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Höfði að Borgartúni á merkilega sögu 
að baki.

Margir merkilegir atburðir hafa átt sér 
stað í Höfða síðan húsnæðið var reist að 
Borgartúni árið 1909 fyrir franska konsúl-
inn og konu hans.

Þar ber hæst leiðtogafundinn frá árinu 
1986, þegar Ronald Reagan fyrrum Banda-
ríkjaforseti og Mikhail Gorbatsjov fyrrum 
leiðtoga Sovétríkjanna hittust til að undir-
rita friðarsáttmála, sem var upphaf enda-
loka kalda stríðsins. Þá hafði Höfði verið 
notaður sem opinbert móttökuhús Reykja-
víkurborgar um nokkurt skeið, nánar til-
tekið frá 1967, og þjónar því hlutverki 
enn.

Annar fundur og ekki síðri var haldinn í 

húsinu árið 1991 þegar Íslendingar voru 
fyrstir þjóða til að viðurkenna sjálfstæði 
Eystrasaltsríkjanna Eistlands, Lettlands 
og Litháen.

Síðan þá hefur meðal annars Yoko Ono, 
ekkja tónlistarmannsins Johns Lennon 
heitins, afhent friðarverðlaun í Höfða, í 
formi styrkja úr sjóði Lennons.

Er þetta aðeins hluti merkilegra atburða, 
íbúa og gesta sem tengjast húsinu með 
einum eða öðrum hætti.  Nú er áætlað að  
þúsundir erlendra ferðamanna heimsæki 
húsið í ljósi undangenginna atburða. Með 
hliðsjón af sögunni má segja að Höfði hafi 
í seinni tíð öðlast vægi sem friðartákn um 
heim allan.

(Heimildarmaður: Hildur Kjartansdóttir)
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Á ráðstefnu um byggðamál 
komu fram áhugaverðir 
punktar varðandi fjölbýlishús 
og þróun þeirra á höfuðborgar-
svæðinu.

Fyrr í þessum mánuði fór fram 
málþing á Grand Hótel Reykja-
vík þar sem byggðamál og þróun 
þeirra voru rædd. 

Að málþinginu stóðu fjölmarg-
ir aðilar sem koma að hönnun og 
byggingu húseigna, meðal ann-
ars Skipulagsfræðingafélag 
Íslands, Arkitektafélag Íslands, 
Félag íslenskra landslagsarki-
tekta og umhverfisráðuneytið. 
Þetta er í annað sinn sem ráð-
stefna af þessu tagi er haldin, en 
árið 2005 var haldin ráðstefna 
um Vatnsmýrina á svipuðum for-
sendum. 

Pétur Ármannsson arkitekt 
var meðal þeirra sem fluttu 
erindi á ráðstefnunni en erindið 
flutti hann fyrir hönd Arkitekta-
félags Íslands. 

Í erindinu sem Pétur kallaði 
Blokkin – barn síns tíma? velti 
hann fram spurningum um fjöl-
býlishús í Reykjavík, þróun 
þeirra, kosti og galla. 

„Ég skoðaði hugtakið „blokk“ 
í sögulegu samhengi og hvernig 
þróun slíkra bygginga hefur 
verið á landinu. Í því samhengi 
geri ég greinarmun á blokk og 
fjölbýlishúsi og tala þannig um 
blokkina sem hús sem sker sig 
frá umhverfi sínu og fellur ekki 
inn í aðra byggð,“ segir Pétur.

„Fyrstu blokkarhverfin í borg-
inni risu við Hringbraut og Birki-
mel í kringum stríðsárin og fyrir 
þann tíma var aldrei talað um 
blokkir heldur sambyggingar 
eða fjölbýlishús. Á tímabilinu 
1975-1990 reis töluvert af lág-
reistum fjölbýlishúsum á land-
inu, en þau eru ekki skilgreind 
sem blokkir á sama hátt og þessi 
háu hús sem skera sig frá öðrum 
byggingum. Í Gallupkönnun sem 
var gerð fyrir nokkrum árum 
kom í ljós að slíkar gerðir fjöl-
býlishúsa njóta meiri vinsælda 
hjá fólki en háar blokkir. Lág-
reist fjölbýlishús eru talin mann-
eskjulegra og vistlegra umhverfi 
og þau dæmi sem fengu einna 
hæstu einkunn voru hús af slíkri 

gerð. Þetta þótti töluvert áhuga-
verð niðurstaða og með hana að 
leiðarljósi skoðaði ég það sem er 
að gerast í þessum málum í dag,“ 
segir Pétur og bendir á að ef flett 
sé í gegnum fasteignaauglýsing-
ar í dag komi í ljós að stórar kas-
salaga blokkir séu orðnar mjög 
áberandi í nýju hverfunum. 

„Ég velti því fyrir mér hvernig 
stæði á þessu þar sem þetta er 
hvorki í samræmi við þá þróun 

sem hefur verið hér á landi 
undanfarin ár né í öðrum lönd-
um. Hingað til hefur verið stefnt 
að því að byggja fjölbýlishús sem 
verða hluti af samstæðu hverfi, 
en nú þarf ekki annað en að skoða 
nýjustu dæmin í Kópavogi og 
Hafnarfirði til að sjá að þetta 
stefnir í aðra átt. Persónulega 
finnst mér slík háhýsi ekki vera 
mjög aðlaðandi umhverfi og því 
spyr maður sig hvers vegna sé 
verið að byggja þessa tegund af 
húsum sem hafa marga galla, 
bæði umhverfislega, veðurfars-
lega og hvað varðar innra skipu-
lag.“

Á Norðurlöndum er algengt að 
fjölbýlishús hafi vistlega garða 
sem íbúar njóta sameiginlega 
góðs af. Í Kaupmannahöfn búa 
flestir í slíkum fjölbýlum og 
garðarnir eru oftar en ekki vett-
vangur fyrir skemmtanir og 
samverustundir nágranna, bæði 
barna og fullorðinna. Hér á landi 
er slík stemning sjaldgæf en 
ónotaðir garðar sem minna öllu 
heldur á vindasöm tún eru 
algengari sjón í kringum fjöl-
býlishús.

„Eitt af því sem menn hafa 
gagnrýnt við þessar stakstæðu 
blokkir er að það er ekki hægt að 
ganga úr stigahúsinu út í garð. 
Skjólmyndun er einnig lítil, en 

Blokkir jafnaðar við jörðu
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besta skjólið myndast þegar 
húsin eru öll í svipaðri stærð. 
Sem dæmi um þetta má nefna 
Vesturbæinn í Reykjavík sem 
stendur á fremur vindasömum 
stað, en þar er samt sem áður 
skjólsælt þar sem verstu veðrin 
fara yfir þök húsanna. Um leið og 
eitt hús rís eina eða tvær hæðir 
yfir hin húsin, þá rótar það vind-
inum og verður þess valdandi að 
hann slær sér niður,“ segir Pétur 
og minnist í því samhengi á erindi 
sem Magnús Jónsson veðurfræð-
ingur flutti á þinginu. „Þar sagði 
hann réttilega að vindurinn og 
rokið væru einn stærsti gallinn 
við íslenskt veðurfar. Meira að 
segja á sólríkum dögum getur 
hafgolan spillt blíðunni og því 
ætti það að vera mjög ofarlega á 
blaði að mynda skjól í byggð-
inni,“ segir Pétur og tekur sem 
dæmi fjölbýlishúsahverfi í neðra 
Breiðholti þar sem byggingarnar 
mynda boga, leiksvæði barna eru 
í skjóli sólarmegin við húsin og 
hægt er að ganga inn beint frá 

garðinum en ekki frá bílastæði 
eins og algengt er. 

„Þegar maður skoðar allra 
nýjustu hverfin þá virðist þessi 
hugsun hafa vikið til hliðar og 
stóra spurningin er hvers vegna 
málin hafa þróast á þann veg. Á 
ráðstefnunni urðu menn sam-
mála um að það þyrfti að gera 
úttektir á því hvernig ákveðin 
hverfi hafa reynst fólki og af 
hverju þessi mál hafa þróast á 
einn veg frekar en annan. Fólk 
var líka sammála um að fjölbýli 
væri búsetuform framtíðarinnar 
og því þyrfti að auka á gæði þess 
á öllum vígstöðvum, bæði hvað 
varðar hljóðvist, endingu og 
mótun umhverfisins. Fjölskyldu-
stærð fer minnkandi og nú verð-
ur alltaf meira um einstaklinga 
sem búa einir. Fólk kýs að binda 
minna fé í fasteignir og nota tím-
ann á annan hátt. Tvöföld búseta 
hefur einnig aukist. Fólk á hús 
úti á landi eða erlendis og kýs að 
eiga minna húsnæði í borginni og 
því hentar það mörgum að búa í 
fjölbýli þar sem rekstrarkostnað-
ur við slíkt er töluvert minni. En 
þó að við kjósum að búa í minna 
húsnæði er samt sem áður gerð 
ákveðin krafa til þess að húsnæð-
ið standist gæðakröfur. Fram til 
þessa hafa Íslendingar oft hugs-
að um íbúðir í fjölbýlishúsum 
sem stökkpall áður en flutt er í 
stærra húsnæði, en þetta þarf nú 
að endurskoða í takt við lífsstíls-
breytingar landans.“

Margir kannast við að hafa séð 
heilu blokkirnar og jafnvel blokk-
arhverfin sprengd og jöfnuð við 
jörðu í sjónvarpinu. Slíkt hefur 
oft átt sér stað erlendis, en þetta 
gerist þegar félagslegar aðstæð-
ur verða svo mannfjandsamlegar 
að menn komast að þeirri niður-
stöðu að það sé einfaldast að rífa 
heilu hverfin, sem yfirleitt hafa 
fengið á sig „gettó“-stimpilinn. 

„Það er náttúrlega hræðilegt 
að svona lagað gerist,“ segir 
Pétur. „Hér á Íslandi höfum við 
hingað til notið góðs af því að um 
árabil var tekjuskipting nokkuð 

jöfn og því lítið um svokölluð 
„gettó“. Eina undantekningin var 
kannski Fellahverfið í Breiðholti, 
enda má segja að helstu vanda-
mál af þessum toga hafi tengst 
því hverfi. Það er því ljóst að það 
er mikill vandi að skipuleggja 
svona hverfi og það þarf að taka 
félagslega samsetningu mjög 
alvarlega. Hanna hverfin með 
það í huga að ólíkir hópar geti 
búið saman í sátt og samlyndi. Í 
nýjustu hverfum höfuðborgar-
svæðisins er aftur á móti gengið 
fulllangt í því að byggja háa 
kassalaga múra með svalagöng-
um, eða svipuð hús og verið er að 
jafna við jörðu víða erlendis. 
Þessar lausnir eru kannski ódýr-
ar, en ég efast um að það sé tekið 
tillit til endingar húsanna eða 
hvernig fólkinu sem á eftir að 
búa á þessum stöðum muni líða,“ 
segir Pétur Ármannsson arkitekt 
að lokum.



