fasteignir
28. JANÚAR 2008

Bóas
Sölufulltrúi
699 6165
boas@remax.is

Þórarinn
Jónsson Hdl.
Löggiltur
fasteignasali

Gunnar
Sölufulltrúi
899 0800
go@remax.is

Verðmetum FRÍTT fyrir þig!
Hringdu núna
699 6165

Fjóluás 2-6, 221 Hafnarfjörður
Afhend fokheld
að innan
fullbúin að utan

Húsið að Einarsnesi 12 er á tveimur hæðum og alls 171 fermetri.
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699 6165

Raðhús á eftirsóttum stað
Eignamiðlun hefur á skrá endaraðhús að Einarsnesi á tveimur hæðum með bílskúr, samtals
171,5 fermetra.

H

úsið að Einarsnesi 12 er á tveimur hæðum með
bílskúr. Á fyrstu hæð er komið inn í flísalagða
forstofu. Inni af henni er snyrting. Úr forstofu
er komið inn í flísalagt hol sem er með skápum. Til
vinstri er eldhús með nýlegri innréttingu og tækjum og
borðkrók. Til hægri er parkettlögð stofa og borðstofa,

en úr henni er gengið út á hellulagða verönd. Úr holinu
er hringstigi á parkettlagt hol á efri hæð. Af því er
gengið út á svalir, sem eru ofan á bílskúrsþaki. Glæsilegt útsýni er til vesturs. Til vinstri eru tvö rúmgóð herbergi sem eru bæði parkettlögð og með skápum (samkvæmt teikningu er gert ráð fyrir þremur herbergjum).
Til hægri er baðherbergi og parkettlagt hjónaherbergi.
Baðherbergið er flísalagt og með glugga, baðkari,
sturtuklefa og nýlegri innréttingu.
Fasteignasala er Eignamiðlun en heildarfermetrafjöldi er 171,5 fermetrar. Verð: 62 milljónir.

Finndu þér stað
Atvinnuhúsnæðislán með lægri lántökukostnaði
VEXTIR FRÁ

F í t o n / S Í A

AÐEINS

4,7%
Miðað við myntkörfu 4,
Libor-vextir 10.1.2008.

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.
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Ólafur Björnsson hrl.
Lögg. fasteignasali

Sigurður Sigurjónsson hrl. Christiane L. Bahner hdl.
Lögg. fasteignasali
Lögg. fasteignasali

Torfi R. Sigurðsson
Hdl.

Ágúst Stefánsson
Lögfræðingur

Hallgrímur Óskarsson
Sölumaður

Steindór Guðmundsson
Lögg. fasteignasali

Anna Rúnarsdóttir
Viðskiptafræðingur

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

Gott 150,5 fm steinsteypt
einbýlishús ásamt 45,0 fm
bílskúr sem byggt er árið
1974. Húsið er í góðu ástandi og hefur fengið gott viðhald í
gegnum tíðna.
Verð 34,0 m.

Sigalda 4,
Hellu

Fossheiði 34,
Selfossi.

115,5 m² einbýlishús auk
34,2 m² bílskúrs og 7,8 m² geymslu.
Verð 24,0 m.

88,4 fm parhús ásamt 26,7
fm bílskúr. Húsið er byggt úr steinsteypu og timbri árið 1974.
Verð 18.0 m.

Litla-Hildisey,
Rangárþingi eystra
Jörðin er talin vera 140 ha að
stærð skv. upplýsingum eiganda, þar af eru 40 - 50 ha
land ræktað. Landið afmarkast að stórum hluta með
skurðum og er skipt niður í 10 misstór beitihólf. Flestar girðingar eru í mjög góðu ásigkomulagi. A jörðinni er 750 m löng flugbraut. Enginn framleiðsluréttur fylgir jörðinni. Tilboð óskast.

Félag
fasteignasala

Grænuvellir 6, Selfossi
Álftarimi 14,
Selfoss
163,5 fm einbýlishús ásamt
40,0 fm bílskúr á rólegum stað á Selfossi. Húsið er timburhús
byggt árið 1980.
Verð 33,2 m.

