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Fasteignasala Mosfellsbæjar hefur til sölu íbúð á 
efstu hæð við Þrastarhöfða 5 í Mosfellsbæ.

Í búðin er 100,2 fermetrar, 3ja til 4ra herbergja á 
þriðju hæð. Auk þess fylgir 7,6 fermetra geymsla 
og bílastæði. Komið er inn í forstofu með ljósum 

flísum á gólfi og stórum forstofuskáp. Úr forstofu er 
opið inn í hol með eikar plankaparketti á gólfi. Á 
vinstri hönd er gott svefnherbergi með fataskáp. Á 
hægri hönd er hjónaherbergi með stórum fataskáp. 
Við hlið hjónaherbergis er stórt þvottahús með flísum 
á gólfi. Þar við hlið er fallegt baðherbergi, flísalagt í 
hólf og gólf, með baðinnréttingu, glersturtuklefa 
niður í gólf og handklæðaofni. Öll hreinlætistæki eru 
frá Tengi. 

Úr holi er komið inn í stóra og bjarta stofu. Skv. 
samþykktum teikningum er gert ráð fyrir svefnher-

bergi úr hluta stofunnar. Á hægri hönd úr stofu er 
opið inn í eldhús með fallegri L-laga innréttingu. Á 
milli efri skápa og borðplötu eru hvítar flísar en allar 
innréttingar eru frá Brúnás. Í innréttingu er AEG 
blástursofn (burstað stál) í borðhæð, keramik og gas 
helluborð og stór stálháfur, í eldhúsvaski er kvörn. 
Einnig er uppþvottavél í innréttingu sem fylgir. 

Úr stofu er gengið út á svalir í vestur með mjög 
fallegu útsýni út á sundin og til Reykjavíkur. Öll loft-
ljós í stofu og herbergjum fylgja. 

Átta íbúðir eru í stigaganginum og fylgja fimm 
bílastæði í bílageymslu. Steyptir útveggir eru ein-
angraðir og klæddir að utan með flísum og að hluta 
harðviði. Í næsta nágrenni er glæsileg sundlaug, 
grunnskóli, leikskóli, golfvöllur og gönguleiðir. Íbúð-
in er laus til afhendingar við kaupsamning. Áhvílandi 
eru 19,4 milljónir frá Glitni banka með 5,0% vöxtum 
en verð er 32,9 milljónir króna.

Útsýni yfir sundin

Íbúðin er um 
100 fermetrar á 
þriðju hæð með 

fallegu útsýni 
yfir sundin til 

Reykjavíkur.

LÁTTU DRAUMINN 
VERÐA AÐ VERULEIKA

Hafðu í huga að það fyrsta sem væntanlegur kaupandi sér eru útidyrnar. 

   hurðir standi á sér. 

Ást við fyrstu sýn !

Við erum 100% til staðar fyrir þig !

Við hjálpum þér 100% við flutninginn

699 6165

Þú færð 

FRÍA
flutningskassa

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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Leynisbrún 13, Grindavík
Fallegt 154,5 ferm. einbýlishús ásamt bílskúr.
4 svefnherb. Baðherberg. geymsla og
þvottahús er flísalagt. Parket á stofu og borð-
stofu. Rúmgóður 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,-

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

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

Vesturhóp 7, Grindavík
Nýtt parhús 118,5 ferm. ásamt 42,3 ferm. bíl-
skúr. 3 svefnherb. Parket  á allri eigninni
nema 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,-

Túngata 11, Grindavík
Fallegt 123,9 ferm. einbýli ásamt 38,2 ferm.
bílskúr. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eld-
hús, þvotthús, baðherb. og 4 svefnherb. Flís-
ar eru  á baðherberg. og forstofu og parket á
stofu, gangi og herbergjum. Bílskúrinn er full-
búinn.
Verð: 24.000.000.-

Hellubraut 10, efri hæð,
Grindavík
Flott 3ja herb. á 2.hæð í fjórbýli . Íbúðin skipt-
ist í stofu, eldhús, baðherb., Svalir út frá
stofu. Sér inngangur.  Parket á stofu og her-
bergjum. Á baðherbergi eru flísar. Tvöfaldur
ísskápur sem fylgir. Á baði er spónlögð inn-
rétting, baðkar. Skápar í forstofu og herbergj-
um. Sameiginleg vagna og hjólageymsla. 
Verð: 17.500.000,-

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

Ásabraut 14, 0104, Grindavík
Glæsileg nýleg endaíbúð, 96,2 ferm. Innrétt-
ingar úr eik, parket og flísar á gólfum. Skápar
í herbergjum og í forstofu. 2 svefnherb. LAUS
STRAX
Verð: 19.500.000,-
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Við auglýsum þína eign frítt!

Hólavellir 16, Grindavík
Fallegt 73,8 ferm raðhús. Parket á gólfum
nema á baðherbergi og forstofu. Eikarhurðar
og nýlegir skápar. Baðherbergið var tekið í
gegn fyrir ca. 5 árum. 
Verð: 16.800.000,-

Staðarhraun 26, Grindavík
Gott 78,8 ferm endaraðhús. Eignin skiptist í 2
svefnherb. stofu, eldhús og baðherb. Nýjar
neysluvatnslagnir í húsinu, parket er á stofu
og í svefnherb. Flísar eru á forstofu, baðherb.
og gangi. Nýlegur sólpallurog skápar inn í
svefnherb.
Verð: 15.800.000,-

Staðarhraun 24b, til vinstri,
Grindavík
Mjög falleg 124,8 ferm. íbúð í fjórbýlishúsi.
Sér inngangur. Íbúðin skiptist í stofu, eldhús,
bað, 3 svefnherb. þvottaherb. Fallegar inn-
réttingar og hurðir í kirsuberjavið Skápar í öll-
um herb. og forstofu. Gengið er út á svalir úr
stofu og hjónaherbergi.  
Verð 21.800.000,-

Marargata 1, efri hæð, 
Grindavík
Mjög góð 4ja herb. efri hæð ásamt bílskúr
178,2 ferm. Nýleg innrétting í eldhúsi. Búið
að endurnýja þak. Nýlegt parket á gangi og
herbergjum.  Góður staður.
Verð: 21.900.000,-

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

Víkurbraut 46 - 240 Grindavík - www.es.is
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Langalína 10-14, Garðabæ, 
OPIÐ HÚS Í HÁDEGINU FRÁ 12-13

Fallegar íbúðir í þremur húsum á sjávarlóð í
Sjálandi
Húsin eru hönnuð af Birni Jóhannessyni. 
Lyfta er í húsunum frá bílakjallara og upp í
íbúðir. 
Glæsilegt útsýni.
Opið hús í dag mánudag frá 12-13.

Urriðaholt - Parhúsalóðir til sölu

Fallegar parhúsalóðir við Kinnargötu komnar í
sölu. Lóðirnar eru fyrir ofan götu í næst neðstu
götunni við sjálft Urriðavatn. Verð á lóðunum
eru kr. 24.000.000,-, eða kr. 12.000.000,- per
íbúð. Stærð lóða eru upp í tæpa 7000 fm.
Lóðirnar afhendast í apríl nk.
Einstakt svæði þar sem fara saman fallegar lóð-
ir, náin tengsl við náttúruna, gott skipulag og
fallegt útsýni.
Nánari uppl. veita Heiðar Birnir sölumaður í
síma 824 9092 (heidar@eignamidlun.is) og Geir
Sigurðsson lögg. fasteignasali í síma 824 9096
(geir@eignamidlun.is).

Byggingarlóð við Furugerði
Til sölu 3.700 fm lóð við Furugerði í Reykja-
vík. Lóðin er leigulóð af hálfu Reykjavík-
uborgar. Ekki liggur fyrir hversu mikið magn
má byggja á lóðinni. Á lóðinni stendur í dag
einbýlishús auk tveggja gróðurhúsa. Stað-
setning lóðarinnar er afar miðsvæðis og bíð-
ur upp á ýmsa möguleika. Tilvalið tækifæri
fyrir byggingaverktaka. 

Sverrir Kristinsson löggiltur fasteignasali

Sími 588 9090 • Síðumúla 21 • www.eignamidlun.is

Grensásvegur- atv. húsn.
Tvö skrifstofurými samtals 439 fm á þriðju og
efstu hæð.  Eignin býður upp á mikla mögu-
leika.
Eignin er laus strax.  Nánari uppl veitir Heið-
ar Birnir sölumaður í síma 824-9092.
Verð kr. 74,7 millj.
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Klapparhlíð – 2ja herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 59,0 fm, 2ja
herbergja íbúð á 2. hæð í 3ja hæða fjölbýli
við Klapparhlíð 18 í Mosfellsbæ. Þetta er
rúmgóð og björt íbúð með góðum suðvest-
ur svölum. Stór hjónaherbergi, flísalagt
baðherbergi m/hornbaðkari, eldhús með
mahony innréttingu og stofa. Sameign til
fyrirmyndar og stutt í skóla, sundlaug og
World Class.
Verð kr. 18,3 m.
Rauðamýri – 113,4 fm + bílsk.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 113,4 fm,
3ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt bíla-
stæði í bílakjallara í nýju húsi við Rauðum-
ýri 1 í Mosfellsbæ. Þetta er stór og rúmgóð
íbúð, fullbúin, en án gólfefna, nema bað,
forstofa og þvottahús er flísalagt. Eikar inn-
réttingar og innihurðar og AEG tæki í eld-
húsi. Mjög mikið útsýni er úr íbúðinni til
vesturs, yfir Sundin og að Esjunni. 
Verð kr. 27,5 m.
Stóriteigur - Raðhús

**NÝTT Á SKRÁ*146,6 fm raðhús á einni
hæð með bílskúr ÁSAMT ca 60 fm kjallara í
litlum botnlanga við Stórateig 19 í Mos-
fellsbæ. Þetta er vel skipulögð íbúð með 4
svefnherbergjum, eldhúsi, sjónvarpsholi,
stofu, baðherbergi og gestasalerni á jarð-
hæð og stóru leikherbergi/vinnuherbergi,
geymslu og þvottahús í kjallara. 28 fm bíl-
skúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir framan
húsið.
Verð kr. 39,9 m.

