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Grjótaþorp er svæðið sem afmarkast 
af Aðalstræti, Túngötu, Garðastræti og 
Vesturgötu.

Grjótaþorpið vestan við Aðalstræti er eitt 
mest heillandi hverfi í Reykjavík. Þar 
myndaðist fyrsta íbúðabyggðin þegar inn-
réttingarnar voru stofnaðar árið 1752 til að 
efla atvinnuvegi landsmanna en aðalvatns-
ból bæjarins var við götuna. 

Í Grjótaþorpinu eru timburhús frá öllum 
tímabilum og mörg þeirra hafa verið endur-
gerð í upphaflegri mynd. Þegar rölt er um 

þröngar en fallegar göturnar sést hvert 
húsið á fætur öðru sem fengið hefur verð-
laun fyrir fallega endurbyggingu.

Að Aðalstræti 2 sem sést á myndinni var 
krambúð Konungsverslunarinnar frá 1780. 
Þetta er því elsta verslunarlóðin í Reykja-
vík. Núverandi hús var byggt árið 1855 þar 
sem nú eru til húsa veitingastaður og upp-
lýsingamiðstöð fyrir ferðamenn.

Við fornleifauppgröf við suðurenda Aðal-
strætis hafa komið í ljós leifar frá fyrstu 
öldum Íslandsbyggðar. 

Fleiri fallegar myndir úr Grjótaþorpinu 
má sjá á síðu 2-3.

Byggð í landi Grjóta
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Nánari upplýsingar hjá lánafulltrúum Frjálsa 
og á www.frjalsi.is, þar  sem einnig er hægt 
að reikna greiðslubyrði.

Lánstími alltað40 ár



Grjótaþorpið er það hverfi sem einna fyrst 
byggðist í Reykjavík.

Grjótaþorpið er kennt við eina af hinum fornu hjáleig-
um Reykjavíkur, sem hét Grjóti. Bæjarhúsin eru talin 
hafa staðið þar sem Grjótagata 14 og 14b eru. Upp úr 
miðri 18. öld, eftir að Innréttingar fóru að starfa, 
byggðust upp nokkur tómthúsbýli í landi Grjóta og er 
það upphaf Grjótaþorpsins. Í landi býlisins var mikið 
grjót og var það notað við byggingu Dómkirkjunnar 
síðast á 18. öld og ónýttist þannig túnið.

Mörg þekkt og gömul hús standa í og við Grjóta-
þorpið sem afmarkast meðal annars af Aðalstræti og 
Vesturgötu. 

Elsta timburhús Reykjavíkur stendur við Aðal-
stræti 10 og er verið að gera það upp. Bryggjuhúsið 
gamla við Vesturgötu 2 markaði enda Aðalstrætisins 
og við það stóð borgarhliðið þar sem meðal annars var 
tekið á móti Kristjáni IX í heimsókn hans árið 1907 og 
var Aðalstrætið borðum skreytt af því tilefni. 
Bryggjuhúsið er nú orðið að Kaffi Reykjavík. Aðal-
stræti 2 var krambúð konungsverslunarinnar frá 
1870. Eitt þekktasta húsið er þó án efa Unuhús sem 
stendur við Garðastræti 15. Það er nefnt eftir Unu 
Gísladóttur sem uppi var á árunum 1855 til 1924. Hún 
hafði kostgangara og leigði út herbergi í húsi sínu. 
Fæðið var ódýrara hjá henni en annars staðar og hús-
næðið líka, því dróst fólk að húsinu sem lítil auraráð 
hafði og átti hvergi höfði sínu að halla. Erlendur, 
sonur Unu, hélt uppi merkinu eftir hennar dag og 
Unuhús varð meðal annars þekkt aðsetur ungra skálda 
og listamanna. Má þar nefna Stefán frá Hvítadal, Þór-
berg Þórðarson og Halldór Kiljan Laxness. Bæði Þór-
bergur og Halldór hafa gert Erlend í Unuhúsi ódauð-

legan með skrifum sínum. Talið er að Erlendur hafi 
verið fyrirmynd organistans í Atómstöð Laxness. 

Elsta hverfi Reykjavíkur

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

GLUGGI TIL FRAMTÍÐAR …

• ENGIN MÁLNINGAVINNA

• HVORKI FÚI NÉ RYÐ

• FRÁBÆR HITA OG HLJÓÐEINANGRUN

• FALLEGT ÚTLIT

• MARGIR OPNUNARMÖGULEIKAR

• ÖRUGG VIND- OG VATNSÞÉTTING

ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir



Flugeldarnir prýða himininn en 
ekki jörðina.

Ruslið sem fylgir flugeldunum 
liggur nú eins og hráviði víða um 
borg og bý. Þótt þjóðin sé samtaka 
í að skjóta þeim upp í loftið þá er 
hún ekki alveg eins iðin við að 
sópa ruslinu saman og hirða það  
þegar fjörið er búið. Nú gerum við 
bragarbót á því. Tökum okkur 
hrífu eða sóp í hönd og  leggjum til 
atlögu við flugeldaleifarnar í 
okkar næsta nágrenni. Hreinsum 
okkar eigin garða, stéttar og plön 
af prikum, pappa, plasti og öðrum 
óþrifum sem af þessum gleðskap 
hlaust. Það skilar sér í fegurra 
umhverfi og ánægjulegra sam-
félagi.

Flugeldunum 
sópað saman

ÚTSALA

10 -60%
AFSLÁTTUR

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Nokkur atriði þarf að hafa 
hugföst við val á ofni til að 
forðast algeng mistök að sögn 
Guðmundar Svavarssonar hjá 
Ofnasmiðjunni.

„Það verður til að mynda að gæta 
þess að velja ekki of lítinn ofn miðað 
við rými,“ segir Guðmundur. „Sé 
ofninn of lítill þarf nefnilega að 
stilla hann tiltölulega hátt svo æski-
legur hiti náist, en þá getur hita-
kostnaðurinn rokið upp úr öllu 
valdi. Meginreglan er að velja ofn 
sem er tuttugu til þrjátíu prósent-
um stærri en rýmisþörf er, því þá 
gjörnýtir maður vatnið. Þannig nýt-
ist það mun betur og ofninn gefur 
frá sér meiri varma en ella.“

Góð efnisþykkt skiptir einnig 
máli að sögn Guðmundar, sem bend-
ir í því samhengi á að ofnar Ofna-
smiðjunnar séu 1,5 millimetrar á 
þykkt. „Þá er gott að konrektorinn, 
nánar tiltekið harmonikkan sem er 
á milli, sé soðinn á vatnsgang. Sumir 
ofnar eru þannig gerðir að konrekt-
orinn er soðinn á lággáru, svo vatn 
skortir þar á bak við og leiðunin þar 
af leiðandi mun minni.“

Þá skiptir staðsetning ofnsins 
ekki síður máli en stærð og þykkt 
að sögn Guðmundar. „Best er að 
koma ofninum fyrir undir glugga, 
um það bil fimmtán sentimetrum 

frá efri brún á gluggasyllu, eða eins 
hátt og auðið er, samtímis því að fá 
góða loftun ofan og neðan við ofn-
inn. Segjum að það séu 75-80 senti-
metrar frá gólfi og upp í glugga-
kistu. Þá er alveg tilvalið að láta 
ofninn ná upp í 60 sentimetra. Síðan 
er æskilegt að lengd ofnsins sé sem 
næst gluggalengd.“

Guðmundur segir að ennfremur 
megi velja á milli einfaldra, tvö-
faldra og þrefaldra ofna en það ráð-
ist af því hvort 90 til 100 vött náist á 
hvern fermetra, ef miðað er við 
nýbyggingar. „Til að mynda er 
algengt að hafa einfaldan ofn, sinn 
undir hvorum glugga, í stórri stofu, 
í stað þess að hafa einungis einn tvö-
faldan ofn. Ástæðan er sú að hitinn 
dreifist betur með tveimur einföld-
um ofnum en einum tvöföldum.“

Að mati Guðmundar kæmu þre-
faldir ofnar hins vegar að betri 
notum í blokk, þar sem gluggar geta 
verið stórir og „síðir“. „Hæðin frá 
gluggasyllu og niður í gólf er þar af 
leiðandi líkast til lítil, kannski ekki 
nema fjörutíu sentimetrar. Í slíkum 
tilvikum kæmi maður líklegast fyrir 
þrjátíu sentimetra háum ofni og þá 
borgaði sig að hafa hann þrefaldan 
svo hann gæfi einhver vött.“

Þá mælir Guðmundur gegn því 
að menn máli ofna, sama hvaða 
ástæður kunni að liggja þar að baki. 
„Málningin einangrar einfaldlega 
vatnið inni í ofninum sem  verður til 
þess að maður þarf að hækka 
stillinguna til að ná góðu hitastigi. 
Hitanotkunin verður því bara meiri 
og reikningurinn eftir því.“

Funheitt á heimilinu

Slökkvilið höfuðborgarsvæðis-
ins hefur gefið út bæklinga um 
brunavarnir á sjö tungumálum 
auk íslensku. 

Í bæklingunum er fjallað um 
grundvallaratriði eldvarna eins og 
reykskynjara, flótta úr brennandi 
íbúð og slökkvitæki. Einnig er 
sagt frá neyðarnúmerinu 112 og 
Hjálparsíma Rauða krossins sem 
bæklingurinn er gefinn út í sam-
vinnu við.

Bæklingarnir eru hugsaðir 
fyrir innflytjendur og útlendinga 
sem starfa hér á landi. Jón Viðar 
Matthíasson slökkviliðsstjóri 
segir útgáfuna mjög tímabæra þar 
sem útlendingar hafi oft takmark-
aða þekkingu á eldvörnum og búi 
við aðstæður þar sem þeim sé 
ábótavant.

Bæklingunum verður dreift á 
staði sem líklegt þykir að útlend-
ingar heimsæki auk þess sem þá 
er hægt að nálgast á netinu. Þeim 
tilmælum er beint til fólks að 
benda útlendingum á bæklingana 
geti þeir ekki kynnt sér eldvarnir 
á íslensku.

Brunavarnir á 
sjö tungumálum

Hinar vinsælu 
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista

ÚTSALA!
ÚTSALA!



www.domus.is

Linda B. Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri
Löggiltur fasteignasali

Bjarni Björgvinsson
Löggiltur fasteignasali

Kristján Gestsson
Löggiltur fasteignasali

Jón Eiríksson
Héraðsdómslögmaður
Löggiltur fasteignasali

Akureyri Hafnarstræti 91 l Egilsstaðir Lyngási 5-7 l Reykjavík Laugavegi 97 l sími 440 6000

Falleg 4ra herbergja 131,2 fm. raðhús á tveimur hæðum í fjölskylduvænu
hverfi í Grafarvogi. Stofan er björt og falleg með eikarparket á gólfi með
útgengi út í garð. Búið að innrétta risloft sem herbergi. Eign sem hentar
barnmargri fjölskyldu. Stutt í alla almenna þjónustu.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

FÍFURIMI - 112 REYKJAVÍK

Verð 31,0 M.

Bókaðu skoðun

Björt og falleg 3ja herbergja 75,2 fm. íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýli. Eldhúsið
er með hvít/beiki innréttingu. Svefnherbergin með góðu skápaplássi.
Baðherbergið er flísalagt með baðkari. Eign sem staðsett er á góðum stað
í Kópavogi, stutt í alla þjónustu og verslanir.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

GULLSMÁRI - 200 KÓPAVOGUR

Verð 19,9 M.

