
fasteignir
Mest lesna fasteignablað landsins 10. APRÍL 2007

BÚMENN 2
DRAUMAHÚS 3,6,7
HOF 2
HÖFÐI 8

FASTEIGNASÖLUR

Fasteignasalan Ás er með tveggja íbúða 
einbýlishús til sölu í Hafnarfirðinum. Við 
húsið er verönd með heitum potti.

Hringbraut 62 í Hafnarfirðinum er tvíbýlishús 
sem er selt sem einbýlishús. 

Íbúð á efri hæð er með sérinngangi. Gengið 
er inn í forstofu með marmaraflísum og þaðan 
inn í parketlagt hol. Eldhús er með ljósri innrétt-
ingu, granítborðplötu, helluborði, háf og stæði 
fyrir tvöfaldan ísskáp. Úr stofunni er gengið út 
á norðvestursvalir þar sem útsýni er frábært. 
Tvö svefnherbergi eru á hæðinni með parketi 
á gólfum. Baðherbergi er með lítilli innréttingu 
og baðkari. Parketlagður stigi liggur upp í risið. 
Þar eru þrjú svefnherbergi með parketi. Fata-

herbergi inn af hjónaherbergi. Snyrting með 
dúk á gólfi.

Íbúð á neðri hæðinni er einnig með sérinn-
gangi. Forstofa er með flísum á gólfi ásamt holi 
og fatahengi. Tvö svefnherbergi eru með park-
eti á gólfi og skápum í hjónaherbergi. Baðher-
bergi er með baðkari. Eldhús er með nýlegri inn-
réttingu með viftu og helluborði. Stofa og borð-
stofa eru með parketi á gólfi. Þaðan er gengið út 
á yfirbyggðar svalir með góðu útsýni.

Hvor íbúð um sig á stórt herbergi í kjallara. 
Þar er jafnframt sameiginlegt þvottahús og sér-
geymslur fyrir hvora íbúð. 

Efri hæð hússins er skráð 151,2 fm og neðri 
hæð 122,2 fm. Bílskúr er tvöfaldur og 49,4 fm. 
Kjallarinn er þar til viðbótar. 

Ásett verð er 69 milljónir.

Tvær íbúðir í einbýlishúsi
Húsið að Hringbraut 62 í Hafnarfirðinum er selt sem einbýlishús þó að það skiptist í tvær íbúðir.

18,7%

37,5%

*Samkvæmt fjölmi›lakönnun Gallup í nóvember 2006.

Lestur á 
fasteignablöðum
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FYRSTUR
MEÐ

FRÉTTIRNAR
www.visir.is

VEXTIR FRÁ 

AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 29.1.2007.

3,2%
Frjálsi fjárfestingarbankinn býður afar hagstæð lán í erlendri mynt með lánstíma til allt að 40

ára.  Lántaki getur valið að greiða einungis vexti af láninu fyrstu þrjú árin og lágmarkað

þannig greiðslubyrði sína. Reiknaðu hvernig greiðslubyrði þín lækkar á www.frjalsi.is eða 

hafðu samband við lánafulltrúa okkar.

Þannig er mál 
með vexti ...

... að það er hægt að létta greiðslubyrðina.
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HÖFÐI fasteignasala er með til sölu 
parhús við Ægisíðu í Reykjavík.

ÁS fasteignasala er með til sölu við Álfa-
byggð í Súðavík einbýli á góðum stað.

HOF fasteignasala er með til sölu glæsi-
legt einbýlishús á tveimur hæðum við 
Jónsgeisla í Grafarholti.

DRAUMAHÚS fasteignasala er með til 
sölu við Suðurbraut í Hafnafirði fjögurra 
herbergja íbúð á 2. hæð
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FÁLKAGATA - LAUS

Vorum að fá í sölu góða 67 fm 2ja herbergja íbúð á 2. hæð
í litlu fjölbýlishúsi. Rúmgóð stofa með svölum út af og
rúmgott eldhús. Svefnherbergi með svölum út af og bað-

herbergi með kari. Verð 16,9 millj.

HÓLMASEL - ÍBÚÐIR - ATV.

Vorum að fá í sölu gott 146 fm íbúðar/atvinnuhúsnæði í
grónu íbúðarhverfi. Í dag nýtt sem tvær íbúðir og lager.
Skiptist í tvo mathluta 107 fm skráð sem íbúð og 39 fm

skráð sem verslun. Verð 24,5 millj.

AUSTURBERG - LAUS

Glæsilega 75 fm 2 til 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í litlu
fjölbýlishúsi með sér inngang af svölum. Eldhús með fal-
legri nýrri innréttingu og vönduðum tækjum og rúmgóð
stofa. Flísalagt og endurnýjað baðherbergi með baðkari
og rúmgott herbergi með skáp. Ný gólfefni. 

Verð 17,5 millj.

SUÐURHÓLAR - VIÐGERT

Mjög góða 4ra herbergja íbúð á 3. hæð í nýlega viðgerðu
fjölbýlishús. Eldhús með snyrtilegri innréttingu, rúmgóð
og björt stofa og borðstofa. Flísalagt baðherbergi með
þvottaraðstöðu og þrjú góð herbergi með skáp. Ákv. 13
millj. 4,15%. Verð 18,9 millj.

KELDULAND - ENDAÍBÚÐ

Mjög góða 3ja til 4ra herbergja íbúð á 2. hæð (efstu) í litlu
fjölbýli. Snyrtilegt eldhús með borðkrók og björt og góð
stofa. Flísalagt baðherbergi og tvö herbergi með skáp
voru þrjú. Verð 21,9 millj.

JÓNSGEISLI - GLÆSILEGT

Glæsilegt 235,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með
innbyggðum 25,4 fm bílskúr. Efri hæðin er innr. sem lúxus
íbúð með þremur stofum, eldhúsi, baðh. og einu stóru
svefnherbergi. Sérsmíðaðar eikar innr. og massíft plank-
aparket á gólfum. Neðri hæðin er innr. sem 3ja herbergja
íbúð. Frágengin lóð með stórum sólpalli. Glæsilegt útsýni.