Skeljatangi – 4ra herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 4ra her-
bergja Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í litlu
fjórbýlishúsi við Skeljatanga 38 í Mosfells-
bæ. 3 svefnherbergi, baðherbergi
m/sturtu, geymsla, stofa og eldhús. Þetta
er fín íbúð á barnvæntum stað – en kom-
inn er tími á endurbætur. Íbúðin er laus til
afhendingar við kaupsaming.
Verð kr. 25,9 m.

Bugðutangi – endaraðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 86,6
fm, 3ja herbergja endaraðhús við Bugð-
utanga 12 í Mosfellsbæ. Steypt hús á einni
hæð á góðum stað í Mosfellsbæ, 2 rúm-
góð svefnherbergi, ný upptekið baðher-
bergi m/sturtuklefa, geymsla, góð stofa,
sér eldhús og búr/þvottahús inn af eld-
húsi. Stór hornlóð með timburverönd og
góð aðkoma að húsi.
Verð kr. 29,9 m.

Hagaland – 361 fm einbýli með
2/skúr

Glæsilegt 308,7 fm einbýlishús á tveimur
hæðum ásamt 52,5 fm tvöföldum bílskúr á
fallegum stað, neðst í botnlanga við Hag-
aland í Mosfellsbæ. Á aðalhæð er stórt
eldhús, stofa, borðstofa, 2 svefnherbergi
og baðherbergi, og á jarðhæð er þvotta-
hús, svefnherbergi, baðherbergi og ósam-
þykkt íbúð með eldhúsi, stofu og tveimur
svefnherbergjum. Þetta flott eign á góðum
stað.
Verð 85,0 m.

Leirutangi – Glæsilegt einbýli

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að á í sölu mjög
fallegt 189,3 fm einbýlishús á einni hæð á
stórri hornlóð við Leirutanga 24. Húsið hef-
ur mikið verið endurbætt sl. ár m.a. er nýjar
sérhannaðar innréttingar í eldhúsi og á
baði. Bílskúr hefur verið innréttaður sem
hobby herbergi og unglingaherbergi. Stór
timburverönd með skjólgirðingu, heitur
pottur og markísur yfir öllum gluggum.
Þetta er eign í sérflokki.
Verð 67,5 m.
Hjallahlíð – 174,6 fm raðhús

Til sölu 2ja hæða raðhús við Hjallahlíð 13.
Íbúðin er 149,5 fm og bílskúrinn 25,1 fm. Á
jarðhæð er forstofa, stofa, eldhús, hjóna-
herb., svefnh. og gesta WC, á 2. hæð er
sjónvarpshol, 2-3 svefnh. og baðherb.
Stórt hellulagt bílaplan með snjóbræðslu
og timburverönd í suðurgarði. Frábær
staður við skóla, sundlaug og golfvöll.
Verð 45,5 m.
Þrastarhöfði – Nýtt 250 fm einb.

Glæsilegt 250 fm einbýlishús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr við Þrastarhöfða
16 í Mosfellsbæ. Húsið er einangrað að ut-
an og klætt með flísum og harðvið. Mikil
lofthæð í húsinu sem setur sterkan svip á
hönnun þess. Íbúðin er fallega innréttuð
með hvítum innréttingum og eikaparketi og
flísum á gólfum. 4 stór svefnherbergi, 2
baðherbergi, stórt þvottahús og 44 fm bíl-
skúr. Flott sundlaug, World Class, skóli og
golfvöllur í innan við 100 metra fjarlægð.
Verð 76,9 m.

Tröllateigur – 115,6 fm íbúð

Falleg 115,6 fm, 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
nýju fjórbýlishúsi. Gengið er íbúðin af opn-
um svalagangi. Allar innréttingar í eik og
eikarparket og flísar á gólfum. Stofa, borð-
stofa, sjónvarpshol, flott eldhús og þrjú
svefnh., baðh. m/kari og sturtu, sér þv.hús
og geymsla. Mjög stórar svalir í suður. 
Verð 30,9 
Akurholt – Einbýli í botnlanga. 

Til sölu 208 fm einbýlishús á einstökum
stað, neðst í botnlanga við óbyggt svæði.
Húsið er einnar hæða einbýli með tvöf. bíl-
skúr og 1.500 fm verðlaunagarði. 4-6
svefnh., fallegt eldhús, tvö baðh. Timbur-
verönd, heitur pottur og skjólgóður garður. 
Verð 57,8 m.
Hafravatn – 45 fm hús – 2.040 fm lóð

Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eign-
arlóð í sumarhúsahverfi. Húsið er byggt ár-
ið 1979 og þarnast endurbóta, en sam-
þykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70
fm frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjá-
gróður eru á lóðinni.
Verð 18,4 m.
Reykjahvoll 41

Til sölu einstakt 300 fm einbýlishús. Húsið er
tvílyft bjálkahús á steyptum kjallara. Tignar-
leg aðkoma er að húsinu sem stendur efst
yfir byggðinni við Reyki. Snæfellsjökull, Esj-
an, Helgafell og Lágafell eru eins málverk af
veröndinni. Húsið stendur á stórri eignarlóð
með Reykjaborgina í bakgarðinum. 

Hulduhlíð – 3ja herb.
Til í sölu flott 84,1 m2, 3ja herbergja endaíbúð á 2.
hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli við Hulduhlíð 11 í Mos-
fellsbæ.  Í íbúðinni eru tvö rúmgóð svefnherbergi
með skápum, baðherbergi m/ sturtu, sér þvottahús,
geymsla/tölvuherbergi, góð stofa og eldhús með
borðkrók.  Svalir í suður og opinn stigagangur.  Lág-
afellsskóli, leikskóli, glæsileg sundlaug o.fl. í næstu
götu.
**Verð 22,9 m.**

Þrastarhöfði – Laus í dag.
Afar glæsileg 3ja til 4ra herbergja endaíbúð á efstu
hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli við Þrastarhöfða 5 í
Mosfellsbæ. Íbúðin er mjög glæsileg, með eikar
plankaparketi og flísum á gólfi, hnotu innhurðar og
innréttingar hvítar/hnota. Hér hefur hvergi verið til
sparað – frábær staður, sundlaug, líkamsrækt, skóli,
leikskóli, golfvöllur og gönguleiðir rétt við húsið. Áhv.
19,4 m. frá Glitni m/5,0% vöxum. Íbúðin getur verið
laus við kaupsamning.
Verð 32,9 m.

Hjallahlíð – 2ja herb íbúð.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 2ja herbergja Perma-
form íbúð á JARÐHÆÐ í litlu fjölbýli, með stórri
timburverönd við Hjallahlíð 25 í Mosfellsbæ. Stórt
hjónaherbergi, baðherbergi m/sturtu, sér þvottahús,
góð geymsla - hægt að nota sem leikherbergi, rúm-
góð stofa og eldhús með flottri innréttingu. Þetta er
frábær eign fyrir þá sem eru að kaupa sínu fyrstu
eign - timburveröndin eykur notagildi eignarinnar
mikið. Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg sundlaug ofl.
í næstu götu. 
**Verð 19,9 m.**

Þverholt -  2ja herb.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 57,7 m2, 2ja
herbergja (ósamþykkt) íbúð á jarðhæð í miðbæ Mos-
fellsbæjar. Íbúðin er mjög smekklega innréttuð og
vel nýtt, flísar á gólfum, rúmgóð stofa og eldhús og
baðherbergi með fullkomnum sturtuklefa.  Mjög gott
aðgengi, sér inngangur beint af bílaplani.
Verð kr. 14,9 m.

Ásar við Reykjahvol 16

Mjög glæsilegt einbýlishús á einstökum
stað í jaðri byggðar með alveg svakalega
fallegu útsýni við Reykjahvol í Mosfellsbæ.
Húsið, sem er hannað af Sverri Norðfjörð,
arkitekt er á þremur pöllum og með mikilli
lofhæð. Fallegur og skjólgóður garður með
lítilli tjörn, timburverönd og lundi. Stórar yf-
irbyggðar svalir með „panorama“ útsýni.
Þetta er einstök eign fyrir vandláta sem
vert er að skoða. 
Verð 115,0 m.
Hulduhlíð – 3ja herb.