Bókaðu skoðun

Björt og falleg 2ja herb. 61,1 fm. íbúð ásamt 7 fm. geymslu í sameign, alls
68,1 fm. Góð staðs. í nálægð við Garðatorg og því stutt í alla almenna
þjónustu. Gegnheilt parket á öllum gólfum nema eldhúsi og baðh. en þar
eru flísar á gólfi. Baðherbergi nýlega uppgert. Sameign öll mjög snyrtileg.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

HRÍSMÓAR - 210 GARÐABÆR

Verð 16,5 M.

Bókaðu skoðun

Nýtt og glæsilegt 198,1 fm. 4-5 herb einbýlishús í Valsheiði í Hveragerði
þar af 32,3 fm. rúmgóður bílskúr. Glæsileg eign í vel skipulögðu hverfi.
Stutt í alla verslun og þjónustu.

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI

Verð 34,9 M.

Bókaðu skoðun

Mjög góð 96.6 fm. 4ra herbergja íbúð á 2.hæð.á barnvænum stað í
Hjallahverfi í Kópavogi. Suður svalir. Rúmgóð og björt íbúð. Hús nýlega
tekið í gegn að utan, snyrtileg sameign. Stutt í alla almenna þjónustu

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

TRÖNUHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

Verð 22,9 M.

Bókaðu skoðun

Rúmgóð og björt 5 herbergja 118,5 fm. íbúð á 3ju hæð þar af er 8,8 fm.
herbergi í kjallara í góðu fjölbýli við Hraunbæ. Glæsilegt útsýni. Tvennar
svalir. Verðlaunagarður. Stutt í alla þjónustu.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

HRAUNBÆR -110 REYKJAVÍK

Verð 22,9 M.

Bókaðu skoðun

Glæsilegt fullbúið 217.5 fm parhús með innbyggðum bílskúr ásamt um 25
fm geymslurými á jarðhæð á góðum stað í Salahverfinu í Kópavogi.
Fallegar innréttingar, parket og flísar á gólfum. Virkilega vönduð eign á
frábærum stað.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

LÓMASALIR - 201 KÓPAVOGUR

Verð 56,0 M.

Bókaðu skoðun

Einstaklega glæsileg 4ra herb. íbúð á efstu hæð á ásamt 26,1 fm bílskúr.
Samt. birt stærð 147 fm. Sérsmíðaðar kirsuberja innréttingar og skápar.
Um 20 fm horn suð- vestur svalir frá stofunni, með bangari harðvið á
svalagólfi. Bílskúr m/hita og rafmagni, vaskur, sjálfvirkur hurðaopnari.
Glæsilegt útsýni.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

MELALIND - 201 KÓPAVOGUR

Verð 34,9 M.

Bókaðu skoðun

Björt 155,8 fm 4 herbergja hæð ásamt 33,2 fm bílskúr alls 189,0 fm á
þessum góðum stað í Reykjavík. Stór stofa með útgengt út á yfirbyggðar
svalir. Eldhúsinnrétting er hvít/beiki og gott vinnupláss. Möguleiki er á að
útbúa fleiri svefnherbergi á hæðinni. Laus í næsta mánuði.

Halldór Jensson
Viðskiptastjóri

halldor@domus.is
sími 840 2100/440 6014

ÁLFHEIMAR - 105 REYKJAVÍK

Verð 37,9 M.

Laus fljótlega

Glæsilegt 200,6 fm 4ra til 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum þar af
25,7 fm. bílskúr m/geymslulofti í Salahverfi Kópavogi. Björt og falleg stofa
með miklu útsýni. Náttúrusteinn á forstofu, stofu, borðstofu og eldhúsi.
Rúmgóð svefnherbergi.

Elsa Björg
Þórólfsdóttir

Viðskiptastjóri
elsa@domus.is

s. 664 6013/440 6013

HLYNSALIR 16 - 201 KÓPAVOGUR

Verð 48,9 M.

Bergur Heiðar
Birgisson

Sölufulltrúi
bergur@domus.is

s. 664 6023

Fr
um
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Tækifæri fyrir fjárfesta!
Gott verslunar- eða þjónustupláss, 846,5 m2, 
á góðum stað í Austurbæ Reykjavíkur. 
Leiga möguleg.

Upplýsingar á skrifstofu Viðskiptahússins.

Atvinnuhúsnæði

Fr
um

Jóhann Ólafsson, löggiltur fasteignasali – Jón Sigfús Sigurjónsson, hdl. & löggiltur fasteignasali

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

Atvinnuhúsnæði óskast!
Atvinnuhúsnæði í Skeifunni um 1000 m2.

Stórt lagerhúsnæði 5 - 15.000 m2
í Kópavogi eða Reykjavík.

Félag
fasteignasala

Kirkjuvegur 17, Selfossi.
133,1 m² einbýlishús á tveimur hæðum ásamt 86,8 m² bílskúr og 26,5 m²
gróðurhúsi. Húsið úr holsteini, byggt 1953. Hæð 82,1 m², ris er 51,0 m²,
klætt standandi timburklæðningu, bárujárn á þaki. Staðsetning góð. Stutt
í skóla, íþróttasvæði sem og alla þjónustu. Verð 38,5 m.

Gagnheiði 70 0101, Selfossi.
102 fm bil í nýlegu iðnaðarhúsnæði. Húsið klætt liggjandi bárustáli, plan
malbikað. Gólfflötur 73,0 fm, milliloft 29,0 fm. Tvennar göngudyr og einar
stórar keyrsludyr. Verkstæðisrýmið er lagt filltteppi, fullmálað og snyrtilegt.
Einnig er baðherbergi með sturtuklefa inn af því ásamt tæknirými. Góður
stigi upp á loft. Þar er snyrtileg skrifstofa/kaffistofa með eldhúsinnréttingu.
Gólf á milliloftinu plastparketlagt. Hiti í gólfi í verkstæðisrými. Verð 15,0 m.

Tryggvagata 5, Selfossi.
77,6 fm jarðhæð í steinsteyptu húsi, byggðu 1950 á góðum stað á Sel-
fossi. Gólfefni parket og dúkur. Eldhúsi m/hvítri innréttingu. Hol m/fata-
skáp og baðherb. nýtekið í gegn. 2 geymslur og þvottahús á gangi við
inngang íbúðar. Þvottahús er sameiginlegt með öðrum íbúðum húss-
ins. Garðurinn stór og gróinn. Stut í alla þjónustu. Verð 14,2 m

Álftarimi 10, Selfossi.
126,5 fm timburhús ásamt 52,2 fm bílskúr, innst í botnlanga. Húsið
byggt 1982, bílskúr 1992. Gólfefni; parket, plastparket og flísar. Hurð úr
holi út á sólpall. Stofa björt og rúmgóð. Eldhús m/nýlegri innréttingu, 3
svefnherbergi. Baðherb. m/ nýlegri innr., baðkari og sturtu. Bílskúr frí-
standandi en samb. öðrum bílskúr. Mulningur í plani. Verð 28,5 m.

Tjaldhólar 38, Selfossi.
Nýtt 159,9 m² parhús ásamt 27,6 m² bílskúr. Eignin telur skv. teikningu
m.a. stofu, eldhús, fjögur svefnherbergi, tvö baðherbergi, geymslu og
þvottahús. Göngufæri er í skóla frá þessum stað. Eignin afhendist tilbú-
in til innréttinga. Grófjöfnuð lóð og mulningur í plani. Verð 28,0 m.

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

Fr
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Folaldahólar 7, Selfossi.
107,7 fm timbur parhús ásamt 45 fm sambyggðum bílskúr, klætt steni
plötum í Suðurbyggð á Selfossi. Forstofa, hol, eldhús, stofa/borðstofa,
baðherb., 3 svefnherb. og þvottah. Í bílsk. er fjórða svefnherb. og baðher-
bergi. Innréttingar hússins vandaðar, hvítlakkaðar með glerhurðum í eld-
húsi og á baðherb. er stórt hornbaðkar með nuddi og sturta. Gólfefni eru
parket og flísar. Eignin vel staðsett, við nýja grunnskólann. Verð 25,9 m.

Þelamörk 5, Hveragerði.
117,7 fm einbýlishús, byggt 1973. Forstofa m/skáp og geymslu innaf,
holi, stofu m/panilklæddu lofti, eldhúsi m/mahony innr., baði m/innr., 3
svefnherb. eitt með skáp og þvottah. m/skáp. Búið að stúka fjórða
svefnherb. af við stofu. Gólfefni flísar og plastparket. Garður gróinn,
sólpallur, hellögð stétt. Lítil geymsla á lóð. Bílskúrsréttur. Verð 24 m.

Lóurimi 21, Selfossi.
Gott 135,8 m² steinsteypt raðhús ásamt 30,9 m² sambyggðum bílskúr.
Eignin telur m.a. stofu m/uppteknu panilklæddu lofti, eldhús m/beyki
innréttingu. Af millipalli liggur stigi upp á loft sem er hægt að nýta sem
sjónvarpsherb. eða svefnherb. Þvottah. m/innréttingu, stórri sturtu, þrjú
svefnherb., baðherb. m/baðkari og innréttingu. Verð 26,8 m.

Baugstjörn 6, Selfossi.
Snyrtilegt, gott 71,9 fm parhús ásamt 28,1 fm bílskúr. Forstofa m/skáp og
hengi, eldhúsi m/hvítri innréttingu og keramik helluborði, stofa m/panil-
klæddu lofti og dyrum út á verönd, 2 herb., annað með fataskáp. Baðherb.
m/hvítri innréttingu og sturtuklefa. Gólfefni dúkur, parket og flísar. Verönd
m/heitum potti bakv. húsið, garður gróinn. Stétt og innkeyrsla við húsið
hellulögð. Bílskúr m/máluðu gólfi, eftir að klæða í loft. Verð 20,6 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



ELDRI BORGARAR

HVASSALEITI - 103 REYKJAVÍK
Fyrir eldri borgara 63ja ára og eldri. Falleg 70
fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk. Íbúðin skiptist í
forstofugang, eldh., stofu, svefnh. og baðh.
Góðar sv-svalir. Frábært útsýni. Góð þjón-
usta fyrir íbúa er í húsinu. V. 27,5 m. 5332

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

SÉRBÝLI

VESTURGATA 2ja íbúða 156,9 fm hús.
Þarfnast standsetn. Húsið er óinnréttað
kjallari og 2 hæðir. V. 29,9 m. 5370

FURULUNDUR - GARÐABÆR Vel
staðsett og töluvert endurnýjað einbýlishús
ásamt stórum bílskúr. Forst., hol, gestasn.,
eldhús, stofa, borðstofa, baðherb., þvotta-
hús og 3-4 herb. V. 57,9 m. 5311

REYKJABYGGÐ Mikið endurnýjað
einnar hæðar einbýlishús með innbyggðum
bílskúr í Mosfellsbæ. Húsið er vel staðsett á
jaðarlóð. V. 44,7 m. 5292

SMÁRARIMI NÝTT EINBÝLISHÚS Í RÓT-
GRÓNU OG VINSÆLU HVERFI. Staðsteypt,
226 fm, á einni hæð með innbyggðum ca 40
fm bílskúr. Staðsetning er góð á jaðarlóð að
opnu svæði syðst í götunni. 5068

HVERAGERÐI - KLETTAGLJÚFUR
Sameinaðu á þínum sælureit: Heimili-
Vinnustofu-Sumarbústaðinn 300-500 fm
einnar og tveggja hæða einbýlishús á 6.000
fm eignarlóðum. Húsin er reist í þyrpingu
húsa í landi Gljúfurárholts, í 5 mínútna akst-
ur austur af Hveragerði. Sjá www.austur-
bru.is 5245

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.Vandaðar inn-
réttingar.Góður bílskúr. Skipti á minni eign
möguleg. V. 52 m. 5089

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

ÁRSALIR Rúmg. glæsileg 122 fm íbúð á
8. hæð í lyftublokk. 2 LYFTUR. Yfirb. suður-
svalir. Stórkostlegt útsýni. V. 33,9 m. 4146

UNUFELL 100 fm 4ra herb. íbúð á efstu
hæð. Sér þvottahús í íbúð. V. 17,2 m. 5214

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

HJARÐARHAGI Mikið endurnýjuð 4ra
herb. 118 fm endaíbúð í nýlega viðgerðu
fjölbýlishúsi ásamt bílskúr. 5154

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

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

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

3JA HERB.