Það hefur færst nokkuð í auk-
ana að fólk láti sér heitan pott 
einan og sér ekki nægja inn á 
heimilið. Síðustu ár hafa gufu-
baðsklefar og eimbaðsklefar af 
ýmsum gerðum verið að ryðja 
sér til rúms hér á landi.

Nokkur fyrirtæki flytja inn eim-
baðs- og gufubaðsklefa hér á landi. 
Vatnsvirkinn í Ármúla er eitt 
þeirra fyrirtækja sem sérhæfa sig 
í sölu á slíkum klefum. Tryggvi 
Þorfinnsson, verslunarstjóri 
Vatnsvirkjans, segir vinsældir 
slíkra klefa alltaf vera að aukast. 
„Við hjá Vatnsvirkjanum erum 
með umboð fyrir vörum frá 
sænska fyrirtækinu Tylo, sem er 
einn stærsti framleiðandinn í 
þessum geira. Við erum búnir að 
vera að selja stærri klefa í sund-
laugar og tómstundamiðstöðvar í 
mörg ár. Á síðustu árum hefur 
hins vegar verið aukning í sölu á 
klefum og aukabúnaði í þá inn á 
heimili hjá fólki.“

Tryggvi segir að klefarnir sem 
fyrirtækið selur séu af öllum 
stærðum og gerðum, en jafnframt 

á mjög breiðu verðbili. „Flestir 
þessara stóru klefa sem við höfum 
verið að selja inn á heimili eru á 
bilinu tveggja til sex manna. 
Algengustu klefarnir eru þó senni-
lega fjögurra manna.“ Verðið á 
slíkum klefum er í kringum tvær 
milljónir króna.

Þeir sem ekki hafa ráð eða 
áhuga á því að kaupa stóran gufu-
baðsklefa hafa margir fjárfest í 
sérútbúnum sturtuklefum með 
gufuböðum sem eru töluvert minni 
í sniðum heldur en stóru klefarnir. 
„Þessir klefar hafa verið til í mörg 
ár, en lengi vel var verðið á þeim 
allt of hátt fyrir meðalmanninn, 
nú eru flottustu klefarnir frá 
okkur í kringum áttahundruð þús-
und krónur,“ segir hann og bætir 
því við að klefar frá Tylo séu gífur-
lega vandaðir, þeir séu meðal ann-
ars gerðir úr akrýlplasti. „Þessir 
klefar eru mjög auðveldir í upp-
setningu, þeir eru þó yfirleitt 
aðeins stærri en hefðbundnir 
sturtuklefar þar sem mótorinn 
kemur fyrir aftan sturtuna. Það 
eina sem þarf í raun og veru að 
gera er að tengja hann.“

Vatnsvirkinn selur einnig sána-
klefa og fylgihluti í þá. „Vinsæl-

ustu sánaklefarnir í heimahús og 
sumarbústaði eru þriggja manna 
og kosta í kringum hálfa milljón. 
Það er þó algengara að fólk sér-
smíði klefana sjálft inn í rýmin 
sem þeir eiga að fara í. Sánaklefar 
eru algengastir í heimahúsum því 
í flestum tilvikum vill fólk losna 
við bleytuna sem fylgir vatnsguf-
unni. Við seljum minna af klefun-
um sjálfum og meira af fylgihlut-
um á borð við sérstaka sánaofna.“ 

Gufa af öllum gerðum

Hinar vinsælu
dönsku bókahillur 

komnar aftur
Tekk - Kirsuberja - Hlynur

Hringið og biðjið um mynda- og verðlista



Elín Björn Ingólfsdóttir rekur 
verslunina Sirku á Akureyri.

„Ég er alltaf að prófa mig áfram 
með eitthvað nýtt og átta mig betur 
á kúnnahópnum,“ segir Elín Björg 
Ingólfsdóttir sem rekur verslunina 
Sirku í miðbæ Akureyrar. Í Sirku er 
mikið úrval af fallegri heimilisvöru, 
fylgihlutum og mörgu öðru og því 
hægt að segja að um lífstíls- og 
hönnunarverslun sé að ræða eða 
svokallaða „concept“-búð. Elín 
Björg hefur átt verslunina í rúmt ár 
en verslunin var stofnuð árið 2002. 
„Ég er nýgræðingur í verslunar-
rekstri en hef voðalega gaman af 
þessu. Sjálf lærði ég gluggaútstill-
ingar í Danmörku á sínum tíma og 
bætti svo við mig námi á listnáms-
braut í Verkmenntaskólanum á 
Akureyri fyrir nokkrum árum. Mig 
langaði að prófa eitthvað nýtt, hafði 
lengi stillt út í glugga fyrir aðra og 
oft dottið í hug að gaman væri að 

takast á við verslun-
arrekstur sjálf.“

Elín Björg segir 
að heimili hennar 
hafi tekið smávægi-

legum breytingum eftir að hún hafi 
farið að reka verslunina. „Í fyrstu 
var rómantíski stíllinn allsráðandi í 
Sirku en í dag er úrvalið mun fjöl-
breyttara. Ég hef alls ekki skipt öllu 
út heima og mörg húsgagnanna 
minna eru frá því ég byrjaði að búa 

en hins vegar hef ég gaman 
af því að breyta og endur-
raða, stilla pínu lítið upp, 

leyfa hlutun-
um að njóta sín 
í réttu sam-

hengi,“ segir Elín Björg brosandi 
og bendir á að oft þurfi ekki miklar 
né dýrar breytingar til að lífga upp 
á og krydda „þreytt“ rými. Helst 
vilji hún líka þekkja vörurnar sem 
hún bjóði upp á. „Ef maður þekkir 
vöruna af eigin raun er auðveldara 
að selja hana því þá getur maður 
sett sál sína í þetta og það skiptir 
mig máli. Ég flyt töluvert inn sjálf 
og er auk þess með vörur eftir 
íslenska hönnuði og reyni að velja 

það sem mér finnst fallegt.“
Elín Björg segir Akureyr-

inga alltaf opnari og opnari 
fyrir íslenskri hönnun. „Mér 
finnst mikil vakning í íslenskri 
hönnun og fyrir jólin tók ég 
eftir að fólk var leitandi eftir 
vörum eftir íslenska hönnuði.“ 
Hægt er að skoða heimasíðu 
Sirku á vefslóðinni www.sirka.
is

Mikil eftirspurn eftir 
íslenskri hönnun

Í Artótekinu í Borgarbóka-
safninu í Tryggvagötu bætast 
stöðugt við ný verk.

Þeir sem ekki hafa áhuga eða 
efni á að kaupa sér málverk eða 
önnur listaverk á heimilið geta 
farið þá leið að leigja þau. Artó-
tekið í Borgarbókasafninu í 
Tryggvagötu hefur starfað í rúm 
tvö ár og náð góðri fótfestu. Þar 
koma alltaf inn ný verk af og til 
enda er bókasafnið í samstarfi 
við Samband íslenskra mynd-
listamanna. Lágmarks leigutími 
er mánuður og hámark 36 mán-
uðir. Lánþegi getur hvenær sem 
er á leigutímanum keypt lista-
verkið og dregst þá áður greidd 
leiga frá verðinu. Þetta er góð 
leið til að átta sig á hvort lista-
verkið falli vel að smekk húsráð-
enda og passi við annað á heimil-
inu. Annars er auðvelt að skipta 
þeim út, rétt eins og blóma-
skreytingum. Hægt er að greiða 
listaverkin með mánaðarlegum 
greiðslum eða staðgreiða. Hér 
eru sýnishorn af nýjum verkum 
á artótekinu. 

Sjá nánar á www.artotek.is

Að leigja listaverk

PARKET & GÓLF 
ÁRMÚLI 23
108 REYKJAVÍK
SÍMI: 568 1888
FAX: 568 1866
WWW.PARKETGOLF.IS
PARKET@PARKETGOLF.IS
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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

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

Fljótasel - 109 Rvk

46.900.000
Mjög gott 5 herb. endaraðhús með
bílsk., auk 3ja herb. íbúðar í kjallara, alls
268,3. Íbúðin í kjallara er ca 90 fm og
raðhúsið um 178 fm Sigurður s. 530 1809

Gullengi - 112 Rvk

15.600.000
61,2 fm  2ja herbergja falleg íbúð á
3.hæð. Fallegt útsýni. Stórar vestur
svalir. PANTIÐ SKOÐUN. 
Richard s. 530 1810

Fellsmúli - 108 Rvk

21.900.000
94 fm auk ca 5 fm 3ja herb. endaíbúð á
2. hæð miðsvæðis. Mikið endurnýjuð
nýlega. Vestur svalir. LAUS STAX.
PANTIÐ SKOÐUN. Richard s. 530 1810

Frostaskjól - 107 Rvk

57.000.000
Fallegt einbýli á besta stað í Vesturbæ
Reykjavíkur.  Húsið er 180 fm, 3 herb. +
stór stofa. Stór lóð sem býður upp á
stækkun húss. Sigurður s. 530 1809

Lækjarhjalli - 200 Kóp

69.900.000
Einbýlishús með 5 svefnherb. og 2
stofum og er 284,4 fm  Húsið er á 2
hæðum með tvöföldum bílskúr. Virki-
lega vönduð eign. Sigurður s. 530 1809

Háholt - 220 Hfj

21.900.000
Falleg 109,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð í góðu fjölbýli.  Stutt í skóla og
alla þjónustu. 
Þórarinn s. 530 1811

Hofteigur - 105 Rvk 

18.900.000
3.herb. 81 fm íbúð í lítið niðurgröfnum
kjallara í Teigahverfinu í Reykjavík.
Laus fljótlega.
Sigurður s. 530 1809

Svarthamrar - 112 Rvk

15.900.000 Laus strax
2.herb. 63 fm íbúð á 2. og efstu hæð m.
sérinng. auk ca 6 fm geymslu. Aðeins
5 íbúðir í húsinu sem er nýl. tekið í
gegn að utan. Sigurður s. 530 1809

