUT - LAUS
STRAX Falleg og rúmgóð 128 fm
íbúð á 2. hæð. 3-4 sv.herb. Nýlegt
eldhús. Parket. Tvennar yfirbyggð-
ar svalir. Verð 21,9 millj.    3629

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

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

2JA HERB.

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

3JA HERB.

ÁLFASKEIÐ - FLOTT EIGN
Falleg og mikið endurnýjuð 90 fm
3ja herb. íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb.
Verð 18,7 millj.  6066 

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

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

ÁSBREKKA - ÁLFTANES Ný-
leg og falleg 75 fm efri hæð í 6-
íbúða húsi. Sérinngangur. Verönd
m/skjólveggjum. Verð 17,9 millj.
6080

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

KAPLAHRAUN - 162 fm
ENDABIL Gott húsnæði, neðri
hæð 120 fm og 42 fm efri hæð.
Laust við kaupss. Verð 23,9 millj
6055

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

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

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

ESKIVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Ný 76 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinngangi. Glæsil. inn-
réttingar og flott gólfefni. Afhend-
ing í jan-feb. Verð 17,9 millj. 6071 

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

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

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

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

DAGGARVELLIR -
Sérlega falleg 78 fm íbúð á 3.
hæð í lyftuhúsi m/stæði í bíla-
geymslu.   3550

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

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

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

NÝTT

NÝTT

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

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 

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
TILBOÐ.   4027

VOGAR

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

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

LANDIÐ

STEINSBÆR - EYRARBAKKI 
161 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
11,9 millj.

NÝTT
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DREKAVELLIR 4 - HAFNARFJ.
Glæsilegar 136-157 fm 5 herb. sérhæð-
ir í nýju fjórbýlishúsi. Verð frá 29,9 millj.
10062

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

BERJAVELLIR 1 - HFJ. Glæsilegar
126 fm 4ra herb. íbúð m/stæði í bíla-
geymslu, verð 24,9 millj. TVÆR EFTIR
5451

BERJAVELLIR 3 - HFJ. Fallegar
128 fm 4ra herb. íbúðir, verð 25,2 millj.
5476

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ. Glæsileg
hannað endaraðhús á einni hæð m/bíl-
skúr. Áhvíl. 17 millj. til 40 ára hjá Íbúðalsj.
Verð 30,9 millj. 5395 

DREKAVELLIR 6 - HFJ. Glæsilegar
4ra og 5 herb. sérhæðir, verð frá 27,5
millj. EIN EFTIR 5353 

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

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. Falleg og
vönduð 4ra herb. íbúð á jarðhæð m/sér-
inng. Verð 29,3 millj. EIN EFTIR 5386 

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsilegar
3ja og 4ra herb. íbúðir, verð frá 19,4 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. TVÆR
EFTIR 5159 

DREKAVELLIR 18 - HFJ. Glæsileg-
ar 4ra herb. íbúðir, verð frá 25,8 millj. Af-
hending við kaupsamn. 4856 

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

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ. Fal-
legar 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 kaupsamning.
4310
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Vandað parhús á eignarlóð. Íbúðin er 98,8 m2 og bílskúr 36,2 m2 alls 135 m2. Forstofa, eldhús,
stofa, 2 herbergi, þvottahús og baðherbergi. Parket á öllu nema baði, forstofu og þvottahúsi en þar
eru flísar. Sérsmíðaðar innréttingar. Bílskúr flísalagður með gólfhita og geymslulofti. Stór sólpallur
, malbikuð innkeyrsla. Glæsileg eign á rólegum og góðum stað innst í botnlanga. Verð 25.400.000

Sóltún

Fagurgerði

Tvílyft einbýli á eignarlóð í miðbæ Selfoss. Hús 160m2 og bílskúr 77m2. Efri hæð er forst., gang-
ur, lítið eldhús m/eldri innréttingu, stofa, borðst., baðherb. og hjónaherb. Parket á öllu nema bað-
herb. og forst., þar eru flísar. Neðri hæð: Baðherb., stofa, eldhús, svefnherb., geymsla, hol og
þvottah. Eftir er að fullklára bílskúr. Garður gróinn, m/nýjum palli og heitum potti. Verð 26.000.000