NÖKKVAVOGUR Björt og rúmgóð 3ja
herb. risíbúð í mikið endurnýjuðu þríbýlis-
steinhúsi í Vogunum. Eignin hefur verið tölu-
vert endurnýjuð m.a. gler, rafmagn, klóak,
dren ofl. V. 17,9 m. 5338

BÁSBRYGGJA - SÉRINNGANGUR
Rúmgóð 112 fm 3ja herb. íbúð með sér inn-
g. á jarðhæð í nýlegu húsi ásamt stæði í bíl-
g. Sérafnotaréttur á lóð. V. 25,9 m. 5326

ÁSTÚN - KÓP. Góð 3ja herb. íbúð á
með sérinng. af svölum á efstu hæð í góðu
fjölbýli. Glæsilegt útsýni. V. 18,9 m. 5324

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

KÁRSNESBRAUT 3ja herb. íbúð á 2.
hæð í þríbýli.Húsið er byggt 1984. Glæsilegt
útsýni á Fossvoginn. Íbúðin er laus strax. V.
18,7 m. 5293

HÖRGSHLÍÐ - GÓÐ 3JA HERB.
Rúmgóð 96 fm 3ja herb. íbúð í göngufæri
við Perluna, Öskjuhlíð, Kringluna og jafnvel
Miðbæ. Suðurverönd. V. 26,4 m. 5158

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

HRINGBRAUT Falleg 71 fm 3ja herb.
íbúð á 5. hæð í LYFTUBLOKK ásamt rúmg.
millilofti ásamt stæði í bílag. V. 19,7 m. 5112

REYRENGI - JARÐHÆÐ Gullfalleg og
björt 3ja herb. endaíbúð á jarðhæð í vel
staðsettu 3ja hæða fjölbýli. Húsið stendur
innst í götu og næst leikskóla, barnvænt
umhverfi. V. 19,8 m. 4942

2JA HERB.

GRUNDARSTIGUR Góð 2ja herb. 66
fm íbúð á 1. hæð í Þingholtunum. V. 16,9
m. 5352

HAFNARFJÖRÐUR M. BÍLSKÚR
2ja herb. íbúð 67 á efstu hæð við Álfaskeið í
Hfn með 24 fm bílsk. Forst., eldhús með
borðkr., rúmgóð stofa með útgengi á suður-
sv., svefnh. með skápum. V. 17,9 m. 5360

FURUGRUND Góð 2ja herb. íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli. Hol, eldh., stofa, svefnh.
og baðh. Nýl. parket á gólfum. Vestursv.
Sameign í góðu standi. V. 15,9 m. 5361

VANTAR - 107 - VANTAR Lundur
leitar að 3ja herb. íbúð á 1.hæð á svæði
107. Til greina koma skipti á 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð við Víðimel.   5340

ÆSUFELL - 7. HÆÐ Falleg og endur-
nýjuð 60 fm 2ja herb. íbúð á 7. hæð í lyftu-
húsi. V. 13,3 m. 5312

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

HAFNARFJ. MIÐVANGUR Atvinnu-
húsnæði á jarðh. 32 fm hentugt t.d. f. hár-
greiðslust. Sérinng., ágæt lofthæð. Laust
strax. Skipti koma til greina á sumarbústað í
Árnes- eða Rangárvallas. V. 6,5 m. 5304

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

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

LANDIÐ

VALSHEIÐI - HVERAGERÐI Fallegt
og vel hannað 192 fm einbýlishús með inn-
byggðum bílskúr og góðri lofthæð. Fokhelt
en fullfrágengið að utan. V. 29,8 m. 5267

BREIÐAMÖRK - HVERAGERÐI
Einbýlishús á einni hæð 140 fm ásamt bíl-
skúr/geymslu 28 fm. Skipti á eign á Reykja-
víkursvæðinu möguleg. V. 22,5 m. 5086

SUMARHÚS

SUMARHÚSALÓÐ VIÐ SVÍNHAGA
YTRI RANGÁ Sumarhúsalóð ásamt 15
gestahúsi í landi Svínhaga. Lóðin er 8,900
fm eignarlóð. Samþykktar hafa verið teikn-
ingar af 147 fm heilsárshúsi og grunnur og
púði er kominn. V. 7,9 m. 4985

101 VESTURBÆR - RAÐHÚS Endur-
nýjað raðhús á 3 hæðum í „Gamla“ Vesturbæ
Reykjavíkur. Búið er að endurnýja allar lagnir,
vatn, rafmagn, skólp,ný rafmagnstafla og
dósir, (síma og tölvulagnir í hvert herb.) ein-
angra og klæða húsið að innan. 5363

HÆÐIR

HRÍSATEIGUR - BÍLSK. Falleg nokkuð
endurn. 116,7 fm 4ra herb. miðhæð, þar af
32,9 fm bílskúr, í þríbýli. V. 24,9 m. 4583

4RA-6 HERB.

HRAUNBÆR - JARÐHÆÐ Mikið end-
urn. 4ra herb. íbúð á 1. hæð. Engar tröppur.
Hol, eldh. með borðkr., stofa, 3 svefnh. og
nýtt, flísalagt baðherb. Nýl. innréttingar. Eik-
arparket og flísar á gólfum. Afgirtur sérafnota-
réttur. Stutt í alla þjónustu. V. 23,4 m. 5105

HAFNARFJÖRÐUR - ESKIVELLIR
NÝJAR 3JA OG 4RA herb. ÍBÚÐIR MEÐ
SÉR INNGANGI AF SVÖLUM Í LYFTUHÚSI.
YFIRBYGGÐAR SVALIR. BYGGINGARAÐ-
ILI: ER - HÚS EHF 5329

KAPLASKJÓLSVEGUR - M.AUKA-
HERB. Björt og rúmgóð 4ra herb. íbúð á
efstu hæð í fjögurra hæða blokk. Aukaherb.
með aðgangi að snyrtingu. V. 23,9 m. 5344

KRÍUHÓLAR - GLÆSILEGT ÚT-
SÝNI Snyrtil. 102 fm íbúð á 8. hæð í klæddu
lyftuhúsi. Yfirb. svalir. V. 21,5 m. 5301

FÍFUSEL - M.BÍLGEYMSLU Falleg
4ra herb. 107 fm íbúð á 1.hæð ásamt stæði
í bílageymsluhúsi. V. 21,8 m. 5260

VÖLVUFELL Rúmg. 4ra herb. íbúð á jarð-
h. í fjölbýli.Yfirb. verönd. V. 18,9 m. 5222

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 einbýli með
tvöf. bílsk. og aukaíbúð með sér inng.
Húsið skiptist í 140,2 fm aðalhæð með
55,9 fm bílskúr og 75,2 fm 2ja herb. íbúð
með sér inngangi. Óskað er eftir maka-
skiptum á minni eign í sama hverfi. 4769
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Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

sölumaður
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FLJÓTASEL,
REYKJAVÍK
Mikið endurnýjað raðhús á þremur hæð-
um ásamt bílskúr. 5 svefnherbergi.
Verð kr. 44,9 millj.

LAUS STRAX
BIRKIHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Frábærlega staðsett 184 fm hæð og ris
ásamt bílskúr. 4-6 herb. Eign sem fengið
hefur gott viðhald. Meiriháttar útsýni. 
Verð kr 48,8 millj.

FLÉTTURIMI,
REYKJAVÍK
Snyrtileg 4ra herbergja 106,4 fm íbúð á
efstu hæð með góðu útsýni. Góð loft-
hæð og stæði í bílageymslu.
Verð kr 23,4 millj.

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

BÓLSTAÐARHLÍÐ,
REYKJAVÍK
Góð talsvert endurnýjuð 101,2 fm íbúð á
jarðhæð. 3ja herbergja á þessum eftir-
sótta stað.
Verð kr 25,5 millj.

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

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

LAUS STRAX
SUÐURHÓLAR,
REYKJAVÍK
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á jarhæð.
Sér inngangur og sér garður.
Verð kr. 18,5 millj.

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

Erlendur

LAUS STRAX LAUS STRAX

Til leigu: Bolholt 4, Reykjavík.
(Áður Ísleifur Jónsson ehf.)
Næsta hús á milli Laugavegs 180 og
Kauphallar Íslands.
Eftirtaldir hlutar í húsinu eru lausir:

1. h. austur. Verslunarhúsnæði 245 fm.
2. h. austur. Iðn. eða skrifstofuhúsn. 187 fm.
2. h. vestur. Iðn. eða skrifstofuhúsn. 219 fm.
1. h. bakhús. Vörusk. óupphituð. 250 fm.

Leigist í ofangreindum hlutum eða saman. Innangengt á
milli eins og er , tvennar vörudyr á 2. hæð, bakvið, en
innkeyrslud. á skemmu.
Uppl.: Ragnar Aðalsteinsson fh. Grensás ehf.
Sími 893-8166. Netfang: grensas@isl.is
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Prestastígur í Grafarholti
Til endurúthlutunar er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð 
rúmlega 82 fm. Íbúðin er í fjögurra hæða lyftuhúsi og
fylgir stæði í bílakjallara undir húsinu. Íbúðin getur verið 
til afhendingar fljótlega.

Skipastígur í Grindavík
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 3ja herbergja
íbúð í parhúsi við Skipastíg í Grindavík. Íbúðin er um 90 
fm. ásamt um 25 fm bílskúr. Íbúðin gæti verið afhendin-
gar fljótlega. 

Túngata á Kirkjubæjarklaustri
Til endurúthlutunar er búseturéttur í nýlegri 3ja herbergja
íbúð um 90 fm. íbúð. Íbúðin er í parhúsi við Túngötu á 
Kirkjubæjarklaustri og fylgir um 13 fm. garðskáli. Íbúðin
getur verið til afhendingar fljótlega.

Ýmsir staðir 
Eigum einnig íbúðir í byggingu við Hólmvað í Norðlin-
gaholti, Stekkjargötu í Innri Njarðvík og nýja íbúð við
Miðnestorg í Sandgerði.

Umsóknarfrestur er til 15. janúar  n.k.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri
Nánari upplýsingar eru veittar á skrifstofu félagsins 
að Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli kl. 9-15.
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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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hamraborg 10 l 200 kópavogur l sími 414 6600 l fax 414 6601
reynir erlingsson l löggiltur fasteignasali l nytt@nytt.is

ytt heimilin ®
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Þorláksgeisli - 3ja og 4ra
Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í fal-
legu lyftuhúsi með stæði í bílageymslu. Íbúðirnar eru til-
búnar og afhendast án gólfefna. Verð frá 26,9 til 33,6
millj.