Til sölu 84,1 fm, 3ja herbergja endaíbúð á
2. hæð í litlu 2ja hæða fjölbýli við Hulduhlíð
9 í Mosfellsbæ. Í íbúðinni eru tvö rúmgóð
svefnherbergi með skápum, baðherbergi
m/ sturtu, sér þvottahús, geymsla/tölvu-
herbergi, góð stofa og eldhús með borð-
krók. Svalir í suður og opinn stigagangur.
Lágafellsskóli, leikskóli, glæsileg sundlaug
o.fl. í næstu götu. 
Verð 24,4 m.
Klapparhlíð – 50 ára og eldri

90,5 fm, 2ja herbergja íbúð á EFSTU HÆÐ
í 4ra hæð fjölbýli fyrir 50 ára og eldri. Þetta
er vönduð lyftublokk með bílakjallara.
Íbúðin er björt og rúmgóð, eikarparket og
flísar á gólfum og fallegar eikar innréttingar
í eldhúsi, baði og svefnherbergi. Stór stofa
og borðstofa og svalir eru yfirbyggðar og
með glerhurðum sem hægt er að opna.
Bílastæði í bílageymslu fylgir. Sundlaug,
líkamsrækt og golfvöllur, allt í göngufæri
við húsið.
Verð 31,5 m.

Nýbyggingar, atvinnuhúsn., lóðir og hesthús

Fr
u

m

Raðhúsalóðir í Mosfellsbæ 

*NÝJAR LÓÐIR Í LEIRVOGSTUNGU Í
SÖLU * Erum með í sölu nokkrar raðhúsa-
lóðir á svæði 4 – lóðir við Vogatungu – um
er að ræða síðustu raðhúsalóðirnar í Leir-
vogstungu. TILBOÐUM VERÐUR SVAR-
AÐ INNAN 24 KLST. Þetta er eitt af falleg-
ustu byggingarlöndum á höfuðborgar-
svæðinu, með Leirvogsá og Köldukvísl á
sitt hvora hönd. Á svæðinu verða ein-
göngu byggð einbýlsi-, rað- og parhús.
Kynntu þér málið á www.leirvogstunga.is
eða hafðu samband við okkur á Fast-
eignasölu Mosfellsbæjar.

NÝBYGGINGAR í Mosfellsbæ

Stórikriki 1 - Fjölbýli

Vorum að fá í sölu fjölbýlishúsið við Stór-
akrika 1 í Mosfellsbæ. Í húsinu eru 15
stórar íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herbergja
íbúðir. Íbúðirnar verða seldar fullbúnar,
með gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél,
þvottavél og þurrkara. Í húsinu eru tveir
stigagangar og lyftur í hvorum gangi. Bíl-
skúrar fylgja sumum íbúðum. Afhending í
febrúar og apríl 2008. 
Verðdæmi:
- 2ja 102,5 m2 verð 25,4 m. 2 óseldar
- 3ja 121,7 m2 verð 27,9 m. 2 óseldar
- 4ra 137,3 m2 verð 29,5 m. 1 eftir óseld.

Laxatunga – 183,5 m2 raðhús

Mjög falleg raðhús á einni hæð á einum
besta stað í nýju hverfi í Mos. Forsteypt ein-
ingarhús sem verða afhent rúmlega fok-
held, þ.e. auk fokheldis verða innveggir for-
steyptir að mestum hluta og tilbúnir undir
sandspartl, gluggar ísettir og þak og út-
veggir einangrað. Laxatunga 51-57 stendur
á afar fallegum stað með miklu útsýni út á
Leirvoginn – húsin eru að verða fokhelt, en
verða tilb. til afhend. í jan. 2008. 
Verð:

Laxatunga 51 – 183,5 m2 endaraðhús
– verð 45,5 millj.
Laxatunga 53 – 181,5 m2 miðjurað-
hús – verð 43,5 millj.
Laxatunga 55 – 181,5 m2 miðjurað-
hús – SELT
Laxatunga 57 – 183,5 m2 endarðhús
– verð 45,5 millj.

Leirvogstunga – 199,2 m2 ein-
býlishús

Til sölu 199,2 m2 einbýlishús í byggingu
við Leirvogstungu 4 í Mosfellsbæ. Þetta er
timburhús á einni hæð ásamt millilofti og
bílskúr. Húsið verður afhent á byggingar-
stigi 5 – tilbúið til innréttinga. Húsið verður
fullbúið að utan. Að innan verða allir inn-
veggir uppsettir og sandspartlaðir og til-
búnir til málningar – loft verða einnig tilbú-
in til málningar. Húsið verður afhent í of-
angreindu ástandi vorið 2008, en sýning-
arhús er tilbúið til skoðunar.
Verð kr. 43,8 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI

Flugumýri – 793 m2 atvinnu-
húsn.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 793 m2
iðnaðarhúsnæði á góðum stað við Flug-
umýri í Mosfellsbæ.  Húsnæðið er skipt í
þrjár einingar í dag, þ.e.223,1 m2, 220,1
m2 og 349,8 m.  Tvær einingar eru í leigu
til næstu 18 mánaða.  Um er að ræða 2/3
hluta í heildareign sem stendur á góðum
stað. Stórt malbikað bílaplan og fín að-
koma.
Verð kr. 138,0 m.
Lækjarmelur – 223 m2 atvinnu-
húsn.
*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 223 m2
iðnaðarhúsnæði í nýju húsi við Lækjarmel
12 í Reykjavík.  Húsnæðið er skiptist í
148,2 m2 iðnaðarrými með máluð gólfi,
salernisaðstöðu og litlum eldhúskrók og
svo ca 75 m2 milliloft með góðum stáls-
tiga.Um er að ræða spánýtt húsnæði í
vaxandi iðnaðarhverfi í norður Reykjavík. 
Verð kr. 34,9 m.



Smiðjuvegur 60
Kópavogi

Verð: 4.9

Remax Búi kynnir:Söluturn á Smiðjuveginum,mjög góður opnunar tími. Opið mán. -fimmtudaga  frá kl.
08-17 og föstudaga frá 08-14.00 og lokað er um helgar. Sami eigandi í 10 ár og er mjög góð framleiðni
á staðnum,þar sem aðallega er seldur heitur matur í hádeginu og ennfremur hamborgarar,franskar, sósa
og  salat,eins  og  segir  í  frægu  lagi  með  Stuðmönnum.  Húsaleigusamningur  er  til.  Ýmis  skipti  koma  til
greina. Hægt að auka verulega á veltuna með litlum tilkostnaði.

Pálmi
Sölufulltrúi

895 5643
palmi@remax.is

Sigurður
Guðmundsson hdl.

lögg. fasteignasali

BÚI

Bara fyrir þig

Eyrarholt
220 Hafnarfjörður
Góður bílskúr fylgir

Stærð: 141,7 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1993

Brunabótamat: 21.4
Bílskúr: Já

Verð: 32.600.000
Remax  Búi  kynnir:4herbergja  íbúð  í  holtunum  í  Hafnarfirði.  Komið  inná  parketlagt
hol,fataskápur.Hjónaherbergið er með góðum skápum  og útgengi á svalir í norður tvö barnaherbergi bæði
með  skápum.  Baðherbergið  flísalagt  í  hólf  og  gólf,  baðkar  og  vaskur  feldur  í  innréttingu,   Baðherbergið
nýlega tekið í gegn.Stofa og eldhús mynda eitt rími (í dag er skilrúm á milli) Útgengi er í garð út úr stofu,að
sögn eiganda er leyfi fyrir að smíða pall fyrir framan stofuna. Bílskúr er nýlega tekinn í gegn

Búi

Sigurður
Guðmundsson

Lögg. fasteignasali

Pálmi Þór Ívarsson
Sölufulltrúi

sigurdur@remax.is

palmi@remax.is

Útsýni út á sjóinn.

RE/MAX Búi - Stórhöfða 17 - 110 Reykjavík - Sími: 5209400 - www.remax.is

895 5643

PL 01 Svart PL 45 Silfur-
metallic

PL 20 Dökk Grá PL 22 Dökk Rauð PL 56 Dökk brún PL 42 Rauðbrún PL 80 Hvítt PL 55 Kopar -
metallic

Aluzink Kopar

BLIKKÁS –
Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogi – Sími 515 8700

www.funi.is – www.blikkas.is

Fr
um

ÞAKRENNUKERFI
á öll hús – allsstaðar

Litir í miklu úrvali

Það er engin ástæða til að horfa á heiminn 
í svarthvítu. SIBA–ÞAKRENNUKERFI í fjölda lita

iC   N
Hin nýja ásýnd á loftræstiviftum

Smiðjuvegi 74 – 200 Kópavogur – Sími : 515 8700 

• Hljóðlát, stílhrein, nett og fyrirferðalítil á vegg eða í loft
• Einstök blómlaga lokunarbúnaður,  verndar innri búnað 

og loftræsir án óþægilegs hávaða.
• Þrjár gerðir sem skila: 
  21 l./sek. eða 76 m3 klst., 

32 l./sek. eða 118 m3 klst., 
72 l./sek. eða 260 m3 klst. 