Verð 68,9 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
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

VÍÐIMELUR - VIÐGERT HÚS

Mjög góð 3ja herbergja endaíbúð á 1. hæð í nýlega upp-
gerðu fjölbýlishús. Rúmgóð stofa með útgang suður-sval-
ir og snyrtilegt eldhús. Tvö rúmgóð svefnherbergi og

flísalagt baðherbergi. Parket á gólfum. Verð 22,9 millj.

www.hofid.is

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is

www.bumenn.is

Búmenn auglýsa íbúðir

Búseturéttur á markaðsverði

Til sölu er búseturéttur í 4-5 herbergja íbúð sem er um 124 fm 
að stærð. Íbúðin er á þriðju hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi við 
Blásali 24 í Kópavogi. Stæði í bílakjallara fylgir íbúðinni. Tvær 
lyftur eru í húsinu.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í bú-
seturéttinn. Ásett verð fyrir búseturéttinn er 7.5 millj.
Mánaðargjöld eru um 118.000 Íbúðin verður til sýnis föstu-
daginn 13. apríl í samráði við skrifstofu Búmanna.

Tilboðsfrestur er til 18. apríl.

Afhending íbúðar er samkomulagsatriði. 

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skif-
stofu félagsins að Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 
milli kl. 9-15, eða senda tölvupóst á netfangið 
bumenn@bumenn.is
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ÁRMÚLA 42 - SÍMI 553 4236

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

• Eldvarnarhurðir • Öryggishurðir

Grensásvegi 12A
sími: 568 1000

frum@frum.is - www.frum.is

UMBROT
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Bergþórugata - 101 Rvk

17.600.000
Skemmtileg 60,8fm 2ja herbergja íbúð
á 1.hæð á góðum stað í 101, mjög góð
fyrstu kaup. 
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Framnesvegur - 107 Rvk

20.900.000     
73,6 fm + ca 4 fm geymsla, 2ja herb.
íbúð á 3. hæð með stæði í lokaðri bíl-
geymslu. Útsýni, björt íbúð. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Klapparstígur - 101 Rvk

ÍBÚÐIR * VINNUSTOFA * SKRIF-
STOFA*
* 120 fm í hjarta Reykjavík 101.* Mögu-
leiki á 2 íbúðum * Íbúð og vinnustofu
eða skrifstofum. Óli s. 530 1812

Leirubakki - 109 Rvk

21.900.000    
118,9 fm 5 herbergja endaíbúð á 1.
hæð, þ.a. 10,5 fm herbergi í kjallara og
sérgeymsla 7,6 fm Húsið hefur verið
klæt. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/20

Austurberg - 111 Rvk

17.500.000
Góð 3ja herbergja, 91 fm íbúð á 3. og
efstu hæð með sérinngangi í Breið-
holtinu - stutt í alla þjónustu. 
Sigurður s. 530 1809

Básbryggja - 110 Rvk

24.900.000
Einstaklega falleg 99,7 fm 3ja her-
bergja íbúð með sérinngang á 1. hæð
í húsi staðsett i enda á lokuðum botn-
langa. Þórarinn s. 530 1811

Lundarbrekka - 200 Kóp

22.500.000
Falleg 92,7 fm 4ra herbergja endaíbúð
með sérinngangi af svölum. 
Óli s. 530 1812

Naustabryggja - 110 Rvk

40.000.000
174 fm 6 herbergja íbúð á 2 hæðum í
litlu fjölbýli. Tvennar svalir. Stæði í lok-
aðri bílageymslu fylgir.  Glæsileg eign. 
Stefanía s. 530 1805

Blöndubakki - 109 Rvk

19.900.000
94,2 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð. ásamt
14,6 fm aukaherbergis í kjallara, tilval-
ið til útleigu. Samtals 113,7 fm. 
Helgi Már s. 530 1808

Gullengi - 112 Rvk

19.900.000
Fín 86,3 fm 3ja herb. íbúð á rólegum
stað og með ágætu útsýni. 
Óli s. 530 1812

Álfheimar - 104 Rvk

24.200.000
Falleg og vel skipulögð 4ra herbergja
108,7 fm íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli.
Baðherbergi hefur verið endurnýjað.
Þórarinn s. 530 1811

Berjarimi - 112 Rvk

27.200.000
130,3 fm 4 herbergja íbúð á 3 og efstu
hæð í fjölbýli við Berjarima. Þ.a. er
stæði í bílageymslu 28,5 fm Falleg og
björt íbúð. Stefanía s. 530 1805

Reyrengi - 112 Rvk

21.900.000
98,8 fm íbúð á 3. og efstu hæð auk 4,4
fm geymslu. Sérinngangur og stæði í
opnu bílskýli.
Helgi Már s. 530 1808

Rjúpufell - 111 Rvk

19.900.000
Góð 4ra herbergja 110,8 fm íbúð með
yfirbyggðum / upphituðum svölum á 2.
hæð við Rjúpufell.
Helgi Már s. 530 1808

Jötunsalir - 201 Kóp

26.500.000
Glæsileg 99,7fm, 3ja herb íbúð á 3.hæð
í lyftuhúsi, með stæði í bílageymslu.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820 UT-
AN SKRIFSTOFUTÍMA 530 1810

Rekagrandi - 107 Rvk

22.900.000
83,0 fm 3 herbergja íbúð á 2 hæð auk
stæðis í bílageymslu. Tvennar svalir.
Leikskóli og skóli í göngufjarlægð. 
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1820

Borgargerði - 108 Rvk

29.900.000
Vel skipulögð, mikið endurnýjuð 6
herb.  130,9 fm íbúð á jarðhæð í tvíbýl-
ishúsi með sér inngangi og stórum
sólpalli! Óli s. 530 1812

Funalind - 201 Kóp

34.900.000
151,1 fm 6 herbergja íbúð á 2  efstu
hæðum í fjölbýli. Tvennar suð/ vestur
svalir. Falleg eign á góðum stað. 
Stefanía s. 530 1805

Suðurbraut - 220 Hfj

18.900.000
98,2 fm mikið endurnýjuð 4ra her-
bergja íbúð á 2. hæð (þ.a. 5,8 fm
geymsla) með ágætu útsýni miðsvæð-
is. BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/20

Suðurhólar - 111 Rvk

20.900.000
106,1 fm 4 herb. íbúð á 2 hæð í fjölbýli.
Skólar og önnur þjónusta er í stuttu
göngufæri. Góð eign á góðum stað.
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Reyrengi - 112 Rvk

19.900.000
3ja herb. 82 fm góð íbúð með sérinn-
gangi af svölum og stæði í opnu bíl-
skýli. Róleg staðsetning en stutt í
þjónustu. Óli s. 530 1812