Akurvellir - Hafnarfjörður.
ALLT AÐ 90% FJÁRMÖGNUN. Erum með til sölu nokkrar
4ra herbergja íbúðir í vönduðu lyftuhúsi. Eigninar eru til-
búnar til afhendingar og eru afhentar fullbúnar en án gólf-
efna nema á baði og þvottahús þar eru flísar. Hægt er að fá
afhent með gólfefnum. Verð frá 24,8 til 25 millj.

Sjávargrund – Garðabær
Falleg íbúð á 2 hæðum í skemmtilegu fjöl/raðhúsi á einum
besta stað í Garðabænum. Sérgeymsla og stæði í bíla-
geymslu, sem er í kjallara hússins en þaðan er innangengt í
íbúðina. Húsið er byggt í hring og í miðjunni er sameigin-
legur lokaður garður með leiktækjum. Verð 36,9 millj.

Hamravík - 4ra.
Glæsileg og björt 121,5 fm. endaíbúð með sérinngangi.
Eldhús með fallegri viðarinnréttingu. Stofa með útgengi á
rúmgóðar suður svalir, nýlegt parket í íbúðinni. Svefnher-
bergin eru þrjú með góðum skápum. Baðherbergi er
snyrtilegt. baðkar með sturtuaðstöðu, gólf og veggir flísa-
lagðir með ljósum flísum, ljós snyrtileg innrétting. Þetta er
góð eign í barnvænu hverfi, stutt í skóla og aðra þjónustu.
Verð 27,9 millj.

Álagrandi - 4ra.
Hlýleg 127 fm íbúð á 1. hæð í þríbýli. Húsið er bárujárns-
klætt timburhús á steyptum grunni. Húsið var flutt af
Laugarveginum 2004-2005 og var allt endurbyggt. Íbúðin
er snyrtilega innréttuð, gólffjalir á gólfum sem veita henni
hlýlegt yfirbragð. Verð 34,9 millj.

Ljósheimar - Lyfta / Útsýni.
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 4ra herbergja íbúð á 8.
hæð í klæddu húsi. Mjög mikið útsýni úr stofu og svöl-
um. Vestur- og austursvalir. Tengi fyrir þvottavél innan
íbúðar. Glæsibær hinum megin við götuna og stutt í
Laugardalinn. Tengi fyrir þvottavél innan íbúðar.
Verð 22,9 millj.

Blásalir - Útsýni, bílageymsla.
Falleg 93 fm. íbúð á annarri hæð ásamt stæði í bíla-
geymslu. Vandaðar innréttingar, parket og flísar á gólfum.
Eign sem vert er að skoða. Verð 22,9 millj.

Melabraut - Seltjarnanes.
87,9 fm íbúð á 1. hæð með sérinngangi. Eignin bíður upp á
möguleika á viðbyggingu. Verð 21,9 millj.

Seljavegur - 3ja.
57,7 fm. rishæð í 3ja hæða húsi. Íbúðin er undir súð að
hluta til. Búið er að endurbæta íbúð verulega, þ.m.t. inn-
rétting, tæki og rafm. Smekkleg íbúð í gamla vesturbæn-
um. Verð 17,9 millj.

Boðagrandi - 3ja.
Snyrtileg íbúð á 5. hæð í lyftuhúsi. Sérinngangur frá svöl-
um. Stæði í bílageymslu. Þetta er snyrtileg eign á góðum
stað sem vert er að skoða. Húsið lítur vel út að utan sem
innan. Verð 19,8 millj.

Lækjasmári - Útsýni / bílageymsla.
Mjög rúmgóð 94,5 fm íbúð á 8. hæð með miklu útsýni,
ásamt stæði í bílskýli samtals 121,8 fm. Aðeins tvær íbúðir
á hæðinni. Sameign er sérlega snyrtileg. Verð 28,9 millj.

Æsufell - 4ra.
Falleg nýlega standsett 115 fm íbúð á 1. hæð. Mjög mikið útsýni yfir
borgina og Faxaflóa úr eldhúsi og stofu. Ný eldhús innrétting. Húsið
hefur nýlega verið klætt, steypuviðgert og málað. Lyfta og húsvörður
í húsinu. Verð. 19,8 millj.

Hörpugata - Einbýli.
Sjarmerandi og snyrtilegt hús á stórri eignalóð í litla Skerjafirði. Kjall-
ari, hæð og ris eru samtals 131,6 fm. Í kjallara er 2ja herb. íbúð og
þvottahús. Verð 44,9 millj.

ÓSKA EFTIR

Vantar fyrir ákveðna kaupendur
Rúmgóða íbúð á jarðhæð með aðgengi fyrir
fatlaða.
3ja til 4ra herb. íbúð í Kópavogi eða Grafa-
vogi, hámarksverð. 22 millj.
2ja til 4ra herbergja nálægt Háskóla Íslands.
Verðhugmynd 17 til 22 millj.
Raðhús við Hvassaleiti.

Eignir vikunnar
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Eignamiðlun Suðurnesja
Sigurður V. Ragnarsson, löggiltur fasteignasali

Reynir Ólafsson, löggiltur fasteignasali

Víkurbraut 46
240 Grindavík
Sími 426 7711
Hafnargötu 20
230 Keflavík
Sími 421 1700
www.es.is

Skipastígur 30
Glæsilegt endaraðhús 103,8 fm ásamt 23,2
fm bílskúr. Sérlega glæsilega innréttað hús.
Vandaðar innréttingar og allur frágangur
fyrsta flokks. Húsið er hannað af innanhús-
arkitekt.Verð: 24.500.000,-

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

Hellubraut 10, efri hæð, Grindavík
Nýleg 3ja herbergja íbúð í fjórbýli. Fallegar
innréttingar úr kirsuberjaviði. Skápar í for-
stofu og herbergjum. Glæsileg eign. Fallegt
útsýni.
Verð: 17.900.000,-

Arnarhraun 21, Grindavík
Fallegt einbýlishús ásamt bílskúr klætt með
múrsteini 165,8 ferm. 3 svefnherb. Bílskúr
flísalagður. Hellulögð innkeyrsla. Sólpallur.
Verð: 30.000.000,-

Suðurhóp 1, 4. hæð, Grindavík
Glæsileg 106,9 fm ný íbúð á 4. hæð fyrir 50
ára og eldri. Lyfta í húsinu. 2 svefnherbergi.
Vandaðar innréttingar í eldhúsi, baði og
þvottaherb. Gólfefni eru flísar og parket.
Góðir fataskápar í herbergjum og anddyri.
Svalir eru flísalagðar. Svalalokun. Frábært
útsýni. Verð: 23.900.000,-

Blómsturvellir 2, Grindavík
Mjög vandað einbýlishús 140,4 ferm. ásamt
36 ferm. bílskúr. Í húsinu eru 4 svefnher-
bergi. Góð verönd með heitum potti. Hlaðið
útgrill með þaki. Innkeyrsla er hellulögð.
Verð: 28.900.000,-

Borgarhraun 8, Grindavík
Mikið endurnýjað einbýlishús 119,4 ferm.
ásamt 32,2 ferm. bílskúr.  Búið að endurnýja
skolplagnir. Nýlegt járn á þaki. Gryfja er í bíl-
skúr. Góður staður.
Verð: 22.500.000,-

Túngata 1, Grindavík
Einbýlishús; kjallari, hæð og ris, 126 ferm.
ásamt bílskúr 24,4 ferm. Klætt að utan með
plastklæðningu. 3 herbergi. Parket á stofu,
holi og eldhúsi. Verð: 16.500.000,-

Staðarhraun 28A, Grindavík
Gott 3ja herbergja raðhús 78,8 ferm. 
2 svefnherbergi. Sólpallur, gengið út úr
stofu. Gott áhvílandi lán frá með 4,15%
vöxtum
Verð: 14.500.000,-

Suðurvör 11, Grindavík
Mjög gott 160,2 fm parhús með bílskúr. Lóð
girt og ræktuð. Arinn í stofu. Ofnar og lagnir
endurnýjað. Heitur pottur. Sólpallur og inn-
keyrsla lögð með Bonamite. Snjóbræðslu-
kerfi í innkeyrslu. Verð: 23.900.000,-

Glæsivellir 8, Grindavík
Stórglæsilegt 215,1 fm einbýli á 2 hæðum
ás. 35,5 fm bílskúr. Mikill íburður í húsinu.
Innkeyrsla með snjóbræðslukerfi. Sólpallur
með heitum potti. Skipti möguleg. TILBOÐ

Heiðarhraun 1
Gott einbýlishús 122 fm ásamt 41,6 fm bíl-
skúr. Húsið skiptist í stofu, borðstofu, eld-
hús, bað, þvottaherb og geymslu. Í eldhúsi
er ný, mjög falleg eldhúsinnrétting, nýjar flís-
ar á gólfii, nýr ofn, helluborð og vifta. Á ba-
klóð er sólpallur. Verð: 22.900.000,-

Litluvellir 10, Grindavík
Gott 2ja herbergja raðhús. Nýtt parket á
gangi og stofu, nýjar flísar á eldhúsi. Nýir
gluggar í öllu húsinu og hurðar. 
Gott lán áhvílandi með 4,15% vöxtum. 
Verð: 12.800.000,-

Staðarhraun 27, Grindavík 
Fallegt 113,5 ferm. raðhús ásamt 25,9 ferm.
bílskúr. 3 svefnherb. Nýr gluggi í stofu og
hurð út í garð. Nýtt þak og nýr þakkantur. 
Verð: 19.900.000,-

Leynisbraut 11, Grindavík
Vel viðhaldið einbýlishús 115,4 ferm. ásamt
38,8 ferm. bílskúr. Nýtt parket á stofu, eld-
húsi, holi og gangi. Búið að endurnýja þak.
Gryfja í bílskúr. Verð: 22.900.000,-

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

Ásabraut 5, Grindavík 
Fallegt talsvert endurnýjað 154,5 fm einbýl-
ishús á tveimur hæðum, ásamt nýlegum
61,1 fm bílskúr, samtals 216,1 fm. Húsið er
skráð sem tvær íbúðir og lítið mál að breyta,
en er ein íbúð í dag. Verð: 25.900.000,-

Hólavellir 18
Gott 74,3 ferm. raðhús ásamt 28 ferm. bíl-
skúr. Húsið skiptist í 2 svefnherb. eldhús,
baðherb. og stofu. Vinsælar eignir.
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LANGHOLTSVEGUR - SÉR-
HÆÐ 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.

3JA HERB.HERB

ÁSAKÓR - MEÐ BÍLSKÚR.
Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm
3ja herbergja 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 ára-
mót. V. 28,9 m.

2JA HERB.

NAUSTABRYGGJA - SÉR INN-
GANGUR
Um er að ræða 81 fm 2ja herbergja íbúð
á jarðhæð með sér inngangi og sér suð-
ur verönd. Verð 19,2.

HÁTÚN - NÝ ÍBÚÐ MEÐ
GÆLISLEGU ÚTSÝNI.
Um er að ræða 68,8 fm tveggja herbergja
íbúð á 7.hæð, ásamt stórum norður svöl-
um. Íbúðin skilast fullbúin án gólfefna, bað-
herbergi flísalagt, góðar innréttingar. V.
26,9 m

4RA HERB

ÞORLÁKSGEISLI - GRAFAR-
HOLTI
TILBÚIN TIL AFHENDINGAR
Um er að ræða fullbúna nýja 4ra herbergja
endaíbúð með gólfefnum á 3ju hæð með
tvennum svölum í fallegu lyftuhúsi. Íbúðin
er 108 fm og henni fylgir 8,7 fm sér
geymsla samtals birt séreign 116,7 fm og
stæði í bílgeymslu. Sölumenn á Lyngvík
sýna. Áhv. 19 m í myntkörfu. Verð 27,6 m.