• Þolir raka og auðvelt að þrífa.
• Þriggja ára ábyrgð.

hannaÐ til aÐskila afkÖstum

BLIKKÁS –

Fr
um
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ÁSAKÓR - KÓPAVOGI

Til sölu ný glæsileg stór 5 herb. 177fm íbúð við Ásakór í Kópavogi. Íbúðin skilast
fullbúin án gólfefna. Innréttingar og skápar eru úr eik frá HTH. Fullbúið baðherbergi.
Austur og suður svalir. Bílskúr fylgir. 
Verð 40,9 millj.

ÁSAKÓR 5-7

Frábært fermetraverð !
Ný 4ra herb. íbúð, 128,0 fm. á 4. hæð í nýju fjölbýlishúsi við Ásakór í Kópavogi.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol/gangur, stofa/borðstofa, eldhús, baðherbergi,
þvottahús og 3 herbergi. 
Verð:29,0 millj.

REIÐVAÐ

TIL SÖLU FALLEG 3JA HERB. ÍBÚÐ Á 4. HÆÐ ÁSAMT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU. Góðar
innréttingar og eikarhurðar. Góð lofthæð. Stórar svalir. Sérgeymsla er í kjallara. 
Verð 21,9 millj.

TIL SÖLU - SÓLVALLAGATA 27. 

Góð fjárfesting. 147,5fm verslunarhúsnæði á jarðhæð og kjallara. 260.000 í leigu á
mán. 2 ár eftir af leigusamningi. Góð ákvílandi lán. 
Verð 32 millj.

Fr
um

Júlíus
sölustjóri

Stefán Hrafn
Hdl. lögg. 

fasteignasali

Magnús Ninni
sölufulltrúi

Vésteinn
sölufulltrúi

EINSTÖK FJÁRFESTING

Glæsilegt 3ja hæða hús á frábærum stað við eitt fjölfarnasta hringtorg landsins
Húsið er 3ja hæða, um 3.400 fermetrar að stærð, stendur við Fossnes 13 Selfossi en sú staðsetning er hreint frábær.
Lóðin stendur við fyrsta hringtorgið er komið er á Selfoss og hefur aðgengi beint af þjóðvegi 1.  Hentar fyrir ýmsa 
starfsemi, góð lofthæð, frábært aðgengi, fjöldi bílastæða og magnað útsýni til allra átta.

GETUM BOÐIÐ ÞESSA EIGN Á FRÁBÆRU VERÐI 
KJÖRIÐ TÆKIFÆRI FYRIR FYRIRTÆKI OG FJÁRFESTA

Allar upplýsingar hjá Stórborg fasteignasölu sími 534 8300 eða hjá Magnúsi sími 694 9999 
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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

Fr
um

LÆKJARGATA - Falleg 106,2
fm íbúð á 1. hæð m/stæði í bílag. 2
sv.herb. Skemmtilega hönnuð og
vel með farin eign. Verð 26,5 millj.
7213

ESKIVELLIR - LAUST STRAX
Björt og falleg 108,5 fm íbúð á 5.
hæð í lyftuhús m/stæði í bílag. 3
sv.herb. Tvennar svalir. Verð 27,5
millj. 7043 

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

EINBÝLI

MIÐVANGUR - Fallegt 198 fm
einbýli m/bílskúr. 5 sv.herb. Flott
útsýni. Vel með farin eign á góðum
stað. Verð 58,5 millj. 7248

MIÐVANGUR - Fallegt 188,2 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Svalir
og falleg ræktuð lóð. Verð 41,8
millj. 7209 

4RA TIL 7 HERB.

STEKKJARBERG Falleg 4ra
herbergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í
litlu fjölbýli á góðum stað neðst í
Setberginu. Verð 24,6 millj. 7297 

ESKIVELLIR - Falleg 109,5 fm
íbúð á 2. hæð m/stæði í bílag. 3
sv.herb. 24 fm yfirb.svalir. Verð
27,5 millj. 7040 

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

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Góð 87,2 fm 3ja herbergja íbúð á
2. hæð í góðu fjölbýli, 3 hliðar
klæddar. Verð 19,2 millj. 6250

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

STEKKJARHVAMMUR - Fal-
legt 181,1 fm raðhús m/bílskúr á
góðum stað. 4 sv.herb. Verönd og
svalir. Verð 39,0 millj. 7021 

BREIÐVANGUR Falleg119 fm
íbúð á þriðju hæð í góðu fjölbýli.
Eignin er 4ra herb. góð svefnh.,
gott skipulag, vel með farin íbúð,
gott útsýni, verð 24,5 millj. 7296 

ERLUÁS - Sérlega falleg og björt
104,4 fm endaíbúð á 2. hæð. 3.
sv.herb. Lyfta. Sérinngangur. Suð-
ursvalir. Útsýni. Verð 29,9 millj.
6835

ÓÐINSGATA - RVÍK Falleg og
mikið endurnýjuð miðhæð í þríbýli í
miðbænum. 2 sv.herb. Sjón er
sögu ríkari. Verð 26,9 millj. 7203 

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

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

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

ÁSBRAUT - KÓPAV. - LAUS
STRAX Falleg mikið endunýjuð
4ra herbergja íbúð, ásamt 31,2 fm
bílskúr á frábærum útsýnisstað.
Sérinngangur af svölum. Verð 27,0
millj. 7027 

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

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

2JA HERB.

ÁLFASKEIÐ - LAUS STRAX
Falleg og vel með farin 2ja herb.
59,1 fm íbúð á fystu hæð/jarðhæð.
Verð 16,9 millj. 7277 

BREKKUHVAMMUR - FLOTT
EINBÝLI - AUKA ÍBÚÐ 330 fm
einbýli með sér aukaíbúð, eign í al-
gjöri sérflokki. Garðhús, tvöf. bíl-
skúr, sólstofa, lystigarður o.fl. 6914

HÆÐIR

HÓLABRAUT - Falleg 120 fm
neðri hæð í tvíbýli á góðum stað. 3
sv.herb. Sérinngangur. Verð 28,5
millj. 7186 

NORÐURBAKKI - LAUST
STRAX Vorum að fá nýja glæsi-
lega 129 fm 4ra herb. íbúð á besta
stað í húsinu. Stæði í bílageymslu.
Glæsilegt útsýni. 7122 

3JA HERB.

SUÐURHVAMMUR - Stór 107
fm 3ja herb. íbúð á 1. hæð. Getur
losnað fljótlega eftir kaupsamning.
Verð 22,9 millj. 7294 

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

SUÐURHVAMMUR - Góð 78,1
fm íbúð á jarðhæð á góðum stað.
Stórt svefnherb. Möguleiki á ver-
önd. Verð 19,8 millj. 7185 

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli
m/bílskúr innst í botnlanga við
hraunjaðarinn. 5 sv.herb. Stór sól-
arverönd. Verð 66,0 millj. 6896

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

LYNGMÓAR - GBÆR Falleg
113 endaíbúð á 2. hæð m/bílskúr í
góðu húsi. 3 sv.herb. Stórar svalir.
Góð staðsetning. Verð 28,7 millj.
7250

ESKIVELLIR - LYFTUHÚS Fal-
leg og vel skipulögð 90 fm 3ja
herb. íbúð á 6. hæð (efsta). Verð
24,5 millj. 7285 

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

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 

RAÐ- OG PARHÚS

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

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

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 

NORÐURBAKKI - ENDI -
FULLBÚIN Falleg fullbúin endaí-
búð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parekt og flísar. Glæsilegt
útsýni. LAUST STRAX. Verð 29,9
millj. 7266 

ÁLFKONUHVARF - LAUS Fal-
leg fullbúin 92,3 fm íbúð á efstu
hæð með frábæru útsýni. 2
sv.herb. Stórar svalir. Verð 22,7
millj. 7101 

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

ÞRASTARÁS Sérlega glæsilegt
raðhús á einni hæð ásamt bílskúr,
samtals 131 fm á frábærum stað í
Áslandi. Verð 47,5 millj. 7112 

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

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

ÁLFASKEIÐ - Góð 125,7 fm
íbúð á efstu hæð m/bílskúr. 2
sv.herb. Suðvestursvalir. Flott út-
sýni. Verð 21,9 millj. 7254 

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 

ARAHÓLAR - ÚTSÝNI Stór 80
fm. íbúð á efstu hæð í klæddu
húsi. Tvennar svalir. Glæsilegt út-
sýni. Verð 20,4 millj. 7270

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁLFASKEIÐ 394,1 fm verslunarhúsnæði
ásamt 132 fm íbúð á góðum stað í mið-
svæðið í Hafnarfirði, verð 130 millj. laust
fljótlega. 7121 

MÓHELLA - LAUST STRAX Nýlegt 26
fm atvinnu-/geymsluhúsnæði, fullbúið utan
sem innan. Hiti, heitt/kalt vatn. Möguleiki á
3ja fasa rafm Verð 4,2 millj. 7267 

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

JÓNSVÖR - VOGUM Nýtt 705 fm at-
vinnuhúsnæði m/100 fm millilofti. Hægt að
kaupa í minni einingum. Afhendist fullbúið að
utan og innan í janúar 2008. 7225 