Reisulegt og fallegt einbýlishús á tveimur hæðum við rólega götu miðsvæðis á Selfossi. Húsið er timburhús
byggt árið 1947 en er klætt
að utan með stálklæðningu. Í húsinu eru tvær íbúðir og er aðalíbúðin á efri hæðinni en 66 fm stúdíoíbúð á þeirri neðri.
einnig er óinnréttað ris yfir húsinu og býður það upp á marga
möguleika. Verð 44,8 m.

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
Blásalir 24 í Kópavogi

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Suðurlandsbraut 54
108 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Frum

Frum

Laufhagi 11, Selfossi

Kristín Kristjánsdóttir
Ritari/skjalavarsla

Til sölu er búseturéttur í 2ja herbergja íbúð sem er um 77 fm að stærð.
Íbúðin er á þriðju hæð í tíu hæða fjölbýlishúsi með tvær lyftur og bílastæði í bílakjallara.
Ásett verð er 4 millj. og eru mánaðargjöldin nú um kr. 94.000.Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli.
Tilboðsfrestur er til 11. febrúar n.k.
Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta geﬁð tilboð í búseturéttinn.
Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri.

Þeir 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 1. febrúar n.k.
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REYKJAHVOLL, MOS. - GLÆSILEGT

EINARSNES-ENDARAÐHÚS

Frum

Glæsilegt og nýlegt 252 fm einbýlishús á einni hæð með stórfenglegu útsýni. Húsið stendur hátt, mikil
og stór verönd allt í kringum húsið,
heitur pottur og lítil tjörn með koi
fiskum. Húsið skiptist í 4 svefnherbergi, stofu og eldhús, baðherbergi og
baðherbergi innaf hjónaherbergi. 6970

HRINGBRAUT - M. BÍLAGEYMSLU.
Mjög góð 2ja herb. 49,1 fm íbúð á 4.
hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í
bílageymslu. Gengið er beint inn á 2.
hæðina. Íbúðin snýr öll til suðurs (ekki
út að Hringbraut). Parket og flísar á
gólfum. V. 18,3 m. 7274

Glæsilegt og vel skipulagt 171,5 fm endaraðhús (þ.a. bílsk.26,9fm) á eftirsóttum stað. Eignin skiptist m.a. í forstofu, 3 svefnh., tvær stofur, tvö baðh ofl. V. 62,0 m. 7313

HVERFAFOLD - SJÁVARLÓÐ
MÁVAHLÍÐ -NEÐRI SÉRHÆÐ
Glæsileg 4ra herb. 97,2 fm neðri
sérhæð sem hefur verið endurnýjuð
að miklu leyti. Eignin skiptist í forstofu, hol, þrjú herb., stofu, eldhús og
baðherbergi. Sérgeymsla í kjallara og
sameiginlegt
þvottahús.
Klóak
endurnýjað undir húsinu. V. 32,9 m.

BJALLAVAÐ 15 - LAUS STRAX

Glæsilegt um 410 fm einbýlishús á tveimur hæðum í Grafarvogi. Aukaíbúð á jarðhæð með sér inngangi. Húsið er
mjög vel staðsett á sjávarlóð. Fallegt ústýni. Húsið er laust til afhendingar nú þegar. V. 100 m. 7294

VEGHÚS 23, Á TVEIMUR HÆÐUM - OPIÐ HÚS

3ja herb stórglæsileg 96,4 fm fullbúin
íbúð. Til afhend. strax. Parketlögð.
Sérinngangur af svölum. Forst., hol, 2
stór herb., þv.hús, baðh., eldh. og
stofu auk sérgeymslu í kjallara. Íssk.
og uppþv.vél fylgir. V. 27,5 m. 6159

Falleg 116,9 fm íbúð á 3 og 4. hæð í
litlu fjölbýli með stórum suður svölum.
Húsið er byggt 1990 og lítur það vel
út. Nýlegt eldhús og baðherbergi,
Glæsilegt útsýni er til norðurs úr
stofuglugga. V. 25,9 m. 7058

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í
DAG MÁNUDAG FRÁ 17-18.

ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í
DAG MÁNUDAG FRÁ 17-18.