Urðarholt - 270 Mos

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

Lautasmári - 200 Kóp

24.900.000
Gullfalleg 94,1 fmíbúð á 6. hæð í lyftu-
húsi. Fullbúin og vel um gengin 3ja
herbergja íbúð með fallegum mahog-
ny viðarinnréttingum. Óli s. 530 1812

Strandasel - 109 Rvk

19.200.000
Góð 93.3 fm 3ja herbergja íbúð á 2
hæð með suðursvölum. Stutt í alla
þjónstu. Rólegt barnvænt hverfi. 
Óli s. 530 1812

Hreðavatn - 311 Borg

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

Krummahólar - 111 Rvk

32.700.000
Stór þakíbúð (149,9 fm) á 2 efstu hæð-
um og bílskúr. Stórkostlegt útsýni og
stórar svalir í suður og norður. 
Óli s. 530 1812

Núpalind - 201 Kóp

28.500.000
Mjög góð 114,6 fm 4ra herb. íbúð á 3.
hæð í lyftuhúsi. Stutt í leikskóla, skóla
og  þjónustu. 
Óli s. 530 1812

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

Lækjartún - 600 Aey

Frá 19.800.000.
97,4 - 109,2 fm 3 - 4 herb. íbúðir í nýju
fjölb. með sérinng. á góðum stað á Ak-
ureyri. Fullb. án gólfefna að f. undan
baðh. og forst. Helgi Már s. 530 1808

2ja til 3ja herbergja

4ra - 7 herbergja Akureyri

Sumarhús

Einbýli

Laus strax

4ra - 7 herbergja

Höfum kaupendur

af raðhúsi í

Fossvogi

Draumaeignir

Fellahvarf - 203 Kóp

37.900.000
Glæsileg 120 fm 4ra herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinngang í glæsilegu
fjölbýli.  50 fm sólpallur fylgir eigninni og vandaðar innréttingar.  
Þórarinn s. 530 1811

Furuberg - 221 Hfj

39.900.000
Einstaklega  fallegt og vel skipulagt
165,4 fm parhús þ.a. 22,4 fm bílskúr og
ca 30 fm sólstofa sem ekki er hluti af heildarfm  Verönd með heitum potti
og fallegur garður.   Þórarinn s. 530 1811

Haðarstígur - 101 Rvk

38.700.000
Virkilega sjarmerandi 133,8 fm parhús á
frábærum stað í Þingholtunum.  Eignin
hefur verið mikið endurnýjuð.
Þórarinn s. 530 1811

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

Draumaeign

Dvergholt - 270 Mos

43.900.000
135,6 fm einbýlishús á einni hæð ásamt
tvöf. 45,3 fm bílskúr.  Frábær afgirtur bakgarður með miklum gróðri, stórri
timburverönd og heitum potti.
Óli s. 530 1812
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3 HERBERGJA

FROSTAFOLD - SÉRINNG

Mjög falleg mikið endurnýjuð 3ja
herb. 95,6 fm mikið endurnýj-
aða,íbúð með sérinngangi á 3ju hæð
í góðu fjölbýli. Stórar suðursvalir.
Frábært útsýni, Stæði í bílageymslu.
Verð 23,5 millj. tilv.nr.38724
ENGIHJALLI - ÚTSÝNI

Mikið endurnýjuð 3ja herb. 89,2 fm
vel skipulögð íbúð á 2. hæð í góðu
lyftuhúsi. Nýlegt bað og eldhús.
Þvottaherb. á hæð. Mikið útsýni.
Verð 17,9 millj.

LANDSBYGGÐIN

BÚÐAVEGUR - FÁSKRÚÐS-
FIRÐI

181,2 fermetra einbýli á besta stað á
landinu, í kyrrð og fegurð sveitarinn-
ar, en þó aðeins spölkorn frá einum
af stærstu vinnustöðum á landinu,
nýja álverið á Reyðarfirði. Barnvænn
staður fyrir fjölskylduna, sjón er
sögu ríkari. Ásett verð: 16,9 millj.

Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími 568 2444 - Fax 568 2446
INGILEIFUR EINARSSON, löggiltur fasteignasali.

MARÍA ÞÓRARINSDÓTTIR
SKÚLI ÞÓR SVEINSSON, SÖLUMAÐUR

V i ð e r u m í f é l a g i f a s t e i g n a s a l a

STÆRRI EIGNIR

ENGJASEL - RAÐHÚS

Til sölu mjög gott 187 fm endarað-
hús. Í húsinu er m.a. 4 góð svefn-
herb.,  2 stofur, stórt sjónvarpshol og
eldhús með borðkrók. Vandaðar inn-
réttingar. Nýtt baðherb.. Húsið er allt
klætt að utan með lituðu stáli. Hús-
inu fylgir stórt stæði í bílageymslu
með geymslu innaf.  Fallegur aflok-
aður garður. Verð 38,0 millj.tilv.
38457

4RA - 5 HERB.

KRISTNIBRAUT-ÚTSÝNI

Mjög vel innréttuð og falleg 130 fm
4ra herbergja íbúð á efstu hæð
ásamt stæði í bílageymslu, í nýlegu
og góðu fjölbýli. 
Glæsilegt útsýni. Þetta er eign sem

enginn má láta fram hjá sér fara.
Verð 35,8 millj.(tilvnr 37741)

FJALLALIND - ENDARAÐHÚS
Vorum að fá í einkasölu 152 fm
mjög glæsilegt endaraðhús á einni
hæð með innbyggðum bílskúr.
Húsið skiptist m.a. stóra stofu,
stólstofu og 2 til 3 svefnherb. Fal-
legar og vandaðar innréttingar,
gólfefni parket og  flísar. Falleg en-
dalóð með miklum gróðri. Verð
47,0 millj.

BAUGHÚS EINBÝLI MEÐ ÚTSÝNI
Skipulag hússins: Komið er inn í forstofu með flísum á
gólfi, gott skápapláss.  Gestasnyrting góð,  með flís-
um á gólfi.  Innangengt í góðan tvöfaldan bílskúr með
máluðu gólfi. Eldhúsið fallegt með flísum á gólfi,  út-
gengt út í garð.  Borðstofa rúmgóð með flísum á gólfi,
viður í lofti , halogen lýsing,  útgengt í garð. Barnaher-
bergi gott með teppum á gólfi. Hjónaherbergi: stórt
með flísum á gólfi, mjög gott skápapláss. Inn af
hjónaherbergi er stórt baðherbergi með baðkarsklefa.
Stofa með teppum á gólfi, arinn í stofu. Úr stofu er
mjög fallegt útsýni og gengt  á stórar svalir til norð-
vesturs. Neðri hæð:  2 góðum barnaherbergi með
parketi á gólfum.  Þvottaherbergi:  flísar á gólfi og
gott skápapláss.  Tómstundaherbergi: stórt,  teppi.

Sjónvarpsherbergi: gott,  flísar,  gengt út í garð.  Stór útigeymsla. Lóð er frágengin.  Mjög stór afgirtur stólpallur
með heitum potti. Bílastæði og gangstétt er með mynstursteypu og hitalögn.   Húsið stendur á einum mesta út-
sýnisstað borgarinnar með ústýni yfir allan flóann og út á Snæfellsjökul.  Verð: 76. millj

NÆFURÁS - FRÁBÆRT ÚTSÝNI
Vorum að fá í einkasölu 187 fm
gott raðhús á tveimur hæðum með
innbyggðum bílskúr. Á jarðhæð er
m.a. eldhús, snyrting og  2 sam-
liggjandi stofur. Á efri hæð eru 4
góð svefnherb., baðherb. og
þvottaherb. Verð 47 millj.

SKÓGARHJALLI TVEGGJA ÍBÚÐA
Vandað 284, fermetra einbýlishús
á tveim hæðum með aukaíbúð í
kjallara með  sér inngangi, og inn-
byggðum bílskúr. Stór verönd,
tvennar svalir, heitur pottur.
Verð: 68.millj. Getur verið laust
fljótlega.

HVASSALEITI- ÞJÓNUSTUÍBÚÐ
3ja herb. 100 fm falleg og vel um-
gengin þjónustuíbúð á 3ju hæð í
VR-húsinu að Hvassaleiti 56-58.
Íbúð skiptist m.a í 2 stofur, stórt
svefnherb. baðherbergi. Stórar
suðvestursvalir. Góð geymsla.
Þjónustumiðstöð f. eldriborgara á
jarðhæð. Kringlan í næsta húsi.
Verð 32 millj.

RANGÁRSEL VERSLUNARHÚSNÆÐI
133 fermetra verslunar og atvinnu-
húsnæði við Rangársel í Selj-
ahverfi. Í húsnæðinu var síðast
rekið bakarí.
Húsnæðið samanstendur af af-
greiðslusal með flísum á gólfi,
búningsherbergi með fataskápum
og framleiðslusal

RAUÐHAMRAR - BÍLSKÚR

Mjög falleg 4ra herb. 108,3 fm íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýlishúsi, auk 20,2
fm bílskúrs. Íbúðin skiptist m.a. í 3
góð svefnherb. mjög stóra stofu,
eldhús með borðkrók og þvottaherb.
innan íbúðar. Stórar suðursvalir, frá-
bært útsýni. Fullbúinn bílskúr. Verð
25.9 millj. (37939)
SÓLHEIMAR - MIKIÐ ÚT-
SÝNI.

Til sölu 104 fm  4ra herb. mikið end-
urnýjuð íbúð á 5. hæð í góðu lyftu-
húsi. Íbúðin skiptist m.a. í 3 góð
svefnherb. stórt baðherb., stofu og
borðstofu og eldhús. Mjög stórar
suðursvalir. Mikið útsýni yfir borgina
og Sundin. Laus strax. Verð 24,9
millj. tilvnr 38938.
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3JA 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.

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

ÁLFKONUHVARF - LAUS
STRAX
Um er að ræða mjög vel staðsetta 3ja her-
bergja íbúð á efstuhæð í lyftuhúsi, ásamt
stæði í bílgeymslu. Verð 24,8 m. Sölumenn
á Lyngvík sýna.

2JA HERB.

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.

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

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 inn-
an íbúðar. V.18,9 m.

4RA HERB

BJÖRTUSALIR - SÉR GARÐ-
UR
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.

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

OPNUNARTÍMI:
MÁNUD. - FIMMTUD.: 9:00 - 17:00
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

ÞORLÁKSGEISLI - GRAFARHOLTI
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.