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

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

GRANDATRÖÐ - HFJ. 191,2 fm endabil
ásamt ca 75 fm millilofti, samtals 266 fm
Stór innkeyrsluhurð. Tveir inngangar. Góður
vinnslusalur. Verð 33,9 millj. 6427 

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

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 

VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK 172,6 fm
atv.húsnæði, fullbúið að utan og tilb. til inn-
réttinga að innan. Verð frá 17,0 millj. 9650

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT

NÝTT
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J ó n  Ö r n  K r i s t i n s s o n ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  -  B i r n a  B e n e d i k t s d ó t t i r  –  L a u f e y  L i n d  S i g u r ð a r d ó t t i r ,  l ö g g .  f a s t e i g n a s a l i  

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

BJARKARÁS - GBÆ 
Sérlega glæsilegar og rúmgóðar
lúxusíbúðir á frábærum útsýnisstað
efst í Ásahverfinu. AÐEINS 6
ÍBÚÐIR EFTIR. 6212

DREKAVELLIR 11 - HFJ. 
Glæsilegar 151-157 fm 4ra herb.
raðhúsaíbúðir með opnu bílskýli.
Húsin eru á þremur hæðum.
Tvennar svalir í suður og norður á 2.
og 3. hæð. Fullbúið að utan og
fokhelt 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 

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.
TIBÚNAR TIL AFHENDINGAR. 
Verð frá 23,9 millj. 6344

GRUNDARHVARF - KÓPAVOGUR 
Glæsilegt einbýli sem hannað er út
frá sjónarmiðum nútímafjölskyldu.
Afhendist fullbúið að utan og fokhelt
að innan.
Verð 75 millj. 6074

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

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

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

KVISTAVELLIR 2-6 HFJ. 
Falleg 191,3 fm raðhús m/bílskúr. 4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. 
Verð frá 28,9 millj. 6781DREKAVELLIR 48-52 HFJ.

Falleg raðhús 189 fm sem skilast
fullbúin að utan og fokheld að
innan. Góður 35 fm bílskúr. 
Verð frá 27,9 millj.  6411

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

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

FÁLKASTÍGUR - ÁLFTANES 
Glæsilegt 248,9 fm einbýli m/bílskúr
á 916 fm eignarlóð á  frábærum
stað í jaðri byggðar. Fullbúið að
utan og tilb. til innréttingar að innan.
Verð 53,0 millj. 7245

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

KVISTAVELLIR 56-64 - SKIPTI MÖGULEG
AFH. TILBÚIN UNDIR MÁLNINGU 

Glæsileg og sérlega vel skipulögð
222 fm raðhús m/bílskúr. 4-5
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og tilbúin til málningar að innan.
Hérna verður rafmagn, pípulögn og
smíðavinna búin og komið að
handlögnum heimilisfaðir.
Verð 40 millj. 6616

KVISTAVELLIR 46-54 - HFJ. 
Falleg 246 fm raðhús m/bílskúr.  4
sv.herb. Afhendist fullbúið að utan
og fokhelt að innan. 
Verð frá 35,9 millj.  7235

NORÐURBAKKI 5 - HFJ.
Sérlega vandaðar 3ja og 4ra herb.
íbúðir m/stæði í bílageymslu í
glæsilegu lyftuhúsi á frábærum stað
í miðbæ Hfj. GLÆSILEGAR
SÝNIGARÍBÚÐIR.

* Vandaðar innréttingar og tæki frá EGG
* Gólfhiti m/hitastýringu í hverju rými
* Extra lofthæð
* Flísalagðar svalir og timburverandir
* Sjónvarpsdyrasími
* Þakgarður 
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90
%
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GRINDAVÍK

AUSTURHÓP - LAUST STRAX
Sérlega fallegt 157,1 fm einbýli á
einni hæð, ásamt 57,9 fm bílskúr,
samtals 215,0 fm Afhendist fullbúið
að utan, tæplega tilbúið undir tréverk
að innan. Verð 28,5 millj. 7253 

EFSTAHRAUN Fallegt talsvert
endurnýjað samtals 190 fm EINBÝLI
á einni hæð, bílskúrinn er 46 fm Verð
29,5 7288 

STAÐARHRAUN - Mikið endur-
nýjað 209 fm einbýli m/bílskúr. 23 fm
herb. inn af skúr, mögul. á séríbúð.
Verð 29,2 millj. 7228 

VESTURHÓP - Nýtt og glæsilegt
204,7 fm einbýli m/bílskúr á góðum
stað. 4 sv.herb. Skipti möguleg. Verð
37,9 millj. 6195 

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

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 

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 55 fm bíl-
skúr, samtals því 224,0 fm 5 svefn-
herb. Verð 28,9 millj. 6887

HELLUBRAUT - Fallegt talsvert
endurnýjað 85 fm einbýli. Nýlegt eld-
hús. 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 

AUSTURHÓP - GOTT VERÐ 230
fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Full-
búið 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 pott-
ur. Verð 20,5 millj. 3790

VESTURHÓP - FULLBÚIÐ Fal-
legt fullbúið 205 fm einbýli m/bílskúr.
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

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

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

VOGAR

MMIÐDALUR Sérlega fallegt
189,8 fm einbýli á einni hæð, ásamt
37,3 fm bílskúr, samtals 227,1 fm Af-
hendist fullbúin að utan, tæplega til-
búið undir tréverk að innan. Verð
29,5 7276 

HEIÐARGERÐI - Fallegt og vel
viðhaldið EINBÝLI á einni hæð,
ásamt BÍLSKÚR á góðum stað.
Ssamtals 153,7 fm Fallegur ræktaður
garður. FALLEG EIGN Á GÓÐUM
STAÐ. Verð 29,9 millj. 7271

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

REYKJAN.BÆR

BORGARVEGUR - REYKJA-
NESBÆ Falleg 108,0 fm neðri sér-
hæð í tvíbýli, SÉRINNGANGUR. Eld-
hús 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

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK Fallegt
94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
sv.herb. Verð 11,4 millj. 6270
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Lýsing: Gengið er inn í forstofu 
á neðri hæð hússins, þaðan 
sem liggur stigi upp á aðal-
hæð. Á neðri hæð er stórt her-
bergi, þvottahús og geymsla. Út-
gengt er úr þvottahúsi á baklóð. 
Á efri hæð er opið eldhús með 
hvítri innréttingu. Útgengt er 
úr eldhúsi á svalir. Samliggjandi 
stofa og borðstofa, með góðum 
gluggum sem hleypa inn mikilli 
birtu. Rúmgóð sólstofa liggur inn 
af stofu. Á sömu hæð er pláss-
gott hjónaherbergi með skápum. 
Baðherbergi er við hlið hjóna-
herbergis. Þá eru tvö stór barna-
herbergi á hæðinni. Nýtt planka -
parkett liggur á allri hæðinni.

Nánari lýsing: Sólpallur og bílskúr, 35 fermetrar að stærð, með þremur 
bílastæðum á lóðinni, fylgja eigninni.

FASTEIGNASALA: ReMax Senter  

Fermetrafjöldi: 236,6 fermetrar Verð: 61,7 milljónir.

220 Hafnarfjörður:  

Glæsileg sérhæð á góðum stað
Garðstígur 3: ReMax Senter hefur á skrá efri sérhæð, 201,6 fer-
metra stóra ásamt 35 fermetra bílskúr, með þremur bílastæðum 
á lóð. Sólpallur fylgir.

Stekkjarhvammur 6
220 Hafnarfjörður
4 svefnherbergi !

Stærð: 201,3 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 1984

Brunabótamat: 26.160.000
Bílskúr: Já

Verð: 39.500.000
Frábært raðhús á besta stað í Hafnarfirði. Eignin skiptist í 3 hæðir, neðri hæð, efri hæð og svo ris. Þar eru
geymslur undir súð.  Forstofa er flísalögð, með fatahengi og skápum. Hol er parketlagt. Eldhús er innréttað
með ljósri innréttingu. Flísar eru á milli skápa. Hægt er að koma uppþvottavél fyrir í innréttingunni. Eldhúsið
er korklagt.   Baðherbergi  er með fallegri innréttingu, baðkari, sturtu. Flísalagt í hólf og gólf. Svefnherbergin
eru 4, og eru þau öll parketlögð og með skáp.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Ásmundur Sveinss
Sölufulltrúi

asmundur@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl 19 og 19:30

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

693 4085

822 9613

Kársnesbraut 108
200 Kópavogur
Iðnaðarhúsnæði

Stærð: 942,9 fm
Fjöldi herbergja: 0
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Nei

Verð: 179.000.000
Remax-Lind kynnir iðnarhúsnæði við Kársnesbraut 108 Kópavogi.  Húsnæðið eru 2 samliggjandi iðnaðarbil
annað uppá 458,3fm og hitt upp á 484,6 fm. Húsnæðið skiptist niður í lager með góðum innkeyrsludyrum
og framleiðslusal. Aktavis hefur haft húsnæði undir framleiðslu á lyfjum og er húsnæðið að hluta til sérhæft
til lyfjaframleiðslu. Þetta er eign sem býður uppá mikla möguleika með góðri staðsetningu.  Upplýsingar um
eignina veita;  Páll, sími 861-9300 eða pallb@remax.is og Gylfi 693-4085

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

pallb@remax.is

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

gylfi@remax.is

Bókið skoðun í síma 8619300

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

861 9300

693 4085

Gullengi 17
112 Reykjavík
Laus við kaupsamning!