NORÐURBAKKI 23 OG 25, HAFNARFIRÐI - OPIÐ HÚS MILLI 17-18

RAUÐALÆKUR - GOTT SKIPULAG

Glæsilegar 2-4ra herb. íbúðir á frábærum stað við sjávarsíðuna.
Húsið er teiknað af Birni Ólafs. Einstakt útsýni.
ÍBÚÐIRNAR VERÐA TIL SÝNIS Í DAG
MÁNUDAG FRÁ 17.00-18.00.

Langholtsvegur - laus strax Falleg 154,9
fm (þ.a. er bílskúr 31,1 fm) hæð + ris. Eignin skiptist í 3
svefnh. 3 stofur, baðherb.,gestasn., geymslur ofl.
Bílskúr er fullbúinn. Mjög falleg og vel skipulögð eign í
grónu og fallegu hvefi. Eignin afhendist við kaupsamning Nánari uppl veitir Heiðar Birnir sölumaður í síma
824-9092 V. 35,9 m. 6915

Lyngmóar m. bílskúr 4ra herb. falleg 113,9 fm
íbúð auk 18,1 fm bílskúr, samtals 132 fm. Eftirsóttur
staður. Íbúðin skiptist í forstofu, innra hol, stofu, eldhús,
3 herb. og bað. Fallegt útsýni. V. 29,8 m. 7296

Falleg og vel skipulögð 2ja
herb 67,1fm íbúð í kjallara
með sérinngangi. Eignin
skiptist í forstofu, svefnh.,
stofu, eld., og baðh.Góð
eign í grónu og fallegu hverfi.
V. 17,6 m. 7310

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. 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. V. 84,9 m. 7024

Eskihlíð - gott verð 2ja herbergja 37,8 fm björt
íbúð á 1. hæð með suðursvölum. Íbúðin skiptist í stofu,
svefnherbergi, eldhús og baðherbergi. V. 14,9 m. 7252

Bólstaðarhlíð - góð eign Góð og vel skipulögð 2ja herbergja 50,4 fm íbúð á 2. hæð. Parket á
öllum gólfum nema baðherbergi, nýleg eldhúsinnrétting
og góðar svalir. V. 17,4 m. 7132
Safamýri - með bílskúr Snyrtileg 100,9 fm
íbúð á 2.hæð með góðu útsýni, ásamt 20,5 fm bílskúr.
Íbúðin skiptist í hol, stofu, eldhús, baðherbergi og þrjú
svefnherbergi. Sérgeymsla og sameiginlegt þvottahús
og reiðhjólageymsla í kjallara. V. 25,5 m. 7280

Rauðavað - laus strax Mjög glæsileg 2ja- 3ja

Flyðrugrandi - útsýni Falleg 3ja herb 67,8 fm
íbúð á 3. hæð í fjögurra hæða fjölbýli á eftirsóttum stað
í Vesturbænum. Þvottahús á hæðinni (með nýjum
tækjum). Í kjallara er mjög góð sér geymsla(sem er óskr.
hjá FMR). Í risi er sameiginleg sauna. V. 21,9 m. 7295

herbergja 93,9 fm íbúð á jarðhæð með sér inngangi,
hellulagðri verönd og stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist
í 2 herbergi, sjónvarpshol, stofu og eldhús, baðherbergi
og þvottahús. V. 26,9 m. 7046

Skipholt - með bílskúr Góð og vel skipulögð
4ra herbergja 118,1 fm íbúð á 3. hæð ásamt 22,3 fm
bílskúr. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á
síðastliðnum árum. Íbúðin skiptist í þrjú barnaherbergi,
hjónaherbergi, hol, stofu, baðherbergi og eldhús. V.
26,9 m. 7309

Álfamýri - laus strax. Mjög góð 2ja herbergja

Drápuhlíð Björt og vel skipulögð 2ja herbergja 64,7

60 fm íbúð á 3.hæð með suðursvölum. Íbúðin skiptist í
lítið hol, baðherbergi, eldhús, stofu og svefnherbergi.
Laus strax. V. 16,9 m. 7265

fm íbúð í kjallara góðu húsi í Hlíðunum. Íbúðin skiptist í
hol, eldhús, stofu, herbergi og baðherbergi.
Sameiginlegt þvottahús á hæðinni. V. 18,5 m. 7291