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

LYNGVÍK ER SKRÁÐ Í
FÉLAG FASTEIGNASALA

MOSARIMI - ENDARAÐHÚS

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

KÓRSALIR - GLÆSIHÆÐ MEÐ ÚTSÝNI

Um er að ræða glæsi-
lega 264 fm íbúð á
tveimur hæðum að
hluta með 4 svölum
og góðu útsýni. Arin-
stofa, þaksvalir fyrir
heitan pott, stórt sér
baðherbergi með
nuddkari inn af hjóna-
herbergi.

Allar nánari uppls. veitir Steinar S. Jónsson á Lyngvík.

GRANDAVEGUR - LYFTUHÚS

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

GLAÐHEIMAR - LAUS STRAX

Um er að ræða mjög vel staðsetta 2ja her-
bergja íbúð á 2.hæð í góðu húsi við Glað-
heima. Verð 14,9 m.

EYJABAKKI - MJÖG GÓÐ BLOKK

Um er að ræða fallega 3ja herbergja íbúð á á
efstu hæð með vestur svölum, 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.

BORGARHOLTSBRAUT - HÆÐ M/BÍLSKÚR.

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

BJÖRTUSALIR - SÉR GARÐUR

117fm 4ra herbergja íbúð á 1. hæð í fimm
íbúða húsi. Sér afgirtur suður garður með
sólpalli. Fallegar eikar innréttingar, parket og
flísar á gólfi. Verð 28,6 m.

BARÐAVOGUR - 2JA HERBERGJA M/SÉR INNGANGI.

Um er að ræða 71,7 fm 2ja herbergja íbúð í
kjallara með sér inngangi í þriggja íbúða húsi
við Barðavog. Verð 14,9 m.
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Fyrirtæki - stofnanir - einstaklingar. Til leigu glæsileg studioherb. og íbúðir.
* Til leigu í þessu nýlega uppgerða íbúðarhóteli nokkur studioherbergi og íbúðir.
* Leigist með öllum búnaði, eldhúsbúnaði, tækjum og húsgögnum, sjónvarpi o.fl.
* Baðherbergi með sturtu á öllum herbergjum.
* Um er að ræða nýlega innréttað og glæsilegt íbúðarhótel með lyftu. Öll sam-

eign í toppstandi. Tölvulyklar á herbergjum.
* Þessi íbúðarrými henta sérlega vel til fyrirtækja fyrir starfsmenn erlenda eða

innlenda, stofnana og eða einstaklinga.
* Aðeins traustir leigutakar koma til greina. Hagstæð leiga. Möguleiki á skamm-

tíma eða lengri leigusamningum.

FÍFULIND - 201 KÓP

Í einkasölu falleg og rúmgóð 92,7 fm 3ja herbergja íbúð á 2.hæð í góðu fjölbýli
á besta stað í Lindahverfi Kópavogi. Sérinngangur af svölum. Forstofan er með
flísum og skáp. Eldhúsið er með borðkrók og flísum, snyrtileg beykiinnrétting og
mósaíkflísar milli skápa. Þvottaherbergið er dúklagt. Svefnherbergin eru með
parketi og skápum. Baðherbergið er flísalagt með baðkari, sturtu yfir og innrétt-
ingu. Rúmgóð stofa sem er parketlögð. Örstutt í alla verslun, þjónustu, skóla,
sund og íþróttir. 22.900.000,-

SPORÐAGRUNN - 104 RVK

Góð 3-4 herbergja, 102,3 fm íbúð með sérinngang á frábærum stað í Reykjavík.
Úr forstofu er komið inn í eldhús með dúk á gólfi, nýlegri hvítri innréttingu með
halogen lýsingu.   Inn af eldhúsi er þvottahús með dúk á gólfi og hillum. Hol er
parketlagt. Barnaherbergi er með parketi. Hjónaherbergi er bjart og rúmgott
með parketi og skápum. Baðherbergi er með dúk á gólfi, flísum á veggjum og
baðkari með sturtuaðstöðu. Stofan er rúmgóð með teppi á gólfum. Geymsla er
með flísum á gólfi og hillum. Sameiginlegur garður í rækt fylgir eigninni. Leyfi
er til að byggja sólstofu í framhaldi af stofunni. Góð eign á góðum stað. Stutt
í alla helstu þjónustu. 21.900.000,-

ÞORLÁKSGEISLI 5-7 - 113 RVK

Aðeins 3 íbúðir eftir í þessu nýja húsi.
3 íbúðir í vönduðu fjölbýlishúsi með lyftu í þessu vinsæla hverfi í
Grafarholti. Íbúðirnar eru 4ra herbergja og skilast með flísalögðu
baðherbergi og þvottahúsgólfi, en annars án gólfefna. Innréttingar og
skápar eru með spónlagðri eik frá HTH/Ormsson. Stáltæki eru frá AEG.
Stæði í bílskýli fylgir flestum íbúðum. Svalagólf skilast flísalögð. Húsin
afhendast fullbúin að utan, lóð fullbúin svo og bílastæði. Traustur
byggingaraðilli JB byggingafélag ehf sem byggt hefur fjölmargar
byggingar við góðan orðstír.

Upplýsingar á skrifstofu Stórborgar
og í síma 534 8300, 869 2217 og 823 2600



Draumaeignir

21.200.000 LAUS STRAX 
Glæsileg 3ja herbergja 104 fm íbúð með sérinngang í hjarta Kópavogs. Íbúðin afhendist fullfrágenginn með nýjum
innréttingum og gólfefnum. Þvottahús innan íbúðar. Þórarinn s. 530 1811

Fannborg - 200 Kóp

Draumaeignir

TILBOÐ ÓSKAST
EINSTAKT EINBÝLISHÚS, STÍLHREINT OG BJART MEÐ ALLT AÐ 6 M. LOFTHÆÐ OG FALLEGU ÚTSÝNI Á FRIÐSÆL-
UM STAÐ MIÐSVÆÐIS. Innbygg. bílskúr. Þetta er stílhreint hús með nýlegum innréttingum og gólfefnum. Allt innbú
getur fylgt. Garðurinn er frábær, sannkallaður veislugarður og fyrir aftan húsið er friðlýst svæði. Eddi s. 530 1806

Strýtusel - 109 Rvk

Draumaeignir

Asparholt - 225 Álf

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

Gnoðarvogur - 104 Rvk

16.500.000
Góð 73,7 fm 3ja herbergja íbúð á 4. hæð
á þessum eftirsótta stað. 
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Árnastígur - 240 Gri

26.400.000
144,4 fm 4ra herbergja nýlegt raðhús
þar af 29,5 fm innbyggður og innangengur bílskúr í Grindavík. Pantaðu
skoðun. Þórarinn s. 530 1811

Hagamelur - 107 Rvk

34.900.000
Glæsileg sérhæð 116,7 fm 4ra herb. með
sér garði. Eignin er laus strax. 
Eddi s. 530 1806.

Draumaeignir

Depluhólar - 111 Rvk

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

Háteigsvegur - 105 Rvk

69.800.000
Ein af glæsilegri efri sérhæðum í
Reykjavík er kominn í sölu. Efri sérhæð
og ris 264,2 fm (þ.a 30,3 fm bílskúr) 7 herbergi og 4 stofur eru í eigninni.
Eignin hefur verið algjörlega endurnýjuð að innan og húsið var steinað að
utan fyrir 2 árum með ljósum steinsalla. Glæsilegar innréttingar í eldhúsi og
með coriean borðplötum, vönduð tæki sem fylgja. Ljós er öll með fjarstýr-
ingu. Afar vönduð gólfefni á eigninni, gegnheil eik og ullarteppi. 2 baðher-
bergi, á hæðinni og í risi. Þetta er einstök eign. Þórarinn s. 530 1811



Blómvallagata - 101 Rvk

21.000.000
Falleg 3. herb. 79 fm íbúð á 1. hæð í 101
Reykjavík. Frábær staðsetning. 
Sigurður s. 530 1809

Dalsel - 109 Rvk

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

Kristnibraut - 113 Rvk

28.000.000
Einstakleg falleg 116,4 fm (þ.a. 11 fm
geymsla) 3ja herbergja íbúð á 1. hæð í
vönduðu fjölbýli með lyftu. 
Þórarinn s. 530 1811

Rjúpnasalir - 201 Kóp

22.900.000
Afar falleg 3ja herbergja 94 fm íbúð á
2. hæð í lyftuhúsi. Vandaðar innrétt-
ingar og gólfefni. 
Þórarinn s. 530 1811

Seljavegur - 101 Rvk

19.900.000
69,9 fm 3 herbergja íbúð á 1. hæð í þrí-
býli. Ásamt 2 geymslum samtals 19,5
fm
Stefanía s. 530 1805

Ásbraut - 200 Kóp

17.900.000
Góð 3ja herb. 90 fm íbúð miðsvæðis í
Kópavogi. Merbau parket á gólfum,
endurnýjað eldhús og hús utan í góðu
ástandi. Óli s. 530 1812

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

28.900.000 LAUS STRAX 
4ra herb. 129 fm endaíbúð á 2. hæð í
nýlegu lyftuhúsi. Sérinngangur af
svölum og stæði í lokaðri bílageymslu. 
Sigurður s. 530 1809

Blikaás - 221 Hfj

27.800.000
119 fm 4ra herb. endaíbúð í litlu fjölbýli
á 2. hæð með sérinng. af svölum í
steyptu húsi með varanl. klæðn., suð-
ursv. og fallegu útsýni. Eddi s. 530 1812

Jörfabakki - 109 Rvk

19.900.000
106 fm og 5. herbergja íbúð, þar af 1
herbergi í kjallara í útleigu Laus við
undirritun kaupsamnings. 
Sigurður s. 530 1809.