Sléttahraun - 220 Hfj

17.900.000
Falleg 99,7 fm 3ja herbergja íbúð á 1.
hæð. í góðu fjölbýli.  Bílskúrsréttur
fylgir eigninni.
Þórarinn s. 530 1811

Hringbraut - 220 Hfj

28.500.000
137 fm efri sérhæð með sérinngangi í
3býli.  2 svefnherbergi og stór stofa. 3.
herbergið mögulegt. Glæsilegt útsýni
yfir Hafnarfjörð. Sigurður s. 530 1809

Kársnesbraut - 200 Kóp

25.700.000
115,8 fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
fjórbýli með 26 fm bílskúr (hluti af
heildarfm)  Húsið er í mjög góðu
ástandi bæði. Þórarinn s. 530 1811

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

Melás - 210 Gbæ

31.000.000             
Mjög falleg 133,8fm 4ra herb. efri sér-
hæð með sér inngangi og bílskúr á
mjög góðum stað í Garðabæ .
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800

Veghús - 112 Rvk

23.900.000
Falleg 114,5 fm endaíbúð á 2 hæð með
innb. bílskúr. Íbúðin er 94 fm og bíl-
skúrinn 20,5 fm Íbúðin er talsvert end-
urnýjuð. Óli s. 530 1812

Seljavegur - 101 Rvk

18.900.000
69,9 fm 3 herbergja íbúð á 1. hæð í þrí-
býli. Ásamt 2 geymslum samtals 19,5
fm
Stefanía s. 530 1805

Kelduland - 108 Rvk

25.900.000
85,9 fm 4ra herbergja endaíbúð á 2.
hæð, með stórum svölum og fallegu
útsýni. Íbúðin er nýuppgerð. 
BÓKIÐ SKOÐUN S. 530 1800/1806

Kelduland - 108 Rvk

25.700.000
Glæsileg 86 fm mikið endurnýjuð íbúð
á 3ju (efstu) hæð með fínu útsýni og
stórum suðursvölum.
Óli s. 530 1812

Djáknavegur - 801 Sel

26.900.000  Skoðið um páskana
- Magnús s. 898 0860
Glæsilegt og mjög vandað 114 fm
heilsárshús í Úthlíð, auk 26 fm
gesta/gufubaðshúss á veröndinni. 

Stóraborg - 311 Bor

23.900.000
92,5 fm nýtt og glæsilegt fullbúið sum-
arhús að Stóruborg í Borgarfirði á
5038 fm leigulóð til 25 ára (Hagstæð
leiga). Helgi Már s. 530 1808

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

Draumahús bjóða þér:
2ja-3ja herbergja
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4ra til 7 herbergja

4ra til 7 herbergja

Hæðir

Sumarhús

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

www.as.is
Opið virka daga 

kl.9–18

Kár i  Ha l l dó rsson ,  l ögg .  f as te ignasa l i  –  Jónas  Hó lmge i r sson  –  E i r í ku r  Svanu r  S ig fússon ,  l ögg .  f as te ignasa l i  –  M e l k o r k a  G u ð m u n d s d ó t t i r

Sjá einnig myndir 
í gluggum á Fjarðargötu

– Eigendur fasteigna 
athugið!

Lífleg sala – skoðum 
og verðmetum 
samdægurs! –

Fr
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BREIÐVANGUR - 43 FM BÍL-
SKÚR Mikið endurnýjuð163 fm
ENDAÍBÚÐ m/bílskúr. 4 sv.herb.
Suðursvalir. Útsýni. Verð 27,5 millj.
6279

BRATTAKINN - 111,2 fm
hæð/ris í þríbýli. 3 sv.herb. Sérinn-
gangur. Útsýni. Verð 21,2 millj.
2426

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

ARNARHRAUN - MEÐ AUK-
AÍBÚÐ Gott talsvert endurnýjað
282 fm pallbyggt einbýli m/bílskúr.
5 sv.herb. auk 3ja herb. aukaíbúð
á jarðhæð. Verönd m/heitum potti.
Verð 45,9 millj.  3673

STEKKJARHVAMMUR - Fal-
leg 136,4 fm hæð og ris ásamt bíl-
skúr. Sérinng. 3 sv.herb. Svalir og
verönd. Verð 26,9 millj.  6440

HRINGBRAUT - Falleg 77,8 fm
risíbúð á góðum stað. 3 sv.herb.
Suðvestursvalir. Frábært útsýni.
6446

BREIÐVANGUR - Rúmgóð og
mikið endurnýjuð 144,5 fm íbúð á
3. hæð. 4 sv.herb. Suðvestursvalir.
Verð 24,5 millj.  6278

3JA HERB.

PERLUKÓR - KÓP. Glæsileg
98,8 fm íbúð á jarðhæð. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Glæsilegt útsýni.
Laus strax. Verð 24,9 millj.  5562

ÞRASTARÁS - Fallegt og full-
búið 279 fm einbýli með bílskúr á
góðum stað. 5 sv.herb. Verð 59,9
millj.

LÆKJARGATA - AUKAÍBÚÐ
Sérlega fallegt og vandað 220 fm
einbýli í miðbæ Hafnarfj. 4 sv.herb.
Afgirt verönd. Aukaíbúð í kj. Verð
49,9 millj.  9969

ÁLFASKEIÐ - Góð 93,4 fm neðri
hæð á rólegum stað. 3 sv.herb.
Sérinngangur. Verð 22,9 millj.
6402

HULDUBORGIR - RVÍK Falleg
95 fm íbúð á frábærum útsýnis-
stað. 3 sv.herb. Stórar svalir. Sér-
inngangur. Verð 24,9 millj.

VESTURBRAUT - Talsvert end-
urnýjuð neðri hæð í tvíbýli. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 18,5
millj.  10006

DREKAVELLIR - Glæsileg 83,4
fm íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi
m/stæði í bílag. 2 sv.herb.
Frábært útsýni. Verð 21,5 millj.

KROSSEYRARVEGUR - Sér-
lega fallegt og mikið endurnýjað
einbýli m/bílskur á frábærum út-
sýnisstað. Verð 36,9 millj.