NORÐLINGAHOLT - EIGN ÓSKAST
Höfum ákveðin kaupanda af lóð undir
einbýlishús, eða hús á byggingarstigi í
Norðlingaholti.

Allar nánari upplýsingar 
veitir Steinar á Lyngvík s: 588-9490.

KÓRSALIR - GLÆSIHÆÐ MEÐ ÚTSÝNI
Um er að ræða glæsilega 264 fm íbúð á tveimur hæðum að
hluta með 4 svölum og góðu útsýni. Arinstofa, þaksvalir fyrir
heitan pott, stórt sér baðherbergi með nuddkari inn af hjóna-
herbergi.
Allar nánari uppls. veitir Steinar S. Jónsson á Lyngvík.

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

FUNAHÖFÐI - LAUST STRAX
Um er að ræða mjög vel staðsett 607 fm atvinnuhúsnæði á
tveimur hæðu. Verð 75 m. Allar nánari upplýsingar
veitir Steinar á Lyngvík S.588-9490.

LANGHOLTSVEGUR - SÉRHÆÐ MEÐ BÍLSKÚR.
Um er að ræða mjög vel staðsetta 100 fm sérhæð í þriggja
íbúða húsi, ásamt 28 fm bílskúr. Afgirtur suður garður. Skipti
á stærri eign í sama hverfi möguleg (Vogaskóla). Verð 28,9
m.

EYJABAKKI - 4-5 HERBERGJA
Vorum að fá í sölu mjög
góða og mikið endurnýjaða
4ra herbergja endaíbúð á
3.hæð ásamt sér 21 fm her-
bergi í kjallara sem hefur
aðgengi að snyrtingu. Hús
og sameign í góðu standi.
Verð 20,9 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.

BÓLSTAÐARHLÍÐ - 4-5 HERBERGJA
Um er að ræða góða og vel staðsetta 115,7 fm 4ra herbergja
íbúð á þriðju hæð í góðu húsi. Tvennar svalir. Flísalagt eldhús
með borðkrók. Tvær stofur, möguleiki að breyta annari í her-
bergi. Verð. 21,4 m. 
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Klettagata 16 stendur á fallegum 
stað í Hafnarfirðinum. Húsið er 
rúmlega 350 fermetrar og stendur 
það á vel gróinni lóð. Gengið er 
inn á neðri hæðinni þar sem komið 
er inn í forstofu með flísum á 
gólfi. Einnig er annar inngangur á 
neðri hæð þar sem komið er inn í 
þvottahús.

Tvö herbergi eru á neðri hæð-
inni. Annars vegar barnaherbergi 
með parketti á gólfi, og hins vegar 
stórt hjónaherbergi með stóru 
fataherbergi og sér baðherbergi. 
Við hliðina á barnaherberginu er 
lítið gestabaðherbergi. Herbergin 
tvö voru áður nýtt sem sér tveggja 
herbergja íbúð og er auðvelt að 
breyta þeim aftur í fyrra horf án 
teljandi vandræða.

Á hæðinni er einnig gott þvotta-
hús með nýrri innréttingu, og 
geymsla við hlið þess þaðan sem 
inngengt er í tvöfaldan flísalagðan 
bílskúr.

Á efri hæðinni er mjög rúmgott 
eldhús með góðri borðstofu. Eld-
húsið og borðstofan eru mjög opið 
rými sem tengist inn í stofuna eins 
og sést á myndunum. Mjög hátt er 
til lofts og er öll efri hæðin mjög 
björt. Í stofunni er arinn.

Úr eldhúsinu er útgengt á stór-
ar svalir sem ná yfir suður- og 
vesturhlið hússins. Sólskáli er í 
framhaldi af stofu og er útgengt 
úr honum út á hellulagða verönd 
og út í garð. Sjónvarpshol er á 
hæðinni en þaðan er einnig útgengt 
út í garð. 

Þrjú góð herbergi eru á efri 
hæðinni og er útgengt út á svalirn-
ar úr einu þeirra. Eitt herbergið er 
með fataherbergi inni af. Baðher-
bergið er flísalagt og þar eru bæði 
sturta og baðkar.

Fyrir framan húsið er hellulagt 
upphitað bílaplan. Eignin stendur 
innst í botnlangagötu í friðsælu 
hverfi í Norðurbæ Hafnarfjarðar 
og er stutt í alla helstu þjónustu. 
Þess má geta að í sumar var húsið 
múrað að utan og málað. Lagna-
grind var einnig endurnýjuð, skipt 
var um þakkant, og nýtt járn sett á 
þakið.

Verð eignarinnar er 72 milljón-
ir og fer Remax á Skúlagötu með 
söluna.

Glæsilegt hús í Hafnarfirðinum
Til sölu er Klettagata 16. Um tvílyft einbýlishús er að ræða.
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MIÐENGIMIÐENGI
SELFOSSISELFOSSI

Gott 188 fm steypt einbýlishús að meðtöl-
dum bílskúr. Eign sem fengið hefur gott
viðhald. Arinn, sáuna, verönd og heitur pot-
tur. Toppeign í þessu gróna hverfi.
Verð 30,4 millj

Atli S. Sigvarðs-

son

sölumaður

Anna Dóra 

Jónsdóttir 

ritari/sölumaður

Þorsteinn 

Magnússon

sölumaður

Guðjón Ægir 

Sigurjónsson hrl.

Óskar 

Sigurðsson hrl.

Sigríður

Sigurbjartardóttir

ritari

KROSSALINDKROSSALIND
KÓPKÓPAAVOGIVOGI

Einstaklega vandað og fallegt parhús á
tveimur hæðum, glæsilegar innréttingar, 4
herbergi, flott útsýni, möguleiki á sér íbúð -
neðri hæð. Eign í algjörum sérflokki fyrir þá
kröfuhörðu. Verð 63 millj.

KLÆNGSBÚÐKLÆNGSBÚÐ
ÞORLÁKSHÖFNÞORLÁKSHÖFN

Skemmtilegt parhús í nýju hverfi. Innbyggð-
ur bílsk, 3 svefnherbergi, hiti í gólfum. Eign-
in verður klædd með Duropal og harðviði í
bland. Afh fokhelt eða tilbúin til innréttinga.

HRAFNHÓLARHRAFNHÓLAR
SELFOSSISELFOSSI

Fallegt nýtt 162 m2 parhús rétt við nýja
grunn og leikskólann. Fullkláruð raflögn,
fullmálað, baðherbergi fullbúið, flísar á
votrýmum. Verð 26,9 millj

LANGAMÝRILANGAMÝRI
SELFOSSISELFOSSI

Glæsilegt 161 fm parhús með innbyggðum
bílskúr. Sérsmíðaðar innréttingar, 3 svefn-
herbergi, verönd og heitur pottur. Snyrtileg
fullfrágengin eign. Verð 29,8

BIRKIHÓLAR 9 - 11BIRKIHÓLAR 9 - 11
SELFOSSISELFOSSI

Ný glæsileg og vel skipulögð 170 m2 parhús
við nýja grunnskólann. Skemmtileg hönnun
og vönduð smíði. Skilast fokhelt nema um
annað sé samið. Verð 17,9 millj

HÁENGIHÁENGI
SELFOSSISELFOSSI

Ný standsett og rúmgóð endaíbúð á annarri
hæð. Mikið endurnýjuð að utan sem innan.
Góð kaup. Verð 13,3 millj

HÁAHLÍÐHÁAHLÍÐ
GRÍMSNESIGRÍMSNESI

Nýr vandaður fullbúinn sumarbústaður á
góðri eignalóð með fallegu útsýni, 3 her-
bergi og svefnloft. Verð 20,9 millj



TEKUR MIÐ AF 
BYGGINGARSTÍL 
LÚÐVÍKS XVI
Höfði er merkilegur fyrir margar 
sakir, ekki síst tilkomumikinnn 
byggingarstíl.

Höfði var byggður árið 
1909 og hýsti upphaf-
lega franska konsúlinn 
Brillouin og konu hans. 
Það var framleitt í 
Strömmens trævara-
fabrikk í Noregi og 
flokkast undir svokall-
að kataloghús. 

Húsið er byggt í 
Jugend-stíl, frönskum byggingarstíl 
sem var í mikið tísku um aldamótin og 
fyrstu áratugi 20. aldar.

Spjaldhurðir og umbúnaður innan-
húss taka þannig mið af stíl Lúðvíks XVI. 
Nafn Brillouin er letrað yfir stofudyrun-
um en upphafsstafir franska ríkisins, 
RF, jakobínahúfurnar og hinir róm-
versku vendir eru yfir öðrum dyrum.

Anddyrið er aftur á móti í norskum 
drekastíl, en um aldamótin voru Norð-
menn í auknum mæli að hverfa aftur til 
þjóðlegra hefða í byggingastíl sínum. Er 
anddyrið vitnisburður um það.

Viðgerðir voru framkvæmdar á 
Höfða árið 1952 fyrir tilstuðlan þáver-
andi borgarstjóra og borgarverkfræð-
ings og ákveðið að hann skyldi varð-
veittur.

(Heimildamaður: Hildur Kjartansdóttir).
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ÞVERHOLT MOSF.
4RA HERB.

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

NJÁLSGATA
3JA HERB.

Góð 74,4 fm íbuð á annarri hæð í fjöl-
býli í 105 RVK. V: 16,5 mkr. LAUS
STRAX!

MÁVAHLÍÐ
105 RVK

5 herb. íb. með auka íb. (36 mkr) ásamt
verslun (28 mkr). Selst saman eða í sitt
hvoru lagi. Byggingaleyfi.

KELDUHVAMMUR
HFJ - 3JA HERB.

Falleg 86,7 fm risíbúð á góðum stað í
Hafnarfirði. V: 19,5 mkr. LAUS STRAX!

KLEPPSVEGUR
4RA HERB.

101,5 fm íbúð við Kleppsvegi, 104 RVK.
V: 18,2 mkr. LAUS STRAX!

GULLTEIGUR
3JA HERB.

Rúmgóð og björt 95 fm íbúð á neðstu
hæð í þríbýli. V: 24,0 mkr.

GRUNDARBRAUT
ÓLAFSVÍK

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

FJÓLUVELLIR
NÝBYGGINGAR

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

SLÉTTAHRAUN
HFJ - 4RA HERB.

Góð 102 fm íbúð á besta stað í Hafnar-
firði. V: 17,5 mkr.