Stærð: 111,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1992

Brunabótamat: 17.800.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.800.000
Falleg  björt  og  rúmgóð  3ja  herbergja  íbúð  á  3.  hæð  í  litlu  fjölbýli.  Komið  er  inn  í  rúmgott  andyri  með
fatahengi og parketi á gólfi. Á gangi eru 2 herbergi með skápum og parketi á gólfum. Flísalagðar svalir eru
út frá stærra herberginu í suðaustur. Eldhús er með ljós sprautaðri innréttingu, flísum á milli skápa og tengi
fyrir  uppþvottavél.  Góður  borðkrókur  við  glugga  og  ljósar  flísar  á  gólfi.  Tveir  gluggar  eru  í  eldhúsinu.
Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf. Ljós tæki og baðkar með sturtu.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Gylfi Gylfason
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

gylfi@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Opið hús í dag á milli kl 18 og 18:30

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

693 4085

861 9300

Efstasund 81
104 Reykjavík
Góð eign með fallegum garði.

Stærð: 97,1 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1949

Brunabótamat: 13.700.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.800.000
Falleg 3ja til  4ja herbergja íbúð á þessum vinsæla stað. Mjög skemmtilegur stór bakgarður fylgir eigninni.
Stutt  í  alla  þjónustu,  skóla,  leikskóla  og  hinn  rómaða  laugadal.Anddyri  með  ljósum  flísum  á  gólfi.
Hol/gangur  með  skáp  og  flísum  á  gólfi.  Barnaherbergi  með  parket  á  gólfi.  Eldhús  með  fallegri  nýrri
innréttingu, stálháf og flísum á gólfi. Svefnherbergi með góðu skápaplássi og flísum á gólfi. Barnaherbergi
er inn af svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu og flísum á gólfi.Þvottahús og geymsla.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Anna Karen
Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

annaks@remax.is

Páll Guðmundsson
Sölufulltrúi

pallb@remax.is

Opið
Hús

Í dag 7 janúar frá kl 18:00 til 18:30

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

862 1109

861 9300

M I Ð L U N • R Á Ð G J Ö F • F J Á R M Ö G N U N

Skúlagata 17 • 101 Reykjavík • Sími: 566 8800 • www.vidskiptahusid.is • Jón Sigfús Sigurjónsson hdl & lögg. fasteignasali

Fr
um

Gott atvinnuhúsnæði óskast 
miðsvæðis í Reykjavík

Okkur er falið að auglýsa eftir nýlegu góðu lager- og skrif-

stofuhúsnæði, fyrir traustan viðskiptavin okkar. Húsnæðið

þarf að vera miðsvæðis í Reykjavík og vera af stærðinni

1500-2500 fm, þar af þarf skrifstofuhlutinn að vera minnst

600 fm. Í boði er langtíma leigusamningur.

Áhugasamir vinsamlega hafið samband við 
sölumenn atvinnuhúsnæðis á skrifstofu Viðskiptahússins 

Skúlagötu 17, eða í síma 690 3665 Haraldur 
og síma 899 6520 Þórhallur
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Búseti auglýsir
– lausar íbúðir til úthlutunar 16. janúar

umsóknarfrestur er 
til og með 15. janúar

Fr
um

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

Búseti hsf.

Eiðismýri  24 Íbúð: 102
170 Seltjarnarnes

2 herb. 63,3 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk eiganda:
Miðjan febrúar.

Búseturéttur - hámarksverð: 1.578.688 kr
Búseturéttur - lágmarksverð: 1.578.688 kr
Búsetugjald: 59.490 kr

Arnarsmári 4 Íbúð: 101
201 Kópavogur

3 herb. 79,85 fm
Lán með tekjumarki
Afhending að ósk eiganda:
Byrjun mars.

Búseturéttur - hámarksverð: 1.632.707 kr
Búseturéttur - lágmarksverð: 1.632.707 kr
Búsetugjald: 64.785 kr

Miðholt 5 Íbúð: 301
270 Mosfellsbær

3 herb. 83,5 fm2
Almennt lán
Afhending að ósk eiganda:
Lok mars.

Búseturéttur - hámarksverð: 2.500.000 kr
Búseturéttur - lágmarksverð: 2.500.000 kr
Búsetugjald: 104.421 kr

Almenn lán veita rétt til vaxtabóta. 

Lán með tekjumarki veita rétt til húsaleigubóta.

Til að geta sótt um íbúð með tekjumarksláni verður

viðkomandi að vera undir eigna- og tekjumörkum. 

Eignamörk: 2.900.000, Tekjumörk einstaklinga: 2.686.000

Tekjumörk hjóna: 3.760.000, Vegna barns: 450.000

Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði.

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

Kvistavellir 2-8
221 Hafnarfjörður
Leggið leið ykkar á vellina!

Stærð: 191,3 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 28.900.000
Glæsilegt  163,9  fm  raðhús  á  tveimur  hæðum  ásamt  27,4  fm  bílskúr.  Neðri  hæðin  skiptist  í  forstofu,
snyrtingu, stofu, borðstofu, eldhús, sjónvarpshol, þvottahús, geymslu og bílskúr. Efri hæðin skiptist í fjögur
svefnherbergi,  baðherbergi  og  gang.  Gengið  er  út  á  svalir  úr  hjónaherbergi.  Húsið  afhendist  fullbúið  að
utan  og  fokhelt  að  innan.  Lóð  grófjöfnuð.  Umframbyggingarefni  og  rusl  er  fjarlægt  af  lóð.   Dyrasími  og
útiljós fylgja ekki. Afhendist fullbúið að utan en fokhellt að innan.

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 861 9300 !

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

693 4085

861 9300
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Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Grænlandsleið 22 í Grafarholti, Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herb. íbúð sem er um 94 fm að stærð. 
Íbúðin er á neðri hæð í tvíbýlishúsi og fylgir stæði í bílageymslu.
Ásett verð er 8.0 millj. og eru mánaðargjöldin nú um 84.000
Tilboðsfrestur er til 25. janúar n.k

Grænlandsleið 37 í Grafarholti, Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herb. íbúð sem er um 94 fm að stærð. 
Íbúðin er á efri hæð í tvíbýlishúsi og fylgir stæði í bílageymslu.
Ásett verð er 7.5 millj. og eru mánaðargjöldin nú um 100.000
Tilboðsfrestur er til 21. janúar n.k

Grænlandsleið 45 í Grafarholti, Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja herb. íbúð sem er um 94 fm að stærð. 
Íbúðin er á efri hæð í tvíbýlishúsi og fylgir um 24 fm bílskúr.
Ásett verð er 8.3 millj. og eru mánaðargjöldin nú um 97.000
Tilboðsfrestur er til 23. janúar n.k
Í mánaðargjaldinu fyrir íbúðirnar við Grænlandsleið er allt innifalið nema rafmagn 
samkvæmt mæli. 

Fr
u

m

Búmenn auglýsa íbúðir

Búseturéttur á markaðsverði

Réttarheiði 39 í Hveragerði
Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð í parhúsi sem er um 90 fm að stærð. 
Að auki fylgir íbúðinni um 15 fm garðskáli.
Ásett verð er 5.7 millj. og mánaðargjöldin eru nú um kr. 85.000.-
Í mánaðargjaldinu fyrir Réttarheiði er allt innifalið nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli. 
Tilboðsfrestur er til 21. janúar

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri. 

Þeim sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins að 
Suðurlandsbraut 54 í síma 552-5644 milli 9-15, 
eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is, fyrir 11. janúar.

Hjaltabakki 6
109 Reykjavík
Falleg og snyrtileg eign

Stærð: 71 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1986

Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 16.200.000
Íbúðin  skiptist  í  hol,  eldhús,  stofu,  baðherbergi,  svefnherbergi  og  svalir.    Ljóst  parket  er  á  allri  íbúðinni.
Eldhús er  rúmgott  með hvítri,  eldri  innréttingu með rennihurðum og opið  að hluta  inn  í  stofuna.  Stofa  er
rúmgóð og björt  með stórum gluggum.   Búið  er  að  taka  baðherbergið  alveg í  gegn á  smekklegan hátt.
Upphengt WC, handklæðaofn, góður sturtuklefi, halogen lýsing og tengi fyrir þvottavél/þurrkara.  Rúmgott
svefnherbergi með miklu skápaplássi.

Fasteignir

Stefán Páll
Lögg. fasteignasali

Björn K. Arnarson
Sölufulltrúi

stefanp@remax.is

bka@remax.is

Júlíus Ragnar
Sölufulltrúi

jrj@remax.is

Opið
Hús

Þriðjudaginn 8. jan frá 17:30-18:00

RE/MAX Fasteignir - Engjateig 9 - 105 Reykjavík - Sími: 5788800 - www.remax.is

692 1065

896 4146

Fr
um

Stefán Hrafn Stefánsson hdl. Löggiltur fasteignasali

Kirkjustétt 4 - 113 Reykjavík - Sími 534 8300

GNITAKÓR 201 KÓPAVOGUR

Einbýli með innbyggðum bílskúr við Gnitakór í Kópavogi. Húsið
skilast frágengið að utan og fokhelt að innan. Húsið er á 2
hæðum og gengið inn á efri hæð. Húsið er við lokaðan botnlanga
á mjög fallegum útsýnisstað. Baklóð snýr í suður og svalir einnig
í suður. 
Stærð 343,8 fm. Verð 60 millj.