FURUVELLIR - 205,6 einbýli
ásamt bílskúr. 5 sv.herb. Fallegar
innréttingar. Góð staðsetning. Verð
45,8 millj.  9771

BREKKUGATA - Mikið endur-
nýjuð 133,5 fm efri hæð m/bílskúr.
2-3 sv.herb. Sérinng. Útsýni. Verð
27,9 millj  6292

HÁAKINN - LAUS STRAX Vel
skipulögð og mikið endurnýjuð ris-
íbúð. 3 sv.herb. Bílskúrsréttur.
Verð 18,9 millj.  6445

LAUFVANGUR - Falleg mikið
endurnýjuð 108,9 fm íbúð á 3.
hæð. 3 sv.herb. Tvennar svalir.
Verð 20,7 millj.  6235

GRÆNAKINN - Falleg 77,2 fm
íbúð á jarðhæð í góðu húsi. 2
sv.herb. Nýlegt eldhús. Verð 17,9
millj.  6399

HRINGBRAUT - HFJ. 300 fm
einbýli sem skiptist í tvær samþ.
íbúðir báðar m/bílskúr á flottum út-
sýnisstað. Verð 69 millj.  6432

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

ÁSBÚÐARTRÖÐ - Falleg og
björt 139,5 fm efri hæð m/bílskúr.
4 sv.herb. Sérinngangur. Fallegt
útsýni. Verð 32,9 millj.  6320

DREKAVELLIR - Sérlega glæsi-
leg 132,8 fm endaíbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðursvalir. Verð 29,9
millj.  6444

ÁLFASKEIÐ - Falleg mikið end-
urnýjuð 121,6 fm íbúð m/bílskúr. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð 23,5
millj.  6231

LANGAMÝRI - GBÆ Falleg
86,4 fm íbúð á efri hæð í vinsælu
húsi. 2 sv.herb. Sérinng. Stórar
sólarsvalir. Verð 25,6 millj.  6297

SUÐURGATA - 312,7 fm hús á
góðum stað sem skiptist í tvær
íbúðir, bílskúr og verslunarpláss
sem hægt er að breyta í íbúð. Verð
60 millj.  6338

RAÐ- OG PARHÚS

SMYRLAHRAUN - ENDAHÚS
198 fm endaraðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Sólstofa, heitur pottur og
verönd. Verð 37,9 millj.  6118

ÁLFHOLT - 161 fm efri hæð og
ris í klasahúsi. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Frábært útsýni. Verð 32,0
millj.  6260

SÓLEYJARHLÍÐ - Björt og sér-
lega falleg 99 fm endaíbúð á góð-
um stað. 3 sv.herb. Suðvestursval-
ir. Verð 24,5 millj.  6441

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

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

HÁABARÐ - Fallegt 161 fm ein-
býli m/bílskúr. 3 sv.herb. Sólstofa,
verönd og heitur pottur. Verð 38,7
millj.  6329

ÁLFHÓLSVEGUR - KÓP. Ein-
staklega skemmtilegt og vel stað-
sett raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
Stór suðurgarður. Verð 34,9 millj.
6259

ARNARHRAUN - LAUS Falleg
mikið endurnýjuð 110 fm neðri
hæð á frábærum stað. Sérinn-
gangur. Verð 25,9 millj.  6210

BREIÐVANGUR - Falleg og
rúmgóð 123,2 fm íbúð á 3. hæð. 3
sv.herb. Verð 21,9 millj.  6333

REYKJAVÍKURVEGUR -
Glæsileg 118,7 fm efri hæð í tví-
býli. 3 sv.herb. Mikið endurnýjuð
eign að innan sem utan. Verð 24,5
millj.  6157

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

ÖLDUGATA - Fallegt 134,2 fm
einbýli á góðum stað. 4 sv.herb.
Verð 29,0 millj.  6303

FAGRABERG - Fallegt 212 fm
raðhús m/bílskúr á góðum stað í
Setberginu. 3 sv.herb. Verönd og
heitur pottur. Verð 47,9 millj.  6174

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

UNUFELL - Björt og falleg 96,8
fm íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb. Verð
17,9 millj.  9724

STEKKJARKINN - Góð 90 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur. Verð 18,9 millj.  6060

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

MÁVAHRAUN - Fallegt og vel
viðhaldið 208 fm einbýli m/bílskúr
á góðum stað. 4 sv.herb. Stór ver-
önd. Verð 46,9 millj.  6288

STEKKJARHVAMMUR -
184,8 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Suðurverönd. Góður stað-
ur. Verð 38,5 millj.  9967

ÖLDUSLÓÐ - LAUS STRAX
Falleg 130 fm hæð og ris m/nýleg-
um 90 fm bílskúr m/kjallara undir.
5 sv.herb. Verð 36,9 millj.  6067

BURKNAVELLIR - Sérlega fal-
leg 106,3 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Náttúruflísar og parket.
Verð 24,5 millj.  6405

BREIÐVANGUR - M/BÍL-
SKÚR Talsvert endurnýjuð 145 fm
endaíbúð m/ bílskúr. 5 sv.herb.
Góð staðsetning. Verð 24,9 millj.
10068

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

HVERFISGATA - Vel viðhaldið
166 fm einbýli á góðum stað. 3-4
sv.herb. Sólstofa og verönd. Verð
35,8 millj.  6163

HÆÐIR

KVÍHOLT - Falleg 150 fm neðri
hæð m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sér-
inng. Útsýni. Verð 32,4 millj.  6298

4RA TIL 7 HERB.

BREIÐVANGUR - Falleg 140 fm
íbúð m/bílskúr á 1. hæð. 4 sv.herb.
Stór stofa og sjónvarpshol. Verð
24,9 millj.  6291

KÓRSALIR - KÓP. Sérlega fal-
leg 163,6 fm endaíbúð á jarðhæð
m/stæði í bílageymslu. 4 sv.herb.
Verð 38 millj.  6283

DREKAVELLIR - LAUS
STRAX Glæsileg 105,4 fm endaí-
búð á 3. hæð. 3 sv.herb. Eikarinn-
réttingar, parket og flísar. Verð
24,9 fm  9754

EYRARHOLT - ÚTSÝNI Falleg
91,1 fm íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli.
2 sv.herb. Afgirt verönd. Verð 18,7
millj.  2527
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KARLAGATA - RVÍK - LAUS
„LAUS STRAX „ Björt og góð 57
fm íbúð á 1. hæð á frábærum stað.
2 sv.herb. Verð 16,5 millj.  9641

2JA HERB.