Lækjasmári - 201 Kóp

26.900.000
4.herb. íbúð, 111 fm á 3. hæð í lyftuhúsi
í Smáranum í Kópavogi. Viðhaldslítið
hús. Göngufæri í alla þjónustu. Svalir í
vestur. Sigurður 530 1809

Núpalind - 201 Kóp

28.500.000
Mjög góð 114,6 fm 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í lyftuhúsi. Stutt í leikskóla, skóla
og þjónustu. 
Óli s. 530 1812

Víðihlíð - 105 Rvk

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

3ja herbergja

4ra til 7 herbergja

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

Sigurður J. Sigurðsson
sigurdur@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

Eðvarð Matthíasson
edvard@draumahus.is
löggiltur fasteignasali

sölustjóri

Þórarinn Thorarensen
thorarinn@draumahus.is

sölumaður

Sigurður Samúelsson
sigurdursam@draumahus.is

sölumaður

Kristín S. Sigurðardóttir
kristin@draumahus.is

skjalagerð

Bergur Þ. Steingrímson
bergur@draumahus.is

fjármálastjóri

Stefanía T. Kristjánsdóttir
stefania@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Háholt - 220 Hfj

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

Hlíðarhjalli - 200 Kóp

34.900.000
Falleg 131,5 fm íbúð auk 31,3 fm stæðis
í bílskýli. Sérinngangur, sérverönd og
garður til suðurs.
Óli s. 530 1812

Krossalind - 201 Kóp

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

Sléttahraun - 220 Hfj

21.600.000
Afar falleg 102,5 fm 4ra herbergja íbúð á
1. hæð ásamt 25,2 fm bílskúr samtals
127,7 fm 
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

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

Hlíðarvegur - 220 Kóp

31.500.000
Falleg 136,8 fm 5 herbergja sérhæð. Á
þessum vinsæla stað í Kópavogi. Nán-
ari upplýsingar veitir 
Þórarinn s. 530 1811

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einstaklega fallegt einbýlishús í suður-
hlíðum Kópavogs. Húsið er með 5
svefnherbergjum og 2 stofum og er 284,4 fm Húsið er á tveimur hæðum
með tvöföldum bílskúr. Virkilega vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Stuðlaberg - 220 Hfj

34.900.000
Gott 160,2 fm 5 herbergja raðhús á 2.
hæðum í Setbergshverfinu í Hafnarfirði.
Bílskúr fylgir.
Þórarinn s. 530 1811



Sumarhús

Rað- og parhús

Akureyri

Einbýli
Fífurimi - 112 Rvk

34.900.000
Fallegt 4. herb., 131 fm raðhús í Rima-
hverfinu. Glæsilegur um 70 fm sólpall-
ur í suður. Bjart og snyrtilegt hús á
góðum stað. Sigurður s. 530 1809

Smárarimi - 112 Rvk

57.900.000
7 herb. 276,9 fm sérhæð í tvíbýli þ.a.
48,3 fm bílskúr. Gríðarlega mikið og
fallegt útsýni. 
Eddi s. 530 1806

Ásbúð - 210 Gbæ

56.800.000
Fallegt og opið einbýli á 2 hæðum,
með aukaíbúð og tvöf. bílsk., samtals
277 fm auk sólstofu um 32 fm og 50 fm
geymslu. Helgi Már s. 530 1808

Grettisgata - 101 Rvk

34.000.000
148,8 fm 4ra - 5 herb. einbýli með sér-
bílast. fyrir framan. Samanstendur af
tveimur sjálfstæðum íbúðum með sér-
inngangi. Eddi s. 530 1806

Fífumói - 260 Rbæ

18.300.000
92,2 fm 3 herb. íbúð með sérinng. á 2.
hæð í litlu fjölbýli. Suðursvalir. Hag-
stæð lán áhvílandi 4,15% og 4,35%
vextir. Stefanía s. 530 1805

Heiðarvegur - 230 Rbæ

14.900.000
106,5 fm 4ra herbergja sérhæð á 1.
hæð í tvíbýli með sérinngangi í ál-
klæddu steyptu húsi góðum stað stutt
frá miðbæ Keflavíkur. Eddi s. 530 1806

Suðurhvammur - 220 Hfj

41.500.000
226,7 fm 6 herbergja endaraðhús á
tveimur hæðum með innb. 29,5 fm bíl-
sk., hita í plani, garði og stórum svöl-
um. Aukah. í bílsk. Eddi s. 530 1806

Æsuborgir - 112 Rvk

43.000.000
Nýlegt 200 fm parhús innst í lokuðum
botnlanga og með fráb. útsýni yfir
Sundin og Esjuna. Húsið er á 2 hæð-
um, 4 svh. Innb. bílsk. Óli s. 530 1812

Ekrusmári - 201 Kóp

54.800.000
213,9 fm 7 herb. einbýli (þar af 33,2 fm
bílskúr) í lokuðum botnlanga á eftir-
sóttum stað. Frábært útsýni.
Stefanía s. 530 1805

Grundarhvarf - 203 Kóp

85.000.000
Fallegt einbýli á 2 hæðum með tvöf.
bílsk. og aukaíbúð. Ca. 350 fm og þar
af 61 fm bílskúr og 90 fm, 3ja herb.
íbúð. Sigurður s. 530 1809

Svölutjörn - 260 Rbæ

29.900.000 Laus eign. 
Makaskipti möguleg.
151,7 fm 5 herb. einbýli með 26 fm innb.
bílsk. á góðum stað í Innri Njarðv. Pant-
aðu skoðun. Þórarinn s. 530 1811

Tjarnargata - 230 Rbæ

24.000.000   
194 fm 5 herb. parhús á 2 hæðum og
kjallara. Mögul. er á séríbúð í kj. Hús-
ið er á eftirsóttum stað í bænum og
stutt í þjón. og skóla. Eddi s. 530 1806

Haukadalur lóð

3.900.000
1. hektara lóð, kjarri vaxið umhverfi og
fallegur fjallahringur. Möguleiki er á
að kaupa 3 aðrar aðliggjandi lóðir af
sömu stærð. Sigurður s. 530 1809

Kleifargerði - 600 Aey

28.500.000
127,2 fm 5 herbergja einbýlishús
ásamt 42 fm bílskúr, samtals 169,2 fm á
góðum stað þar sem stutt er í alla
þjónustu. 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 í miðbæ Akureyrar.
Skilast fullb. og möguleiki á að kaupa
með innbúi. Helgi Már s. 530-1808

Norðurgarður - 230 Rbæ

23.900.000
127,6 fm 5 herb. endaraðhús þar af 18
fm innbyggður bílskúr á góðum stað í
Reykjanesbæ. Pantaðu skoðun,
Þórarinn s. 530 1811

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.

Suðurnes

Draumaeignir

Sæviðarsund - 104 Rvk

23.900.000
108,2 fm 3ja herbergja íbúð með bíl-
skúr á 2. hæð með stórum suðvestur-
svölum. Góðar innréttingar og gólfefni. Staða hússjóðs mjög góð. Bruna-
bótamat + lóðarmat = 18.730.000 kr.SKOÐIÐ SEM FYRST. 
Eddi s. 530 1806

Helgi Már Karlsson
helgimar@draumahus.is
sölumaður/ljósmyndari

Hlín Hlöðversdóttir
hlin@draumahus.is

ritari

Margrét B. Eiríksdóttir
greta@draumahus.is

ritari

Óli Antonsson 
olia@draumahus.is

sölumaður

Draumaeignir

Tunguvegur - 108 Rvk

32.900.000 LAUS STRAX 
174,4 fm 6 herbergja sérhæð með
góðu útsýni á frábærum stað. Íbúðin
er á 2. hæð með sérinngangi af 1. hæð. Stórar svalir í suðaustur. 
Eddi s. 530 1806

Draumaeignir

Nýbýlavegur - 200 Kóp

34.900.000
188,5 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð með
innbyggðum bílskúr, sérinngangi,
svölum, fallegu útsýni og 3,3 m. lofthæð. 
MJÖG SÉRSTÖK EIGN. 
Eddi s. 530 1806

Er eignin þín á
www.draumahus.is



Eyrarholt - 220 Hfj

29.900.000
6 herbergja íbúð á 3 og efstu hæð í
fjölbýli. 2 svalir. Frábært útsýni. Einka-
stæði fylgir.
Stefanía s. 530 1805

Marbakkabraut - 200 Kóp

37.900.000
Afar fallegt 161,0 fm 5 herb. parhús á 4
pöllum með innb. ca 40 fm bílskúr sem
breytt hefur verið í leiguíbúð. Óskráð
rými á efstapalli. Þórarinn s. 530 1811

Urðarholt - 270 Mos

27.500.000
157 fm verslunar- og skrifstofuhús-
næði sem er í dag 2 nær jafnstórar
ósamþ. íbúðir sem eru 3ja herb. Mjög
góðar leigutekjur. Sigurður s. 530 1809

Blöndubakki - 109 Rvk

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

Austurberg - 111 Rvk

17.500.000
Endaíbúð 3JA herb.91 fm með sérinn-
gangi á 1 hæð og laus við kaupsamn-
ing. Stutt í alla þjónustu. 
Óli s. 530 1812

Naustabryggja - 110 Rvk

25.600.000
106 fm 1 rúmgóð stofa og 2 herb. 3ja
herb. íbúð í Bryggjuhverfinu. Stæði í
bílag. Sérverönd.. 
Sigurður s. 530 1809

Laus strax Laus strax Laus strax
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*Kynntu þér lægra verð fyrir minni eignir

Draumaeignir

Njálsgata - 101 Rvk

Tilboð óskast
Fallegt og endurbætt einbýlishús í
miðbæ Reykjavíkur. Húsið er 86 fm auk
rýmis í risi (óskráð), 2 svefnherbergi og 1 stofa. Um er að ræða timburhús
á 160 fm lóð sem nær umhverfis húsið á þrjár hliðar. 
Sigurður s. 530 1809

Draumaeignir

Markarvegur - 108 Rvk

69.900.000
237,2 fm vandað 6 herb parhús á 2
hæðum, á þessum eftirsótta stað í
Fossvogi. Í dag er húsið með 2 íbúðum þar af er neðri íbúðin 2ja herb, en
auðvelt er að breyta því í einnar íbúðar hús.
Þórarinn s. 530 1811

Draumaeignir

Fljótasel - 109 Rvk

46.900.000
Mjög gott 5 herb. endaraðhús með bíl-
skúr, auk 3ja herb. íbúðar í kj., alls
268,3 fm. Íb. í kj. er ca 90 fm og raðh. því um 178 fm. 
Sigurður s. 530 1809



Akurhvarf 1 - 203 Kóp

Eigum eftir 3 glæsilegar 125,8 -

128,7 fm 4ra herbergja íbúðir í lyftu-

húsi við Akurhvarf í Kópavogi. Íbúð-

irnar eru fullfrágengnar án gólfefna

með vönduðum innréttingum og

flísalögðu baðherbergi. Þvottahús

innan íbúðar. Stæði í bílageymslu

fylgir. Glæsilegt útsýni!

Verðdæmi 127 fm 4ra herb.

KAUPVERÐ KR. 30.900.000

LÁN FRÁ ÍBÚÐALÁNASJÓÐI KR. 17.000.000

LÁN FRÁ SPARISJÓÐUM (UPP AÐ 75%) KR. 6.175.000

LÁN FRÁ SELJANDA (20 ÁRA LÁN Á 6,9 % VÖXTUM) KR. 4.635.000

EIGIÐ FÉ (10%) KR. 3.090.000

SAMTALS: KR. 30.900.000

AAll ll tt aaðð 9900%% lláánn!!
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Hafnar eru framkvæmdir á 
öðrum áfanga Skuggahverfis.

Fimm ólík íbúðarhús með 97 
íbúðum af tólf mismunandi gerð-
um og stærðum munu rísa í þess-
um áfanga á reitnum sem er 
afmarkaður af Skúlagötu, 
Frakkastíg, Lindargötu og Vatns-
stíg.

Hæsta byggingin verður nítj-
án hæða og mun standa við Skúla-
götu. Tvær lægri byggingar, ann-
ars vegar átta hæða og hins vegar 
þriggja hæða, munu standa við 
Skúlagötu og Vatnsstíg. Tvær 

byggingar, önnur þriggja hæða 
og hin ellefu hæða, munu verða 
við Lindargötu. Húsasamstæð-
urnar verða tengdar saman 
neðanjarðar með þriggja hæða 
bílageymslum. Rúmlega 250 bíla-
stæði verða samtals í öðrum og 
þriðja áfanga Skuggahverfisins. 

Gólfflötur nýju húsanna verð-
ur 15.995 fermetra, auk bíla-
geymslu sem telur 5.658 fer-
metra. Stærðir hverrar íbúðar 
verða breytilegar, alveg frá 67 
fermetrum og upp í rúmlega 
300.

