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26. NÓVEMBER 2007

Stakfell fasteignasala hefur til sölu 501,4 fer-
metra einbýlishús í byggingu sem afhendist 
fullbúið.

Húsið stendur efst í lokaðri götu og er með 
góðu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll.

Gengið er inn í stórt anddyri og þaðan inn 
í stóra stofu og borðstofu með góðu útsýni. Úr borð-
stofunni er útgengt á suðursvalir. Eldhúsið er opið og 
bjart með innréttingu frá Poliform og eldhústækjum 
frá Miele.

Stór hjónasvíta er á efri hæðinni, 48 fermetrar að 
stærð með sér baðherbergi og fataherbergi. Þaðan 
er útgengt á svalir um rennihurð. Barnaherbergi er 
einnig á efri hæð. Það er 16 fermetrar og því fylgir 
baðherbergi. 

Gengið er niður um stigahús á neðri hæðina þar 
sem komið er í rými sem er 31,4 fermetrar og mætti 
til dæmis nota sem hvíldarherbergi, stórt herbergi 
fyrir ungling eða æfingasal. Sjónvarpsherbergi er 
25 fermetrar.  Inn af sjónvarpsherberginu eru tvö 
rúmgóð svefnherbergi ásamt baðherbergi.

Í öllum herbergjum er parket á gólfum en á 
öðrum gólfum eru stórar marmaraflísar. Innrétt-
ingarnar í öllum herbergjunum eru frá Poliform 
og hurðarnar eru 2,50 metra háar. Þá verða allir 
gluggar sérsmíðaðir úr viðhaldsfríu áli. 

Hitalagnir verða í gólfum og til stendur að fá 
hönnuð til að sjá um lýsingu. 

Lóðin skilast hellulögð og tyrfð, bílaplan upp-
lýst, hellulagt og hitað. Húsið er einangrað að utan 
og afhendist múrað og málað.

Glæsihús með Bláfjallasýn

Húsið er risastórt og stórglæsilegt með góðu 
útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll.

VEXTIR FRÁ 
AÐEINS

Miðað við myntkörfu 4, 
Libor-vextir 20.6.2007.

3,7%
Frjálsi fjárfestingarbankinn lánar fyrirtækjum og einstaklingum til kaupa eða 
endurfjármögnunar á atvinnuhúsnæði. Lánstími er allt að 30 árum og við kappkostum 
að veita framúrskarandi þjónustu á hagstæðari kjörum. Komdu til okkar í Lágmúla 6, 
hringdu í 540 5000 eða sendu póst á frjalsi@frjalsi.is til að kynna þér málið nánar. 

Finndu þér stað
Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
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HRINGDU NÚNA

Við erum 100% til staðar fyrir þig!

699 6165

VIÐ ERUM ALDREI OF
UPPTEKIN FYRIR ÞIG!

Þjónusta ofar öllu

Bóas
Sölufulltrúi

Gunnar
Sölufulltrúi

Áslaug María
Sölufulltrúi

Stella Ósk
Sölufulltrúi

Benedikt
Sölufulltrúi

Stefán Páll Jónsson 
Löggiltur fasteignasali

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi

Hilmar
Sölufulltrúi

Eir
Sölufulltrúi
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Eignamiðlun hefur til sölu 260 fm einbýli á tveimur hæðum 
í Grafarvogi. Húsið sem er með innbyggðum bílskúr stendur 
á sjávarlóð í neðstu húsatröð við voginn. Húsin er vel stað-
sett með útsýni og suðurgarði.

Eignin skiptist í forstofu, tvö hol, tvær stofur, eldhús býtibúr, 
gestasnyrtingu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi og vaska-
hús. Mikil lofthæð er í húsinu og arinn á tveimur hæðum. 
Tvær glæsilegar verandir eru við suðurhlið eignarinnar. Í 
garðinum er heitur pottur. Hiti er í bílaplani fyrir framan 
húsið. Lóðin er skráð 808 fm.

Lýsing: Komið er inn í forstofu á efri hæð, til vinstri er flísa-
lögð gestasnyrting með glugga. Til hægri er gengið í fullbúinn bílskúr með millilofti. Gengið er áfram inn í vinnu-
stofu þar sem útgengi er á svalir sem snúa suðvestur. Til vinstri úr anddyri er eldhús, borðstofa og búr. Úr borð-
stofunni er horft niður í bjarta og fallega stofu með mikilli lofthæð. Á allri efri hæð eru fallegar flísar á gólfi. Komið 
er niður á flísalagt sjónvarpshol. Útgengi á verönd og áfram í garð. Hæðin skiptist að auki í fjögur svefnherbergi, 
baðherbergi, vaskahús og stofu. Baðherbergi er rúmgott með steyptum sturtuklefa og baðkari sem gengið er 
niður í. Innaf baðherbergi er þvottahús með með góðu skápaplássi.

112 Reykjavík:  Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum
Hverafold 39: Fallegt útsýni á sjávarlóð

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali
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LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN  kynnir mjög eftirsóknarverða eign í einkasölu. Raðhús á þremur 
hæðum við Kringluna. Komið er inn í forstofu með flísum á gólfi.  Á vinstri hönd er gestasnyrt-
ing auk þvottahúss og úr forstofu er komið inn í hol. Á hægri hönd er borðastofa og eldhús 
með eldri innréttingu og tækjum. Gengið er úr holi niður þrjár tröppur í bjarta og fallega stofu 
með útgengi á verönd/ garð með palli. Arinn er í stofu. ÍBÚÐ Í KJALLARA sem er með sérinn-
gang er 2-3 herbergja íbúð sem er verið að klára að endurgera frá grunni. Við inngang er 
útigeymsla. 26 fm stæði í bílageymslu sem er inn í fm tölu.

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Opið hús í dag mánudag milli 19:00-19:30

Kringlan 91 - Reykjavík

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali
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LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN Skipholti 15 kynnir: Fallegt 6 herb., 223 m² endaraðhús með inn-
byggðum bílskúr á góðum stað í Seljahverfi. Húsið er á þremur hæðum. Fyrsta hæð: Anddyri 
og stórt þvottahús með sána, sturtu og bílskúr. Önnur hæð: Anddyri með gestasalerni, eldhús 
með borðkrók, stór stofa með útgengi á svalir, ásamt borðstofu. Þriðja hæð: Þrjú góð svefn-
herb. og eitt gluggalaust herbergi, stórt baðherbergi. Geymsluloft er í húsinu. Góður afgirtur 
garður og hellulagður pallur eru við húsið. Stutt er í skóla og alla þjónustu. Verð 39.9 millj.

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Opið hús í dag mánudag milli 19:30 – 20:00

FLÚÐASEL 68

Skipholti 15 • 105 Reykjavík • www.logheimili.is

Sími 512 3600
www.logheimili.is

Jónas Örn Jónasson Lögmaður og lögg. fasteignasali
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LÖGHEIMILI EIGNAMIÐLUN kynnir í einkasölu sérstaklega glæsilegt einbýlishús fyrir vandláta 
fagurkera, hannað af Rut Káradóttur innanhúsarkitekt. 3-4 svefnherbergi, stór og góður bíl-
skúr. Lýsing er frá Lúmex og er fjarstýrð. Hiti er í öllum gólfum með hitastýringarkerfi frá 
Hátækni. Innréttingar eru allar mjög vandaðar sérsmíðaðar hjá Tekra. Garður er tyrfður með 
trjám en er ekki fullbúinn. Garðurinn er teiknaður af Ragnheiði Skarphéðinsdóttur, landslags-
arkitekt. Teikningar fylgja af garðinum sem er teiknaður með pöllum og glæsilega hannaður.

LÖGMAÐUR OG LÖGGILTUR FASTEIGNASALI MEÐ ÞÉR ALLA LEIÐ!

Opið hús í dag mánudag milli 18:00-18:30

Gvendargeisli 16 - Reykjavík

Arnar Sigfússon, Lögg fasteignasali, hdl.

Akureyri, miðbær skrifstofuhúsnæði til leigu
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Skipagötu 16 l Sími 455 1400 l www.eignakjor.is

Til leigu er 4. hæðin
(efsta hæð) húseignar-
innar nr. 102 við Hafnar-
stræti á Akureyri (göngu-
götuna). Húsnæðið er
um 168 fm. og er ástand
gott. Lyfta er í húsinu.
Til afhendingar strax.

Upplýsingar hjá
Eignakjöri ehf. 

Akureyri
í síma 455 1400

Mótel Venus
Hafnarskógur
311 Borgarnes

Stærð: 525,7 fm
Fjöldi herbergja: 17
Byggingarár: 1995

Brunabótamat: 72.160.000
Bílskúr: Nei

Verð: 66.500.000
RE/MAX  Senter kynnir:  Til sölu Mótel Venus í kjarrivöxnu landi við Borgarfjarðarbrúna. Húsið er 525,7 fm
og  stendur  á  4.420  fm  eignarlóð.  Í  húsinu  eru  17  fullbúin  herbergi  og  þar  af  8  herbergi  með  sér
baðherbergi. Veitingasalur er fyrir allt að 138 manns, ráðstefnusalur fyrir 40 manns, góður bar og fullbúið
eldhús.  Á efri hæð hússins er starfsmannaíbúð skráð 41 fm með góðu eldhúsi, svefnherbergi og stórum
svölum.  Möguleiki er á að fá keypt um 1 ha land til viðbótar.  Allar nánari upplýsingar veitir Jón Bek í síma
8630988

Senter

Þórunn Gísladóttir
Lögg. fasteignasali

Jón Bek
Sölufulltrúi

thorunn@remax.is

jonbek@remax.is

RE/MAX Senter - Skútuvogur 11a - 104 Reykjavík - Sími: 4144700 - www.remax.is

863-0988

– Einbýlishús – Parhús – Sumarhús – Gestahús – Smáhýsi –

V.H. ehf. - Heiðarbraut 3 - 250 Garður - sími 864 2400 - www.volundarhus.is - volundarhus@volundarhus.is

– Einbýli 
– Parhús 
– Frístundarhús 
– Gesthús 
– Garðhús

Gæði á 
góðu verði

Einbýlishús verð frá: 7,990,000 kr. 

Parhús verð frá: 10,990,000 kr.

Fr
u

m



Sverrir Kristinsson lögg. fast.sali

KÚRLAND - ENDARAÐHÚS Í FOSSVOGI 

Fallegt og vel skipulagt 224,0 fm endaraðhús á pöllum á eftirsóttum stað. Eignin skiptist
m.a. í fjögur svefnherb., tvær stofur, eldhús, baðh., gestasn og rúmgóðar geymslur.
Bílskúr er fullbúinn. Lóðin er gróinn og falleg. Nánari uppl veitir Heiðar Birnir sölumaður í
síma 824-9092 V. 59,0 m. 7129

ENNISHVARF - GLÆSILEGT ÚTSÝNI 

Stórglæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum á stórri lóð við Ennishvarf. Glæsilegt útsýni er
frá húsinu út á vatnið og til fjalla. Húsið er í Fúnkis-stíl og er staðsteypt. Húsið er á byg-
gingarstigi, fullbúið að utan og sallað en rúmlega fokhelt að innan. Kominn er hita á húsið
en ekki búið að setja gólfhita á efri hæðina. Mögulegt innra skipulag er mjög margbreyti-
legt og hægt að sníða að mismunandi þörfum kaupanda. Meðal annars er mögulegt að
skipta húsinu í tvær íbúðir og hafa sér inngang í þær báðar. V. 79,5 m. 7131
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BJALLAVAÐ – NORÐLINGAHOLTI
Glæsileg 95,8 fm 3ja herb fullbúin endaíbúð með
stæði í bílageymslu. Íbúðin er til afhendingar strax.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum. Þvottahús inní
íbúð.

Efsta hæðin er inndregin með stórum svölum og
glæsilegu útsýni.

Eigum eftir nokkrar 3ja herb íbúðir. 

Sölumenn á Eignamiðlun sýna.
Bókið tíma s: 588-9090

HVERAFOLD - SJÁVARLÓÐ 

Glæsilegt rúmlega 260 fm einbýli á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr á sjávarlóð í
neðstu húsaröðinni við Grafarvoginn. Húsið er mjög vel staðsett með fallegu útsýni og
suðurgarði. Eignin skiptist í forstofu, tvö hol, tvær stofur, eldhús, bítibúr, gestasnyrtingu,
fjögur svefnherbergi, baðherbergi og vaskahús. Bílskúr er innbyggður, fullbúinn. Mikil
lofthæð er í húsinu og arinn á tveimur hæðum. Tvær glæsilegar verandir eru við suðurhlið
eignarinnar. Heitur pottur. Fallegur garður. Húsið stendur í halla. Glæsilegt útsýni af báðum
hæðum og úr garði. Hiti er í bílaplani fyrir framan húsið. Lóðin er skráð 808 fm. 7024 

LAMBHAGI - ALVÖRU SJÁVARLÓÐ. 