Bergþórugata - mikið áhvílandi Góð og
vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 2. hæð. Íbúðin skiptist í hol, stofu, baðherbergi, eldhús, og rúmgott svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Áhvílandi 15,4
milljónir frá Glitni. V. 18,9 m. 7106

Langholtsvegur Mjög góð 2ja herbergja 60,4 fm
íbúð á jarðhæð með sér inngangi og sér bílastæði.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með sturtuklefa, góðri
innréttingu og tengi fyrir þvottavél. Parket á gólfum og
gott skápapláss. V. 18,9 m. 7068
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Atli Snær
Sigvarðsson
sölumaður

Anna Dóra
Jónsdóttir
ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hrl.

Óskar
Sigurðsson hrl.

Sigríður
Sigurbjartardóttir
ritari

Grímur
Hergeirsson,
BA lögfræði
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Selfoss og nágrenni

Hraunbær - Reykjavík.

Dranghólar Selfossi.

Berghólar - Selfossi.

Túngata - Eyrarbakka.

Sérlega glæsilegt og vandað 247 m2 steypt fönkis einbýlishús í byggingu. Húsið skilast rúmlega fokhelt skv. skilalýsingu. Verð 30,9 millj.

Nýtt og vel skipulagt 145 m2 raðhús með innb bílskúr.
Eignin afhendist fokheld, tilb til innrétt eða fullbúin án
gólfefna. Verð frá 16,7 millj.

Mjög snyrtilegt, steypt og talsvert endurnýjað einbýlishús.
5 svefnh, góð stofa og suðurverönd. Eign sem vert er að
skoða. Verð 27,7 millj.

Bjarkarbraut - Reykholti.
Laufhagi - Selfossi.
Gott steypt 178 m2 einbýlishús í grónu hverfi. 4 svefnh.,
góð stofa og borðstofa, tvö wc, stór bílskúr. Verð 31.9 millj.

Réttarheiði - Hveragerði.

Snyrtilegt og vel skipulagt einbýlishús. Húsið er alls 210 m2
þar af bílskúr 50 m2. 4 góð svefnh, húsið skilast fokhelt eða
lengra komið. Verð frá 19,8 millj.

Bjart og snyrtilegt endaraðhús með innbyggðum bílskúr,
parket og flísar á gólfum, góðar innréttingar, gróinn garður
og hellulögð innkeyrsla. Verð 27,9 millj.

Höfuðborgarsvæðið

Mikið endurnýjuð og veruleg góð 3ja herbergja íbúð í
góðum stigagangi. Góðar innréttingar og gólfefni. Laus
fljótlega. Tilboð óskast.

Langafit - Garðabær.
Tvílyft fallegt og vel staðsett parhús með innbyggðum bílskúr alls 232 m2.Vel skipulögð eign sem fengið hefur mjög
gott viðhald. Tilboð Óskast.

Sumarbústaðir

Suðurengi – Selfossi

Pálsbúð - Þorlákshöfn.

Dalsel - Reykjavík.

Snorrastaðir - Laugavatn.

Snyrtilegt og mjög vel staðsett raðhús í grónu hverfi í
lokuðum botnlanga. Góð stofa, 3 svefnherbergi og
endurnýjað baðherbergi. Verð 24,8 millj.

260 m2 vel staðsett og steypt einbýlishús með innbyggðum 66 m2 bílskúr. Húsið afhendist fokhelt og er tilbúið
til afhendingar. Gott áhvílandi lán. Verð 20.8 millj.

Góð og vel skipulögð 4ra herbergja enda íbúð á efstu hæð
auk stæðis í bílageymslu. Parket og flísar á gólfum. Laus
fljótlega. Verð 24,4 millj.

Snoturt sumarhús í fallegu umhverfi sem fengið hefur gott
viðhald. 3 herbergi, heitur pottur, útisturta og gróin
eignalóð. Verð 14,9 millj.