Vandað einbýli á rólegum stað. Hús er 195,3m2, þar af bílskúr 45,8m2. Eignin telur: forst., hol, eld-
hús, stofu og borðstofu, sjóvarpshol, baðherb., 4 svefnherb., þvottahús og bílskúr. Flísar í forst.,
baðherb. og þvottahúsi en parket á öðrum gólfum. Vandaðar innréttingar. Baðherb. nýlega tekið í
gegn og þar er bæði sturta og hornbaðkar. Glæsilegt hús sem vert er að skoða. Verð 34.900.000

Hrauntjörn

Kjarrhólar

Vandað parhús í byggingu rétt við Sunnulækjarskólann. Húsið er bárujárnsklætt að utan með Jat-
oba-klæðningu að hluta til. Hurðir og gluggar eru úr Maghony-harðvið. Húsið er alls 179 m2, þar
af er bílskúr 32,6 m2. Eignin telur; forstofu, 3 herbergi, þvottahús, sjónvarpshol, baðherbergi, for-
stofu, wc, eldhús og stofu, auk bílskúrs og skilast á stiginu fokhelt innan og fullbúin að utan. Nán-
ari upplýsingar á skrifstofu Árborga. Verð 19.900.000

Fífutjörn

Mjög gott raðhús í vinsælu hverfi. Íbúð er 104m2 og bílskúr er 26m2. Eignin skiptist í 3 svefnher-
bergi, stofu, eldhús, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Falleg gólfefni eru á íbúðinni, parket og
flísar. Góðar innréttingar. Flísar á baðgólfi, flísaplötur á veggjum. Fallegur garður. Verð 24.700.000

Birgir Ásgeir

Kristjánsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

Grafhólar
Glæsilegt raðhús í byggingu. Íbúðin er um
157m2 auk bílskúrs sem er 35 m2. Í hver-
ri íbúð verða fjögur svefnherbergi, þrjú í
sér álmu með baðherbergi og eitt for-
stofuherbergi. Gestasalerni, stofa, borð-
stofa, eldhús og anddyri. Innangengt er í
bílskúr og geymslu í gegnum þvottahús.
Húsið er timburhús, klætt með viðhalds-
litlu Steni að utan. Húsið afhendist fokhelt
að innan en fullbúið að utan.
Verð frá 18.800.000
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3ja herbergja Miklabraut - Rvk.
Rúmgóð 3ja herbergja
107,1 fm kjallaraíbúð. And-
dyri með korkflísum á gólfi
og hengi. Rúmgott eldhús
með korkflísum á gólfi,
eldri innrétting, flísar á milli
skápa og borðkrókur.
Hjónaherbergi með parketi
á gólfi, rúmgott með skáp.
Baðherbergi með lökkuð-

um korkflísum á gólfi, sturta og gluggi. Stofa með parketi á gólfi,
rúmgóð og björt. Svefnherbergi  með parketi á gólfi. Öll rými íbúð-
ar nema baðherbergi og geymsla snúa frá götu. Verð 19,5

3ja herbergja Hamraborg - Kóp.

Laus strax

55 fm 3ja herbergja íbúð á
1. hæð í fjölbýli.

Íbúðin er mikið endurnýjuð
t.d. nýlegt parket og eld-
húsinnrétting.

Aðgangur að stæði í opinni
bílgeymslu.

Stutt er í alla þjónustu.

Stærri íb. og sérh Digranesvegur - Kóp.
Mjög rúmgóð og vel skipu-
lögð 6 herbergja 130,7 fm
aðal sérhæðin í stein-
steyptu og steniklæddu þrí-
býlishúsi ásamt 23,2 fm bíl-
skúr sem er innréttaður sem
studioíbúð og er í útleigu.
Leigutekjur geta verið um
40.000 kr.  Sérgeymsla með
glugga, mögulegt að nota
sem lítið herbergi. Suður-

lóð, algjör hitapottur í góðu veðri og mjög skjólgóð. Stutt í Smára-
lindina og bæði barnaskóla og menntaskóla. Verð 32,4 m.

Eldri borgarar Bólstaðarhlíð - Rvk.
Bólstaðarhlíð 41 fyrir 60 ára og
eldri. 2ja herb. íbúð á jarðhæð
með yfirbyggðum suðursvölum í
fallegu og góðu 7. hæða lyftufjöl-
býli þar sem er félags og þjón-
ustumiðstöð fyrir eldri borgara
með m.a. hárgreiðslu og fótaað-
gerðarstofu ásamt þjónustumið-
stöð Reykjavíkurborgar fyrir þetta
svæði með matsal og tóm-
stundaraðstöðu. Sérlega gott að-

gengi er að íbúðinni þar sem hún er á fyrstu hæð og engar tröpp-
ur. Húsvörður. Laus við samning. Verð 14,7 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
Vilborg G. Hanssen 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 ávallt nóg
úrval eigna á skrá

www.husid.is



Í PERLUMÓÐ
Perlan í Reykjavík hefur verið mörgum ljós-
myndurum að yrkisefni.