Einstaklega vel staðsett 204 fm einbýlishús á sjávarlóð. Húsið er steinsteypt á einni hæð
og hannað af Kjartani Sveinssyni. Árið 1990 var húsið að mestu endurnýjað að innan á
vandaðan og smekklegan hátt. Staðsetning er einstök þar sem lóðin er sjávarlóð á móti
suðri, fjaran er nánast inni á lóðinni, mikið fuglalíf er við sjávarsíðuna og útsýni einstakt. V.
59,9 m. 7119

BARÐASTAÐIR - SJÁVARÚTSÝNI, GOLFPARADÍS 

Vorum að fá í einkasölu glæsilegt 210 fm einbýlishús á byggingarstigi. Húsið er teiknað af
Guðmundi Jónssyni arkitekt og fékk teikningin viðurkenningu Reykjavíkurborgar fyrir hön-
nun. Glæsilegar stofur með mikilli lofthæð og miklum gluggum. Húsið stendur við sjóinn
og er staðsett á klettum fyrir ofan Korpugolfvöll. Útsýni til borgarinnar, yfir sundin blá, til
Snæfellsjökuls, Esjunnar og víðar. Mikil friðsæld þar sem núttúran og fagurt fuglalíf fær að
njóta sín. 6468

KLEPPSVEGUR - FALLEG OG BJÖRT ÍBÚÐ 
Falleg íbúð á 2. hæð í
fjölbýlishúsi. Íbúðin er
samt. 130,1 fm að
stærð með geymslu
og skiptist í stofu,
borðst., eldh., búr, 3
svefnh., baðh, þv.hús,
hol og geymslu sem er
í kj. V. 32,7 m. 7130

GUNNARSBRAUT - FALLEG HÆÐ 
3ja herbergja mjög
falleg efri hæð í
þríbýlishúsi. Hæðin
skiptist í hol/gang,
góða stofu, 2 rúmgóð
herbergi, baðherbergi
og eldhús. V. 27,5 m.
7104

HÆÐARGARÐUR-SÉR INNGANGUR 
Falleg og virðuleg 4ja herbergja 77,8 fm íbúð á efri hæð í tveg-
gja hæða fjölbýli með sér inngangi. Ein íbúð er á hæð Eignin
skiptist í anddyri/forstofu, þrjú svefnh., stofu, eldhús og baðh.
Geymsluloft er í risi og er það óskráð hjá FMR. 
Vel skipulögð og virðuleg íbúð í grónu og fallegu hverfi í
Reykjavík. V. 22,9 m. 7135

GRUNDARHVARF - VIÐ ELLIÐAVATN 
Glæsilegt og mjög vandað 171,1 fm parhús á einni hæð með
innb. bílskúr. Húsið stendur á 1.018 fm lóð rétt við Elliðavatnið og
með einstöku útsýni. Guðbjörg Magnúsdóttir innanhússarkitekt
hannaði húsið að innan og teiknaði allar innréttingar. Húsið er
mjög stílhreint, allur viður er eik. Granít á borðum og gólfefni er
gegnheilt eikarparket og flísar. Garðurinn er gróinn og sérhan-
naður af landslagsarkitekt. Húsið er laust strax. V. 68,5 m. 6997

HÚSIÐ VERÐUR TIL SÝNIS
Í DAG MÁNUDAG FRÁ 17.30-18.00.



Fasteignasalan Ás hefur 
til sölu fallegt endarað-
hús á Álftanesi með góðu 
útsýni meðal annars út 
á sjó. 

Lýsing: Komið er inn í 
forstofu með flísum á 
gólfi. Úr forstofunni er 
líka gengið inn í bílskúr-
inn. Gott hol með flísum 
á gólfi, skáp og útgang 
út á lóð. Tvö herbergi eru 
með parketi en auk þess 
er hjónaherbergið stórt, 
parketlagt með stórum 
skápum. Baðherbergið er flísalagt í hólf og gólf, sturta, innrétting, tengi 
fyrir þvottavél og gluggi. Eldhúsið er með flísum á gólfi og milli skápa, fal-
leg innrétting úr hlyn og sprautulökkuð. Stofan og borðstofan eru með 
parketi, uppteknum loftum með halogenlýsingu, miklum glugga og út-
sýni. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar úr hlyn og sprautulakkaðar hvítar, 
bæði í eldhúsi, holi, stofu, baði og herbergjum. Svartar flísar úr náttúru-
steini er á gólfum en parket er úr hlyn. Allar hurðir eru úr birki. 

Bílskúrinn er flísalagð-
ur með hillum, snyrtilegur 
og vel frá genginn. Lóðin 
er öll malarborin. Húsið 
stendur á 860 fm eignar-
lóð. Gott áhvílandi lán frá 
Íbúðalánasjóði.

Verð: 39,9 milljónir

225 Álftanes:  Endaraðhús á Álftanesi
Hólmatún 22b: Útsýni yfir haf

Dofraberg 11
221 Hafnarfjörður
Glæsileg 4-5 herbergja.

Stærð: 117 fm
Fjöldi herbergja: 4-5

Byggingarár: 1989
Brunabótamat: 17.550.000

Bílskúr: Nei

Verð: 31.000.000
Íbúðin  sem  er  á  tveimur  hæðum  skiptist  eftirfarandi.  Neðri  hæð:  Komið  er  inn  í  forstofu  með  góðum
skápum og forstofuherbergi  með skáp.  Eldhús,  stofa  og borðstofa eru opið rými.  Á neðri  hæð er  einnig
baðherbergi  með baðkari.  Úr  stofu  er  gengið út  á  góðar  s-v  svalir.  Stigi  á  milli  hæða er  steyptur.   Á efri
hæð eru Sjónvarpshol, barnaherbergi, hjónaherbergi með mjög góðum skápum og baðherbergi/þvottahús
með sturtu. Efri hæðin er að hluta til undir bogadreginni súð.

Esja

Þorbjörn Pálsson
Lögg. fasteignasali

Örn Gunnarsson
Sölufulltrúi

tp@remax.is

og@remax.is

EINSTÖK EIGN Í VINSÆLU HVERFI

RE/MAX Esja - Laugavegur 170 - 105 Reykjavík - Sími: 4144600 - www.remax.is

861 7757
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LANGAMÝRI 8-14, ÁRBORG,
Sökklar auk steyptrar platna með
tilheyrandi lögnum undir 8 raðhús á 1.566
fm. eignarlóð Samþykktar teikningar
fylgja. Stærð hvers húss er áætlað 160 fm.
á tveimur hæðum. Möguleiki á fjármögnun
að stærstum hluta. 
Verð kr. 11 millj. á hvert hús eða
samtals kr. 88 millj.NJÁLSGATA, REYKJAVÍK, 

Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð.
Eignin skiptist í tvö svefnherberg, tvær
stofur, endurnýjað eldhús og baðherbergi
með sturtu. Parket á gólfum. Hús í góðu
ástandi. LAUS. Verð kr. 24,5 millj.

LAUTASMÁRI, KÓPAVOGUR
Snyrtileg og rúmgóð 5 herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli. Fjögur svefnherbergi.
Þvottahús í íbúð. Góð staðsetning.
Verð kr. 26,9 millj.

Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir, 

ritari

Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi

Sigurlaug Ásta 
Sigvaldadóttir

sölufulltrúi

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

EIGNASTÝRING S: 534 4040Síðumúli 27, 108 R   www.remax.is    eignastyring@remax.is

BLÖNDUBAKKI REYKJAVÍK
Mjög góð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í
fjöleignarhúsi. Nýtt fallegt eldhús. Parket á
gólfum. Þvottahús í íbúð. Suður svalir.
Stórkostlegt útsýni. 

GOÐASALIR KÓPAVOGUR
Glæsilegt og vandað parhús á tveimur
hæðum ásamt innbyggðum bílskúr alls ca
250 fm. Sérsmíðaðar innréttingar, parket
og náttúrusteinn á gólfi. Frábært útsýni. 

STEKKJARHVAMMUR
HAFNARFJÖRÐUR
Fallegt, vandað og vel umgengið raðhús á
tveimur hæðum ásamt risi og bílskúr alls
186,5 fm. Vandaðar innréttingar, fjögur
svefnherbergi, stór stofa og borðstofa,
stór verönd. Mjög gott hús. Verð kr. 39,5
millj.

EFSTALAND REYKJAVÍK
Falleg 4 herbergja íbúð á 3. hæð. Húsið er
nýlega yfirfarið og málað að utan. Nýlegt
þak. Nánast allt gler nýtt, ný svalahurð og
hurðarkarmur. Búið er að leggja ljósleiðara
í allar íbúðir. Snyrtileg sameign. Verð kr.
25,9 millj.

NJÁLSGATA REYKJAVÍK
Mjög falleg algjörlega endurnýjuð 75 fm.
2ja herbergja íbúð á 1. hæð með
sérinngangi. Góðar svalir sem snúa inn í
garðinn. Toppeign. Verð kr. 22,5 millj.
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Fasteignasalan Húsakaup hefur til sölu tvílyft 

raðhús byggð á skjólsælum stað á Arnarnes-

hæðinni.

N
útímaleg tvílyft raðhús í fúnkís-stíl með 

möguleika á fimm svefnherbergjum. Húsin

eru ýmist klædd flísum eða báraðri álklæðn-

ingu sem tryggir lágmarksviðhald. Húsin eru alls 249 

fermetrar með bílskúr og eru afhent tilbúin til inn-

réttinga.

Arnarneshæðin er vel staðsett en hverfið er byggt

í suðurhlíð og liggur vel við sól og nýtur skjóls fyrir 

norðanátt. Stutt er í helstu stofnbrautir og öll þjón-

usta í næsta nágrenni.

Hér er dæmi um lýsingu á endaraðhúsi: Aðalinn-

gangur er á neðri hæð. Gengið er inn í forstofu og

útfrá miðjugangi er sameiginlegt fjölskyldurými;

eldhús, borð- og setustofa, alls rúmir 50 fermetrar.

Útgengt er um stóra rennihurð út á verönd og áfram

út í garð. Niðri er einnig baðherbergi, geymsla og 29

fm bílskúr sem er innangengt í. Á efri hæð eru þrjú 

mjög stór svefnherbergi þar af eitt með fataherbergi,

baðherbergi, þvottahús og sjónvarpsherbergi (hönn-

un gerir ráð fyrir að loka megi þessu rými og nota

sem fjórða herbergið). Á efri hæð eru tvennar svalir, 

frá hjónaherbergi til austurs og sjónvarpsherbergi

til vesturs. Handrið á svölum eru úr hertu gleri.

Verð frá 55 milljónum en nánari upplýsingar má

finna á www.arnarneshaed.is eða www.husakaup.is

Nútímaleg fúnkís hús
Tvílyft raðhús í fúnkís-stíl eru til sölu hjá fasteignasölunni Húsakaupum.

ATHÞJÓNUSTA 

OFAR ÖLLU

og skráðu eignina þína 

í sölu hjá okkurHRINGDU NÚNA

699 6165

Bóas

Sölufulltrúi

699 6165

boas@remax.is

Gunnar

Sölufulltrúi

899 0800

go@remax.is

Stefán Páll Jónsson

Löggiltur fasteignasali

RE/MAX Fasteignir

Engjateig 9

105 Reykjavík

Þannig er mál 

með vexti ...
að það er hægt að létta greiðslubyrðina.

NBURÐUR Á LÁNUM

NDAÐ LÁN ** 
ÍBÚÐARLÁN

20.000.000

5%



Þaulvant starfsfólk Húsakaupa
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HVERFISVERSLUN - MEÐ GÓÐA VELTU, Nýtt á skrá.
Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög góða af-
komu. Velta 11-12 millj á mán. Frábært sem fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari upplýs-
ingar á skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

STÁLSMIÐJA í EIGIN HÚSNÆÐI. Nýtt á skrá.
Til sölu stálsmiðja sem er með alla almenna stálsmíði svo og verkefni og innflutn-
ing tengdan því. Er í mjög góðu nýlegu eigin húsnæði. Selst saman eða í sitt hvoru
lagi. Frábært tækifæri og gott verð.