SKIPHOLT
3JA - 4RA HERB.

Glæsileg 122,7 fm þakíbúð á tveim
hæðum í 105 RVK. V: 34,9 mkr.

Frum

ÞÍN EIGN · ÞITT VAL

HOLTSGATA
2JA HERB.

Glæsileg 65 fm íbúð á 1. hæð með sólp-
alli í 101 RVK. V: 18 mkr.

BYGGÐARHOLT
RAÐHÚS

Fallegt 159 fm raðhús á besta stað í
Mosfellsbæ. V: 34,9 mkr.

HRINGBRAUT
2JA HERB.

Góð 51.5 fm íbuð í nýuppgerðu húsi í
107 RVK. V: 15,9 mkr.

SNORRABRAUT
2JA HERB.

Falleg 58,8 fm íbúð með auka herbergi
við Snorrabraut. V: 15,5 mkr.

FURUGRUND
4-6 HERB.

Glæsileg 4ra herb. íb. á 2 hæð með
auka íbúð og íbúðarherb. í kj. í Kópa-
vogi. V: 34 mkr.

BALDURSGATA
3JA HERB.

Notarlegt 60 fm einbýli við Vála-
stíg/Baldursgötu í 101 RVK.
V: 15,9 mkr.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR 
EINBÝLI

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

HEIÐARHOLT
REYKJANESBÆR

Glæsileg 3ja herb. 84,2 fm íbúð í Kefla-
vík. V: 14,2 mkr.

Fyrir einyrkja og lítil fyrirtæki
Hagstæð leiga og fyrsta flokks aðstaða

Á annari hæð í  Nethyl 2 eru mjög glæsilegar skrifstofur fyrir einyrkja og fámenn fyrirtæki. Við 
köllum húsnæðið NETLU- skrifstofugarðar. Þar koma smærri fyrirtæki saman og deila með sér 
aðstöðu og kostnaði. Starfsmenn hafa lokaðar skrifstofur en hafa félagsskap af  hver öðrum eins og
hver óskar.
Nethylur er í Árbæ og stendur við fjölförnustu  gatnamót landsins. Frá Nethyl liggja leiðir til allra 
átta á höfuðborgarsvæðinu

Eitt laust herbergi sem hentar öllum er þurfa á vönduðu skrifstofuplássi af  hóflegri stærð s.s.
ráðgjöfum, lögmönnum, endurskoðendum, bókurum, hönnuðum, rithöfundum, grafískum hön-
nuðuðum, netfyrirtækjum o.sfr.
Herbergið er 26m2 með sameign eð rúmlega 14m2 herbergið sjálft.

Það er hagkvæmt að deila fundarherbergi með öðrum. Í NETLU er fundarherbergi fyrir 6 manna 
fundi eða færri. Það er vel búið með skjávarpa og þráðlaust net er í öllu húsnæðinu.

Hvar er NETLA?

Eitt laust í NETLU

Fundarherbergi í NETLU

Allar frekari upplýsingar  veitir Gunnar í síma 664-6550Nánari upplýsingar

Verð í NETLU?
Verð: frá kr. 36.500 auk vsk.
Innifalið: hiti, rafmagn, netaðgangur, þrif  á sameign, aðgengi að fundarherbergi með skjávarpa,
kaffiaðstaða og setustofa.
Það er ALLT að því ALLT innifalið!

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

SUÐURHVAMMUR - Góð
108,7 fm íbúð á 3. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Laus fljótlega.
Verð 23,0 millj.  6144

ELDRI BORGARAR

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

ÞÚFUBARÐ - GÓÐ STAÐ-
SETNING Fallegt og vel viðhaldið
228 fm einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb.
Svalir og verönd. Verð 41,6 millj.
6064

VALLARBARÐ - M/BÍLSKÚR
Fallegt 207 fm einbýli ásamt bíl-
skúr á góðum stað. 5 sv.herb.
Verð 42,9 millj. Skipti á minni eign
koma til greina 4863

TRÖLLATEIGUR - MOS. 166
fm endaraðhús m/bílskúr á
góðum stað. 4 sv.herb. Verð 40,9
millj.

4RA TIL 7 HERB.

LAUFVANGUR - Björt og falleg
118 fm íbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Fallegar innréttingar. Parket og flís-
ar. Verð 21,9 millj. 6018

SUÐURVANGUR - ENDAÍ-
BÚÐ Björt og rúmgóð 136 fm íbúð
á 3. hæð. 4-5 sv.herb. Tvennar
svalir, gott útsýni. Verð 24,5 millj.
6133

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

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

HÖRGATÚN - FALLEGT 196,3
fm einbýli á frábærum stað í hjarta
Garðabæjar. 5 sv.herb. Verð 43,9
millj. 9722

HÆÐIR

KRÍUÁS - ÚTSÝNI Sérlega
vönduð og glæsileg 113 fm neðri
sérhæð í fjórbýli. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 29,9 millj. 6058

BURKNAVELLIR 107,3 fm íbúð
á 2. hæð m/stæði í bílag. 3
sv.herb. Sérinngangur. Laus fljót-
lega. Verð 23,0 millj.

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

EINBÝLI

BAUGHOLT - KEFLAVÍK Sér-
lega glæsilegt 398 fm einbýli m/bíl-
skúr. Falleg lóð, verönd, sundlaug,
æfingasalur, gufubað o.fl. Góð
staðsetning. Verð 74 millj. 6085

HAMRABYGGÐ - Sérlega
vandað og fallegt 203 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. 70 fm verönd
m/skjólveggjum. Verð 48,9 millj.
6008

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

ÞRASTARÁS - M/BÍLSKÚR
Falleg 156,4 efri hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 37,9 millj. 6077

ENGIHJALLI - Falleg og rúmgóð
107,9 fm íbúð á 2. hæð á góðum
stað. 3 sv.herb. Vestursvalir. Verð
21,0 millj. 6179

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

ÞÚFUBARÐ - Fallegt og vel við-
haldið 176,5 fm einbýli m/bílskúr á
góðum útsýnisstað. 4 sv.herb.
Verð 39,9 millj. 6181

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

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. 6067

DAGGARVELLIR - Nýleg og
falleg 92,2 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 21,9
millj. 6180

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

STEKKJARSEL - RVK Frábært
244 fm einbýli á tveim hæðum
m/bílskúr á góðum og rólegum
stað. Flott útsýni. Laust strax. Verð
58 millj. 6164

ÖLDUGATA Gott 185 fm einbýli
á góðum stað. 5 sv.herb. Verð
34,5 millj.   3680

FÍFUVELLIR - GLÆSILEGT
201 fm raðhús m/bílskúr. Fullbúið
að utan og tilb. til innrétt. að innan.
Verð 35 millj.

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

ÞRASTARÁS - Björt og falleg
107 fm endaíbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Sérinngangur inn af svöl-
um. Verð 24,9 millj. 6155

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

SVALBARÐ - Fallegt og vel
skipulagt 193,2 einbýli á einni hæð
m/bílskúr. Sólstofa, verönd, heitur
pottur. Góð staðsetning. Verð 43,6
millj. 6162

ÞRASTARÁS - ÚTSÝNI Fallegt
og fullbúið 279 fm einbýli með bíl-
skúr á góðum stað í Áslandinu. 5
sv.herb. Verð 59,9 millj. 10046

FAGRABERG - Fallegt 212 fm
raðhús m/bílskúr á góðum stað í
Setberginu. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur. Verð 48,3 millj. 6174

ÖLDUSLÓÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg og björt 151,9 fm NEÐRI
SÉRHÆÐ með bílskúr. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Flott útsýni. Verð
31,9 millj. 10007

HJALLABRAUT - Góð 108,5 fm
íbúð á 3. hæð. 3 sv.herb. Suður-
valir. Gott útsýni. Verð 20,9 millj.
6168

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

HVERFISGATA - Vel viðhaldið
186 fm einbýli í miðbæ Hfj. 3-4
sv.herb. Sólstofa og verönd. Verð
35,8 millj.

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

SVÖLUÁS - ENDARAÐHÚS
Einstaklega vandað og fallegt
205,8 fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Stór verönd og góðar
svalir. Verð 44,9 millj. 6000

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

ÁLFASKEIÐ - 5 HERB. Falleg
115,4 fm endaíbúð á 2. hæð. 4
sv.herb. Tvennar svalir. Hús nýlega
tekið í gegn að utan. Verð 22,5
millj. 6156

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

FLÉTTUVELLIR - GLÆSI-
LEGT 209 fm einbýli m/bílskúr á
góðum stað. Fullbúið að utan og
rúmlega fokhelt að innan. Verð
32,9 millj. 6149

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

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

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

BERJAVELLIR - SÉRINN-
GANGUR Glæsileg 117,5 fm íbúð
á jarðhæð. 3 sv.herb. Mikil loft-
hæð. 55 fm verönd m/lýsingu.
Verð 26,9 millj. 10104

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

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

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

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

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

ÞRASTARÁS - FALLEG 110
fm íbúð á 1. hæð ásamt stæði í
bílageymslu. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 26,5 millj. 3740

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
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NÝTT

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

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

DAGGARVELLIR - Falleg og
rúmgóð 105,9 fm íbúð á 3. hæð. 2
sv.herb. Fallegar innréttingar og
gólfefni. Verð 21,9 millj. 6166

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

ÖLDUGATA - NEÐRI SÉR-
HÆÐ Falleg sjarmerandi NEÐRI
HÆÐ í reisulegu tvíbýli á flottum
stað við Hamarinn. Verð 14,5 millj.
4823

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

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

3JA HERB.

HJALLABRAUT - Sérlega falleg
104,7 fm íbúð á 3. hæð. 2 sv.herb.
Sólstofa og yfirb. svalir. Verð 18,5
millj. 6159

DVERGHOLT - Góð 100 fm íbúð
á jarðhæð. 2 sv.herb. Stutt í skóla
og leikskóla. Verð 19,9 millj.
10060

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

2JA HERB.

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Talsvert endurnýjuð 73,7 fm íbúð á
2. hæð m/bílskúr. Nýlegt parketi,
eldhúsinnr., tæki o.fl. Verð 14,9
millj. 6183

ESKIVELLIR - GLÆSILEG Sér-
lega falleg, vönduð og fullbúin íbúð
á 2. hæð í lyftuhúsi. Sólríkar flísa-
lagðar svalir. Verð 18,5 millj.  10032

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

REYKJAVÍKURVEGUR 74,6 fm
2-3ja herb. íbúð á 3. hæð á góð-
um stað miðsvæðis í Hf. Verð
15,0 millj.