ÞRASTARÁS - BÍLA-
GEYMSLA Falleg 74,8 fm íbúð á
jarðhæð m/stæði í bílag. Sérinn-
gangur. Verð 18,5 millj.  9973

HJALLABRAUT - Falleg mikið
endurnýjuð 66,9 fm 2ja herb. íbúð
á 2. hæð. Vestursvalir.  6314

URÐARSTÍGUR - Góð neðri
hæð í tvíbýli. Sérinng. Hús í góðu
ástandi að utan og innan. Verð
15,9 millj.  9970

FJARÐARGATA - HFJ Gott
204 fm húsnæði á besta stað í
miðbæ Hfj. Húsnæðinu er skipt í
70 og 134 fm einingar sem eru í
útleigu.  6272

STEINHELLA - HAFNARFJ.
Glæsilegt 1.920 fm atvinnuhúsnæði
á besta stað í helluhrauni. Átta
stórar innkeyrsluhurðar. Afhendist
tilbúið til innréttinga.  9942

ÁLFASKEIÐ - Falleg 88 fm íbúð
á 2. hæð. 2 sv.herb. Sérinngangur.
Bílskúrsréttur. Verð 18,7 millj.
3716

LAUFVANGUR - Talsvert endur-
nýjuð 71,4 fm ííbúð á jarðhæð.
Verönd. Laus fljótlega. Verð 16,9
millj.  6408

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

ATVINNUHÚSNÆÐI

RAUÐHELLA - HFJ. TIL SÖLU
EÐA LEIGU - 275 fm atv.húsnæði
á góðum stað. Mjög stór malbikuð
lóð, gott úti/-gámapláss. Verð 41,5
millj.  10021

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

GRANDATRÖÐ - HFJ. 116,4 fm
atvinnubil á góðum stað innst í lok-
aðri götu. Verð 17,3 millj.  9797

LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

STAÐARHRAUN - Fallegt 150 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Verönd,
heitur pottur. Verð 24,3 millj.  9798

AUSTURHÓP - GOTT VERÐ
230 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Fullbúið að utan, fokhelt að innan.
Verð 22,9 millj.  6448

LITLUVELLIR - Gott 115,9 fm
raðhús m/bílskúr.  6447

STAÐARHRAUN - Talsvert end-
urnýjað 151 fm endaraðhús m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 22,9 millj.  6420

SUÐURVÖR - Fallegt 160 fm par-
hús m/bílskúr. 3-4 sv.herb. Sólpallur
og heitur pottur. Verð 23,9 millj.
6328

LEYNISBRAUT - Bjart og fallegt
103,5 fm parhús. 2 sv.herb. Bíl-
skúrsréttur. Verð 18,5 millj.  6295

STAÐARHRAUN - Fallegt tals-
vert endurnýjað 150 fm raðhús
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 22,9 millj.
6252

NORÐURVÖR - Fallegt mikið
endurnýjað 181 fm parhús/einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 22,9 millj.
6253

BORGARHRAUN - Fallegt 168,6
fm einbýli m/bílskúr. 3 sv.herb. Ný
verönd. Verð 26,5 millj.  6187

AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og
pottur. Verð 20,5 millj.  3790

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

LEYNISBRÚN - Vandað 154,4
fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð
23,8 millj.  9926

SUÐURVÖR - 147,5 fm parhús
m/bílskúr á frábærum stað. 3
sv.herb. Verð 22,9 millj.  4436

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

VESTURHÓP - FULLBÚIÐ Fal-
legt fullbúið 205 fm einbýli m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Verð 33,9 millj.
9757

NORÐURVÖR - Talsvert endur-
nýjað 151,1 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verð 24,5 millj.  9689

AUSTURHÓP 14 OG 18 -
209,0 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verð 24,9 millj.  9656

ÁSABRAUT - Falleg 96,9 fm 3ja
herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð. Verð
19,9 millj.  5194

MIÐHÓP 8 - 14 - 154,3 fm rað-
hús m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 16,5
millj.  5487

ÁSABRAUT - 157,8 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 21,9 millj.
. 3991

STAÐARVÖR - LAUST STRAX
Fallegt 135,8 fm einbýli á rólegum
stað. 3 sv.herb. Verð 17,8 millj.
5245

MÁNASUND - 135,4 fm einbýli.
4 sv.herb. Verð 18,4 millj.  5130

VÍKURBRAUT - Sérlega falleg
161,7 fm efri hæð og ris. Verð TIL-
BOÐ.  4027

DALBRAUT - Gott 51,5 fm par-
hús. 2 sv.herb. Möguleiki á stækk-
un, teikn. til. Verð 9,5 millj.  2991

VOGAR

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýj-
að139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
24,5 millj.  9838

AKURGERÐI - 137 fm parhús
m/bílskúr. 2-3 sv.herb. Húsið er ekki
fullbúið að innan. Verð 24,9 millj.
6170

MARARGATA - LAUST Nýtt og
glæsilegt 211 fm einbýli m/bílskúr. 5
sv.herb. Verð 34,9, 80% gott lán.
Ákv. sala  6084

HEIÐARGERÐI - 181 fm einbýli
m/bílskúr. 3 sv.herb. Verð 28,9 millj.
6117

REYKJAN.BÆR

NJARÐVÍKURBR. - EINBÝLI
260,3 fm einbýli. 5 sv.herb. LAUST
FLJÓTLEGA. Verð 28,8 millj.  9945

GARÐUR

ÁRTÚN - Fullbúið og glæsilegt
147 fm PARHÚS m/bílskúr. 3
sv.herb. Verð 25,9 millj.  10048

ÓSBRAUT - 198,0 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 20,9 millj.
5088

SANDGERÐI

SUÐURGATA - 83,8 fm íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli. 2 sv.herb. Verð
9,9 millj.  6194

STRANDGATA - Talsvert endur-
nýjað 495 fm atv.húsnæði. 4.000 fm
lóð. Verð 31,8 millj.  6114

LANDIÐ

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK Fal-
legt 94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 11,4 millj.  6270

SUMARHÚS

EIGNARLÓÐ Í GRÍMSNESI
Glæsileg 10.800 fm ENDALÓÐ við
Sólbakka. Glæsilegt útsýni. Leyfi
fyrir allt að 200 fm húsi.  6424

ESKILUNDUR - Glæsilegur full-
búinn 54 fm sumarbústaður í landi
Miðfells, Þingvallasveit. Eignarlóð.
Frábært útsýni. Verð 16,5 millj.
6296

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

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
ALLT AÐ 90% LÁN

BJARKARÁS - GBÆ - Sérlega
glæsilegar og rúmgóðar lúxus-
íbúðir á frábærum útsýnisstað efst
í Ásahverfinu.