VEITINGAREKSTUR - SÖLUTURN - ÍSSALA.
Er í björtu og rúmgóðu húsnæði, nýlega endurnýjuðu. Heitur matur í hádeginu.
Hamborgarar og fl. allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Mjög flottur staður og
fín innkoma. Lúgusala. Næg bílastæði.

STÓR  SÖLUTURN- GRILL - ÍS - VIDEÓLEIGA
Nýtt á skrá.

Til sölu glæsilegur söluturn með grill, ís og viðeóleigu. Er í 200 fm húsnæði í vin-
sælum þjónustukjarana.  Góð afkoma. Endillega leitið nánari upplýsinga.

VINSÆL  SVEITAKRÁ/ PÖBB.
Staðurinn tekur um 140 manns, og er rekstur staðarins til sölu. Tilvalið fyrir kokk
og þjón vegna meiri matargerðar og veisluþjónustu. Stórgott tækifæri á fínu verði.

BARNAFATAVERSLUN  MEÐ  TOPP  MERKI.
Til sölu skemmtileg barnafataverslun með vinsæl og flott vörumerki fyrir 0-16 ára
í góðu leiguhúsnæði við Laugaveginn. Glæsileg vara - góð sala. Topp tækifæri.

HÁRSNYRTISTOFA  Í  MIÐBORGINNI   Nýtt á skrá.
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í miðborginni, 6 vinnustöðvar, 2 vaskstólar. Smart
stofa, með góða afkomu. Stórgott tækifæri.

SÖLUTURN  -ÍSBÚÐ.    Topp tæpkifæri.
Söluturn með íssölu í hverfi 107. Góð  staðsetning, og rúmgott húsnæði, og verð-
ið aðeins 3,5 millj  Einstakt tækifæri.

SKEMMTISTAÐUR OG VEISLUÞJÓNUSTA. Nýtt á skrá
Til sölu þekkt fyrirtæki í veisluþjónustu og skemmtanahaldi og er með fullt vínveit-
ingaleyfi  og skemmtanaleyfi. Búnaður fyrir allt að 120 manns í veislum. Er í mjög
góðu 270 fm eigin húsnæði sem hægt er að fá keypt. 

HÁRGREIÐSLUSTOFA   Í   HVERFI  101.. 
Til sölu þekkt hárgreiðslustofa vel staðsett, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og all-
ur  búnaður mjög góður. Verð 5- 6 millj. 

HEILDSALA  - SMÁSALA Í  RENNILÁSUM og FL.
Til sölu þekkt verslun og heildverslun í rennilásum og öðrum vörum til fataiðnað-
ar. Fyrirtækið hefur starfað í yfir 20 ár og hefur mjög góða framlegð. Kjörið tæki-
færi fyrir fyrirtæki. í svipuðum rekstri. Er í mjög rúmgóðu húsnæði. Hefur mikla
sérstöðu á markaði. Er með traust umboð og vandaða  vöru. Frábært tækifæri fyr-
ir rétta aðila. Nánari upplýsingar á skrifstofu okkar.

Nýtt á skrá  -  ÞEKKT  HÁRSNYRTISTOFA.
Var að koma á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2 vask-
stólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð. Frábært tækifæri.

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA.    Frábært verð
Til sölu glæsilegt heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í
flottu húsnæði. Staðsetning mjög góð.  Mikið að gera.  Frábært tækifæri..

SPORT-PÖBB Í  EIGIN  HÚSNÆÐI.
Til sölu hverfis-pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, flott innréttaður. Mjög góð aðkoma
og  bílastæði.  Stór verönd og skjólveggir fyrir utan plássiðfyrir gesti. Allt sér. Nú
er lag. Endilega leitið upplýsinga.

SNYRTISTOFA   OG HEILSUSTUDIÓ.  
Til sölu þekkt heilsustudió og snyrtistofa. Stofan sérhæfir sig í líkamsmeðferðum,
s.s. meðferðum til grenningar, styrkingar, mótunar  og hreinsunar.Auk þess allri al-
hliða snyrtingu og naglaásetningu.  Mjög góður aðbúnaður í rúmgóðu húsnæði.
Stórgott tækifæri á mjög góðu verði.

TÍSKUVERSLUN   Á  LAUGAVEGINUM.
Til sölu af sérstökum ástæðum vel staðsett tískuverslun, sem verslar með notað-
an innfluttan kventískufatnað. Allt eigin innflutn. Verð aðeins 2,5 millj. Einstakt
tækifæri.

ÞEKKT  HÁRSNYRTISTOFA - MJÖG VEL STAÐSETT  
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa,  frábærlega vel staðsett, í góðu hús-
næði, með góð bílastæði fyrir framan.  6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur
búnaður mjög góður. Verð 7 millj. 

BÓNSTÖÐ - MIÐSVÆÐIS  - GOTT  TÆKIFÆRI
Til sölu bónstöð í hverfi 105. Er í góðu rúml.  200 fm leiguhúsnæði.  Mikið um fasta
viðskiptavini, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Mjög gott verð, aðeins  6 milljónir.

GLÆSILEG  SNYRTISTOFA  og  VERSLUN:
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa  á frábærum stað með góða aðkomu. Góð-
ur tækjakostur. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing. Skemmtilegt tæki-
færi.

VINSÆLL  SKYNDIBITASTAÐUR   í hverfi  108
Til sölu þekktur skyndibitastaður í austurborginni  með fína afkomu. Vel tækjum
búin Bullandi traffic. Liggur vel við allri umferð. Tekur yfir 30 manns í sal.. Gott
dæmi.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga. - Sjáið: www.atv.is

Suðurhóp 8 og 10, Grindavík
Parhús í byggingu 146,6 ferm. ásamt bílskúr, úr
timbri. Skilast fullbúin með parket á herbergj-
um, eldhúsi og stofu en flísar á forstofu, gest-
awc og baðherbergi. Hiti í gólfi. Stutt í íþrótta-
hús og sundlaug. Nýr skóli er fyrirhugaður rétt
hjá. Suðurhóp 10 er tilbúið til afh. Suðurhóp 8
mun skilas fullbúin. Verð 31.500.000,- 

Ásabraut 14, 0203, Grindavík
Nýlegt 88,2 ferm íbúð í fjölbýlishúsi með sérinn-
gangi. Stofan og eldhús í opnu rými. Eikarpark-
et á gólfum í  2 svefnherbergjum og stofu.
Svartar flísar á baðherbergi, geymslu og for-
stofu. Öll ljós fylgja og ísskápur. Verð:
18.300.000,-

Sunnubraut 2, Grindavík
116,2 ferm. einbýlishús á tveimur hæðum
ásamt 39,6 ferm. bílskúr/geymslu. Eignin skipt-
ist í stofu, eldhús, tvö baðherbergi, geymslu. og
þrjú svefnherbergi. Nýtt skolp er útí götu og eru
allar neysluvatnslagnir nýjar. Nýtt rafmagn. Ný-
legur sólpallur. Gróðurhús á lóðinni. Nýjir glugg-
ar og ný útidyrahurð á neðrihæð. Verð:
21.900.000,-

Arnarhraun 10, Grindavík
Gott 83,6  ferm. einbýli auk 24,8 ferm. bílskúrs,
frá 1957. 2 svefnh. Geymsla í risi og í kjallara.
Plastparket er á stofu, gangi og í herb. Flísar á
forstofu, baðherb. og eldhúsi. Nýtt þak er á hús-
inu og skipt var um glugga fyrir 6 árum. Búið er
að skipta flesta ofna í húsinu. Eignin er á góðum
stað, nálægt grunnskóla. Verð 18.500.000,-

Laut 14, Grindavík
Ný þriggja herbergja íbúð í glæsilegu 10 íbúða
fjölbýlishúsi á tveimur hæðum. Eldhúsið er með
eikarinnréttingu og  fylgir einnig uppþvottavél
og ísskápur. Á gólfum er parket og flísar. Gólf
eru hljóðeinangruð. 
Verð: 19.900.000,-

Leynisbraut 12a, Grindavík
Mjög gott 103,5 ferm. parhús.  Húsið skiptist í
eldhús, bað, 2 svefnherb. þvhús og geymslu. Á
forstofu eru flísar. Plastparket er á stofu og her-
bergjum, flísar á baði. Eldhúsinnrétting, ker-
amikborð, ofn og vifta. Á baði eru flísar á gólfi,
hvít innrétting og baðkar með sturtu. Góður
staður, vinsælar eignir. Verð: 18.500.000

Litluvellir  12, Grindavík
Fínt 61,3 ferm. raðhús á góðum stað í Grinda-
vík. Ný eldhúsinnrétting og tæki. Allt nýtt inn á
Baðherbergi. Hillueining fyrir þvottavél og
þurrkara inn á baði. Nýtt plastparket á stofu og
svefnherbergi.
Verð: 13.200.000,-

Vesturhóp 7, Grindavík
Nýtt parhús 118,5 ferm. ásamt 42,3 ferm. bíl-
skúr. 3 svefnherb. Parket  á stofum, herb. og
eldhúsi, en flísar á baði, forstofu og þvottaherb.
Í eldhúsi er kirsuberjainnrétting. Hiti í gólfum.
Skipti koma til greina á eign í Reykjavík eða t.d.
á sumarhúsi. Áhvílandi um 18.000.000 kr. hjá
Íbúðalánasjóði og í kringum 4.100.000 kr. hjá
Sparisjóði. LAUST STRAX. Verð: 34.900.000,-
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Við auglýsum þína eign frítt!

Bjarmaland 10, Sandgerði
Rúmgott einbýlishús með 4 svefnherbergi. Í
eldhúsi er hvít lökkuð innrétting og korkdúkur á
gólfi. Á baði er flísar á gólfi og veggjum, baðkar.
Einnig er gestasalerni. Gegnheilt parket á stofu,
holi og einu svefnherbergi. Stór og rúmgóður
sólpallur á lóð. 
Verð: 26.000.000

Heiðarhraun 31a, Grindavík
Fallegt 100,4 ferm parhús ásamt 30 ferm. bíl-
skúr byggt árið 1996. 3 svefnherbergi. Plast-
parket er á stofu, gangi  svefnherbergjum. Flísar
er inn í forstofu, baðherbergi og eldhúsi. Hiti í
gólfi inn á baðherb. og einnig í plani. Nýlegur 60
ferm sólpallur. Húsið var málað að utan í fyrra.
Verð: 23.500.000,-

Leynisbrún 13, Grindavík
Fallegt 154,5 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr. 4
svefnherb. Baðherberg. geymsla og þvottahús
er flísalagt. Parket á stofu og borðstofu. Rúm-
góður bílskúr. Að utan er húsið í mjög góðu
ásigkomulagi og velvið haldið. Lóðin er stór og
velhirt, býður uppá mikla möguleika. 
Verð: 22.800.000,-

Staðarhraun 8, Grindavík
Fallegt 186 ferm einbýlishús ásamt bílskúr.
Stofa, sjónvarpshol. elhús, baðherb. og 4
svefnherb.Auka herbergi. Parket er á allri íbúð-
inni nema flísar eru inn á baðherbergi. Auka
herbergi hjá bílskúr. Bílskúr í fínu standi. 
Verð: 29.200.000

Gerðavellir 5, Grindavík
Gott 171,3 ferm raðhús ásamt bílskúr. Stofa,
sjónvarpshol, 4 svefnherb. Nýjar neysluvatns-
lagnir, nýr þakkantur og búið er að taka baðher-
bergið í gegn. Sturtuklefi frá sturtu.is.
Verð: 27.500.000 

Staðarhraun 24b, t.v., Grindavík
Mjög falleg 124,8 ferm. íbúð í fjórbýlishúsi. Sér
inngangur. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús, bað, 3
svefnherb. þvottaherb. Fallegar innréttingar og
hurðir í kirsuberjavið Skápar í öllum herb. og
forstofu. Gengið er út á svalir úr stofu og hjóna-
herbergi.  
Verð 21.800.000,-

Ásabraut 14, 0104, Grindavík
Glæsileg nýleg endaíbúð, 96,2 ferm. Innrétting-
ar úr eik, parket og flísar á gólfum. Skápar í her-
bergjum og í forstofu. 2 svefnherb. 
Verð: 19.500.000,-

Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is

Nesbyggð
Nesbyggð ehf | Stapahraun 5 | 260 Reykjanesbær
Sími 421 2700 | Fax: 421 2765 

www.nesbyggd.is
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Hverafold 39
112 Reykjavík

Tilboð óskast!!