Perlan stendur efst í Öskjuhlíð og hvílir ofan á sex 
hitaveitugeymum sem rúma samtals 24 milljónir 
lítra af heitu vatni. Fyrsti hitaveitugeymirinn var 
reistur árið 1939. Var honum valinn staður í Öskju-
hlíð þar sem hún er í 61 metra hæð yfir sjávarmáli 
og gefur sú hæð nægan þrýsting til að knýja vatn 
upp á tíundu hæð stórhýsis.

Perlan er stálgrindahús en stálgrindin hefur 
öðru hlutverki að gegna en tengja saman hitaveitu-
geyma og mynda hvolfþak. Stálið, þetta kalda efni, 
er hitagjafi hússins. Grindin sem er hol að innan er 
í raun og veru risastór ofn. Á veturna, þegar kalt 
er, streymir heitt vatn um stálgrindina, en kalt 
vatn á heitustu sumardögum. Á þennan hátt er 
hitastiginu í Perlunni haldið stöðugu.

Byggingarefni Perlunnar eru einkum stál og 
gler en þessi hörðu efni ásamt miklu holrúmi bygg-
ingarinnar leggja grunninn að afar slæmum hljóm-
burði. Með sérstökum aðferðum, eins og klæðning-
um, einangrun, teppum og hátölurum hefur tekist 
að framkalla það góðan hljómburð að hljóðfæra-
leikur og söngur nýtur sín vel, bæði í Vetrargarð-
inum á 1. hæð og veitingasalnum á 5. hæð. Hljóð-
tæknileg hönnun Perlunnar fékk alþjóðlegu 
GOLDEN EAR verðlaunin árið 1993. 

Umhverfi Öskjuhlíðar er perla í miðri Reykja-
vík. Hlíðin er skógi vaxin en Yfir 176.000 tré hafa 
verið gróðursett þar. Þangað sækir fólk útiveru og 
friðsæld frá ys og þys höfuðborgarinnar enda nóg 
af skemmtilegum hjóla- og göngustígum sem 
liggja í gegnum skóginn og tengja friðsæl rjóður.
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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
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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.

Hraunbær í Reykjavík 

Falleg og björt 3ja herbergja íbúð, alls
81 fm á 2. hæð í fjölbýli. Rúmgóð svefn-
herbergi. Stórar svalir. Leiktæki í sam-
eiginlegum garði. Verð 18,9 millj.

NÝTT

Skógarás í Reykjavík

Falleg 3ja 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.

NÝTT

Laugarnesvegur í Rvík 

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

Kleppsvegur í Reykjavík

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

AUÐVELD KAUP

VANTAR

VANTAR
ALLAR STÆRÐIR

EIGNA Á SKRÁ

Snorrabraut í Reykjavík

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

GÓÐ LÁN

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.

Sóleyjarhlíð í Hafnarfirði 

Mjög falleg og björt 3ja herb. íbúð, alls
79 fm á 2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og
flísar á gólfum. Þvottahús í íbúð. Stutt í
alla almenna þjónustu. Verð 19,9 millj.

NÝTT

Ránargata í Reykjavík 

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

LÆKKAÐ VERÐLAUS STRAX

AUÐVELD KAUP

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

Fr
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Valhöll fasteignasala Síðumúla 27 sími 588-4477 - Ingólfur G.Gissurarson lögg fs.

Baugakór m. bílskýli Baugakór m. bílskýli 
Stutt í afhendingu

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. baðherb. Sérinng.
af svölum. Eignir á mjög góðu verði. Búið að taka lán
frá Íls 10 millj. á hluta íb. Uppl. á Valhöll eða á:

www.nmedia.is/baugakor

Nýjar glæsilegar Nýjar glæsilegar 
Séríbúðir í Garðabæ

Nýjar glæsil. séríb. í sjö 2ja hæða húsum á þessum einstakl.
góða stað í Garðabæ. Gert er ráð fyrir að eignirnar verði af-
hentar fullb. án gólfefna með vönd. innrétt. og flísal. glæsil
baðherb. 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 bíl-
skýli 22 af 30 íbúðum. Sérverönd fullfrág. fylgir íbúðum neðri
hæða og svalir frá 7,5-57 fm fylgja íbúðum efri hæðar.
Glæsilegt útsýni er úr mörgum íbúðanna. Lóð afh. fullfrág
með öllum gróðri en án leiktækja.