VESTURHOLT - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli. 2 sv.herb. Sér-
inngangur og verönd. Verð 21,9
millj. 6148

KARLAGATA - RVÍK Björt og
góð 57 fm íbúð á 1. hæð á frábær-
um stað. 2 sv.herb. Verð 16,5 millj.
9641

LANGAMÝRI - GBÆR Falleg
62,4 fm íbúð á jarðhæð á vinsæl-
um stað. Sérinngangur. Parket og
flísar. Verð 17,5 millj. 6154

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

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

SUÐURHVAMMUR - Falleg
107 fm íbúð á 1. hæð. 2 sv.herb.
Góðar svalir. Parket og flísar. Verð
21,5 millj. 6186

ÁLFKONUHVARF - KÓP.
Sérlega falleg 88 fm íbúð á 2. hæð
m/stæði í bílag. 2 sv.herb. Verð
23,0 millj.

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

SELVOGSGATA - Falleg talsvert
endurnýjuð 58 fm 2-3ja herb. íbúð
á 2. hæð í tví-/fjórbýli. Verð 14,6
millj. 6122

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

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

ENGIHJALLI - Falleg 78,4 fm
íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi. 2 sv.herb.
Suðvestursvalir. Glæsilegt útsýni.
Verð 15,8 millj.  6178

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

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

DAGGARVELLIR - Falleg 2-3ja
herb. íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi.
Gott lán áhv. Verð 17,9 millj.

SMÁRABARÐ - SÉRINN-
GANGUR Falleg 59 fm íbúð á 1.
hæð í nýlega litlu fjölbýli. Verönd.
Verð 15,9 millj. 2520

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ- LANDIÐ
GRINDAVÍK

AUSTURVEGUR 143 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur.

VÍKURBRAUT - M/ STÚDÍÓÍ-
BÚÐ OG NÝJUM BÍLSKÚR Góð
113 fm neðri sérhæð m/ 51 fm bíl-
skúr. 3 sv.herb. Sérinngangur. Verð
16,9 millj. 6129

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

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

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

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

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

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

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

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

AUSTURVEGUR - GRINDAVÍK
218 fm parhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 20,9 millj.  3676

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

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

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

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

STAÐARHRAUN - GRINDAVÍK
Góð 122 fm neðri sérhæð í góðu tví-
býli. 3 sv.herb. Verð 15,5 millj. 3763

VOGAR

AKURGERÐI 137 fm endaraðhús
m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Húsið er
ekki fullbúið að innan. Verð 24,9
millj.

MARARGATA - LAUST Nýtt og
glæsilegt 211 fm einbýli m/bílskúr. 5
sv.herb. Tilboð óskast 6084

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

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

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

ÁRTÚN -Fullbúið og glæsilegt 147
fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb.
Verð 25,9 millj.

SANDGERÐI

STRANDGATA - SANDGERÐI
Gott talsvert endurnýjað 495 fm at-
vinnuhúsnæði. 4.000 fm lóð fylgir.
Verð 31,8 millj. 6114

LANDIÐ

LAXAGATA - AKUREYRI Mikið
endurnýjað 172 fm einbýli m/bílskúr
og aukaíbúð. Verð 26,5 millj. 6173

NÝTT

NÝTT

NÝTT

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 3 - HFJ. Fallegar

128 fm 4ra herb. íbúðir, verð 25,2 millj.
5476

FJÓLUVELLIR 2 - HFJ. Glæsileg

hannð endaraðhús á einni hæð m/bíl-
skúr. Áhvíl. 17 millj. til 40 ára hjá Íbúðalsj.
Verð 30,9 millj. 5395

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. Fullbúin með glæsilegum gólfefn-
um. Verð 29,3 millj. 5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. Glæsilegar

4ra herb. íbúðir, verð frá 24,6 millj.  5298

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

EINIVELLIR 7 - HFJ. Falleg 4ra

herb. íbúð á 2. hæð, verð 23,4 millj.
5159

DREKAVELLIR 18 - HFJ. Glæsileg-

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

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. Af-
hending við kaupsamning. 4310

EIN
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GLITVELLIR,
HAFNARFIRÐI
Einbýlishús á einni hæð með innbyggð-
um 52,8 fm. bílskúr. 4 svefnherbergi.
Selst fullbúið að utan, fokhelt að innan.
Verð kr. 35 millj.

VESTURBRÚNIR,
ÁSGARÐSLANDI
Vel staðsettur, fallegur heilsársbústaður
og gestahús á eignarlandi. Til alls hefur
verið vandað að innan og utan. Hitaveita.
Kjarri vaxið land. Verð kr. 23,5 millj.

ÁRMÚLI,
REYKJAVÍK
Skrifstofuhúsnæði á 2. hæð, 233,5 fm.
að stærð. Getur losnað fljótlega. Áhvíl-
andi ca. kr. 29 millj. Verð kr. 37 millj.

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

HELLUVAÐ,
REYKJAVÍK
Ný og glæsileg 4ra herbergja 107,9 fm.
íbúð á jarðhæð ásamt 12. fm. geymslu.
Sér inngangur. Verð kr. 29,9 millj.

FLJÓTASEL,
REYKJAVÍK
Mikið endurnýjað raðhús á þremur
hæðum ásamt bílskúr. 5 svefnherbergi.
Verð kr. 44,9 millj.

LAUTASMÁRI,
KÓPAVOGUR
Snyrtileg 5 herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýli. Þvottahús í íbúð. Góð staðsetn-
ing. Verð kr. 27,7 millj.

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

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

www.eignastyring.is • eignastyring@eignastyring.isFASTEIGNAMIÐLUN
Erlendur

NÝTT NÝTTNÝTT NÝTT

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

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

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

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

LAUS

Seljabraut
109 Reykjavík

Verð: 32,9
Stærð: 220,2

Fjöldi herbergja: 8
Byggingarár: 1976

Brunabótamat: 27,3
Bílskúr: Já

SELJABRAUT  RAÐHÚS  Á  3  HÆÐUM  189,7  FM  ÁSAMT  30,5  FM  BÍLSKÝLI.  SAMTALS  220,2  FM.
Á 1.  hæð er  forstofa,  3 herbergi,  baðherbergi,  rúmgott  hol  og þvottahús með útgengi  út  á  verönd og
garð, þar er góður skúr fyrir grill og verkfæri.  Á 2. hæð er eitt herbergi, stofa, borðstofa og eldhús með
nýrri innréttingu og nýjum tækjum. Á 3. hæð er pallur, hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi sem er
ný flísalagt og með nýrri innréttingu. Góð geymsla undir súð. Mjög stutt í skóla og aðra þjónustu.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Eign með mikla möguleika

Jörfabakki 22
109 Reykjavík

Verð: 15,7
Stærð: 80,4

Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 13,0
Bílskúr: Nei

3JA HERBERGJA 80,4 FM. ÍBÚÐ Á  2. HÆÐ, AUSTUR SVALIR. Rúmgott hol með fataskáp, flísar á gólfi
við útihurð. Björt stofa með útgengi út á austur svalir. Eldhús með eldri innréttingu og góðum borðkrók.
Þvottahús  og  búr  er  innaf  eldhúsi  með  ágætu  hilluplássi.  Parket  á  gólfum  nema  baði  og  holi.
Hjónaherbergi  og  barnaherbergi  með  harðviðar  skápum.  Baðherbergi  er  með  flísum  á  veggjum  að
mestu leiti og flísar á gólfi. Sér geymsla í kjallara. Mjög stutt í skóla, leikskóla og i Mjóddina.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 18:00 til 18:30 



Framkvæmdir við nýjan leik-
skóla í Borgarnesi eru komnar 
vel á veg. Hann heitir Uglu-
klettur. 

Fyrirtækin Nýverk í Borgarnesi 
og SG-hús á Selfossi annast bygg-
ingu leikskólans Uglukletts í 
Borgarnesi. Um er að ræða timbur-
einingahús á einni hæð sem er 201 
m2 að fatarmáli. Gert er ráð fyrir 
að leikskólinn geti rúmað allt að 70 
börn samtímis í þremur deildum. 
Húsið er klætt að utan með steni-

klæðningu og áfromað er að ljúka 
því verki í þessum mánuði. Síðan 
mun Nýverk sjá um smíði og upp-
setningu innréttinga. Teiknistofan 
Pro-Ark á Selfossi hannaði húsið 
en um verkfræðihönnun sá Verk-
fræðistofa Árborgar. 

Lóðin við Ugluklett er rúmlega 
8 þúsund fermetrar og teiknistof-
an Landlínur ehf. í Borgarnesi sér 
um hönnun hennar.

Ugluklettur mun leysa af hólmi 
leikskólana við Skallagrímsgötu 
og Mávaklett.

Ugluklettur fæðist

Fr
um

Héðinsgata 250 fm.

Til leigu gott þjón-
ustuhúsnæði sem
áður hýsti flugfragt
Flugleiða. Tveir inn-
gangar, vinnusalur
kaffiaðstaða og skrif-
stofur, kerfisloft og
lagnir í stokkum.
Hentugt t.d. fyrir
heildverslun eða aug-
lýsingastofu. Hag-
stæð leiga. Laust nú
þegar.

Dvergshöfði 640 fm.

Til leigu á mjög áber-
andi stað, á horni
Dvergshöfða og Höfð-
abakka, um 640 fm at-
vinnuhúsnæði, inn-
keyrsluhurð, verslun og
skrifstofur. Hægt er að
nýta allt að 500 fm
undir lager/verslun.
LAUST.

Hlíðasmári    170 fm - verslunarhúsn.

TIL LEIGU 170 fm
verslunar og þjón-
ustuhúsnæði vel
staðsett á götuhæð í
þessu glæsilega húsi.
Endapláss sem er
laust nú þegar. Næg
bílastæði.

Allt að 3000 fm Lagerhúsnæði.

Til leigu vel staðsett
miðsvæðis í Reykjavík
við Héðinsgötu og
Köllunarklettsveg, allt
að 3.000 fm. húsnæði
sem hentar frábær-
lega undir lager eða
léttiðnað. Möguleiki á
1000 - 3000 fm.
Leigist til 2ja ára í
senn. LAUST!

Völuteigur - NÝTT iðnaðarhúsnæði.