Stærð: 259,8 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1987
Brunabótamat: 42.650.000
Bílskúr: Já

Verð: 0

Glæsilegt einbýlishús í Grafarvogi. Húsið er á tveimur hæðum, með innbyggðum
bílskúr á sjávarlóð sem staðsett er í neðstu húsaröðinni við Grafarvoginn. Húsið
er í  mjög svo góðu ásigkomulagi.  Útsýni  er  mikið.  Eignin skiptist  í  forstofu,  tvö
hol,  tvær  stofur,  eldhús,  býtibúr,  gestasnyrtingu,  baðherbergi,  3  svefnherbergi
og þvottahús. Innbyggður bílskúr. Mikil lofthæð er í húsinu og er arinn á báðum
hæðum.  Tvær  glæsilegar  verandir  eru  við  suðurhlið  hússins.  Garðurinn  er  vel
gróinn og fallegur. Heitur pottur er við húsið. Húsið sjálft stendur í halla. Hiti er í
plani fyrir framan húsið. Gengið er inn í hús á efri hæð. Í forstofu eru skápar með
flísum á gólfi og inngegnt á gestasnyrtingu með glugga. Úr forstofu er gengið til
hægri í bílskúr sem er með millilofti. Gengið er úr forstofu í vinnuherbergi. Þaðan
er útgengt á góðar suðvestur svalir með frábæru útsýni. Í borðstofu er kamína.
Úr boðrstofu er hægt að horfa niður í fallega og bjarta stofu með mikilli lofthæð.
Arinn er í stofu. Eldhús og borðstofa eru hálfopin rými. Sérsmíðuð innrétting er í
eldhúsi með vönduðum tækjum og eyju.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

* * * Bókið skoðun í síma 693 4085 eða 861 9300 * * *

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Lindarflöt 9
210 Garðabær
Glæsilegt einbýli í Garðabæ

Stærð: 185,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 1968

Brunabótamat: 25.770.000
Bílskúr: Já

Verð: 63.000.000

Frábærlega staðsett og fallega hannað einbýlishús samtals 185,7 fermetra á einni hæð með 31,9 fermetra bílskúr,
Staðsetning  hússins  er  mjög  góð og  mjög  stutt  í  alla  þjónustu,  skóla,  leikskóla,  búðir,  o.s.frv.  Garðatorg  er  í  5
mínutna göngufæri og þar er fjöldinn af verslunum, líkamsræktarstöð og bankar. Eignin skiptist í fína forstofu með
skáp, ágætt forstofuherbergi. Eldhúsið er  með upphaflegri innréttingu og fínum borðkrók,  þvottahús inngengt úr
eldhúsi, útgengt þaðan út í  garð. Björt rúmgóð stofa og borðstofa. Ágætt flísalagt baðherbergi með sturtu. Tvö
barnaherbergi. Rúmgott hjónaherbergi með fataherbergi innaf, flísalögð snyrting innaf hjónaherbergi og flísalögðu
baðherbergi. Hol er fyrir framan svefnherbergi, þaðan útgengt út í garð. Fín verönd, heitur pottur. Fallegt hús með
mikla möguleika. Forstofa er flísalögð með góðum skáp. Herbergi eru með parketi, engir skápar. Hjónaherbergi er
parketlagt.  Þar  er  með  fataherbergi  og  wc.  Baðherbergi  er  með  ljósum  flísum.  Eldhús  er  flísalagt  með  hvítum
innréttingum. Stórt þvottahús er innaf eldhúsi og þaðan er útgengt í garð. Stofan er stór og parketlögð.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið hús í dag á milli 18 og 18:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Fiskislóð 45
101 Reykjavík
Bókið skoðun í síma 693 4085!

Stærð: 334 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 2001

Brunabótamat: 50.900.000
Bílskúr: Nei

Verð: 0
Atvinnuhúsnæði við Fiskislóð 45 í Reykjavík. Húsnæðið býður uppá mikla möguleika og er húsnæðið með
leigusamninga til margra ára. Þetta eru fjórar einingar og eru þær samtals ca 416 fm  að sögn eiganda en
skráðir eru 334 fm. Húsnæðið er á tveimur hæðum og er neðri hæðin með stóra sýningarglugga og er þar
starfrækt húsgagnaverslun í dag. Góðir leigutekjur eru af þessari eign.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Tilboð óskast!

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Fléttuvellir 32
221 Hafnarfjörður
Leggðu leið þína á vellina!

Stærð: 214,4 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 46.900.000
Sérlega  fallega  hannað  einbýli  á  friðsælum  stað  á  völlunum.   Gert  er  ráð  fyrir  forstofu,  holi,  4
svefnherbergjum,  2  baðherbergjum,  stofu,  borðstofu,  sjónvarpsholi,  þvottahúsi,  geymslu  og  tvöföldum
bílskúr. Sérlega góð lofthæð er í húsinu sem er 290 cm og bílskúrinn sérlega rúmgóður og þar er mjög góð
lofthæð. Húsið skilast fullbúið að utan harviður að hluta og sléttpússað, fléttihurð í  bílskúr.Slettpússað að
innan, tilbúið til innréttingar. Lóð grófjöfnuð. Húsið er á mjög góðum stað í hverfinu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun í síma 693 4085 - 8619300

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Drekavellir 23
221 Hafnarfjörður
Leggðu leið þína á vellina!

Stærð: 213,8 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 42.900.000
Fallegt 213,8 fermetra einbýli á einni hæð þar af er bílskúr 30 fermetrar. Um er að ræða hús úr forsteyptum
einingum frá Smellinn Akranesi. Húsið er afar vel staðsett í nálægð við skóla og leikskóla í Vallarhverfinu í
Hafnarfirði.  Eignin  skiptist  í  forstofu,  gestasnyrtingu,  sjónvarpshol,  4  svefnherbergi,  baðherbergi,  stofu,
borðstofu, eldhús, þvottahús, geymslu og bílskúr. Húsið afhendist fullbúið að utan með frágenginni lóð en
að innan einangrað. +Utihringur tilbúin undir sparsl og málingu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Bókið skoðun í síma 693 4085 - 8619300

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300

Álfaskeið 80
220 Hafnarfjörður
Laus við kaupsamning!

Stærð: 95,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1965

Brunabótamat: 13.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 20.900.000
Skemmtileg 3 herbergja íbúð með bílskúrsrétti.Gengið er inn á parketlagðann gang ásamt góðum skápum.
Eldhúsið er  bjart,  með sprautulakkaðri  hvítri  innréttingu.  Góðir  Skápar.  Korkflísar  á gólfi.  Baðherbergið er
með  hvítri  innréttingu,  flísalagt  og  með  baði.  Svefnherbergið  er  parketlagt  og  er  skápapláss  mjög  gott.
Skipt hefur verið um glugga.Barnaherbergið er parketlagt með fínum skápum. Skipt hefur verið um glugga.
Stofa er mjög rúmgóð og þar er hægt að ganga út á svalir sem snúa suðvestur.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 17 og 17:30

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

693 4085

861 9300



REYKHOLT = BISKUPSTUNGUM

Fallegt 209,5fm einbýlishús á góðum stað í Reykholti í Biskupstungum. Húsið er
klætt bárujárni og fúavarinni furu. Hægt er að fá eignina á tveimur byggingarstigum,
þ.e. fokhelt og tilbúið til málningar. Fokhelt 19.8 millj. Tilbúið undir tréverk 25,9
millj.

VEGHÚS Í GRAFARVOGI

Glæsilega 5 herb. 189,7fm íbúð á 2 hæðum við Veghús. 4 rúmgóð svefnherbergi.
Eldhúsið með flísalögðu gólfi og góðri sprautulakkaðri hvítri innrétting. Stórar svalir.
Gott útsýni. Efri hæð er undir súð og þar af leiðandi stærri en fermetrafjöldi segir til
um. Íbúðinni fylgir innbyggður bílskúr á götuhæð Verð 37,9 millj. 

HÖRÐUKÓR - 203 KÓPAVOGUR
Glæsilegar 93,7 til 199,2
fm, 4ra til 7 herbergja íbúð-
ir í nýju þrettán hæða lyftu-
húsi með bílageymsluhúsi á
frábærum stað í nýju hverfi í
Kópavogi. Íbúðirnar afhend-
ast fullbúnar án gólfefna
nema baðherbergi og
þvottahús eru flísalögð. Inn-
réttingar frá HTH (hnota,
eik, hvíttuð eik). Ísskápur
og uppþvottavél fylgja. Hér
er allt til staðar fyrir fjöl-
skylduna og í göngufæri,
svo sem; tveir leikskólar,
grunnskóli, fjölnota íþrótta-
hús, knattspyrnuvöllur og
verslanir. Í náinni framtíð er
gert ráð fyrir heilsugæslu í
nágrenninu ásamt fram-
haldsskóla auk bókasafns.
Nánari upplýsingar inná
www.hordukor.is  og hjá
sölu

HLÍÐARHJALLI - 200 KÓPAVOGUR

Snyrtileg og mjög rúmgóð 128,0 fm, 3ja herbergja íbúð á annarri hæð ásamt bílskúr
á eftirsóttum stað í Kópavoginum. Íbúðin skiptist í hol, eldhús með búri innaf, stofu,
borðstofu, baðherbergi og tvö svefnherbergi. Á gólfum er linolium dúkur og parket.
Svalir eru flísalagðar og glæsilegu útsýni.

GARÐHÚS - 112 REYKJAVÍK

Falleg og rúmgóð 106,9 fm, 3ja herbergja íbúð á góðum stað í Grafarvogi. Íbúðin
skiptist í forstofu, hol, eldhús með borðkrók, stóra stofu, baðherbergi, þvottahús og
tvö svefnherbergi ásamt sérgeymslu á jarðhæð. Dúkur og merbau parket á gólfum
en baðherbergi er flísalagt. Húsið var málað að utan fyrir tveimur árum. Góð eign á
fjölskylduvænum stað. Verð: 23,5 millj.

SKERJABRAUT - 170 SELTJARNARNES

Falleg 68,6 fm, 2ja herbergja íbúð auk ósamþ. 3 fm geymslu á góðum stað á
Seltjarnarnesinu. Húsið er klætt að utan með áli og steinklæðningu. Íbúðin skiptist
í hol, mjög gott flísalagt eldhús með nýlegri eldhúsinnréttingu, svefnherbergi,
borðstofu og stofu sem eru rúmgóð með góðu plastparketi. Baðherbergi er gott með
flísum á gólfi, baðkari/sturtu og nýjum blöndunartækjum í sturtu. Sameignlegt
þvottahús í kjallara. Sameiginlegur garður með góðum sólpalli. GÓÐ FYRSTU KAUP.
Verð: 20,9 millj.

HÓTEL - TIL SÖLU
Erum með til sölu glæsilegt og nýinnréttað
hótel á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Um er að
ræða eign sem er nýlega innréttuð og er öll í
leigu. Hentar vel undir hótelrekstur fyrir hluta
ársins og gistiheimili einnig. Húsið er í topp
ástandi og selst með öllum búnaði,
innréttingum, húsgögnum og tækjum.
Morgunverðarsalur. Mjög góðar leigutekjur eru
af eigninni og er verð eignarinnar mjög gott ef
samið er strax. Góð áhvílandi lán fylgja.
Sjón er sögu ríkari.

Fr
um

SELD

Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi



                 Verðmetum frítt fyrir þig!