Byggingaraðili er Tré-mót ehf. 4271

Nýjar glæsiíbúðir í Fannahvarfi - ein
3ja og þrjár 4ra herb. íbúðir efir. Í
einkasölu nýjar glæsil. séríb. í 2ja h. húsi með
sérinng. í allar íbúðir. Stærðir íb. er frá 111,5 fm
3ja herb. íb. og uppí 136,7 fm 4ra herb. íb. Íb.
verða afh. fullb. án gólfefna með vönd. innrétt.
frá AXIS að hluta til að vali kaupenda. Hús, lóð
og bílast. fullb. V. 3ja 26,9-27,4 m. V. 4ra herb.
31,4 - 32,9 millj. Sjá www.nybyggingar.is 7035

Kleifakór - glæsilegt einbýli Á frábær-
um útsýnisstað 315 fm einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr. Húsið verður afhent fullbúið
að utan og fokhelt að innan. Frábært skipulag.
Verð 57 m. 7170

Hamrakór - 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. aðalbaðherb. Gólf-
hiti í húsinu. Mjög gott skipul. Lóð og bílastæði
afh. fullb. Suðv.garður og stórar svalir.Sjá nán
upplýs. á www.nybyggingar.is 6862

Goðakór - ný hús til afh. fljótl.
Glæsileg raðhús/einb. á frábærum útsýnisstað.
Samt. 228 fm að stærð með innb. bílsk. Húsin
afh. tilb. til innrétt. m grófj. lóð. Vönduð hús á
einstaklega góðum stað. V. milli hús 48,0 m og
endahús 49,0 millj. Uppl. á skrifstofu Valhallar
eða á www.nybyggingar.is 7105

Sérhæðir við Andarhvarf í Kópa-
vogi. Einungis tvær íb. eftir. Sérhæðir
á fínum útsýnisst. við Andarhvarf í Kópav. Um
er að ræða 134,3 fm sérh. ásamt bílsk. sem
eru 25,1 fm og 26,9 fm. Íb. afh. fullfrág. án
gólfefna. Fráb. skipulag með tveimur baðherb,
sérlóð með íb. neðri hæðar. V. 35,9 m. Tvær
neðri hæðir óseldar !! 3722

Norðlingaholt möguleiki á mjög góð-
um kjörum eða allt að 90-95 % lán-
veitingu! Nú eru einungis 4 íbúðir eftir í þessu
glæsil. nýja lyftuhúsi við Selvað ásamt stæði í
bílskýli. Íb. verða afh. fullb. án gólfefna og flísal.
á baðherb. Flott hús. V. frá 25,4 m. 4120

Rauðavað 4ra herb. til afh. strax -
Möguleg 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 eign-
inni. V. 26,9 millj. Verðið gerist varla betra en
þetta ! V. 26,9 m. 3747

Bræðraborgarst. ný íb. m. bílskýli.
ein íbúð eftir 12. seldar! Einkasala: í
nýju lyftuhúsi á frábærum stað í vesturbæ
Reykjavíkur eigum við eftir eina íbúð ásamt
stæði í bílageymslu. Íb. er 111,4 fm. Íbúðin af-
hend. fullb. án gólfefna m. vönduðum innrétt.
og flísal. baðherb. 4259

www.nybyggingar.is



Fasteignasala Lögmanna Suðurlandi
Austurvegi 3 - 800 Selfossi
sími 480 2900 - www.log.is
Löggiltir fasteignasalar: Ólafur Björnsson hrl.,
Sigurður Sigurjónsson hrl. og Christiane L. Bahner hdl.

TIL SÖLU ÁTTA EINBÝLISHÚS Á HELLU

Höfum fengið til sölumeðferðar 8 steinsteypt einbýlishús með bíl-
skúrum á Hellu sem byggð voru á árunum 2002-2004. Húsin selj-
ast í einu lagi til leiguíbúðafélaga en það eru félög sem hafa leyfi
frá Félagsmálaráðuneytinu til rekstur leiguíbúða.