Eyrartröð, Hfj, 520 fm, 650 fm eða 1.170 fm.

Óskar Mikaelsson,
próf í fasteigna-, fyrirt.og skipasölu, ráðgjafi
atvinnuhúsnæðis

Björgvin Ó. Óskarsson
Löggiltur leigumiðlari
og eignaskiptalýsandi
Valgeir Kristinsson,
Hrl., Lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.atv.is • atv@atv.is
Trönuhraun, 155 fm innkeyrslubil.

Drangahraun Hfj, 1.377 fm.

Frum

Í einkasölu vel staðsett steinsteypt atvinnuhúsnæði, skiptist 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, innkeyrsluhurðir í porti, starfsm.aðst., wc, móttaka. Á
efri hæð eru m.a. skrifstofur, wc, kaffiaðstaða og eldhús. Bakhúsið með 3 innkeyrsluhurðum og góðri lofthæð. Mögulegur byggingarréttur. Teikningar og frekari upplýsingar á skrifstofu okkar.
Til sölu glæsilegt nýlegt endabil, vel staðsett, 155,4 fm þar af 34,1
fm á milligólfi. Steinsteypt hús með stálklæðningu að utan. Góðir gluggar eru á báðum hæðum plássins.. (vestur endi) Fyrstu
hæðin, vinnusalur, skrifstofa og innkeyrsla, á milligólfi eru jafnframt wc og skrifstofa. Mikil og góð lofthæð er í húsnæðinu. Lóðin er afgirt og malbikuð. Mjög góð aðkoma er að húsinu og með
inngang að framanverðu og einnig bakatil.

Trönuhraun, 216 fm innkeyrslubil.
Glæsilegt
nýlegt
miðjubil á tveimur
hæðum samtals 216
fm þar er 96 fm milligólf. Húsið er steypt
með stálklæðningu
að utan. Tveir stórir
kvistir sem snúa út
að götunni, sér inngangur er í skrifstofusal með perlugólfi,
innkeyrsla.
Inn af skrifstofuplássinu
flísalagt
bað með sturtuklefa og lögn fyrir þvottavél. Á milligólfi er kaffisalur m/ eldh.innréttingu, bjartur skrifstofusalur, ca 30 fm með glervegg og gler rennihurð sem aðskilur. Þá er 30 fm herb. sem nýta
mætti fyrir sýningarsal eða þess háttar. Innkeyrslubilið er fremst
með 6 mtr lofthæð. Parket er á allri efri hæðinni og loft klædd með
hvítuðum panel. Lóðin er afgirt og malbikuð.

Til sölu eða leigu 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. Annars vegar er í boði 518 fm skemma, 650 fm auk skrifstofu á milligólfi, eða allt húsið.

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 innréttaðar
skrifstofur og starfsm.aðstaða.
Lofthæð er um 5,9 mtr. Oversize innkeyrsluhurð. Lóð malbikuð.

Grandatröð, Hfj, 271 fm. Innkeyrslubil.

Rauðhella, Hfj, 467 fm iðnaðarhúsnæði

Í einkasölu nýtt og
glæsilegt atvinnuhúsnæði að grunnfl. 201
fm auk 70 fm milligólfs þar sem er
skrifstofa, kaffistofa
og eldhús, snyrting
og rannsóknarstofa.
Húsið er nýtt stálgrindarhús frá 2004, klætt með liggjandi stórbáráttri 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 fyrir framan húsið. Mjög góð aðkoma að húsinu.

Til sölu í nýlegu
glæsilegu húsnæði
við Rauðhellu samtals
467 fm. Húsnæðið er
með 320 fm sal þar
sem eru 3 stórar innkeyrsluhurðir og mjög
mikil lofthæð. Kaffiog starfsmannaaðstaða á jarðhæð. Vel innréttaðar skrifstofur á milligólfi um 71 fm.
Lóðin er öll malbikuð og rúmgóð beggja vegna hússins. Húsnæðið getur hentað vel undir hverskyns heildsölu- og iðnaðarstarfsemi.
Skipti athugandi á stærri eign!

Drangahraun, Hfj, 528 fm.

Flugumýri, Mos, 968 fm iðnaðarhúsnæði.