Í flestum húsunum verða 
aðeins tvær íbúðir á hverri hæð, 

sem þýðir að fallegt útsýni er til 
þriggja átta. Sérstök hljóðein-
angrun verður á milli hæða og er 
lofthæð óvenju mikil eða 2,7 
metrar. Burðarkerfi húsanna er 
steinsteypt, ásamt því sem 
útveggir eru einangraðir að utan 
og klæddir með bæði flísum, 
málmi og timbri.

Hönnuðir Skuggahverfis eru 
hinir dönsku Schmidt, Hammer 
& Lassen og arkitektastofan 
Hornsteinum. 101 Skuggahverfi 
hefur gert samning við Íslenska 
aðalverktaka um að annast fram-
kvæmdir.

Skuggahverfi stækkað frekar

www.valholl.is - Opið mánud. - föstud. 9-17
Lokað um helgar YFIR 130 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

sölustjóri
atvinnuh.
822 8242

Margrét
Sigurgeirsdóttir

ritari

Þóra
Þorgeirsdóttir

ritari

Viggó
Jörgensson
lögg. fast-
eignasali.

Sigurður
Jökull

Ólafsson
ljósmyndari

Pétur
Jóhannsson

sölum.
Snæfellsbæ.
893 4718

Guðrún
Pétursdóttir
skjalagerð
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Valhöll fasteignasala óskar eftir öllum stærðum og gerðum fasteigna á sölu!
Allt síðasta ár var mjög góð sala á flestum gerðum eigna hjá okkur á Valhöll

og því vantar okkur flestar stærðir og gerðir eigna á söluskrá okkar.
Erum með öflugt starfsfólk sem er tilbúið til að vinna fyrir þig.

Atvinnuljósmyndari tekur ljósmyndir af öllum þeim eignum
sem við fáum til sölumeðferðar.

Mikil eftirspurn í byrjun árs eftir sérhæðum og sérbýlum. Mikil eftirspurn hefur einnig
verið eftir 2ja og 3ja herbergja íbúðum í úthverfum borgarinnar.

Því ekki að hringja strax í starfsfólk okkar og láta okkur um að selja eignina þína!

VALHÖLL FASTEIGNASALA

óskar eftir öllum stærðum

og gerðum fasteigna á sölu!

Valhöll fasteignasala - Síðumúla 27 - Sími 588-4477 - Ingólfur G. Gissurarson lögg. fasteignasali
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Daníel Guðmundsson löggildur fasteignasali · Arnar Guðmundsson löggildur fasteignasali

Eignamiðlun Norðurlands · Strandgötu 3 · 600 Akureyri · Sími 461 2900 · www.en.is

Eignamiðlun Norðurlands

T il sölu mjög gott og nýlegt iðnaðar/lagerhúsnæði á Akureyri, með
u.þ.b. sex metra lofthæð. Getur hentað vel fyrir hvers konar iðnað,
vörugeymslu eða þjónustustarfsemi.

Húsnæðið er u.þ.b. 325 fm að stærð, með millilofti að hluta þar sem er
kaffiaðstaða, herbergi og baðaðstaða. Aðgengi er mjög gott, bílaplan mal-
bikað og aðkoma mjög snyrtileg.

Nánari uppl. veita Arnar í síma 660 2950 og Daníel í síma 660 2951

Sverrir Kristjánsson
lögg. fasteignasali

sími 896 4489

Karl Dúi Karlsson
sölumaður

GSM 898 6860

Samtengd söluskrá
Fjórar fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfarldur árangur -

wwwhus.is

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00

www.fmg.is

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

GVENDARGEISLI - 3JA HERB. SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 108,8 fm íbúð á jarðhæð með sér inngang ásamt
stæði í lokaðri bílageymslu. Bæði svefnherb. parketlögð og með skáp-
um. Mjög rúmgott hjónaherb.. Baðherb. með baðkari, innréttingu og
flísum á gólfi. Flísalagt þvottaherb. Stofan björt og falleg. Flísalögð ver-
önd, 30 fm afgirtur sólpallur. Eldhús með fallegri innréttingu og nýlegum
tækjum. Parketflísar í holi, stofu og í eldhúsi. V. 26,5 millj.

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

SKÚLAGATA - 3JA HERB.
Falleg og notaleg 3ja herb., 58,6 fm lítið niðurgrafin íbúð, miðsvæðis í
Reykjavík. Flísalagt hol með fataskáp. 2 parketlögð svefnherb., ann-
að með skápum. Stofan er einnig parketlögð. Eldhús með flísum á
gólfi og flísum á milli skápa. Borðkrókur. Baðherbergið er einnig
flísalagt og með sturtu. Sameiginlegt þvotta- og þurrkherb. og sér-
geymsla. Skólp- og drenlagnir endurnýjaðar nýlega. V. 14,1 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.

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. 17,9 millj.

GRAFARVOGSBÚAR !
Leitið ekki langt yfir skammt. Fateignamiðlun Grafarvogs er hverfis
fasteigansala sem hefur það markmið að þjóna Grafarvogsbúum sem best.

Vegna góðrar sölu vantar okkur allar tegundir
og stærðir fasteigna í sölu.

STARENGI - 3JA HERB./SÉR INNG.
Glæsileg 3ja herb., 86 fm íbúð á jarðhæð með sérinngang. 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 Mahogny hurðir. V. 20,3 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.

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. 23,9 millj.

F
ru

m

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.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI

AUGL†SINGASÍMI

550 5000

FYLGIR FRÉTTABLA‹INU ALLA MI‹VIKUDAGA

Sögurnar, tölurnar, fólki›.
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FJARÐARGATA - ÚTSÝNI
Sérlega falleg 127,7 fm íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi í miðbæ Hafnar-
fjarðar. Yfirbyggðar stórar svalir.
Verð Tilboð. 2018

ÁLFKONUHVARF - KÓP. Sérl.
falleg 88 fm íb. á 2. hæð í lyftuhúsi
ásamt stæði í bílageymslu. 2
sv.herb. Verð 23,0 millj.  6116

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

HÆÐIR

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

4RA TIL 7 HERB.

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

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

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

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

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

EINIHLÍÐ - M/BÍLSKÚR
Sérlega falleg 150 fm efri sérhæð
m/bílskúr. 3 sv.herb. Sérgarður og
verönd. Verð 33,7 millj.

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

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

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

EINBÝLI

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

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

ÞRASTARÁS - LAUST
STRAX Falleg og rúmgóð 108,8
fm neðri hæð í fjórbýli. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Vandaðar innrétt-
ingar, parket og náttúrusteinn.
Verð 24,9 millj. 6119

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

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

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

ÞRASTARÁS - GLÆSILEGT
Nýlegt og vel staðsett 220 fm ein-
býli á tveimur hæðum m/bílskúr. 4
sv.herb. 100 fm verönd. Frábært
útsýni. Verð 59 millj. 6097

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

ÞRASTARÁS - M/BÍLSKÚR
Falleg 156,4 efri hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
6077

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

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

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

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

RAÐ- OG PARHÚS

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS
Fallegt 198 fm endaraðhús m/bíl-
skúr á rólegum og góðum stað. 4
sv.herb. Sólstofa, heitur pottur og
verönd. Verð 37,9 millj. 6118

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX
Falleg 130 fm hæð og ris á góðum
stað ásamt nýlegum samtals 90
fm bílskúr m/kjallara undir. 5
sv.herb. Verð 38,9 millj.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BIRKIHVAMMUR - MIKIÐ
ENDURNÝJAÐ 215,8 fm parhús
m/mögul. á 2 íb. 7 sv.herb. LAUST
STRAX. Verð 41,9 millj. 5368

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

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

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

2JA HERB.

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

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

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

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

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

3JA HERB.

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

SELVOGSGATA Falleg talsvert
endurn. 58 fm 2-3ja herb. íbúð á 2.
hæð í tví-/fjórbýli. Verð 14,6 millj.

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

TRÖLLATEIGUR - MOS. 165,5
fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Falleg eign á góðum stað.
Verð 40,9 millj. 9699

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

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

GRÆNAKINN Falleg 72 fm íbúð
í þríbýli á góðum stað. 2 sv.herb.
Stutt í skóla og þjónustu. Verð
16,9 millj.

DAGGARVELLIR Falleg 76 fm
2-3ja herb. íbúð á 3. hæð í nýlegu
lyftuhúsi. Parket og flísar. Fallegar
innréttingar. Verð 17,9 millj. 6099
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ESKIVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Ný 76 fm íbúð á jarð-
hæð með sérinng. Glæsilegar inn-
réttingar og flott gólfefni. Afhend-
ing í jan-feb. Verð 17,9 millj. 6071

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

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

KAPLAHRAUN - HAFNARFJ.
162 fm endabil sem skiptist í 120
fm neðri hæð og 42 fm efri hæð.
Laust við kaupsaming. Verð 23,9
millj.   6055

FORNUBÚÐIR - HAFNARFJ.
Tvö 120 fm bil m/60 fm millilofti og
eitt 360 fm. Góðar innkeyrsludyr.
LAUST STRAX. Verð frá 22,0 millj.
9612

STAÐARSUND - GRINDAVÍK
Ný 100 til 140 fm atvinnubil. Stórar
innkeyrsludyr, hiti í gólfi, mikil loft-
hæð. Afhending í janúar 2007. Verð
frá 9,2 millj. 9644

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

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

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

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

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
116,4 fm atvinnubil á góðum stað
innst í lokaðri götu. Verð 17,3 millj.
9797

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

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

VÍKURBRAUT - M/BÍLSKÚR
Góð 164 fm neðri hæð m/bílskúr. 3
sv.herb. Sérinngangur.

STAÐARHRAUN - ENDURN.
Fallegt og mikið endurnýjað 179 fm
einbýli á einni hæð m/bílskúr. 

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

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

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

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

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

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

VÍKURBRAUT - ENDURNÝJ-
UÐ 161,7 fm efri hæð og ris. Verð
TILBOÐ. 4027

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK
218 fm parhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 19,9 millj. 3676

VOGAR

HEIÐARGERÐI - EINBÝLI Gott
181 fm einbýli með bílskúr. 3
sv.herb. Verð 28,9 millj. 6117

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

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

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

REYKJAN.BÆR

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

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

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

GARÐUR

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

SANDGERÐI

NORÐURGATA - SANDGERÐI
123 fm einbýli á tveimur hæðum. 3-
4 sv.herb. Verð 15,6 millj. 5403

LANDIÐ

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK 166
fm einbýli með bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 20,5 millj. 6111

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

DREKAVELLIR 4 - HAFN-
ARFJ. Glæsilegar 13-6-157 fm 5
herb. sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi.
Verð frá 29,9 millj. 10062

ENGJAVELLIR 1 - HFJ. Sér-
lega 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 bílageymslu, verð 24,9
millj.   5451

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

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ. Glæsi-
leg hannð endaraðhús á einni hæð
m/bílskúr. Áhvíl. 17 millj. til 40 ára
hjá Íbúðalsj. Verð 30,9 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.
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.
5159

DREKAVELLIR 18 - HFJ.
Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð frá
25,8 millj. Afhending við kaupsamn.
4856

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 kaup-
samning. 4310
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Aldrei fleiri byggingar rifnar 
niður í Reykjavík.

Árið 2006 var metár í niðurrifi 
bygginga í Reykjavík en þá var 
51 bygging rifin, fjórum fleiri en 
árið 2005. 

Erpur Snær Hansen, heil-
brigðisfulltrúi hjá Mengunar-
vörnum Umhverfissviðs Reykja-
víkurborgar, segir að niðurrif 
hafi aukist stöðugt milli ára frá 
síðustu aldamótum.