Eigninar eru eftirtaldar: Sigalda 1, Sigalda 2, Sigalda 3, Sigalda 4,
Sigalda 5, Sigalda 6, Hraunalda 2 og Brúnalda 7.

Tvær stærðir eru af húsunum:
- Sigalda 1-6 og Hraunalda 2 eru 157,5 m² að stærð og saman-

standa þau af forstofu, eldhúsi og stofu sem er eitt rými, þrem-
ur svefnherbergjum, baðherbergi, þvottahúsi og geymslu.

- Brúnalda 7 er 178,5 m² að stærð og samanstendur af forstofu,
eldhúsi og stofu sem er eitt rými, fjórum svefnherbergjum, bað-
herbergi, þvottahúsi og geymslu.

Ýmsum frágangi er ólokið, bæði utanhúss sem innan, og verða eign-
irna í útleigu og miðast afhendingartími þeirra við 1. febrúar 2007.

Nánari upplýsingar má fá á skrifstofu Lögmanna Suðurlandi

Verð: 23,9
Stærð: 99,7

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 16,0
Bílskúr: nei

Básbryggja
Bryggjuhverfi

RE/MAX  BORG  kynnir;  Mjög  falleg  og  snyrtileg  3ja  herbergja  íbúð  með
sérinngangi og sérafnotafleti á góðum stað í bryggjuhverfinu. Flísar á forstofu
og stór 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
sýnir eignina, bara panta tíma.

Sigurpáll
Sölufulltrúi

897 7744
sigurpall@remax.is

Þórunn Þórðardóttir
lögg. fasteigna

fyrirtækja & skipasali

BORG
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Höfum fengið til sölumeð-
ferðar veitingarekstur á suð-
urlandinu. Um er að ræða
Halldórskaffi í Brydebúð,
Vík í Mýrdal. Salurinn tekur
um það bil 50 manns í sæti.
Þessi staður býður upp á mikla möguleika fyrir aðila sem vilja
hugsa sér áframhaldandi rekstur sem byggir á kaffiveitingum,
bar- og matsölu. Staðurinn hefur stóran hóp fastra viðskipta-
vina. Mjög góður leigusamningur.

Allar nánari upplýsingar gefur Andri Sigurðsson, 
sölustjóri DP FASTEIGNA í síma 561 7765 / 690 3111.

Við erum í 

Félagi fasteignasala

Dögg Pálsdóttir hrl., lögg. fast.sali  Þyrí Steingrímsdóttir hdl., lögg. fast.sali. 

Andri Sigurðsson sölustjóri Ólafur Finnbogason sölumaður

Halldórskaffi
– Vík í Mýrdal –

Glæsileg 3ja.
herb. íbúð á 1.
hæð í verð-
launahúsi
með lyftu og
sérinngangi af
svölum og

sérbílastæði í bílageymslu. Einnig fylgja eigninni 2 góð-
ar sérgeymslur. Frábært aðgengi fyrir fatlaða í húsinu.

Bílageymsla eignarinnar er í sérflokki og með góðri þrifaðstöðu fyrir bíla. Góður sameiginlegur garður sem
er mjög snyrtilegur og vel frágenginn. Gríðarlega fallegt útsýni úr íbúð yfir Esjuna. Gólfefni, hurðar og inn-
réttingar úr eik. Úr forstofu er gengið inn í alrými þar sem rúmgóð stofa tekur við og fallegt eldhúsi - góður
herbergjagangur og baðherbergi til vinstri við hol. Útgengt er á rúmgóðar suður svalir úr stofu. Eldhúsið er
rúmgott með gaseldavél, háfi og blásursofni. Gott baðh. nuddbaðkari og sturtu, flísalagt í hólf
og gólf með fallegum ljósum steinflísum. Innrétting á baði úr eik. Þv.hús er með ljósum stein-
flísum á gólfi og tengi fyrir þvottavél og þurrkara (útblástur fyrir barka) góðum hillum og vinnu-
aðstöðu. Hjóla og vagnageymsla. Eignin getur losnað fljótlega! Eign í sérflokki. Byggt af Kefla-
víkurverktökum. Hægt að sjá teikningar af íbúð á trollateig-
ur.is Íbúð: 02-0101. Ásett verð: 25,9 mkr.- Tilboð óskast.
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Nánari upplýsingar veitir
Áslaug Baldursdóttir í 822-9519 

TRÖLLATEIGUR 20 - ÍBÚÐ 02-0101

Stærð í fermetrum: 118,8
Fjöldi herbergja: 3
Tegund eignar: Fjölbýli
m/sérinngangi
Verð 25,9 millj.
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Guðmundur St. Ragnarsson - Löggildur fasteignasali

Guðmundur St. 
Lögg.fast og hdl.
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FLJÓTASEL, REYKJAVÍK
Mikið endurnýjað raðhús á þremur hæð-
um ásamt bílskúr. 5 svefnherbergi.
Verð kr. 44,9 millj.