Hringdu núna        699 6165

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Áslaug María
Sölufulltrúi
8200 301
aslaug@remax.is

Stella Ósk
Sölufulltrúi
693 4669
stellaosk@remax.is

Benedikt
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

Stefán Páll Jónsson 
Löggiltur fasteignasali

Edda Hrafnhildur
Sölufulltrúi
896 6694
edda@remax.is

Hilmar
Sölufulltrúi
892 2982
hilmarosk@remax.is

Eir
Sölufulltrúi
660 6085
eir@remax.is

34.900.000

Austurströnd 6
170 Seltjarnarnes

34.900.000

Drekavellir 12
221 Hafnarfjörður

30.800.000

Fagrahlíð 7
221 Hafnarfjörður

33.700.000

Gauksrimi 4
800 Selfoss

30.300.000

Gunnarssund 8
220 Hafnarfjörður

22.700.000

Háholt 11
220 Hafnarfjörður

26.300.000

Kirkjuvellir 7
221 Hafnarfjörður

Langirimi 21 – 23
112 Reykjavík

29.600.000

Laufengi 3
112 aReykjavík

24.400.000

Laugarnesvegur 94
105 Reykjavík

28.600.000

Lautasmári 22
201 Kópavogur

43.900.000

Nautabryggja 2
110 Reykjavík

 OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI

18.00 – 18.30

 OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI

18.00 – 18.30

 OPIÐ HÚS Í DAG 
MILLI

18.00 – 18.30
43.500.000

Norðurbraut 1
220 Hafnarfjörður

17.700.000

Snorrabraut 83
101 Reykjavík

14.900.000

Torfufell 29
111 Reykjavík

28.900.000

Lundarbrekka 10
200 Kópavogur

LAUS
STRAX

PENT-
HOUSE

TILBOÐ
ÓSKAST

208Þ.
PER FM.

ík Allar RE/MAX fasteignasölur eru sjálfæsttt reknar og í einkaeign

GOTT LÁN 
FYLGIR



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
um

EINBÝLI

FURUBERG - Fallegt og sérlega
vel skipulagt 222 fm einbýli m/bíl-
skúr á góðum stað. 6 sv.herb.
Verð 55 millj. 10000 .

HOLTAGERÐI - 142 fm neðri
hæð m/bílskúr í tvíbýli. 3-4
sv.herb. Pallur og fallegur garður.
Verð 33,5 millj. 6919

3JA HERB. 

LINDASMÁRI - Sérlega falleg
92,2 fm íbúð á jarðhæð á góðum
stað. 2 sv.herb. Suðurverönd og
afgirt lóð. Verð 27,5 millj. 7188

EYRARHOLT - Falleg 62,4 fm
íbúð á 3. hæð á góðum útsýnis-
stað. Sameign góð að utan sem
innan. Verð 16,3 millj. 7058

GUNNARSSUND - Fallegt 127
fm einbýli á frábærum stað í mið-
bæ Hfj. 3 sv.herb. Verönd, svalir
og fallegur garður. Verð 33,9 millj.
7051

SUÐURHOLT - Falleg 118 fm
neðri hæð í tvíbýli. 3 sv.herb. Sér-
inngangur og sérlóð. Útsýni. Verð
27,9 millj. 6465

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Falleg 95,4 fm íbúð á 2. hæð. 2
sv.herb. Bílskúrsréttur. Verð 20,9
millj. 7194

ATVINNUHÚSNÆÐI

MIÐVANGUR - HFJ. Gott 31
fm verslunarhúsnæði á jarðhæð.
Laust strax. Verð 6,9 millj. 7233

BREKKUHVAMMUR - FLOTT
EINBÝLI - AUKA ÍBÚÐ 330 fm
einbýlishús með sér aukaíbúð,
eign í algjöri sér flokki. Garðhús,
tvöfaldur bílskúr, sóstofa, lyst-
igarður o.fl. 6914

4RA TIL 7 HERB. 

SUÐURBRAUT - Rúmgóð 112,3
fm endaíbúð á 3. hæð. 3 sv.herb.
Hús nýlega viðgert að utan. Frá-
bært útsýni. Verð 24,3 millj. 7065 

LAUFVANGUR - Góð 89 fm
íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Suðvest-
ursvalir. Stutt í þjónustu. 7114 

JÓNSVÖR - VOGUM Nýtt 705
fm atvinnuhúsnæði m/100 fm milli-
lofti. Hægt að kaupa í minni eining-
um. Afhendist fullbúið að utan og
innan í janúar 2008. 7225 

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm ein-
býli m/bílsk. innst í botnlanga .
5 sv.herb. Stór sólarverönd.
Verð 66,0 millj. 6896

BREIÐVANGUR - 5
SV.HERB. Rúmgóð og vel skipu-
lögð 186 fm íbúð á 2. hæð m/bíl-
skúr. 5 sv.herb. Verð 32,9 millj.
7069

ESKIVELLIR - Falleg 85,0 fm
enda/-horníbúð á jarhæð. 2
sv.herb. Verönd m/skjólveggjum.
Verð 21,5 millj. 7098

TANGASUND -GRINDAVÍK
Gott 202,2 fm endabil með tveimur
innkeyrsludyrum á góðum stað.
Verð 17,2 millj. 6999

RAÐ- OG PARHÚS

ÁLFHOLT - Fallegt 209 fm rað-
hús m/bílskúr á fjölskylduvænum
stað. 4 sv.herb. Svalir og verönd.
Verð 41,5 millj. 6823

ESKIHLÍÐ - REYKJAVÍK Fal-
leg 114 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Vestursvalir. Tvær
geymslur. Verð 26,9 millj. 3154

EINIVELLIR - Björt og falleg 94
fm íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 2
sv.herb. L-laga svalir í suður og
vestur. Verð 24,2 millj. 7033

LÓNSBRAUT - Gott 100,8 fm
atvinnuhúsnæði. Innkeyrsludyr 4x4
m. Verð 18,2 millj. 6979

HÓLMATÚN - Sérlega fallegt
132,5 fm endaraðhús á eignarlóð
með sjávarútsýni. 3 sv.herb.
Smekkleg eign á góðum stað.
Verð 39,9 millj. 7179 

ERLUÁS - Sérlega falleg og björt
104,4 fm endaíbúð á 2. hæð.
Lyfta. Sérinngangur. Suðursvalir.
Útsýni. Verð 29,9 millj. 6835

ÖLDUTÚN - Falleg og mikið end-
urnýjuð 101,7 fm íbúð m/bílskúr. 2
sv.herb. Góð staðsetning. Verð
22,9 millj. 6591

GRANDATRÖÐ - HFJ. 97,7 fm
húsnæði m/geymslulofti. Góð loft-
hæð. Innkeyrsludyr. Verð 19,9
millj. 6566

FÍFUVELLIR - FLOTT RAÐ-
HÚS Fallegt og vel skipul. 201,2
fm raðhús m/bílskúr á góðum
stað. 4 sv.herb. Skóli og leikskóli í
göngufæri. Verð 47,9 millj.

SUÐURGATA - Björt og vel
skipulögð 171 fm hæð m/bílskúr í
fjórbýli. 4. sv.herb. SV-svalir. Verð
35,8 millj. 6838

TUNGUVEGUR - Kósý 63,7 fm
neðri hæð í tvíbýli. Sérinngangur.
Verð 15,5 millj. 6851

GRANDATRÖÐ - HFJ. 191,2
fm endabil ásamt ca 75 fm milli-
lofti, samtals 266 fm Stór inn-
keyrsluhurð. Tveir inngangar. Góð-
ur vinnslusalur. Verð 33,9 millj.
6427

HÆÐIR

LÆKJARBERG - 121,4 fm neðri
hæð í tvíbýli m/bílskúr. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Verönd. Frábær
staðsetning. 7053 

DAGGARVELLIR - Nýleg og
falleg 92,2 fm íbúð á 2. hæð. 3
sv.herb. Suðvestursvalir. Verð
24,2 millj. 6180

2JA HERB. 

ÁLFASKEIÐ - M/BÍLSKÚR
86,5 fm íbúð á 2. hæð ásamt
bílskúr. Suðvestursv. Hús í góðu
ástandi að utan. Verð 18,5 millj.

RAUÐHELLA - HFJ. 398,7 fm
og að auki ca 100 fm milliloft. Þrjár
stórar innkeyrsludyr. Verð 80 millj.
6584

FAGRABERG - Falleg 80 fm
neðri hæð í tvíbýli á frábærum
stað. 2 sv.herb. Sérinngang-
ur.Verð 23,9 millj. 7175

ÖLDUGRANDI - RVÍK Falleg
111,4 fm endaíbúð á 3. hæð með
bílskúr og óinnréttuðu risi. 3
sv.herb. Verð 25,7 millj. 9968

LÆKJARGATA - Falleg 83,3 fm
íbúð á 1. hæð m/stæði í bíla-
geymslu. Góð staðsetning við
tjörnina í miðbæ Hfj. Verð 20,9
millj. 7180

HAFNARGATA - GRINDAVÍK
Gott 1.380 fm atvinnuhúsnæði á
góðum stað. Ýmsir möguleikar.
Húsið er að í leigu að hluta. Verð
110,0 millj. SEM ER TÆPLEGA
KR. 80.000,- P. FERM. 6695

Sérlega falleg 104 fm íbúð
á 2. hæð í góðu lyftuhúsi. 3
góð sv.herb. Suðursvalir.
Verð 26,3 millj. 7243

GULLSMÁRI - KÓP.

Sérlega björt og falleg 133,6 fm íbúð á 3. hæð. 4 sv.herb.
Suðvestursvalir. Verð 29,9 millj. 7246

HJALLABRAUT

Góð 111 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli sem er nýbúið að taka í
gegn að utan og innan. 3 sv.herb. Verð 22,7 millj. 7244 

HJALLABRAUT - LAUS STRAX

Glæsilegt 248,9 fm einbýli m/bílskúr á 916 fm eignarlóð á
frábærum stað í jaðri byggðar. Fullbúið að utan og tilbúið til
innréttinga að innan. Verð 53 millj.

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES

Falleg 113 fm endaíbúð á 2. hæð m/bílskúr í góðu húsi. 3
sv.herb. Stórar svalir. Góð staðsetning. Verð 28,7 millj.

LYNGMÓAR - GBÆR

Fallegt einbýli á einni hæð við enda götu á góðum stað. Hús-
ið er alls 198 fm þar af er tvöfaldur bílskúr sem er 48 fm. 5
svefnherb. Verð 58,5 millj

MIÐVANGUR 

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ -  LANDIÐ
GRINDAVÍK

STAÐARSUND - Mikið endurnýj-
að 209 fm einbýli m/bílskúr. 23 fm
herb. inn af skúr, mögul. á séríbúð.
Verð 29,2 millj. 7228 

SUÐURHÓP 11 og 13 - LAUS
STRAX Ný falleg og velhönnuð
160,0 fm PARHÚS m/bílskúr. Verð
26,3 millj. tilb. u. tréverk. og 31,9
millj. fullbúin án gólfefna. 9633 

STAÐARVÖR - Mikið endurnýjað
147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verönd og pottur. Verð
24,9 millj. 7022 

STAÐARHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað 110 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 55 fm bílskúr, samtals
164,5 fm á góðum stað í miðbæn-
um. Verð 25,9 millj. 6886

TÚNGATA Fallegt mikið endurnýj-
að 169 fm einbýli, ásamt 55fm bíl-
skúr, samtals því 224,0 fm 5 svefn-
herb. Verð 28,9 millj. 6887

HELLUBRAUT - Fallegt talsvert
endurnýjað 85 fm einbýli. Nýlegt
eldhús. Hús klætt að utan. Verð
15,9 millj. 6776

VESTURHÓP - LAUST STRAX
Fallegt og fullbúið 160 fm parhús
m/bílskúr, lofhæð mikil í bílskúr. 3-4
sv.herb. Afhending strax. Áhv. Íbúð-
alsj. 18,0 millj. Verð 34,9 millj. 6730

MARARGATA - Góð 178 fm efri
hæð m/bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn-
gangur. Verð 21,9 millj. 6697

BLÓMSTURVELLIR - AUKAÍ-
BÚÐ 150 fm einbýli m/bílskúr sem
breytt hefur verið í íbúð. Stór verönd
og heitur pottur. Verð 22,9 millj.
6604

HELLUBRAUT - TVÆR ÍBÚÐIR
Góð 112,8 fm efri hæð m/38 fm sér-
íbúð sem býður upp á leigu. Verð
18,7 millj. 6602

RÁNARGATA - TVÆR ÍBÚÐIR
Gott 180 fm tveggja íbúða hús
m/bílskúr. Húsið skiptist í tvær 3ja
herb. íbúðir með sérinngangi. Verð
22,0 millj. 6518

AUSTURHÓP - GOTT VERÐ
230 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Fullbúið að utan, fokhelt að innan.
LAUST STRAX. Verð TILBOÐ. 6448

STAÐARHRAUN - Talsvert end-
urnýjað 151 fm endaraðhús m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Pallur og pottur.
Verð 24,6 millj. 6420