FLATAHRAUN - HFJ Glæsileg-
ar íbúðir í 5 hæða lyftuhúsi á frá-
bærum stað. Afh. við kaupsamn.
Verð frá 17,9 millj.  6344

STÓRIKRIKI - MOSFELLS-
BÆR Glæsilegt 344 fm einbýli-
/tvíbýlishús á góðum stað. Fullbúið
að utan og fokhelt að innan.  6317

DREKAVELLIR 4 - HAFN-
ARFJ. Glæsilegar 136-157 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

FJÓLUVELLIR 2-8 - HFJ.
Glæsileg raðhús á einni hæð m/bíl-
skúr. Áhv. 17 millj. til 40 ára hjá
Íbúðalsj. Verð frá 29,9 millj.

FJÓLUVELLIR 10-12 - HFJ.
244 fm raðhús á einni hæð m/bíl-
skúr, verð frá 30,4 millj. - frábært
fermetraverð  5401

ENGJAVELLIR 3 - HFJ. - Fal-
leg og vönduð 4ra herb. íbúð á
jarðhæð m/sérinng. Fullbúin með
glæsilegum gólfefnum. Verð 29,3
millj.  5386

KIRKJUVELLIR 3 - HFJ. -
Glæsilegar 4ra herb. íbúðir, verð
frá 24,6 millj.  5298

EINIVELLIR 7 - HFJ. - Falleg
4ra herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
m/stæði í bílag. Verð 23,4 millj.
5159

DREKAVELLIR 18 - Glæsileg-
ar 3ja og 4ra herb. FULLBÚNAR
íbúðir m/parketi og flísum á gólf-
um. Verð frá 20 millj.  4856

ESKIVELLIR 7 - HAFNARFJ.
Fallegar 3ja-5 herb. íbúðir, verð frá
21,9 millj. Afhending í feb.-apríl.
4467

DREKAVELLIR 26 - HFJ. -
Vandaðar 4ra herb. íbúðir, verð frá
24,8 millj. Afhending við kaup-
samning.  4310
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Birkihólar - 800 Sel

TILBOÐ ÓSKAST
Nýtt 164,9 fm parhús á einni hæð innst
í botnlanga á góðum stað á Selfossi. 
Eddi s. 530 1806

Blómahæð - 210 Gbæ

59.900.000
Einstaklega glæsilegt 182,5 fm 6 her-
bergja raðhús við verðlaunagötu 2006
á besta stað í Hæðarhverfi í Garðabæ.
Glæsil. innrétt. Þórarinn s. 530 1811

Langholtsvegur - 104 Rvk

43.000.000
164 fm 5 herbergja raðhús á 2 hæðum
auk 23,3 fm bílskúrs. Góð eign á vin-
sælum stað. 
Stefanía s. 530 1805

Laufengi - 112 Rvk

32.500.000    
119,4 fm 5 herbergja endaraðhús á 2
hæðum með góðum garði og svölum.
Stutt í skóla. Frábært svæði BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800/1806

Eyktarás - 110 Rvk

Fallegt 280 fm 2ja íbúða einbýlishús á
2 hæðum með innbyggðum 38 fm bíl-
skúr.  Húsið er innst í botnlanga við
opið svæði. Óli s. 530 1812

Fálkaklettur - 310 Bor

37.000.000
230,4 fm einbýlishús með 2 aðskildum
íbúðum + 32,8 fm bílskúr -samtals
263,2 fm  Rólegur staður miklir mögu-
leikar. Óli s. 530 1812

Engjasel - 109 Rvk

39.900.000   
7 herb. 220 fm endaraðhús á þremur
hæðum ásamt stæði í bílageymslu við
Engjasel. Á gólfum er parket, flísar og
dúkar.  Helgi Már s. 530 1808

Fljótasel - 109 Rvk

46.900.000
Mjög gott 5 herbergja endaraðhús
með bílskúr, auk 3ja herbergja íbúðar í
kjallara, alls 268,3 fm í Seljahverfinu í
Breiðholti. Sigurður s. 530 1809

Logaland - 108 Rvk

47.500.000    LAUST STRAX
Mjög vel staðsett 213 fm raðhús í
Fossvoginum á 2. hæðum. 6 svefnher-
bergi + stofa.  Laust til afhendingar við
kaupsamning. Sigurður s. 530 1809

Þorláksgeisli - 113 Rvk

46.800.000
190 fm 6 herbergja raðhús á tveimur
hæðum með innbyggðum 31,7 fm bíl-
skúr. Húsið er mjög smekklegt. BÓKIÐ
SKOÐUN S. 530 1800/1820

Heiðarbrún - 810 Hve

26.900.000
Gott 5 herbergja 132fm einbýli á einni
hæð ásamt 39 fm tvöföldum bílskúr,
samtals 171 fm á góðum stað í Hvera-
gerði. Helgi Már s. 530 1808

Lækjamót - 245 San

22.900.000
Einbýlishús 197,4 fm (þ.a. 42,8 fm bíl-
skúr) 6 herbergja, 4 svefnherbergi og
2 stofur.  Húsið er í dag rúmlega fok-
helt. 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. Þórarinn s. 530 1811

Hamraberg - 111 Rvk

31.500.000
124,6 fm 5 herbergja fallegt Raðhús á
góðum stað í breiðholti. Húsið er ný-
uppgert að utan. BÓKIÐ SKOÐUN S.
530 1800 OG 530 1820

Rauðhella - 221 Hfj

39.800.000
Glæsilegt atvinnuhúsnæði 250,2 fm
gólfflöt, möguleiki á u.þ.b. 60 fm milli-
lofti.  Stórar innkeyrsludyr 4,2 m á hæð
og 4m á breidd. Þórarinn s. 530 1811

Nönnustígur - 220 Hfj

31.900.000
143,7 fm 4 herbergja einbýli á 2 hæð-
um við miðbæ Hafnarfjarðar. 
Stefanía s. 530 1805

Vesturhús - 112 Rvk

67.000.000
Glæsilegt 235,5 fm einbýlishús á
tveimur hæðum ásamt tvöföldum bíl-
skúr á frábærum útsýnisstað við Vest-
urhús. Helgi Már s. 530 1808

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

Richard H. Sævarsson 
richard@draumahus.is

sölumaður

Rað- og parhús Rað- og parhús

Atvinnuhúsnæði

Arnartangi - 270 Mos

24.300.000
94 fm raðhús á einni hæð með góðum
suðurgarði og 4 svefnherbergjum.
Barnvænn og rólegur staður. 
Óli s. 530 1812