BIRKIHLÍÐ, REYKJAVÍK
Fræbærlega staðsett 184. fm hæð og ris
ásamt bílskúr. 4-5 svefnherbergi. Eign
sem fengið hefur gott viðhald. Meirihátt-
ar útsýni
Tilboð óskast.

HRAUNBÆR, REYKJAVÍK
Sérlega rúmgóð 4ra herbergja 138 fm
endaíbúð. Allt nýtt á baði, parket og flís-
ar á gólfum. Snyrtileg eign með góðu
útsýni.
Verð kr. 24,9 millj.

BEYKIHLÍÐ, REYKJAVÍK
306 fm endaraðhús með mikla mögu-
leika. Sér íbúð á er á 1. hæð. Spennandi
tækifæri á þessum vinsæla stað.
Verð 59,9 millj

RAUÐAGERÐI, REYKJAVÍK
Vel staðsett 161,4 fm einbýlishús á 771
fm lóð. Þetta er eign sem bíður uppá
mikla möguleika á þessum vinsæla stað.
Verð 42,4 millj.

ÞVERHOLT, REYKJAVÍK
Einstaklega vel staðsett og snyrtileg
75,5 fm. 2ja-3ja herbergja íbúð á 2. hæð.
Verð kr. 19,3 millj.

SOGAVEGUR, REYKJAVÍK.
Parhús á tveimur hæðum byggt 2006.
Sérlega vönduð og vel skipulögð fullbúin
eign fyrir kröfuharða.
Verð 41,4 millj.

BLÖNDUHLÍÐ, REYKJAVÍK
Mjög góð sérhæð ásamt bílskúr.
3 svefnherbergi og 2 stofur.
Verð kr. 35 millj.

ÞRASTARHÖFÐI, MOS.
Glæsileg ný einbýlishús á einni hæð með
innb. bílskúr. Húsin eru á bilinu 235-250
fm. og skilast tæplega tilbúin til innrétt-
inga. Til afhendingar strax.
Bókið skoðun hjá Atla s. 899-1178

STARENGI, REYKAJVÍK
Falleg 4ra herbergja endaíbúð á efri hæð
með sér inngangi af svölum.
Verð kr. 23,7 miilj.

GERÐHAMRAR, REYKJAVÍK
Frábær staðsetning. 182 fm. parhús á
2 hæðum, innst í lokuðum botnlanga.
Verð kr. 44,9 millj.

MARARGATA, VOGAR
Nýstandsett, vel skipulagt einbýli ásamt
tvöfðldum bílskúr. Laust strax.
Tilboð óskast.

Nánari upplýsingar og bókið skoðunhjá sölufulltrúum okkar.
Atli s. 899 1178 og Erlendur s. 897 0199

Síðumúla 27 108 Reykjavík sími 534 4040, fax 534 4044
Erlendur Davíðsson, lögg. fasteignasali og verðbréfamiðlariFASTEIGNAMIÐLUN

Erlendur Atli

ENDAÍBÚÐ

ENDAÍBÚÐ

NÝ EINBÝLISHÚS

NÝTT

NÝTT

PARHÚS LAUS STRAXHJARTA BÆJARINS

SÉRHÆÐFRÁBÆR STAÐSETNING

NÝTT NÝTT















Risa gróðurhús með kofum

Almenn útlán Íbúðalána-
sjóðs jukust um þrjú prósent 
í nóvember frá því sem var í 
október.

Heildarútlán Íbúðarlánasjóðs í nóv-
ember voru samtals um 4,7 millj-
arðar króna. 600 milljónir af útlán-
unum voru til leiguíbúðalána og 
almenn útlán voru því um 4,1 millj-
arður króna. Þetta er um þriggja 
prósenta aukning frá því sem var í 
október en alls hefur sjóðurinn 
lánað rúmlega 44,6 milljarða króna 
það sem af er árinu 2006.

Aukin útlán