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

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

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

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

AUSTURVEGUR - STÓR BÍL-
SKÚR Gott 124 fm parhús m/stór-
um 64 fm bílskúr og 31 fm vinnu-
stofu á lóð, samt. 218 fm 3 til 4
sv.herb. Verð 24,9 millj. 3676

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

BLÓMSTURVELLIR - Fallegt
talsvert endurnýjað 176,4 fm einbýli
m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 29,9
millj. 5114

VOGAR

VOGAGERÐI - Mikið endurnýjað
185,5 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Verönd og heitur pottur.
Verð 31,9 millj. 7003 

HEIÐARGERÐI - Björt og falleg
78 fm íbúð á efstu hæð. 2 sv.herb.
Sérinngangur. Útsýni. Verð 17,5
millj. 7025 

HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýj-
að139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
27,9 millj. Laust við kaupsamning.
9838

REYKJAN.BÆR

ÍSHÚSSTÍGUR - Glæsilegt 156,8
fm nýlega uppgert einbýli á besta
stað í gamla bænum. 3 sv.herb.
Verð 31,5 millj. 7200 

BORGARVEGUR - REYKJA-
NESBÆ Falleg 108,0 fm neðri sér-
hæð í tvíbýli, SÉRINNGANGUR.
Eldhús með nýlegri innréttingu.
Verð 19,5 millj. 6813

GARÐUR

VALBRAUT - Fallegt 182 fm ein-
býli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verönd
m/skjólveggjum. Verð 24,5 millj.
6779

LANDIÐ

HÓLSVEGUR - BOLUNGARVÍK
259,1 fm einbýli m/bílskúr. 4
sv.herb. Tvær íbúðir eru í húsinu en
hægt að nota sem eina líka. Verð
10,9 millj. 7197 

NÝBYGGINGARNÝBYGGINGAR
– Bæklingar hjá Ás –

Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur Sigfússon
lögg. fasteignasali

Melkorka Guðmundsdóttir
ritari

Jón Örn Kristinsson
lögg. fasteignasali

Birna Benediktsdóttir
ritari

Laufey Lind Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

GRUNDARHVARF - KÓPAVOGUR
Glæsilegt einbýli sem hannað er
út frá sjónarmiðum nútímafjöl-
skyldu. Afhendist fullbúið að ut-
an og fokhelt að innan. Verð 75
millj. 6074

KVISTAVELLIR 46-54 - HFJ.
Falleg 246 fm raðhús m/bíl-
skúr. 4 sv.herb. Afhendist full-
búið að utan og fokhelt að inn-
an. Verð frá 35,9 millj.

GLITVELLIR 43 - HFJ. 
Fallegt 178,2 fm einbýli m/bíl-
skúr. 3 sv.herb. Afh. fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð
33,0 millj. 7030

KVISTAVELLIR - HFJ. 
Sérlega fallegt og vandað 212
fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Afhendist fullbúið að utan og
tilb. til innr. að innan. Verð 49,8
millj. 6994

HAFRAVELLIR 12 - HFJ. 
Sérlega fallegt 177 fm einnar
hæðar parhús á góðum stað, 3-
4 svefn. herb. Innst í botnlanga
með innb. bílskúr. Verð 33,9
millj. 6789

KVISTAVELLIR 9 - HFJ. 
Fallegt 163 fm einbýli m/bílskúr.
3 sv.herb. Afhendist fullbúið að
utan og fokhelt að innan. Verð
33,5 millj. 6745

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR 
Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýl-
ishús á góðum stað. Afhendist
fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Verð 63,0 millj. 6317

NÝTT

KIRKJUVEGUR 2 - HFJ. 
Einstakt tækifæri - nýtt og
glæsilegt einbýli í miðbæ Hfj rétt
við náttúruperluna Hellisgerði.
6544

HNOÐRAVELLIR 32 - HFJ. 
Glæsilegt 182 fm einbýli á einni
hæð með tvöf. bílskúr. Afh. til-
búið til innréttinga haustið 2007.
Verð 40 millj. 6841



NÝBYGGINGAR
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Hafnarfirði
Sími 520 2600 
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Opið virka daga kl.9–18

Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali
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SKIPALÓN 4-8 - HFJ. 
Stórglæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir í
lyftuhúsi fyrir 50 ára og eldri á góðum
útsýnisstað á Hvaleyrarholti. 
Hágæðainnréttingar frá Agli Árnasyni
Uppþvottavél og ísskápur fylgir
Granít á borðum og sólbekkjum
Bílageymsla
Arinn og tvö baðherb. í stærri íbúð-
um
Tvennar svalir á stærri íbúðum
Afnotaréttur af 55 fm samkomusal
Golfvöllur í göngufæri
Afhending í mars-apríl 2008
Verð frá 18,5 millj. 7133

DREKAVELLIR 11 - HFJ. 

Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb. raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli. Húsin eru á þrem-
ur hæðum. Tvennar svalir í suður og norður á 2. og 3. hæð. Fullbúið að utan og fok-
helt að innan. Verð frá 31,0 millj. 7123

FURUÁS 2 -6 - HFJ. 

Falleg 240 fm raðhús m/bílskúr á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ. Möguleg 6 sv.herb.
Möguleg aukaíbúð. Fullbúin að utan og fokheld að innan. Verð frá 39,0 millj. 6891

KVISTAVELLIR 2-8 - HFJ. 

Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Afhendist fullbúið að utan og fokhelt að
innan. Verð frá 28,9 millj. 6781

KVISTAVELLIR 56-64 - SKIPTI MÖGULEG 

Glæsileg og sérlega vel skipulögð 222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5 sv.herb. Afhendist full-
búið að utan og fokhelt að innan. Verð frá 33,6 millj. 6616

FLATAHRAUN - HFJ 

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í 5 hæða lyftuhúsi á frábærum
stað. Afh. við kaupsamn. Allt að 90% lán. Verð frá 23,9 millj. 6344

BJARKARÁS - GBÆ 

Sérlega glæsilegar og rúmgóðar lúxusíbúðir á frábærum útsýnisstað efst í Ásahverf-
inu. AÐEINS 6 ÍBÚÐIR EFTIR. 6212

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ. 
Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir
m/stæði í bílageymslu á frábærum
stað við sjávarsíðuna í miðbæ Hfj.

• Vandaðar innréttingar frá InnX og
tæki frá Miele 

• Granítborðplötur

• Sameiginlegt garðsvæði á milli
húsanna

• Sjónvarpsdyrasími

• Þakgarður   6649

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.

Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb. íbúðir m/stæði í bílageymslu í glæsilegu lyftuhúsi á
frábærum stað í miðbæ Hfj.

• Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG

• Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými

• Extra lofthæð

• Flísalagðar svalir og timburverandir

• Sjónvarpsdyrasími

• Þakgarður   6928

SELT
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Raðhús/Parhús
Höfum ákveðin kaupanda af
rað/parhúsi m/bílskúr til innrétting-
ar á höfuðbogarsvæðinu.

Hlíðar
Höfum ákveðin kaupanda af 3.
herb íbúð í Hlíðunum. Má þarfnast
viðgerða.

Garðabær
Höfum ákveðin kaupanda af einbýli
á einni hæð.

Kópavogur - Austurbær
Höfum kaupanda af 4ra herbergja
íbúð, lágmark 3 svefnherbergi.

Fr
um

:: 535_1000

Asparhvarf - Kópavogur
Um er að ræða 501,4m² einbýlishús í byggingu sem afhendist fullbúið. Húsið stendur efst í lokaðri
götu á besta stað með góðu útsýni yfir Elliðavatn og Bláfjöll. Húsið skiptist í anddyri, 5 svefnher-
bergi, 4 baðherbergi, gestasnyrtingu, eldhús, stofu, borðstofu,æfingasal/frístundarými, sjónvarps-
herbergi, þvottahús, geymslu og bílskúr.
Verðtilboð

Lautasmári - Kópavogi
4ra herb 98 fm íbúð á 2. hæð.
Íbúðin skiptist í forstofu/hol, stofu, eld-
hús, 3 svefnherbergi, baðherbergi og
þvottahús/geymslu. Öll helsta þjón-
usta í göngufæri.
Verð 26.9 millj.

Háteigsvegur
154.5 fm sérhæð við Háteigsveg.
Eignin skiptist í forst, hol, 2 saml. stof-
ur, 3 svefnherbergi, baðherbergi og
eldhús, þvottaherbergi og geymslu á
jarðhæð, 32 fm bílskúr.
Verð 49,5 millj.

Gullteigur - Nýbygging
Nýjar íbúðir í grónu hverfi, 160 til 164
fm. Íbúðir skilast fullbúnar án gólfefna.
Lóð verður fullfrágengin við skil. Áætl-
uð afhending er í nóv-des 2007.
Verð 66.4-71.4 millj.

Álfhólsvegur - Nýstandsett
181 fm einbýli með  2ja herb. íbúð í kj.
Aðalhæð með forstofu, sam. borðst.
og stofu, svefnh. og eldhús, efri hæð
hjónah., barnah. sjónvarpskr., leiksv.
og baðh. Í kj. 2ja herb. íbúð. 
Verðtilboð.

Skólavörðustígur-„Pebthouse“
155 fm „penthouse“-íbúð, útsýni yfir
alla Reykjavík. Íbúðin skiptist í 4 her-
berbergi, bað, eldhús og glerturn.
Íbúðin hefur verið endurnýjuð.
Verð 59 millj.

Reykjahvoll - Mosfellsbæ
300 m2 einbýlishús úr bjálkum á
steyptri plötu á útsýnisstað innst í
Mosfellsbæ. Húsið er með þremur
svefnherbergjum, stofa og borðstofa,
eldhús, tvö baðherbergi,
Verðtilboð

Strandvegur - Garðabær
Um er að ræða fallega 4ra herbergja
íbúð á 2 hæð í lyftuhúsi með stæði í
bílgeymslu. Mikið og gott útsýni er úr
íbúðinni. Íbúðin er laus við kaupsamn-
ing.
Verð 43,2 millj.

Herjólfsgata - Laus strax
96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnher-
bergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til af-
hendingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Fjölnisvegur - Einbýli/Tvíbýli
184.2 fm hæð, kjallari og bílskúr auk
óskráðs rýmis í kjallara, sem er 47,6
fm alls 232 fm Skiptist í rúmgóðar
stofur, fjögur svefnherbergi. eldhús og
tvö baðherb.
Verðtilboð.

Eyrargata - Ingólfur - Eyrarbakki
Húsið Ingólfur sem er 124,7 fm að
stærð er með elstu húsum á Eyrar-
bakka.Tilvalið sem heilsárshús eða
sem sumar/afþreyingarhús. 4 svefn-
herbergi, stofa,eldhús og baðherbergi.
Verðtilboð

Kvistaland - Einbýli
5-6 herb. einbýlishús neðst í Fossvog-
inum. Stór lóð er kringum húsið sem
býður upp á mikla stækkunarmögu-
leika á húsinu. Bílskúr innréttaður sem
stúdíó íbúð sem gefur góðar tekjur.
Verð 110 millj.

Hlíðarhjalli - Kópavogur
290 fm vel staðsett einbýlishús. Húsið
er á 2 hæðum. Efri hæð er andyri, eld-
hús, stofa, wc og herb. Neðri hæð eru
5 svefnh., þv.hús, baðh. sér stúdíóí-
búð. Bílskúr. 
Verð 84,9 millj.

Byggingarréttur í Kópavogi
Byggingaréttur af  nýju fjölbýli í grónu
hverfi á höfuðborgarsvæðinu. Hornlóð
á fallegum stað með útsýni. Teikningar
af nýja húsi liggja fyrir og hafa verið
samþykktar.
Verð 150 millj.

Gvendargeisli - Laus strax
117,9 fm íbúð, 4ja herb. á 3 hæð.
Stofa, eldhús, tvö barnaherbergi,
hjónah., baðh.i, þvottahús og geymsla
ásamt stæði í bílskýli. Íbúðin er laus til
afhendingar við kaupsamning.
Verð 28.9 millj.

Drápuhlíð með bílskúr.
Hæð og ris með sérinngangi og bíl-
skúr alls 196 fm Töluvert endurnýjuð
eign. Á hæðinni eru 2 samliggjandi
stofur, nýtt eldhús, baðherb., og 2
herb. Ris er herbergi, stofa, þvottahús.
Góðar leigutekjur. 