Ásgarður - 108 Rvk

31.000.000
Gott 6 herbergja 129,6 fm raðhús á
þremur hæðum við Ásgarð þar sem
stutt er í alla þjónustu. 
Helgi Már s. 530 1808

Hjallabraut  - 220 Hfj

54.900.000
Fallegt 316,4 fm 9 herbergja endarað-
hús með innbyggðum 31,1 fm bílskúr.
Séríbúð á neðrihæð sem er 138,5 fm
með sérinng. Þórarinn s. 530 1811

Jakasel - 109 Rvk

46.800.000
223,9 fm 8 herbergja Gullfallegt Par-
hús á besta stað í seljahverfi, þ.a. 22,8
fm bílskúr. Húsinu vel við haldið. BÓK-
IÐ SKOÐUN S. 530 1800 OG 530 1820

Dvergholt - 270 Mos

43.900.000
135,6 fm einbýlishús á einni hæð
ásamt tvöf. 45,3 fm bílskúr.  Frábær af-
girtur bakgarður með miklum gróðri
og heitum potti. Óli s. 530 1812

Esjugrund - 116 Rvk

41.900.000
6. herb. einbýli með sjávarútsýni, alls
213 fm á einni hæð með tvöföldum bíl-
skúr.  Húsið er á Kjalarnesi, á fallegum
útsýnisstað. Sigurður s. 530 1809

Einbýli

Draumaeignir

Asparhvarf  203 Kóp

75.000.000
Einstaklega fallegt og íburðarmikið
parhús til sölu ofan Elliðavatns í Kópa-
vogi. Húsið er 243 fm og 5 herbergja á
tveimur hæðum og er stórglæsilegt út-
sýni í norður og austur yfir Elliðavatn-
ið og náttúruna í kring. Sigurður s. 530 1809

Draumaeignir

Glósalir - 201 Kóp

49.900.000
Fallegt og vandað fimm herb. 191,1 fm
raðhús á tveimur hæðum, þar af 24,6 fm
bílskúr á fallegum útsýnisstað við Gló-
sali. Vandaðar innréttingar og gólfefni.  
Helgi Már s. 530 1808

Draumaeignir

Hulduborgir - 112 Rvk

26.400.000
Falleg 105,2 fm 4ra herbergja íbúð
(þ.a. 6,5 fm geymsla), með sérinn-
gangi á jarðhæð í góðu fjölbýli við
Hulduborgir. Helgi Már s. 530 1808
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Rauðavað - Sérhæð

Í sölu nýleg, björt og falleg 2ja-3ja herb. íbúð á
jarðhæð með sérinngangi og sérgarði ásamt
stæði í bílageymslu á besta stað í Norðlinga-
holtinu. Góð aðkoma. Bílastæði malbikuð. Stutt
í skóla og leikskóla sem og aðra þjónustu. Verð
23,9 millj.

Austurmýri -Selfoss 

Tvö falleg raðhús á einni hæð með innb.
bílskúr, samt. 166 fm Til afh. strax, fullbúin að
utan og rúml. tilbúin til innréttinga að innan.
Möguleiki á 95% láni. Verð 24,9 -25,9 millj. 

Berjarimi - Jarðhæð 

Glæsileg 130,5 fm, 4ra herb. íbúð á 1 hæð, þ.a.
er 35,4 fm stæði í bílageymslu. Þvottahús innan
íbúðar. Stór sólpallur. Stutt í skóla og leikskóla.
Verð 27,6 millj.

Ársalir – „Penthouse“ 

Stórglæsileg 3-4ra herb. 122,3 fm „penthouse“
íbúð á 10. hæð í lyftuhúsi. Ótakmarkað útsýni
til suðurs og vesturs. Íbúðin er öll sérlega
vönduð og íburðarmikil. Mikil lofthæð í stofu
og eldhúsi. Verð 31, 9 millj. 

Drekavellir - 4ra herb. 

Erum með í sölu sérlega glæsilegar 124-126 fm
4ra herbergja íbúðir ásamt stæði í bílageymslu í
þessu vandaða lyftuhúsi. Íbúðirnar eru fullbúnar
án gólfefna. Tvennar svalir. Verð frá 24,9-26,9
millj.

Rauðamýri 5 - 17 - raðhús
- mosfellsb. 

Hamratún 1 - 13 - rahús -
mosfellsb.

Raðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr í
Mosfellsbæ. Lóð skilast þökulögð og bílaplön
hellulögð með snjóbræðslu. Gert er ráð fyrir
hitakerfi í gólfi. Frágangi utanhúss lokið vorið
2007. Verð frá 27,9

Eiðistorg - 2 íbúðir 

Vorum að fá í sölu 87 fm 3ja herbergja íbúð
ásamt 27 fm stúdíóíbúð á 4. hæð í vönduðu
lyftuhúsi. Íbúðirnar eru alls 111,4 fm Parket og
flísar. Suður svalir. Öll þjónusta við höndina.
Verð 32 millj.

Þrastarás - 3ja herb. 

Í sölu gullfalleg 3ja herbergja 106 fm efri
sérhæð í litlu fjölbýli. Stórbrotið útsýni.
Sérinngangur. Mikil lofthæð. Parket og flísar á
gólfum. Mahóní innréttingar. Verð 27,9

Kleppsvegur - 3ja herb. 

Snyrtileg 3ja herb. 78 fm íbúð á 2. hæð í lyftu-
húsi við Kleppsveg (beint á móti Holtagörðum).
Flísalagt baðherb. Parket á gólfum á stofu, eld-
húsi og gangi. Verð 16,9 millj. 

Eskivellir - 3ja 

Mjög góð, ný og vel skipulögð 3ja herb. 84 fm
íbúð á 5. hæð í glæsilegu og viðhaldslitlu
fjölbýli. Mjög vandaðar MODULIA innrétt.,
vönduð tæki og allur frágangur er fyrsta flokks.
Sérinng. er í íbúðina. Þvottahús í íbúð. 16 fm
svalir.Verð 19,8 millj.

Funalind - Glæsiíbúð 

Sérlega glæsileg, vönduð og vel umgengin,
101,9 fm endaíbúð á jarðhæð ásamt 27,1 fm,
sérstæðum bílskúr. Innréttingar, skápar og
hurðar úr Kirsuberjavið. Gegnheilt stafaparket.
Hellulögð verönd með skjólgirðingu. Verð 28,6
millj.