VEGHÚS 23. FRÁBÆRT FERMETRAVERÐ

Stór 5 herbergja 189,7fm íbúð á tveimur hæðum með góðum
innbyggðum bílskúr við inngang. 4 rúmgóð svefnherbergi. 2
baðherbergi. Eldhúsið með flísalögðu gólfi og sprautulakkaðri
hvítri innrétting. Stórar svalir. Gott útsýni. Efri hæð er undir súð
og þar af leiðandi stærri en fermetrafjöldi segir til um. 
Verð 37,9 millj.

LEIFSGATA 4, 101 REYKJAVÍK. LAUS STRAX! 

3ja herbergja 64 fm íbúð við Leifsgötu í Reykjavík. Íbúðin er á
jarðhæð með sérinngangi.
Verð 18,8 millj.

LAUGARNESVEGUR 42 105 REYKJAVÍK 

Um er að ræða 73 fm íbúð með góðri geymslu og þvottahúsi í
kjallara. Íbúðin er 2ja herbergja íbúð á annarri hæð við
Laugarnesveg í Reykjavík. Laus strax ! Verð:17,9 millj.
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Birtingakvísl 48
110 Reykjavík
Tilvalið fyrir stóra fjölskyldu!

Stærð: 213 fm
Fjöldi herbergja: 7
Byggingarár: 1987

Brunabótamat: 25.350.000
Bílskúr: Já

Verð: 52.900.000

Nýtt  í  sölu:  Mjög  fallegt  og  mikið  endurnýjað  7  herbergja  raðhús  á  3  pöllum  með  bílskúr  og  fallegri  aflokaðri
timburverönd á þessum eftirsótta stað miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er mikið endurnýjuð m.a eru allar innihurðir
nýjar  flest  öll  gólfefni,  ný  loftaklæðning  í  stofu  og  eldhúsi,  gestasalerni  og  eldhús  endurnýjað  2006.  Húsið  var
málað að utan 2006 og garður og timburverönd endurnýjað 2007.  Pallur 1:Forstofa rúmgóð með flísum á gólfi,
sjónvarpshol (hægt að loka og nota sem herbergi), gestasnyrting með sturtu, herbergi og þvottahús, gengið niður
nokkrar  tröppur  frá  palli  1  og  þar  eru  tvö  mjög  rúmgóð  herbergi  og  hol.  Pallur  2  Stofa,  borðstofa  og  eldshús
samliggjandi. Eldhús er með fallegri nýlegri innréttingu frá HTH, granít á borðum og vönduðum tækjum. Frá palli 2
er útgengt í garð. Pallur 3: þar eru 2 svefnherbergi og baðherbergi með baðkari. Þetta er virkilega fallegt og gott
hús sem hentar vel fyrir stóra fjölskyldu og einnig væri möguleiki á að útbúa aukaíbúð í húsinu.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl.18:30-19:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Starrahólar 6
110 Reykjavík
Mikið endurnýjuð 2ja herb íbúð

Stærð: 59,5 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 8.580.000
Bílskúr: Nei

Verð: 18.900.000
Mikið endurnýjuð og falleg íbúð. Forstofa með ljósum flísum. Þaðan er gengið inn í samliggjandi stofu og
eldhús.  Stofa  með  stórum  gluggum,  eikarparketi  á  gólfi  og  útgengi  út  í  garð.  Eldhús  vel  skipulagt  með
nýlegri kirsuberjainnréttingu með góðu skápaplássi. Stór eyja aðskilur stofu og eldhús. Svefnherbergi með
eikarparketi  á  gólfi,  góðum  fataskáp  og  stórum  glugga.  Baðherbergi  með  nýrri  eikarinnréttingu,  baðkari
með sturtuaðstöðu og glerskilrúmi. Þvottahús og geymsla er innan íbúðar.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Víðilundur 7
210 Garðabær
Fallegt hús í Lundunum!

Stærð: 190,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1973

Brunabótamat: 25.460.000
Bílskúr: Já

Verð: 49.900.000

Nýtt  í  sölu,fallegt  einbýlishús  á  einni  hæð  með  tvöföldum  bílskúr  á  þessum  vinsæla  stað  í  Garðabæ.  Nýlegur
aflokaður sólpallur með heitum potti er við húsið. Nánari lýsing: Tveir inngangar eru inn í húsið fyrir utan bílskúrinn.
Stofur eignarinnar eru mjög rúmgóðar með gegnheilu parketi á gólfi, innaf stofum er rúmgóður flísalagður sólskáli
með  útgengi  í  gróinn  garðinn  sem  er  með  heitum  potti  og  timburverönd.  Eldhús  er  rúmgott  með  góðum
borðkrók,  hvítlakkaðri  innréttingu,  nýlegum  stálofni  og  flísum  á  milli  skápa.  Svefnherbergi  eru  tvö  bæði  mjög
rúmgóð  hægt  að  skipta  barnaherbergi  í  tvö  minni,  einnig  er  búið  að  stúka  af  eitt  herbergi  inn  af  bílskúr.  Lítið
herbergi á gangi er tilvalið sem fataherbergi. Aðalbaðherbergi er nýuppgert og glæsilegt flísalagt í hólf og gólf með
sérsmíðaðri  innréttingu  frá  Brúnás,  tveimur  vöskum  og  hornbaðkari,  Gestabaðherbergi  er  einnig  fallegt  og
endurnýjað að hluta. Tvöfaldur bílskúr fylgir eigninni. Þetta er fallegt og vel staðsett hús á góðum stað í Lundunum
í Garðabæ.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Valshólar 6
111 Reykjavík
2-3 herbergja á jarðhæð.

Stærð: 74,7 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1979

Brunabótamat: 11.100.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.900.000
2-3  herbergja  íbúð  á  jarðhæð  í  litlu  fjölbýli  mjög  nálægt  allri  helstu  þjónustu  og  skólum.  Komið  er  inn  í
forstofu með flísum á gólfi, hún er opin yfir í hol þar sem eru góðir fataskápar og vinnuborð. Eldhús er með
góðum borðkrók og hvítri sprautulakkaðri innréttingu. Barnaherbergið í íbúðinni hefur verið stúkað af hluta
úr stofunni. Út frá stofu er gengið út í garð. Hjónaherbergið er rúmgott með góðum skápum. Baðherbergið
er flísalagt í hólf og gólf með innréttingu undir vask og við spegil.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 18:30-19:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

B-Tröð 4
110 Reykjavík
12 til 13 hestahús í Víðidal.

Stærð: 75,9 fm
Fjöldi herbergja: 13
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 9.390.000
Bílskúr: Nei

Verð: 25.900.000

12-13 hesta hús í B-tröð í Víðidalnum. Húsið er allt endurnýjað frá sökkli og upp úr.  Bilið er í miðri lengju en var
nýlega tekið og rifið niður að sökklum og byggt upp á nýtt. Í húsinu eru hiti í gólfum og er náttúrusteinn á gólfum á
fóðurgangi  og í  kaffi  stofu.  Stíurnar eru mjög rúmgóðar og eru allar  tveggja hesta nema ein sem rúmar vel  þrjá
hesta. Stíurnar eru smíðaðar úr riðfríustáli og mjög sterku plast efni sem er á milli og framan á þeim.  Hlaðan er
innst  inni  í  húsinu  og  eru  hankar  og  hnakkastatíf  fyrir  framan  hana.   Kaffistofan  er  fremst  þegar  komið  er  inn  í
hesthúsið. Hún er með flísum á gólfi. Innrétting er falleg úr eik og með efri og neðri skápum. Góður borðkrókur er
og bekkur sem gengur í vinkil við vegginn.  Bilið sem er eitt í dag hefur að geyma tvö fastanúmer þar sem þetta
voru tvö bil áður en húsinu var breytt og stækkað.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Hringdu núna og bókaður skoðun.

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Naustabryggja 41
110 Reykjavík
Glæsileg með sjávarútsýni!

Stærð: 87,4 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004

Brunabótamat: 15.400.000
Bílskúr: Nei

Verð: 29.900.000
Glæsileg  eign  með  sjávarútsýni.  Stofan  er  einkar  björt  með  gólfsíðum  gluggum  og  tvöfaldri  hurð  með
útgengi  á  flísalagðar  svalir  sem  snúa  út  á  sjóinn  og  er  óhindrað  sjávarútsýni  úr  eigninni.  Eldhúsið  er
glæsilegt  með  fallegri  eikarinnréttingu,  ljóst  granít  er  á  borðum  og  vönduð  stáltæki  eru  í  eldhúsinu,
gaseldavél, háfur ásamt innbyggðum ísskáp og uppþvottavél sem fylgja,útgengt er á rúmgóðar flísalagðar
suður svalir. Herbergin eru tvö bæði með góðum skápum. Baðherbergi er flísalagt með baðkari.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag 17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107

Hraunbær 60
110 Reykjavík
Góð 3ja herbergja íbúð.