Reykjavíkurvegur - 01 Reykja-
vík
77,6 fm íbúð í næsta nágrenni við Há-
skóla Íslands. Eignin skiptist í stofu, 2
svefnherbergi, eldhús og baðherbergi.
Húsið heitir Garður og er byggt 1928.
Verð 19,5 millj.

Unnarstígur - Miðbær
280,5 fm einbýlishús ásamt 18,4 fm
bílskúr á eftirsóttum stað í miðborg-
inni. Húsið er kjallari, hæð og ris.
Möguleiki að útbúa íbúð í kjallara og
hafa af henni leigutekjur.
Verðtilboð

Engihjalli - Kópavogur
89.2 fm 3ja herbergja íbúð á 4 hæð.
Íbúðin skiptist í forstofu, sjónvarpshol,
stofu, eldhús, hjónaherbergi og barna-
herbergi, auk geymslu í kjallara og
sameiginlegs þvottahúss á hæðinni.
Verð 19.9 millj.

Þorláksgeisli - Gott áhvílandi
lán
Falleg og stór 4ra herbergja íbúð á
þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. Bíla-
geymsla. Gott lán sem hægt er að yfir-
taka á þessari íbúð. Laus við kaup-
samning.
Verð 34.9 millj.

Þórðarsveigur.
4ra herbergja 106,8 m2 íbúð á 4.hæð. 
Íbúðin skiptist í forstofu, stofu, eldhús,
hjónaherbergi, 2 barnaherbergi, bað-
herbergi, þvottahús og geymslu auk
stæðis í bílageymslu.
Verð 29,9 millj.

Skógarhjalli - Kópavogur
Glæsilegt 284,2 fm einbýli á tveimur hæðum, þar af 32 fm bílskúr. Sér 2ja herbergja íbúð á jarð-
hæð. Glæsileg ca 100 fm verönd með skjólvegg og heitum potti til suðurs. Á efri hæð er forstofa,
forstofuherbergi, eitt svefnherbergi, baðherbergi, stofur og eldhús. Á neðri hæð er sjónvarpshol,
tvö svefnherbergi, baðherbergi, saunaklefa og ný innréttað þvottahús. 
Verð 68 millj.

.is : : 535_1000



Lögheimili Engamiðlun hefur til sölu glæsilegt ein-
býlishús fyrir vandláta fagurkera, hannað af Rut 
Káradóttur innannhússarkitekt. 

Lýsing: Komið inn í forstofu með góðum skáp. Í for-
stofu er baðherbergi með góðri sturtu og frístand-
andi vaski, gluggi er á baði og flísar á gólfi. Mósaík 
flísar eru í sturtuklefa, innfelldar hillur í sturtuklefa 
fyrir sápu og snyrtidót. Þvottavél og þurrkari eru í 
vinnuhæð í þvottahúsi og skápapláss mikið. Þaðan 
er gengið inn í bílskúr. Vinnuaðstaðan í eldhúsinu 
er eins og í veislueldhúsi með gaseldavél og kvörn í 
eldhúsvaski. Borðstofa er með sérsmíðuðum skenk 
og opið inn í stofu þar sem tenging er fyrir heima-
bíókerfi og eikarplankar eru á vegg. Arinn er í stofu og hátt til lofts. Á gangi er gert ráð fyrir vinnuaðstöðu, fyrir 
ofan rýmið er háaloft sem getur nýst sem leik- eða sjónvarpsherbergi. Baðherbergi við hlið aðalsvefnherbergis 
er ekki fullbúið. Hjónaherbergið er rúmgott og innaf því er fataherbergi. Barnaherbergin eru tvö, ca 12 fm hvort. 
Lýsing í húsinu er frá Lúmex og er fjarstýrð. Hiti er í öllum gólfum með hitastýringarkerfi frá Hátækni. Garður er 
tyrfður með trjám en er ekki fullbúinn. Garðurinn er teiknaður af Ragnheiði Skarphéðinsdóttur landslagsarkitekt. 
Teikningar fylgja af garðinum sem er teiknaður með pöllum og glæsilega hannaður. 

Verð: 77.600.000 

112 Reykjavík: Einbýli fyrir vandláta
Gvendargeisli 16: Hannað af Rut Káradóttur

Lyngháls 10 - verslun
Tunguháls 15
Sími 564 6070

www.kvarnir.is

Sorpkvarnir í 
heimilisvaska

15% afsláttur til jóla

FASTEIGNASALA I ÁNANAUSTUM V/ SÓLVALLAGÖTU 84
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Gunnar Valdimarsson, lögg. fasteignasali

Gunnar Valdimarsson
lögg. fasteignasali
og viðsk.fræðingur

gsm: 895 7838
gunnar@neseignir.is

Kári Kort
gsm: 892 2506

kari@neseignir.is

www.neseignir. is

SELBRAUT 70 - SELTJARNARNES
Opið hús í dag frá klukkan 17:00 - 18:00

Sími
535 0200 

Erum með í einkasölu mjög gott  216,3 fm einbýlishús að Selbraut 70 á Seltjarnarnesi. 3-4
svefnherbergi, góð stofa, borðstofa, eldhús er nýlega tekið í gegn með fallegri innréttingu ásamt
góðum borðkrók. Gott baðherbergi með sturtu að baðkari. Stór og góð afgirt verönd með úti-
geymslu. Góður bílskúr ásamt garði í mikilli rækt. Um er að ræða mjög góða eign á flottum
stað á Seltjarnarnesi 

Kári Kort tekur á móti gestum í dag frá klukkan 17:00 -18:00

Danfoss ofnhitastillar

Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins

Háþróuð og notendavæn
hitastýring sem veitir
þægilega húshitun og
hámarks orkusparnað

Við erum leiðandi í
framleiðslu ofnhitastilla
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Fylgihlutir
fyrir arna og kamínur í úrvali

Allt á einum stað
– smíði – reykrörsmíði – reykrör– reykrör
– ráðgjöf – uppsetning,ráðgjöf – uppsetning,– uppsetning,uppsetning,
– uppkveikikubbar – arinviðuruppkveikikubbar – arinviður– arinviðurarinviður
– neistagreindur – hitahlífar,
– kústar – skóflur – skörungar 
– fötur – öskusugur o.m.fl.

Viðurkenndar og fallegar arinvörur í úrvali

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

www.funi.is – www.blikkas.is

Grensásvegi 12A • 108 Reykjavík
UMBROT

símar 568 1000//824 6610//frum@frum.is//www.frum.is
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    Söluaðilar:                 Umboðsaðili:

Stálbyggð / Gónhól 16
260 Njarðvík
S. 899 9008 / 863 9008 / 898 6959

Mjög vandað iðnarað- / verslunarhúsnæði á tveimur hæðum.
1. hæð 200 fm. 2. hæð 100 fm sem auðvelt er að stækka í 200 fm.
Vegghæð 6,5 m og 4 m upp undir 2. hæð sem er steinsteypt.
Innkeyrsluhurðir er 4,3 m x 4 m.
Húsnæðið skilast með gólfhita, rafmagnstöflu og vatnsinntökum.

Plan verður malbikað með snjóbræðslu.
Afhending 1. febr. 2008
200 fm gólfflötur + 100 fm milliloft samt. 300 fm kr. 95.000 pr. fm. 
Verð frá 28.5 millj.
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HÉR BYGGIR STÁLBYGGÐ EHF
2000 FM IÐNAÐAR– / VERSLUNARHÚSNÆÐI

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ, F/OFAN BLÓMASTOFU FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Fr
um

Karl Gunnarsson 
framkvæmdastjóri

Nína Karen Jónsdóttir  
ritari / skjalagerð 

SÖLUSKRÁNING EIGNA  HJÁ OKKUR  ER ÁN ALLS KOSTNAÐAR  NEMA VIÐ SELJUM

ALLIR SÖLUMENN LUNDAR
ERU LÖGGILTIR FASTEIGNASALAR

Karl Gunnarsson
löggiltur fasteignasali

Erlendur Tryggvason
löggiltur fasteignasali

Kristján P. Arnarson
löggiltur fasteignasali

Kristbjörn Sigurðsson
löggiltur fasteignasali

Steinunn Ásgerður
Frímannsdóttir

löggiltur fasteignasali



Félag
fasteignasala

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

Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Hdl.

Ágúst Stefánsson 
Lögfræðingur

Hallgrímur Óskarsson 
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Stekkholt 7, Selfossi
Steinsteypt 138,0 fm einbýlishús ásamt 32,6 fm bílskúr.  Húsið
er byggt árið 1969 og er steniklætt að utan. 
Verð 30,6 m.

Fossvegur 6, íb. 305 Selfossi
3ja herbergja íbúð á þriðju hæð  ásamt góðu stæði í bílgeymslu
að Fossvegi 6 Selfossi. Íbúðin er laus. Verð 23,1 m.

Furugrund 24, Selfossi
126,1 fm parhús með  32,2 fm bílskúr.  Húsið stendur innst í
botnlanga  á frábærum stað á Selfossi. Eignin er laus. 
Verð 29,8 m.

Birkivellir 3, Selfossi
3ja - 4ra herbergja íbúð á annari hæð í tvíbýlishúsi byggðu
1956. Búið er að leggja nýja skólplögn frá götu og að húsi .
Steypt stétt. Rafmagn,  tafla og  hitavatnslagnir eru frá 2004. 
Verð 13,2 m.

Austurhof 7A, Flúðum 
Steinsteypt parhús sem er í byggingu. Húsið afhendist á
byggingarstiginu tilbúið til innréttinga fullbúið að utan.   Stærðin
er 166,1 m2 og er bílskúr þar af 32,3 m2.  Húsið er hannað af
Guðrúnu Stefánsdóttur hjá teiknistofunni Strikinu. Húsið
stendur upp á hæð með útsýni yfir Litlu-Laxá. Verð 27,5 m.

Berghólar 9-15, Selfossi
Vönduð steinsteypt raðhús í Berghólum á Selfossi.
Endaíbúðirnar  eru 114,4 fm og bílskúrinn 41,6 fm. Húsið er í
byggingu og verður steinsteypt, einangrað að utan og með
steyptri loftaplötu.  Að utan verða húsin steinuð með ljósum
marmarasalla á íbúðinni en dökkum salla á bílskúr.  
Verð frá 19,0 m.

Byggðarhorn lóð 199834, Sveitarfélaginu Árborg
100 fm íbúðarhús sem er í byggingu og stendur  á 15.894 fm
spildu úr jörðinni Byggðarhorni. Húsið er timburhús á steyptum
grunni fullbúið að utan klætt með bárujárni bæði þak og veggir.
Niður steyptar hitalagnir eru í gólfum. Spildan er um 2,5 km
utan við Selfoss og er malbikað alla leiðina að henni. Lagning
hitaveitu að landinu er fyrirhuguð fljótlega.  Tilboð óskast

Baugstjörn 34, Selfossi
125,6 fm steinsteypt einbýlishús ásamt 26,7fm bílskúr. Góð
áhvílandi lán á 4,15 % og 4,3 % sem mögulegt er að yfirtaka. 
Verð 29,8 m.

Fr
u

m

Kvistavellir 18-24
221 Hafnarfjörður
Besta verðið í Hafnarfirði

Stærð: 202,7 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.900.000
Húsið er  teiknað af  K.J  hönnun ehf.  Húsunum verður  skilað fokheldu að innan en fullbúnu að utan með
grófjafnaðri  lóð.  Húsin  eru steinsteypt,  steinað að utan með steinsalla.  Trégluggar  grunnmálaðir  ísteyptir,
opnanleg fög úr mahoagny/oregonpine. Útihurðir verða með mahoagny fulningum, bílskúrshurð verður úr
gegnheilu mahoagny. Gler er K-gler reyklitað. Gólf í húsinu er steypt. Raflagnir eru steyptar í þar sem það á
við. Húsunum verður skilað fokheldum 15 mars og lengra komið 1 maí.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Hannes Steindórs.
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

hannes@remax.is

Ingunn Björnsdóttir
Sölufulltrúi

ingunnb@remax.is

BÓKAÐU SKOÐUN Í SÍMA: 699 5008

RE/MAX Lind - Bæjarlind 14-16 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

699 5008

698 8080

Grundarhvarf 1
203 Kópavogur
Eign fyrir fagurkera!