Ægisíða - Parhús

Parhús sem er tvær hæðir og kjallari, ásamt
bílskúr, alls 165,6 fm Skiptist m.a. í eldhús og
tvær samliggjandi stofur, tvö herb. í kjallara
m/sér snyrtingu. Parket á gólfum. Eign með
ýmsa möguleika. Verð 34,5 millj. 

Rauðamýri 4 - 12 - raðhús
- Mosfellsb. 

Raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr í Mosfellsbæ. Húsin verða afhent
fullbúin að utan en fokheld að innan. Hægt er
að fá húsið tilbúið undir tréverk. Lóð skilast
þökulögð með 30 fm sólpalli og bílaplön
hellulögð með snjóbræðslu. Verð 31,9 millj. 

Glitvellir - Einbýli 

Sérlega fallegt og vel skipulagt einbýlishús á
einni hæð sem skilast fullbúið að utan, steinað í
ljósum lit og með grófjafnaðri lóð. Að innan
skilast húsið RÚMLEGA FOKHELT EÐA LENGRA
KOMIÐ. Húsið er til afhendingar STRAX. Verð
33,5 millj.

Stuðlaberg - Raðhús 

Flott, fullbúið og viðhaldslétt 160 fm raðhús
með 3 herbergjum og bílskúr. Hellulögð
innkeyrsla m. snjóbræðslu, verönd í garði.
Parket og flísar á gólfum.Verð aðeins 38,5 millj.

Skaftahlíð - Sérhæð 

Vorum að fá í sölu sérlega fallega og vel
skipulagða 119 fm 4-ra herbergja íbúð á 3.hæð í
fallegu 4ra íbúða húsi á þessum eftirsótta stað.
Tvennar svalir. Laus strax. Verð aðeins 28,9
millj.

Stekkjarhvammur
Sérhæð

Í sölu falleg neðri sérhæð í raðhúsalengju.
Sérinngangur. Parket og flísar á gólfum.
Suðurgarður. Hiti í stéttum. Verð 19,5.

Maríubakki - 3ja herb.

Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 88,4 fm íbúð á
2 hæð. Eikarparket er á holi, eldhúsi og stofu.
Rimlagardínur í öllum gluggum. Þvottah. í íbúð.
Verð 18,2 millj.

Laufrimi - 3ja herb. 

Falleg og talsvert endurnýjuð, 76,8 fm 3ja herb.
endaíbúð. Parket og flísar á gólfum. Allt nýtt á
baði. Skápar í báðum herb. Snyrtileg sameign.
Stutt í skóla, leikskóla, verslun og þjónustu.
Verð 18,5 millj. 

Naustabryggja 5 

Glæsileg 3ja herb. 87,3 fm íbúð á 2. hæð ásamt
stæði í bílahúsi.Björt stofa sem er opin í eldhús.
Þvottahús og búr innaf eldhúsi. Tvö svefnherb.
með fatskápum. Fallegt eikarparket á gólfum.
Flott útsýni. Laus strax. Verð 23,5 millj. 

Lækjargata-„Penthouse“

Björt og sérlega glæsileg 3-5 herb.133 fm
„penthouse“ íbúð, ásamt stæði í bílageymslu.
Frábært útsýni. Beyki innréttingar. Stórar
flísalagðar suð-vestur svalir. Mjög falleg og vel
umgengin eign.Verð 31,9 millj.

Stóragerði -Sérhæð 

Falleg og talsvert endurnýjuð neðri sérhæð í
þríbýlishúsi með bílskúr á þessum eftirsótta stað.
Hæðin er 127,5 fmásamt 26 fm bílskúr. Samt.
153,5 fm Tvær sérgeymslur. Verð 38,9 millj. 

Fléttuvellir - Einbýli 

Sérlega fallegt arkitektahannað hús á einni hæð
og með tvöföldum bílskúr. Húsið skilast fullbúið
að utan með grófjafnaðri lóð. Að innan skilast
húsið tilbúið til innréttinga. Gert ráð fyrir 4
svefnherb. Til afhendingar í júlí 2007. Verð 46,9
millj.

Hólmasund- Sumarhús 

Um er að ræða 40,1 fm sumarhús á landi
Hrafnistu að Hraunborgum í Grímsnesi.
Bústaðurinn skiptist í tvö svefnherb., eldhús,
WC og rúmgóða stofu, auk 20 fm svefnlofts og
1,9 fm útigeymslu sem er áföst húsinu.
Sundlaug og golfvöllur er á svæðinu. 

Eyrarskógur - Sumarhús

Fallegur 38,2 fm sumarbústaður á flottum
útsýnisstað. Nýlegir gluggar og hurðar.
Bústaðnum hefur verið vel við haldið og er
umhverfið sérlega fallegt. Verð 7,5 millj.

Laugarnesvegur
Jarðhæð

Glæsileg 86 fm, 2ja herb. endaíbúð á 1.hæð í
nýlegu húsi á þessum eftirsótta stað.
Sérinngangur. Stæði í lokaðri bílageymslu.
Fallegar innréttingar. Verð 26,9 millj.

Álfkonuhvarf - Einbýli 

Fallegt rúmlega fokhelt 273 fm einbýlishús á
miklum útsýnisstað í Kópavogi. Gert ráð fyrir 4
svefnherbergjum. 55 fm bílskúr. Verð 56 millj

Suðurvangur- hæð 

Vorum að fá í sölu glæsilega 3ja herbergja
endaíbúð á 3.hæð í þessu fallega húsi. Húsið er
við óbyggt svæði og er því frábært útsýni úr
íbúðinni. Parket og flísar eru á gólfum. Hér er
hátt til lofts. Suður svalir. Verð 24,9 millj

Hjallabraut - 4ra herb. 

Mikið endurnýjuð 4ra herb., 121,6 fm íbúð á
3ju hæð í 12 íbúða stigagangi. Öll sameign
nýlega yfirfarin. Parket og flísar á gólfum.
Rótgróið hverfi. Stutt í alla þjónustu. Verð 23,9

Suðurgata - 3ja herb.

Mjög falleg og vel umgengin 87 fm. 3ja
herb.íbúð á 1. hæð í litlu fjölbýli. Parket og flís-
ar á gólfum.Vandaðar innréttingar. Þvottahús
innan íbúðar. Stutt í miðbæinn. Verð 18,9. 

Skráð eign er seld eign
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