Stærð: 82,8 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 1967

Brunabótamat: 12.650.000
Bílskúr: Nei

Verð: 19.500.000
Snyrtileg  3ja  herbergja  íbúð  á  2.hæð í  góðu  húsi  í  Hraunbænum.  Húsið  er  klætt  að  utan  og  því  nánast
viðhaldsfrítt.  Forstofa með flísum á gólfi  og fataskápur á gangi.  Stofan er rúmgóð með parketi  á gólfi  og
útgengt þaðan á svalir. Tvö svefnherbergi eru í eigninni bæði með parketi og skápum. Eldhúsið er fallegt
með  hvítri/beyki  innréttingu,  mosaikflísum  á  milli  skápa  og  rúmgóðum  borðkrók.  Baðherbergið  er  með
baðkari  með  sturtuaðstöðu  og  hvítri  innréttingu.  Sameiginlegt  þvottahús  í  sameign.  Þetta  er  góð  eign
miðsvæðis í Reykjavík þar sem stutt er í allar áttir. Gott áhvílandi lán frá Glitni áhvílandi.

Torg

Bergsteinn
Gunnarsson

Lögg. fasteignasali

Berglind Hólm
Sölufulltrúi

berglind@remax.is

Hafdís
Sölufulltrúi

hafdis@remax.is

Opið
Hús

Opið hús mánudag kl 17:30-18:00

RE/MAX Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabær - Sími: 5209595 - www.remax.is

694 4000

895 6107
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Einidalur 2-20 ( parhús )
Njarðvík
Fáar íbúðir eftir

Stærð: 130 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2008

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 29.600.000

Staðhættir  &  ástand:  Um er  að  ræða 130 fm parhús  sem skilast  fullkláruð innan sem utan   Nánari  lýsin  Húsin
skilast fullbúin að innan sem utan. Innréttingar eru hvítar háglans með hnotu á hliðum og í þvottahúsi er innrétting
hvít og gert er ráð fyrir að þvottavélar séu í vinnuhæð, þvottavélar fylgja ekki, Gólf eru með eikarparketi og flísum,
hurðir  hvítar.  Tæki  í  eldhúsi  eru  Nardi  ofn  og  helluborð,  háfur,  ísskápur  og  uppþvottavél  eru  frá  görenja,
Borðplötur  eru  gegnheil  hnota.  Hiti  er  í  gólfum  og  er  stýring  er  í  hverju  rými  sér.  Loft  eru  með  innfeldum
halogenljósum og eru klædd með hvítuðum viðarpanil.   15 fm sólhús er með húsinu og er hiti  í  gólfi  þar,  húsin
skilast með verönd og heitum potti. Innkeyrsla er hellulögð með hita í plani, lóð er fullfrágengin. Húsin eru klædd
með gráum granít flísum og eru gluggar og hurðir hvítar.
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Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

siggi@remax.is

komdu og skoðaðu sýningaíbúð
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Gónhóll 32 
Reykjanesbær
Pantaðu skoðun á þessa eign.

Stærð: 1619 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1990

Brunabótamat: 28.300.000
Bílskúr: Já

Verð: 32.900.000

Staðhættir & ástand: Allar innréttingar og skápar í húsið er sérsmíðað frá RH innréttingum. Glæsilegt parhús með
útleigumöguleikum. Búðu vel og minnkaðu greiðslubyrðina.  Nánari lýsing: Komið inn í Anddyri með flísar á gólfi,
millihurð og fallegur fataskápur. Eldhús með flísar á gólfi, sérsmíðuð glæsileg eikarinnrétting með ofn, helluborð og
vifta. Stofa er stórt alrými með plássi fyrir borðstofu og setustofu, eikarparket á gólfi. Sólskáli er með flísar á gólfi
og útgengt á stóra afgirta verönd. Baðherbergi er með flísar á gólfi,  upphengt salerni, hornbaðkar, mósaík flísar
kringum baðkar og sérsmíðuð eikarinnrétting við vask. Þrjú góð svefnherbergi með parketi á gólfum. Þvottahús er
innaf  eldhúsi,  flísar  á  gólfi  og  útgengt  út  í  garð,  þar  eru  snúrur.  Bílskúr  er  innréttaður  sem  stúdío  íbúð  með
salernisaðstöðu.
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Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

tab@remax.is

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

siggi@remax.is

Opið hús?..
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Lækjamót 12
Sandgerði
213 fm EInbýli

Stærð: 231 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 36.530.000
Bílskúr: Já

Verð: 36.300.000
Um er að ræða nýtt einbýli á góðum stað alls 213 fm,  komið er inn í andyri og eru flísar á gólfi þaðan er
komið  inná  á  stórt  hol  og  eru  flísar  á  gólfi.  Eldhús  er  með  innréttingum úr  rauðeik  og  mjög  flott.  4  góð
svefnherbergi   og  er  eitt  stórt  fataherbergi  parket  á  gólfi  í  herbergjum.  Fallegt  baðherbergi,  og  eitt
gestasalerni. Stofan er stór og björt og eru flísar á gólfi. Bílskúrinn er innbyggður. Framvæmdum við húsið
er ekki lokið ,húsið skilast fullklárað án lóðarfrágangs.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

tab@remax.is

gbb@remax.is

Sigurður
Sölufulltrúi

siggi@remax.is

Pantið skoðun
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Lækjamót 24
Sandgerði 245
213 fm Einbýli

Stærð: 213 fm
Fjöldi herbergja: 5
Byggingarár: 2006

Brunabótamat: 36.120
Bílskúr: Já

Verð: 36.900.000
Um er að ræða nýtt einbýli á góðum stað alls 213 fm,  komið er inn í andyri og eru flísar á gólfi þaðan er
komið  inná  á  stórt  hol  og  eru  flísar  á  gólfi.  Eldhús  er  með  innréttingum úr  rauðeik  og  mjög  flott.  4  góð
svefnherbergi  og  er  eitt  stórt  fataherbergi  parket  á  gólfi  í  herbergjum.  Fallegt  baðherbergi  með  fallegum
innréttingum, og eitt gestasalerni. Stofan er stór og björt og eru flísar á gólfi.  Verið er að klæða húsið að
utan og búist er við að honum ljúki fljótlega.  Bílskúrinn er innbyggður
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Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

tab@remax.is
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Sigurður
Sölufulltrúi
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Sjón er sögu ríkari
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Norðfjörðsgata 6
Reykjanesbær
Í hjarta Keflavíkur

Stærð: 151.6 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1960

Brunabótamat: 20.300.000
Bílskúr: Nei

Verð: 30.600.000
4herb. Hús sem hefur allt verið nýlega tekið í gegn. Ris er nýlega standsett, nýlegar innréttingar í allt húsið
og nýleg gólfefni. Húsið er ný málað að utan. Falleg næturlýsing í stiga að innan. Lítill geymsluskúr er á lóð
og  mun  hann  fylgja.  Búið  að  draga  nýtt  rafmagn,  skipta  um  tengla  og  nýjar  töflu  í  kjallara  og  miðhæð.
Sökkull á húsinu er nýr. Allar lagnir, skolp, neyslulagnir, og miðstöðvalagnir eru nýjar. Hiti í gólfum á neðstu
hæð. Teikningar fylgja sem sýna allt sem hefur verið gert.

Heimili & Skip

Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

tab@remax.is
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Sigurður
Sölufulltrúi

siggi@remax.is

Húsið er laust við kaupsamning
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Víðidalur 18
260 Reykjanesbær
Tilbúið til innréttinga

Stærð: 156 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 2007

Brunabótamat: 0
Bílskúr: Já

Verð: 25.000.000

Klætt að utan með Síberíulerki-viðarklæðningu. Lóðin er frágengin með grasi og perlumöl í innkeyrslu.  Að innan
tilbúið til innréttinga.  Allar vatns og hitalagnir eru í gólfi, en búið er að hleypa hita á húsið greiða öll tengigjöld. Gólf
tilbúið  undir  fleytingu  og  gólfefni.   Skipulag  hússins:  Anddyri,  3  svefnherbergi,  eldhús,  stofa,  baðherbergi  hjá
svefnherbergjum, þvottahús og geymsla í bílskúr.
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Þröstur Ástþórsso
Lögg. fasteignasali

Sigurður
Sölufulltrúi

tab@remax.is

siggi@remax.is

Gunnar Björn
Sölufulltrúi

gbb@remax.is

Gott verð, hringdu og bókaðu skoðun.
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Til leigu – til leigu

Gunnar Björn
Sölufulltrúi
844 0040

gbb@remax.is

Erum með leigurými sem hér segir.

186 fm verslun + eins mikið 
lagerrými og óskast. Hafnargata.

163 fm verslun + 36 fm lagerrými. Hafnargata.

120 fm verslun. Hafnargata.

Öll rýmin geta verið laus á milli 
1. feb. og 1. mars næstkomandi.

Upplýsingar gefur Sigurður í síma 693 2080
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Sigurður
Sölufulltrúi
693 2080

siggi@remax.is