Til sölu í nýju stál-
grindarhúsi 1.188 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af eru 98,8 fm milligólf
undir skrifstofur. Rúm-
tak hússins er 6.065
m3 og lofthæð því
góð. Möguleiki að tví-
eða þrískipta húsnæð-
inu með góðu móti.
Lóðin er rúmgóð 5.457
fm, verður malbikuð,
innkeyrsluhurðir

Hlíðasmári verslunar- og skrifstofuhúsn.

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

Hólmaslóð 182 fm.

Til leigu þjónusturými
á jarðhæð við Hólma-
slóð (Granda) um 182
fm að stærð. Hús-
næðið hentar vel und-
ir hverskyns þjón-
ustustarfsemi eða
sérverslun.

Glæsileg nudd og grenningarstofa.
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó með góðan tækjakost. þekkt stofa
í flottu húsnæði. Glæsileg heimasíða yfir þjónustuna.  Góður  tími
framundan. Frábært tækifæri.

Ís-matur-videó. Hverfissöluturn
Glæsilega innréttuð hverfisverslun með góða vaxandi veltu.

Frábært fjölskyldu fyrirtæki. Topp tækifæri.

Fiskheildsala í eigin húsnæði.
Til sölu  rótgróin fiskheildsala í eigin húsnæði. Góð viðskiptasam-
bönd. Mjög sanngjarnt verð. Afhending samkomulag.

Söluturn í Vesturbænum.
Til sölu, af sérstökum ástæðum, er góður söluturn vel staðsettur
og með mikla veltu Mikil íssala. Pizzu ofn og miklar innréttingar.
Rúmgott húsnæði. Gott verð.

PIZZA -staður í austurborginni.
Vinsæll Pizza-staður,vel staðsettur og vel búin tækjum. Gott
tækifæri á frábæru verði.

Kjúklingastaður í alfaraleið.
Mjög þekktur staður í góðu húsnæði. Vaxandi velta. Góður tækja-
kostur. Þarna er á ferðinni gott tækifæri.

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

Hársnyrtistofa í góðu hverfi.
5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar. Í góðu húsnæði og vel búin tækj-
um. Til sölu af sérstökum ástæðum. Til afhendingar starx ef ósk-
að er. Frábært verð.
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Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Óskar Mikaelsson,

ráðgjafi, atvinnuhúsnæði
og fyrirtæki

Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Háberg 7
111 Reykjavík

Verð: 17,9
Stærð: 74,6

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1980

Brunabótamat: 10,5
Bílskúr: Nei

STÓRGLÆSILEG  2JA  HERBERGJA  74,6  FM.  ÍBÚÐ  Á   2.  HÆÐ,  MEÐ  SÉR  INNGANGI  OG  SUÐUR
SVÖLUM. Eldhús með nýrri fallegri Kirsuberja innréttingu. Mustang náttúrusteinn á gólfi. Búr og geymsla
í enda eldhúss. Stofa með niðurteknu lofti og Halogen lýsingu. Hnotu plast parket á gólfi. Baðherbergið
er  flísalagt  í  hólf  og  gólf.  Mustang  náttúrusteinn  á  gólfi  og  veggjum  að  hluta.  Kirsuberja  innrétting.
Upphengt salerni, tengi fyrir þvottavél og þurrkara. Mjög stutt í margskonar veslanir og þjónustu.

Þorkell
Sölufulltrúi

898 4596
thorkell@remax.is

Jónas Örn
Jónasson hdl.

lögg. fasteignasali
520 9550

MJÓDD

Opið hús í dag kl. 19:00 til 19:30 

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Um er að ræða 400 fm gólfflöt
ásamt óskráðu ca 130 fm milli-
lofti. Góð lofthæð er í húsinu.
Gluggafrontur er á 3 vegu,
með góðu útsýni til Esju. 1 inn-
keyrsluhurð. Bílastæði við hús. 

Nánari upplýsingar veita 
Svenni 866-0160 

og Helgi Jón 893-2233. 

VERSLUNARHÚSNÆÐI VIÐ SMIÐJUVEG
MIÐSVÆÐIS Á HÖFUÐBORGARSVÆÐINU.

Bæjarhrauni 10 - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is



SÍÐUMÚLI 33 - TIL LEIGU
VERSLUNAR-, LAGER- OG ÞJÓNUSTURÝMI

Vorum að fá í einkaleigu þetta glæsilega verslunar- og þjónustupláss
á götuhæð í þessu vandaða atvinnuhúsnæði. Það sem um er að ræða
er verslunarpláss í framhúsi ca. 200-300 fm, aðkoma á framhlið að
lagar með innkeyrsludyrum ca. 100 fm, og innaf verslunarplássi er
bakhús ca. 450 fm með mikilli lofthæð og góðri lýsingu. Þetta pláss
getur nýst sem opið vinnusvæði, verslunarpláss í tengingu við framhús og eða skrifstofu eða
þjónusturými með opnum vinnusölum. Einnig hægt að nýta bakhæðina sem lagerpláss. Eign sem
bíður upp á mikla möguleika í nýtingu. Eignin er ca. 760 fm. Húsið er í topp standi og er allt klætt
að utan. Frábær staðsetning á eftirsóttum stað í verslunar- og þjónustuhverfi. Hagstæð leiga.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Stórborgar.

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

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

FASTEIGNIR

FASTEIGNIR

TRAUST 
VIRÐING 
ÞJÓNUSTA

Stefán Páll

Lögg. fasteignasali

821 7337

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

Halldór

Sölufulltrúi

864 0001

Rúnar
Sölufulltrúi

697 4881

Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfstætt reknar og í einkaeign

>> ER EIGNIN ÞÍN EKKI AÐ SELJAST ?

?>> ER FASTEIGNASALINN ÞINN EKKI AÐ SINNA ÞINNI EIGN

?>> HANGIR EIGNIN ÞÍN BARA Á NETINU

• Við veitum þér afburða þjónustu

• Við seljum fyrir þig

• Sýnum fyrir þig

• Erum í sambandi við þig og þína kaupendur

• Við hugsum um þig og þína eign

Grensásvegi 12A
108 Reykjavík

sími: 568 1000
frum@frum.is
www.frum.is

UMBROT

Tökum að okkur að setja upp 
prentverk, stór sem smá. 
Auglýsingar, bækur, blöð, 
dreifibréf, fréttabréf, nafnspjöld, 
tímarit og hvað eina sem þarf 
að prenta.

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



ENGJASEL - ENDURNÝJUÐ

Vorum að fá í sölu mjög góða og mikið endurnýjaða 4ra
herb. íbúð á 3. hæð (efstu) í litlu fjölbýlishúsi með stæði í
bílageymslu. Fallegt endurnýjað eldhús og rúmgóð stofa.
Endurnýjað flísalagt baðherbergi og þrjú rgóð herbergi.
Parket og flísar á gólfum og gott útsýni. Verð 24,5 millj.

LJÓSAVÍK - SÉR INNGANGUR

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

19,8 millj.

GRÝTUBAKKI - ENDURNÝJUÐ

Vorum að fá í sölu góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð
(efstu) í góðu fjölbýlishúsi. Nýlega endurnýjað baðher-
bergi og þrjú rúmgóð herbergi. Snyrtilegt eldhús og björt
og góð stofa. Verð 18,5 millj.

VÍKURÁ - SÉR LÓÐ

Vorum að fá í sölu mjög góða 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð með sér lóð í litlu fjölbýlishúsi á þemum hæðum.
Góð stofa með útgang á sér lóð og uppgert eldhús. Rúm-
gott svefnherbergi og fallega endurnýjað flísalagt bað-
herbergi. Verð 15,8 millj.

AUSTURBRÚN - ENDURNÝJUÐ

Vorum að fá í sölu mjög góða 2ja herbergja íbúð á 3. hæð
fjölbýlishúsi með lyftu. Endurnýjað baðherbergi með
glugga og aflokað svefnherbergi. Endurnýjað eldhús með
glugga og góð stofa með útgang á suður-svalir. Nýlegt

parket á gólfum. Verð 14,6 millj.

REYKÁS - BÍLSKÚR

Vorum að fá í sölu mjög góða 109,2 fm 3ja til4ra herbergja
íbúð á 2. hæð (efstu) í góðu fjölbýli með sér stæðum bíl-
skúr. Flísalagt baðherbergi og rúmgott eldhús með
snyrtilegri innréttingu og þvottaherbergi innaf. Tvö rúm-
góð svefnherbergi með skáp og góð stofa og borðstofa.
Tvennar svalir og parket og flísar á gólfum. Verð 26 millj.

ÆSUFELL - GÓÐ KAUP

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

GRÆNATÚN - KÓP.

Mjög gott 225,6 fm parhús á fjórum pöllum með innbyggð-
um bílskúr. Fimm herbergi með skáp, flísalagt baðher-
bergi og gestasalerni. Góð stofa og borðstofa með út-
gang á lóð og eldhús með borðkrók. Verð 42 millj.

LAUTASMÁRI - NÝTT Í SÖLU

Fallleg 119 fm íbúð á jarðhæð í vönduðu fjölbýlishúsi
(BYGG). Góð parketlögð stofa með útg. á stóran sólpall,
eldhús með fallegum innréttingum, þvottahús innan íb.
tvö parketlögð svefnherbergi með skápum og samtengt
(m/hringstiga) íbúðarherbergi og snyrting í kjallara. Áhv.
11,8 millj. Verð 26,9 millj.

GVENDARGEISLI - GLÆSIEIGN

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

MOSGERÐI - 108 REYKJAVÍK

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

Fr
um

Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

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

Skúlagötu 32-34 - 101 Reykjavík - s. 580 4600 - eignir@eignir.is

Góð eign fyrir þá sem vilja 
láta sér líða vel og losna við

umhirðu og viðhald.

Miðleiti, 103 RVK.
Góð íbúð fyrir fólk á „besta“ aldri.
Verð: 46 m. Stærð: 111,4. Herb: 3.

Til sölu
www.eignir.is

Kristinn R. Ragarsson lögg. fasteignas. og viðskiptafr.

Falleg, mjög vel staðsett endaíbúð í góðu lyftu-
húsi fyrir eldri borgara. Rúmgott forstofuherb.,
stórar og bjartar stofur þaðan sem gengið er
út á stórar suður svalir með miklu útsýni. Gott
eldhús með búri/þvottaaðstöðu inn af. Stórt
og gott svefnherbergi með miklu skápaplássi.
Flísalagt baðherbergi með baðkari og sturtu.
Vandaðar og góðar innréttingar eru í allri íbúð-
inni. Góð sér geymsla, bílageymsla og sérstak-
ar geymslur fyrir dekk og bílavörur. Mjög
vönduð og góð sameign m.a. með veislusal,
leikfimisal, föndurherbergi ofl. Í húsinu er hár-
greiðslu- og snyrtistofa og húsvörður sem
hugsar vel um íbúa hússins.