Í einkasölu vel staðsett samtals 528 fm
iðnaðarhúsnæði, þar
af er 108 fm á 2. hæð
m.a. undir skrifstofur.
Húsið er steinsteypt
hornhús með mjög
rúmgóðri
lóðaraðkomu. Húsið er með mikilli lofthæð, 5,8 vh. og 7,4 í mæni, stálbitarennur fyrir allt að 5 tonna brúarkrana gafla á milli, stórar innkeyrsluhurðir 3x talsins, skrifstofur, wc og kaffistofa. Húsið er til
sölu eða leigu og hentar undir flesta atvinnustarfsemi. Teikningar
og nánari upplýsingar hjá sölumönnum okkar.

Til sölu mjög gott 968
fm iðnaðarhúsnæði
með braut f. brúarkrana. Húsið samlokustálgrind, skrifstofa,
wc. Húsið er með um
9 mtr. mænishæð,
þakbirta og reyklosun í
mæni. Samtals 4 innkeyrsluhurðir, þar af 1
sem er 5x5 mtr. Hentar vel flestri iðnaðarstarfsemi. Auðvelt að
stúka húsið niður. Öll lóðin malbikuð. Samþykktur um 200 fm viðbyggingarréttur. Góð staðsetning í nálægð Höfðans.
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Laugavegur - 3ja herb

Flétturimi - laus fljótlega

101,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð við Laugarveg. Einstakur 65 fm svalagarður til suðurs
með heitum potti fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús og tvö
svefnherbergi. Sameiginlegt þvottahús er í húsinu. Eignin er öll nýlega endurnýjuð að
sögn eiganda þ.e.a.s. raflagnir, þak og ofnalagnir. Sameignin er einstaklega snyrtileg.

108 fm 4ra herbergja í búð á jarðhæð á þessum vinsæla stað í Rimahverfi. Eignin
skiptist í 3 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús með borðkrók og stofu með útgengi á 40
fm skjólsælan sólpall. Upphituð gönguleið skóla og alla þjónustu.
Verð. 28.2 millj.

Seltjarnarnes

108 Reykjavík

Erum með kaupendur að eignum á
Seltjarnarnesi

Erum með kaupanda að raðhúsi í
Fossvogsdal (Löndunum).

110, 112, 203, 201
eða Mosfellsbær
Erum með kaupanda að raðhúsi á
þessum svæðum, helst á einni
hæð og með góðum bílskúr.

107 Reykjavík
Erum með kaupanda að 3ja herbergja
íbúð í vesturbæ Reykjavíkur

Lautasmári - Miðsvæðis

Meistaravellir - Vesturbær

Asparhvarf - Glæsieign 501,4m² Klettakór – útsýni Ný 177,7 fm 4 - 5 Álftamýri - 3ja herbergja

4ra herb 98 fm íbúð á 2. hæð. Íbúðin
skiptist í forstofu/hol, stofu, eldhús, 3
svefnherbergi, baðherbergi og þvottahús/geymslu. Öll helsta þjónusta í
göngufæri.
Verð 26.9 millj.

109,5 fm fjögra herbergja íbúð á
annarri hæði. Forstofa, eldhús, stofa
og borðstofa, þrjú svefnherbergi með
góðum skápum og baðherbergi.
Verð 32 millj.

einbýli í byggingu sem afh. fullbúið.
Stendur efst í lokaðri með góðu útsýni. Húsið skiptist í anddyri, 5 svefnh.
4 baðh., gestasn., eldhús, stofu, borðst., æfingasal/fríst.rými, sjónv.herb.,
þvottahús, geymslu og bílskúr.

herb. íbúð á 2. hæð. Íbúðinni fylgir
bílast. í bílageymsluhúsi. Íbúðin skiptist í 3 svefnh., 2 baðh., geymslu, eldh.
og stofu. Íbúð er skilað fullb. án gólfefna en með flísal. baðh. og þv.húsi.
Verð 46 millj.

82 fm 3ja herbergja íbúð miðsvæðis í
Reykjavík. Öll gólf eru parketlögð,
nema eldhús og baðherbergi. Mósaík
flísar eru á baðherbergi. Þvottahús
með geymslu innan íbúðar.
Verð 22.9 millj.