Meðal helstu bygginga sem 
voru rifnar á árinu voru Hamp-
iðjan, gamla Lýsisverksmiðjan, 
Hraðfrystihúsið við Mýrargötu 
og Faxaskáli, en rústir hans settu 

mikinn svip á miðbæinn í haust 
og vetur. Gríðarlegt magn af 
byggingarúrgangi varð til á árinu 
og var hann að mestu leyti urðað-
ur í landfyllingum Faxaflóa-
hafna.

Auk þess voru viðamikil 

asbest-niðurrif í Reykjavík eins 
og á Brokeyjarhúsunum á Aust-
urbugt og Olíustöðinni á Héðins-
götu, en asbest var notað í bygg-
ingar víða á Íslandi fram undir 
1970.

Erpur segir að 22 hús hafi 
verið rifin vegna endurnýjunar 
á húsum og 16 vegna þéttingar 
byggðar. „Þétting byggðar virð-
ist vera á lokastigi og ef endur-
nýjun bygginga eykst ekki að 
ráði á komandi ári má búast við 
heildarfækkun í niðurrifi bygg-
inga í ár,“ segir Erpur og bætir 
því við að fólk geti örugglega 
búist við fækkun á niðurrifi 
stórra bygginga árið 2007.

51 bygging rifin árið 2006
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VÍÐIVELLIR - SELFOSSIVÍÐIVELLIR - SELFOSSI
Reisulegt einbýli í hjarta bæjarins, húsið skiptist í hæð,
ris, auka íbúð í kjallara ásamt bílskúr. Glæsileg mikið
endurnýjuð eign sem vert er að skoða. Verð 47,9 millj.

Atli S.

Sigvarðsson

sölumaður

Anna Dóra

Jónsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir

Sigurjónsson hrl.

Óskar

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

RAUÐAGERÐI - REYKJARAUÐAGERÐI - REYKJAVÍKVÍK
Vel staðsett einbýlishús á tveimur hæðum. Eign sem bíð-
ur uppá mikla möguleika á þessum vinsæla stað. Sér inn-
gangur á hvora hæð Verð 42,4 millj

MIÐENGI - SELFOSSIMIÐENGI - SELFOSSI
Gott 188 fm steypt einbýli að meðtöldum bílskúr. Eign
hefur fengið gott viðhald. Arinn, sauna, verönd og heitur
pottur. Toppeign í þessu gróna hverfi. Verð 30,4millj

DVERGHÓLAR - SELFOSSIDVERGHÓLAR - SELFOSSI
Nýlegt 152 fm raðhús með innb. bílsk., 3 svefnh. Upptek-
in loft, hornbaðkar og verönd. Gólfefni eru náttúrusteinn
og parket. Góð eign nálægt grunnskóla. Verð 25,5 millj.

LANGAMÝRI - SELFOSSILANGAMÝRI - SELFOSSI
Glæsilegt 161 fm parhús með innbyggðum bílskúr. Sér-
smíðaðar innréttingar, 3 svefnherbergi, verönd og heitur
pottur. Snyrtileg fullfrágengin eign. Verð 29,8 millj

ENGIHJALLI - KÓPENGIHJALLI - KÓPAAVOGIVOGI
Snyrtileg og talsvert endurnýjuð 3ja herbegja, 89 fm íbúð
með frábæru útsýni á 7. og efstu hæð
Verð 17,9 millj.

Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

Búseti auglýsir – lausar íbúðir til úthlutunar 17. janúar

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta.
Lán með tekjumarki veita rétt til

húsaleigubóta.

Til að geta sótt um íbúð með
tekjumarksláni verður viðkomandi að
vera undir eigna- og tekjumörkum.

Eignamörk: 2.900.000
Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000
Vegna barns: 450.000

Eiðismýri 22 Íbúð: 102
170 Seltjarnarnes

2 herb. 59 fm2
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk eiganda:
Miðjan apríl

Hámarksverð: 1.391.600 -kr
Lágmarksverð: 1.170.470 -kr
Búsetugjald: 44.700 -kr

Blikaás 21 Íbúð: 102
221 Hafnarfjörður

4 herb. 114 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
1. til 15. febrúar

Hámarksverð: 1.889.009 -kr
Lágmarksverð: 1.534.909 -kr
Búsetugjald: 99.091 -kr

Fr
um

Búseti hsf.
umsóknarfrestur er til og með 16. jan.
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Heil shugar  um þinn hag

Suðurlandsbraut 50

Bláu húsin v/Faxafen

husid@husid.is

Sími 513 4300

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
Vilborg G. Hansen sölumaður
Ómar Haraldsson tölvuumsjón/frágangur

Andrésbrunnur - Reykjavík 4ra herbergja
Falleg 4ra herbergja 122,2 fm íbúð
á efstu hæð í lyftuhúsi ásamt
stæði í 3ja bíla býlskýli. Íbúiðn er
staðsett í rólegum botnlanga. Olíu-
borði eikarparket er á allri íbúðinni
utan þvottahúsi og baðherbergi.
Allar innréttingar og hurðir eru úr
eik. Íbúðinni fylgir 2 sérgeymslur.
Eigendur þurfa ekki að sjá um þrif í
stigagangi.

Nánari upplýsingar gefur
Hrafnhildur í s.894-3800

Gauksás - 221 Hafnarfj. Rað- og parhús
Verð 49.900.000
• Glæsilegt 6 herb. 218,8 fm raðhús
• Mustang flísar og gæðaparket á
gólfum
• Flísalagður bílskúr með sjálfvirk-
um opnara
• Hurðir úr mahóní og góðir skápar
• Eldhús frá InnX með 90 sm ga-
seldavél

ÞETTA ER EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA BETUR.

Hamraborg - Rvk 2ja herbergja
Falleg tveggja herbergja 52,4 fm
líklega geymsla ekki með inní fer-
metratölu íbúð á þriðju hæð í fjöl-
býli með aðgang að bílageymslu.
Sameiginlegur inngangur er í kjall-
ara úr bílageymslu og einnig á
fyrstu hæð. Snyrtilegt sameiginlegt
bílskýli. Lóð með leiktækjum á.
Stutt er í alla þjónustu, leikskóla,
skóla, verslanir,kirkju og fleira.
Verð. 15.9m.

Maríubakki - Rvk 3ja herbergja
Góð 3ja herbergja 88,4 fm íbúð á
annarri hæð. Eldhús með hvítri inn-
réttingu og flísum á milli efri og
neðri skápa. Inn af eldhúsi er
þvottahús og geymsla með hillum á
vegg. Stofa með parketi á gólfi og
útgang á svalir. Baðherbergi með
dúk á gólfi, baðkar og sturtuað-
staða. Parket á holi.eldhúsi og
stofu er nýtt eikarparket. Verð
18,2m

Kristnibraut - Grafarholti. 4ra herbergja
Vönduð 105,7 fm 4ra herb. íbúð á
3ju hæð í viðhaldsléttu fjölbýli,
ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Stutt í
skóla, leikskóla og verslun. For-
stofa, 3 svefnh.m/skápum, þvottah.
baðh. m/baðkari m/sturtuaðst.stofa
m/suðursvölum,eldhús m/vönduð-
um innr. Innr.úr kirsuberjavið, rauð-
eik og flísar á gólfum. V. 26,9 m.

Lækjasmári - Kóp. 3ja herbergja
Góða 3ja herbergja 95,1 fm íbúð á
7. hæð í viðhaldslitlu lyftuhúsi,
ásamt stæði í lokuðu bílskýli. Eld-
hús með innréttingu úr kirsuberja-
við, parket á gólfi. Stofa með
gluggum í suður og vestur, parketi
á gólfi og útgengi í sólskála og sval-
ir til suðurs. Baðherbergi er flísalagt
í hólf og gólf með sturtu. Séð er um
þrif í sameign hússins. Stutt í alla
þjónustu í Smáranum.
Verð 27,9 m

Blikaás - Hanarfj. Stærri íb. og sérhæðir
Blikaás 17, 221 Hafnarfjörður
Verð 28.700.000
• Glæsileg 119 fm neðri hæð
• 4ra herbergja
• Sérinngangur
• Afgirt verönd með potti
• Vandaðar innréttingar
• Flísar og parket á gólfum

Kolbeinn veitir allar nánari upplýsingar í síma 694 9100.

Fellasmári - Kóp Rað- og parhús
Einstaklega vandað og snyrtilegt
147.2 fm raðhús á einni hæð með
innbyggðum 24,1 fm bílskúr með
glæsilegum garði og flottu útsýni
innarlega í lítilli og sérlega fallegri
botnlangagötu í Smárahverfi Kópa-
vogs. Góð aðkoma, engar tröppur
eða pallar. Glæsileg eign fyrir vand-
láta. Verð 47 m.

AAllmmeerriiaa,, SSppáánnnn
GGllææssii lleegg ííbbúúðð mmeeðð cc..aa.. 5555 ffmm.. þþaakkvveerröönndd,, bbíí llsskkýýll ii oogg ggllææssii lleegguu úútt--
ssýýnnii yyffiirr ssjjóóiinnnn.. 8800%% lláánn áá ggóóððuumm vvööxxttuumm.. ÚÚttvveegguumm ffrrííaa ggiissttiinngguu..
FFlluuggkkoossttnnaaððuurr eenndduurrggrreeiidddduurr eeff aaff kkaauuppuumm vveerrððuurr..

Þórðarsveigur 17 – 21
113 Reykjavík

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

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 sól-
bekkjum
• Geymsla og þvottahús innan íbúðar
• Hagstæð áhvílandi lán

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

Þú kemur með eignina í sölu hjá okkur!
Í staðinn veitum við þér faglega þjónustu þar sem

fjöldi sölumanna kappkostar við að selja eign þína.











Villt dýr og aðstaða til að taka slátur

Edinborgarhúsið á Ísafirði 
gengur brátt í endurnýjun líf-
daga sem menningarhús. 

Fyrir tveimur árum var hafist 
handa við að færa Edinborgar-
húsið á Ísafirði í upprunalegt 
horf að útiliti til og nú hillir undir 
að þeim endurbótum ljúki. Fram-
kvæmdir við lokaáfanga þeirra 
hófust milli jóla og nýárs og eru í 
traustum höndum vestfirskra 
verktaka undir stjórn Hermanns 
Þorsteinssonar. Stefnt er að því 
að verkinu ljúki um mánaðamót-
in maí/júní og þá verði húsið 
opnað sem menningarhús Ísfirð-
inga. Þar verða tveir salir sem 
henta munu vel til veitingarekst-
urs en ekki er búið að ganga frá 
leigu rekstursins. 

Húsið stendur á góðum stað 
og verður eflaust lyftistöng fyrir 
bæjarfélagið.

Húsið var byggt árið 1907 og 
er eitt viðamesta timburgrindar-
hús sem byggt hefur verið á 
Íslandi. Það var teiknað af Rögn-
valdi Á. Ólafssyni sem nefndur 
hefur verið fyrsti íslenski arki-
tektinn. Fjölbreytt starfsemi 
hefur farið fram í Edinborg í 
gegnum tíðina, en áður en það 
varð menningarhús var þar 
meðal annars fiskvinnsla og 
verslun. Nú er þar til húsa Lista-
skóli Rögnvalds Ólafssonar, upp-
lýsingamiðstöð ferðamanna og 
ferðaþjónustufyrirtækið Vestur-
ferðir á sumrin.

Edinborg 
endurbyggð