Fr
um

Jörfabakki 22
109 Reykjavík

Verð: 13.9
Stærð: 61,7 fm

Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1971

Brunabótamat: 10.1
Bílskúr: Nei

RE/MAX  SENTER  kynnir   Góð  og  björt  tveggja  herbergja  íbúð  á  þriðju  hæð  sem  nýtist  vel.  Rúmgott
svefnherbergi með góðu skápaplássi. Stofan er  björt og þaðan er gengið inní gott eldhús. Eikarparket á
allri  íbúðinni  nema  á  baði.  Vestur  svalir  flísalagðar.  Snyrtileg  sameign,  hjólageymsla  og  sameiginlegt
þvottahús.  Fallegur  garður  með  leiktækjum.   Allar  nánari  upplýsingar  gefa  Kittý  í  6954161  eða  á
kitty@remax.is. Anna Karen í 8621109 eða á annaks@remax.is.

Anna Karen
Sölufulltrúi

862 1109
annaks@remax.is

Kitty Johansen
Sölufulltrúi

695 4161
kitty@remax.is

Valdimar
Jóhannesson

lögg. fasteignasali

SENTER

Opið hús 18:30 - 19:00

550 5000
AUGLÝSINGASÍMI



Fr
um

Guðmundur St.
Lögg.fast og hdl

Baldvin Ómar
Sölustjóri

S. 898-1177

Áslaug
Sölumaður

S. 822-9519

Gyða
Sölumaður
S.695-1095

Ástþór
Sölumaður

S. 898-1005

Álfaheiði - Kópavogi
Stærð í fermetrum: 179

Fjöldi herbergja: 4 svefnherbergi.

Tegund eignar: Einbýli

Verð: 46,0 millj

Húseign kynnir fallegt einbýlishús í suðurhlíðum Kópavog. Húsið er 179 fm með
innbyggðum bílskúr. Gengið er inn á flísilagða forstofu, rúmgóð með fatahengi.
Gott gestasalerni, flísar á gólfi.  Rúmgóð stofa með útgengi á suður verönd,
parket á gólfi, góð borðstofa. Fallegt eldhús með hvítsprautaðri innréttingu, góð
tæki. Mjög gott barnaherbergi er niðri, parket á gólfi. Rúmgott þvottahús og búr
með útgengi á baklóð. Parketlagður stigi er upp. Uppi eru tvö góð barnaherbergi
og mjög gott hjónaherbergi með góðum skápum og útgengi á suður svalir,
virkilega fallegt baðherbergi með sturtu og baðkari og góðri innréttingu, flísalagt í
hólf og gólf. Bílskúr er rúmgóður með góðu geymslulofti innst í bílskúr. Bílastæði
er hellulagt og lóð frágengin. Húsið var málað 2005.

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

Arnarsmári 200 Kópavogur
Stærð í fermetrum: 106,5

Fjöldi herbergja: 5 herbergja

Tegund eignar: Fjölbýli

Verð: 27,0 millj.

Húseign kynnir gæsilega 5 herbergja íbúð á besta stað í Kópavogi. Lýsing eignar:
Gengið inn á flísalagða forstofu. Tvö góð forstofu herbergi góðum skápum.
Eldhús er með flísum á gólfi, góð hvít innrétting með viðar köntum, góður
borðkrókur. Innaf eldhúsi er flísalagt þvottahús og geymsla með hillum, rúmgott
háaloft með stiga uppí. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf, baðkar með
sturtutengi, góð innrétting. Gott barnaherbergi með góðum skáp. Hjónaherbergi
er rúmgott með góðum skápum og. Stór og góð stofa með - útgengi áð suð-
vestur svalir með miklu útsýni. Íbúðin er með vönduðu Pergo-plastparketi á
gólfum nema þar sem annað er tekið fram. Sameign er mjög snyrtileg með
teppum á gólfi. Sameiginleg hjóla og vagnageymsla er niðri, svo og sér geymsla
fyrir íbúðina.

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

ÁSAKÓR – 203 KÓP
3 herb. íbúð, 89,2
fm. á 5. hæð í
nýju fjölbýlishúsi
við Ásakór í Kópa-
vogi. Íbúðin
skiptist í forstofu,
hol/gangur,
stofa/borðstofa,
eldhús, baðher-
bergi, þvottahús

og 2 herbergi. Stæði í bílgeymslu fylgir eigninni.
Sérsmíðaðar innréttingar og innihurðir frá Sérverk
ehf. Öll tæki í eldhúsi eru með bustaðri stáláferð.
Glæsileg íbúð sem vert er að skoða.
22.600.000,-

SANDAVAÐ - 110 RVK
Til sölu stórglæsi-
legar 2ja og 3ja
herb. íbúðir. Full-
búnar með vönd-
uðu gólfefnum.
Vandaðar innrétt-
ingar og stáltæki.
Stæði í bíla-
geymslu. Frábær
staðsetning. Stutt

í náttúruperlur eins og Heiðmörk, Rauðavatn og
Elliðavatn. Útivistarsvæði í sérflokki.

ÞORLÁKSGEISLI - 113 RVK
Ný og glæsileg 4
herbergja, 139,9
fm íbúð í vönduðu
fjölbýlishúsi með
lyftu, í þessu vin-
sæla hverfi í Graf-
arholti. Íbúðin
skilast með flísum
á bað- og þvotta-

húsgólfi, en annars án gólfefna. Innréttingar og
skápar eru spónlagðar með eik. Stáltæki eru frá
AEG. Glæsileg eign í frábæru umhverfi.
33.500.000,-

STRANDASEL - 109 RVK
66.6 fm 2ja her-
bergja íbúð á
efstu hæð í fjöl-
býli á góðum stað
í Seljahverfinu.
Komið er inn á hol
með góðum fata-
skápum. Á vinstri
hönd er eldhúsið,
en það er með
hvítri innréttingu

sem lítur mjög vel út. Svefnherbergið er ágætlega
rúmgott og er með góðum fataskápum. Baðher-
bergi er með hvítri innréttingu og baðkari með
sturtu aðstöðu. Stofan er björt og góð, og með út-
gengi á svalir. Dúkur er á öllum gólfum.
14.600.000,-

MARTEINSLAUG - 113 RVK
Björt og glæsileg
4ra herb. 122,6
fm íbúð ásamt
stæði í opnu bíl-
skýli. Mjög fallegt
útsýni. Íbúðin er
með gegnheilu al-
bino eikarparketi
á gólfum, nátt-
úrustein í anddyri
og baðh. og flís-

um í þv.húsi. Eldhúsið er með eikarinnr. Niðurtekin
loft að hluta með halogenlýsingu. Herbergin eru
rúmgóð með fataskáp en í hjónaherbergi er rúm-
gott fatah. með innrétt. Baðherb. er með nuddbað-
kari. Þv.húsið er með glugga. Rúmgóðar svalir til
suðurs. 31.900.000,-

SÍÐUMÚLI - 108 RVK
Mjög vel staðsett
verslunar- og lag-
erhúsnæði. Um er
að ræða götuhæð
hússins og bak-
hús sem tengist
henni. Framhús:
Verslunarhúsnæði
á götuhæð sam-
tals 382,5 fm.
Bakhús: Um er að

ræða 483 fm bahús sem tengist framhúsinu. Smá-
vægilegur hæðarmunur er á milli framhúss og bak-
húss. Bakhúsið er nýtt undir skrifstofur, starfs-
mannaaðstöðu og vinnslusali með góðri lofthæð.
Vörudyr eru á norðurhlið með hlaupaketti. Bakhús-
ið er á 2. hæð frá porti. Hægt væri að samnýta
fram- og bakhús.

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali
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Atvinnuhúsnæði

Fr
um

Jóhann Ólafsson
Löggiltur FSS

Gsm: 863 6323
johann@vidskiptahusid.is

Jón S. Sigurjónsson
Hdl. & Löggiltur FSS

Gsm: 893 3003
jon@vidskiptahusid.is

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

Hafnarbraut
200 Kópavogur
Til sölu á góðum stað í Kópa-
vogi, 725,9 fm húsnæði. Inn-
réttað sem leiguíbúðir og
leiguherbergi. Húsnæðið er nú
að mestu í útleigu.

Atvinnuhúsnæði við
Laugaveg Reykjavík
Húsnæði á 2. hæð og á 3.

hæð. Samtals er þetta rými
395,9 fm. Ásett verð er 90
milljónir. Þetta er eign með
mikla möguleika.

Melabraut
220 Hafnarfjörður
Gott lagerhúsnæði, 360 fm vel
staðsett með góðri aðkomu og
innkeyrsludyrum.

Lóðir í Reykjanesbæ 
Dalshverfi, 66 íbúðir í 6 blokkum. 

Til leigu 
Skrifstofuhúsnæði af ýmsum stærðum á höfuðborgarsvæðinu. 

Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Viðskiptahússins Skúlagötu 17.

Þórhallur Björnsson
Löggiltur leigumiðlari

Sölumaður
Gsm: 899 6520

thorhallur@vidskiptahusid.is

Haraldur A. Haraldsson
Viðskiptafræðingur

Gsm: 690 3655
haraldur@vidskiptahusid.is

TOPPÞJÓNUSTA HJÁ REMAX LIND:
• Þú færð eign þína verðmetna.

•   Þú færð eign þína ljósmyndaða af fagljósmyndara.

•   Þú færð vandaða möppu með ljósmyndum og 

 upplýsingum um eign þína og næsta nágrenni hennar.

•   Þú færð eign þína auglýsta á áberandi hátt.

•   Við mætum alltaf og sýnum eign þína.

•   Við höfum opið hús og fylgjum eftir fyrirspurnum.

•   Við hjálpum þér að finna eign, sem hentar.

•   Við seljum hratt og örugglega.
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Hannes Steindórsson
Sölufulltrúi
Sími 699 5008
hannes@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi
Sími 693 4085
gylfi@remax.is

Þórarinn Jónsson
Löggiltur
fasteignasali

HVERS VIRÐI 
ER EIGNIN ÞÍN?

HRINGDU NÚNA!
699 5008
693 4085
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