Kaplaskjólsvegur - Vesturbær

Mjósund - Hafnarfjörður

Álfhólsvegur - Útsýni

Tröllakór - 3ja herb.

Herjólfsgata - Laus strax

Ný innréttuð 4ra herbergja endaíbúð á
1. hæð á þessum vinsæla stað í vesturbænum. Íbúðin er 107.2 fm, skiptist
í þrjú svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi.
Verð 32 millj.

109,9m2 íbúð á fyrstu hæð með kjallara. Eignin skiptist í hæð með forstofu,
stofu, borðstofu og eldhúsi. Kjallari
með sjónvarpsrými, baðherbergi, herbergi og þvottahúsi. Íbúðin er laus.
Verð 23.1 millj.

181 fm einbýli nýlega standsett með
möguleika á 2ja herb. íbúð í kjallara.
Íbúðin skiptist aðalhæð með forst.,
saml. borðst. og stofu, svefnh. og eldhús, efri hæð með hjónaherbergi,
barnah. sjónv.krók, leiksvæði og baðh.

108 fm 3ja herb. í búð á 2. hæð í 4.
hæða lyftuhúsi. Íbúðin er með 2 rúmgóðum svefnh. Stórri stofu með góðum suðursvölum. Innangengt í bílageymslu. Öll eldhús tæki fylgja með í
kaupum. Vandaðar eikarinnréttingar.

96 fm risíbúð fyrir 60 ára og eldri. Gott
sjávarútsýni. Stofa, eldhús, svefnherbergi, milliloft og baðherbergi.Stæði í
bílageymslu. Íbúð er laus og til afhendingar við kaupsamning.
Verð 32.9 millj.

Kóngsbakki - 4ra herb.

Þorláksgeisli-Gott áhvílandi lán

Auðbrekka - hæð

Lauganesvegur – endurnýjuð

Hringbraut - Lyftuhús

101.4 fm íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist
í anddyri, stofu, eldhús, hjónaherbergi,
tvö barnaherbergi, baðherbergi og
þvottahús. Íbúðin er upprunaleg og
snyrtileg. Sér geymsla í kjallara.
Verð 21.9 millj.

Falleg og stór 4ra herbergja íbúð á
þriðju hæð í góðu lyftuhúsi. Bílageymsla. Gott lán sem hægt er að yfirtaka á þessari íbúð. Laus við kaupsamning.
Verð 34.9 millj.

100 m² 3ja herbergja miðhæð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi,
barnaherbergi og geymslu (5,2m²) á
jarðhæð. Eldhús nýlega uppgert.
Verð 22.5 millj.

3ja herb. 83,2m² íbúð sem skiptist í
forst., bað, 2 svefnh., eldh., stofu og 7
fm geymsla sem er ekki inn í heildar
fm fj. Eldh. með nýl. hvítri sprautul.
innr., nýl. tækjum og gufugleypi.
Verð 26.6 millj.

50 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð í 5
hæða lyftublokk vesturbæ R.víkur.
Íbúðin skiptist í forst., eldhús, baðh.,
svefnh. og stofu. Geymsla á 1. hæð.
Stæði í bílag. með þv.aðst. fyrir bíla.
Verð 17.9 millj.

Strandvegur - Garðabær

Þórðarsveigur - Útsýnisíbúð

Gullengi - 5 herb.

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 kaupsamning.
Verð 43,2 millj.

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

Ný fullbúin 132 fm íbúð á 2. hæð í 3ja
hæða fjölbýli. Eignin skiptist í 4 svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi
og þv.hús. Sameiginlegur garður með
leiktækjum. Sér inngangur af svölum.
Verð 33.2 millj.

Reykjavíkurvegur - nálægt Há- Grettisgata - Miðbær - Einbýli
skóla Íslands. 77,6 fm íbúð í kjallara. Viltu innrétta sjálf/ur? Í dag eru hæðirnar

.is

Eignin skiptist í stofu, 2 svefnh., eldh.
með borðkr. og nýuppgert baðh. með
sturtukl. og upph. salerni. Þv.herb og
þurrkh. við hlið íbúðar. Byggt 1928.
Verð 19,5 millj.