Stærð: 171,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1999

Brunabótamat: 31.150.000
Bílskúr: Já

Verð: 68.500.000
Einstaklega  vandað  og  glæsilegt  parhús  á  einni  hæð  með  innbyggðum  bílskúr  og  frábæru  útsýni.
Sérstaklega mikið er lagt í allan frágang hvort sem um er að ræða að innan eða utan, hér þarf ekkert að
gera  nema  flytja  inn.  Eigendur  skoða  ýmis  skipti,  þó  helst  eftirfarandi:  Lóð  fyrir  glæsilegt  einbýlishús  á
útsýnisstað, helst í  Garðabæ eða Kópavogi. 100 fm. íbúð í miðbæ Reykjavíkur, Kópavogi eða Garðabæ.
Lóð undir sumarhús nálægt Reykjavík, sérstaklega Þingvellir og nágrenni. Önnur skipti skoðuð.

Skeifan

Ásdís Ósk
Lögg. fasteignasali

asdis@remax.is

Arnbjörn
Sölufulltrúi

arnbjorn@remax.is

Ýmis skipti möguleg

863 0402

892 9818

Kirkjustétt 4 :: 113 Reykjavík :: Sími 534 8300
Netf.: storborg@storborg.is :: www.storborg.is

Fasteignaeigendur 

Vantar allar gerðir 

og stærðir 

eigna á skrá. 

Hafið samband 

við sölumenn okkar 

sem allra fyrst.
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Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg.

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi



Hannes
Steindórsson
Sölustjóri
699 5008
hannes@remax.is

Berglind Þyrí 
Guðmundsdóttir
Sölufulltrúi
864 0803
berglindg@remax.is

Lilja E. 
Jónsdóttir
Sölufulltrúi
690 2708
liljae@remax.is

Olly Björk 
Ólafsdóttir
Sölufulltrúi
867 5099
olly@remax.is

Ingunn
Björnsdóttir
Sölufulltrúi
698 8080
inngunnb@remax.is

Gunnar
Ólason
Sölufulltrúi
694 9900
gunnarolason@remax.is

Kristín
Skjaldardóttir
Sölufulltrúi
824 4031
kristins@remax.is

Óskar Freyr 
Pétursson
Sölufulltrúi
899 9427
oskar@remax.is

Valdimar Örn 
Matthíasson
Sölufulltrúi
823 2217
valdimarorn@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja og 
skipasali

KÆRI VERKTAKI
Hvað viltu selja margar eignir fyrir jól ?

Láttu okkur selja fyrir þig

Við vinnum 100% í öllum þínum eignum

VIÐ VINNUM 100% FYRIR ÞIG

699 5008

w
w

w
.inhouse.is

JÖRFAGRUND - KJALARNES

Falleg 3ja herbergja neðri sérhæðir í nýju fjórbýlishúsi.
Tvö rúmgóð herbergi með skáp og flísalagt baðherbergi.
Gott eldhús með borðkrók og björt stofa með útgang á
lóð.
Verð 22,4 millj.

STEKKJARSEL - 2JA HERB.

Góð ósamþykkt 61,3 fm 2ja herbergja íbúð í þríbýlishúsi.
Stofa, eldhús og rúmgott svefnherbergi með skáp og
nýlega uppgert baðherbergi með þvottaaðstöðu. 
Verð 12,5 millj.

BÁSBRYGGJA - LYFTUHÚS

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð ásamt góðum
bílskúr. Fallegar viðarinnréttingar, massíft parket á
gólfum, flísalagt baðherb. Frábært útsýni yfir
smábátahöfnina.
Verð 36,9 millj.

LOGAFOLD - EINBÝLI

Mjög gott 217 fm einbýlishús með innbyggðum bílskúr.
Skiptist í: Stofu, borðstofu og arinstofu með mikilli
lofthæð, gott eldhús með eikarinnréttingu, forstofuherb.,
3 svefnherb. og eitt herb. í risi. Góð gestasnyrting og
baðherbergi með baðkari og sturtuklefa. Innan gengt í
bílskúr.
Verð 66 millj.

LOGAFOLD - PARHÚS

Mjög gott 183,2 fm parhús á einni hæð með innbyggðum
bílskúr. Endurnýjað baðherbergi og 3 til 4 svefnherbergi.
Eldhús með borðkrók og rúmgóð og björt stofa og
borðstofa. Parket og flísar. Falleg lóð.

EYKTARHÆÐ - GARÐABÆR

Glæsilegt 266 fm einbýlishús á góðum útsýnisstað. Eignin
skiptist m.a. í þrjú svefnherbergi, þrjár stofu, turnstofu,
tvö baðherb. og flísalagðan bílskúr. Vandaðar
innréttingar og gólfefni. Óvenjustór lóð með stóru
bílastæði.
Verð 90 millj.

LOGAFOLD - EINBÝLI

Fallegt einbýlishús á tveim hæðum með innbyggðum
bílskúr. Gert ráð fyrir auka íbúð á neðri hæð. Eignin er
skráð 227 fm, íbúðarrými 195 fm og bílskúr 32 fm (auk ca
90 fm eða alls ca 317 fm). 
Verð 69 millj.
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Guðmundur Björn Steinþórsson
löggiltur fasteignasali

Jón Guðmundsson
sölustjóri

NAUSTABRYGGJA - BÍLSKÝLI

Glæsilega 111 fm 4ra herbergja enda íbúð á 2. hæð í
fallegu fjölbýli. Björt og góð stofa og fallega innréttað
eldhús með þvottah. inn af. Þrjú góð svefnherbergi og
flísalagt baðherbergi. Gott stæði í bílskýli. 

Verð 29,2 millj.

www.hofid.is



Nánari uppl. milli kl: 12 og 16 alla virka daga – Sími: 586 2880 – Gsm: 696 1960

www.atlasiceland.com – sales@atlasiceland.com
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international
Spánn, Kýpur, 

Grikkland, Tyrkland og Belize

Vilt þú eignast 
sumarhús erlendis?
Viltu fara í skoðunarferð?

4-5 daga ferð frá 15.500,- Innifalið: Flug, fæði og gisting

Vorum að fá glænýja bæklinga 2007/2008
Hafðu samband og fáðu bæklinga senda heim!

– Atlas fylgir þér alla leið –Yfir 100 starfsmenn í þjónustumiðstöð Atlas
Vingjarnlegt viðmót, aðstoð og ráðleggingar 
Allar húseignir á eignarlóðum
Verð á Spáni frá 97.000 c
Verð í Tyrklandi frá 42.000 c
Mörg hundruð eignir um að velja
Nýjar og notaðar eignir
Aðstoð við rekstur
Tryggingar
Húsgögn
Leiguþjónusta
71.000 viðskiptavinir
30 ára reynsla

3000 c gjafabréf fylgir öllu eignum keyptum fyrir lok 2007

Tilboð! 
Þessum eignum fylgir bíll eða

10.000  d
afslátturAzahar - Verð frá 235.500 e Jade - Verð frá 155.000 e
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Með Vaxtareikningi færðu meira svigrúm því 
nú geturðu fengið vextina af sparnaði þínum 
greidda út mánaðarlega. Mánaðarleg útborg-
un vaxta hentar þeim sem: 

• vilja nýta vextina af sparnaði sínum strax
• eru á milli fjárfestinga
• vilja koma til móts við mánaðarleg útgjöld

Vaxtareikningur er óverðtryggður reikningur 
með háa vexti og er lágmarksinnistæða 200 
þúsund krónur, en engin fyrir Vörðufélaga 
60 ára eða eldri. Vextirnir fara stighækkandi 
eftir því sem upphæðin eykst.

Kynntu þér fjölmarga kosti Vaxtareiknings 
á landsbanki.is, hafðu samband í 410 4000 
eða stofnaðu reikninginn og kláraðu málið 
í Einkabankanum.
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Grandatröð, Hfj, 271 fm.
Í einkasölu nýtt og
glæsilegt atvinnuhús-
næði að grunnfl. 201
fm auk 70 fm milli-
gólfs þar sem er
skrifstofa, kaffistofa
og eldhús, snyrting
og rannsóknarstofa.

Húsið er nýtt stálgrindarhús frá 2004, klætt með liggjandi stór-
báráttri aluzink klæðningu. Vegghæð er um 5,5 mtr og hurðarhæð
(innkeyrslu ) er um 5 mtr. Stór mænisgluggi er eftir endilöngu þaki
og gefur milka ofanbirtu. Frágangur húss góður. Malbikað plan fyr-
ir framan húsið.  Mjög góð aðkoma að húsinu. Húsnæðið verður
laust fljótlega.

Tunguháls, Rvk,  LAUST!
Í einkasölu fremri
hluti hússins samtals
1070 fm iðnaðarhús-
næði ásamt 211 fm
steyptu milligólfs, 3
innkeyrsluhurðir, fal-
lega innréttaðar skrif-
stofur, kaffistofa og
eldhús. Laust til af-
hendingar nú þegar.
Með fylgir byggingar-

réttur eignarhlutans fyrir samtals 1700 fm á 2 hæðum. Grunnflötur
t ið 1560 f Stó i k l h ði óð ð t ð

Lónsbraut, Hfj, innkeyrslubil.
Til sölu vel staðsett í
nýlegu húsnæði við
Lónsbraut, húsnæði
sem er 145 fm að
birtri stærð auk ca.
70 fm. milligólfs, þar
sem eru fallega inn-
réttaðar skrifstofur
og starfsm.aðstaða.
Lofthæð er um 5,9
mtr. Oversize inn-
keyrsluhurð. Lóð
malbikuð

Urðarhvarf, Kóp. - Versl.-/Skrifstofuhúsn.
Til sölu við Urðar-
hvarf í Kópavogi
samtals 4.848 fm
skrifstofu- og versl-
unarhúsnæði, auk
bílageymslu á 2 hæð-
um. Um er að ræða
glæsilegt húsnæði á
samtals 6 hæðum og
gert ráð fyrir verslun
og þjónustu á 1. og
2. hæð hússins.
Teikningar, bygging-

ar- og skilalýsing á skrifstofu.

Drauma - Dótakassinn. 
Til sölu geymsluskúr-
ar, vel staðsettir á
vöktuðu svæði við
Móhellu. Lóð öll afgirt
með girðingu og raf-
magnshliði. Stærð er
26,3 fm eða 52,6 fm
með um 3,2 mtr. Loft-
hæð, innkeyrsluhurð-
ir um 3 mtr. 3ja fasa
rafmagn. Lóðin er öll
malbikuð. Vöktuð

gæsla á svæðinu. Teikningar og upplýsingar um verð á skrifstofu.
Verð frá kr. 3,9 millj.

Drangahraun Hfj.
Í einkasölu vel stað-
sett steinsteypt at-
vinnuhúsnæði, skipt-
ist í 1.122 fm framhús
á tveimur hæðum
auk 255 fm bakhúsi,
samtals um 1.377 fm.
Neðri hæðin er að
mestu nýtt undir létta

iðnaðarstarfsemi en getur hentað verslun, hlaupaköttur, inn-
keyrsluhurðir í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á efri hæð eru
m.a.  skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 inn-
keyrsluhurðum og góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur.
Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar. 

Drangahraun, Hfj,  528 fm.
Í einkasölu vel stað-
sett samtals 528 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af er 108 fm á 2. hæð
m.a. undir skrifstofur.
Húsið er steinsteypt
hornhús með mjög
rúmgóðri lóðarað-
komu. Húsið er með
mikilli lofthæð, 5,8
vh. og 7,4 í mæni,
stálbitarennur fyrir

llt ð 5 t b ú k fl á illi tó i k l h ði 3

Flugumýri, Mos,  968 fm iðnaðarhúsnæði.

Til sölu mjög gott 968 fm iðnaðarhúsnæði með braut f. brúar-
krana, auk tæpl. 200 fm samþ. viðbyggingarréttar. Húsið sam-
lokuklædd stálgrind, skrifstofuaðstaða, wc. Húsið er með 9 mtr.
mænishæð, þakbirta og reyklosun í mæni. Það eru 4 innkeyrslu-
hurðir, þar af 1 sem er 5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnaðarstarfsemi.

Eyrartröð, Hfj., góð lofthæð.

Til sölu mjög vel staðsett samtals 1.170 fm atvinnuhúsnæði á
Hvaleyrarholtinu í Hafnarfirði. Tvær háar innkeyrsluhurðir. Lóðin er
stór og rúmgóð með mjög góðri aðkomu. Mikil lofthæð. Milligólf
eru skrifstofur, eldhús, salerni.
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Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.- 
og skipasölu, ráðgjafi 

atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi

Valgeir Kristinsson, 
Hrl., Lögg. faseignasali