: : 535_1000

einn geymur og hægt að hanna herbergjaskipan að vild. Húsið skiptist kjallara, miðhæð og ris.136 fm og 2ja herb hliðarbygging 50 fm.
Verð 45 millj.
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DREKAVELLIR - LAUST
STRAX Glæsileg 126,8 fm íbúð á
3. hæð m/stæði í bílag. í lyftuhúsi.
3 sv.herb. Stórar L-laga svalir.
Verð 29,9 millj. 7255

VEGHÚSASTÍGUR - UPPGERT Uppgerð hæð í þríbýli á rólegum stað. Sérinngangur. Fallegt
hús. Verð 37,9 millj. 7315

DREKAVELLIR - Falleg 99 fm
íbúð á 3. hæð í lyftu húsi. 2
sv.herb. Stórar suðursvalir. Verð
24,7 millj. 7035

NÝ

TT

EINBÝLI

DREKAVELLIR - RÚMLEGA
FOKHELT 183 fm einbýli ásamt

ÞRÚÐVANGUR - LAUST
STRAX Fallegt 233,4 fm einbýli

30 fm bílskúr. Fullbúið að utan,
rúml. fokhelt að innan. SKIPTI
MÖGULEG. Verð 42,9 millj. 7351

m/bílskúr innst í botnlanga við
hraunjaðarinn. 5 sv.herb. Stór sólarverönd. Verð 66,0 millj. 6896

LYNGMÓAR - GBÆR

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

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

FAGRABERG -

ENGJAVELLIR -

HÓLABRAUT -

SUÐURHVAMMUR - Stór og
falleg 107 fm 3ja herb. íbúð á
fyrstu hæð. Snyrtileg og vel skipulögð íbúð, getur losnað fljótl. eftir
kaupsamn. Verð 22,9 millj. 7294

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

NÝ

TT

RAÐ- OG PARHÚS

SKÓGARÁS - STÓRT Á
GLÆSI STAÐ Glæsilegt 371,6
MIÐVANGUR - Fallegt 188,2 fm
raðhús m/bílskúr. 4 sv.herb. Svalir
og falleg ræktuð lóð. Verð 41,8
millj. 7209

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

Björt og sérlega rúmgóð 150 fm endaíbúð. 4
sv.herb. Sérinngangur. Stórar útsýnissvalir. Verð 35,9 millj. 7116

ESKIVELLIR - LYFTUHÚS Falleg og vel skipulögð 90 fm 3ja
herb. íbúð á 6. hæð (efsta). Eignin
er hið vandaðasta, frá bært útsýni,
stæði í bílg. Verð 24,5 millj. 7285

TT
NÝ

TVÆR
BLIKAÁS - SÉRINNGANGUR

Erluás

Endaraðhús 162,4 fm,
þar af er bílskúrinn 27,8 fm. 4
svefnherbergi. Stórar svalir 42,5
fm. Verð 45,9 millj. 7350

Falleg 119 fm efri sérhæð í litlu 6
íbúða fjölbýli. Sérinngangur. Suðursvalir. Falleg fullbúin eign. Verð
31,9 millj. 7320

HÓLMATÚN - LAUST STRAX

HJALLABRAUT - 5 HERBERGJA Vorum að fá í sölu 5.

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

NORÐURBAKKI - ENDI FULLBÚIN Falleg fullbúin endaíbúð á jarðhæð með sér verönd og
garði. parket og flísar. Glæsilegt
útsýni. LAUS STRAX. Verð 29,9
millj. 7266

ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR
Talsvert endurnýjuð 63,2 fm 2ja
herb. íbúð á 4. hæð, ásamt 23,7
fm bílskúr. Verð 18,5 millj. 7347

NÝ

TT

á tveim
hæðum í Setberginu, eignin er alls
265,8 fm þar af bílskúr 38,8 fm.
Ca. 90-100 fm íbúð í kjallara með
sér inngangi. Verð 65,0 millj. 7220

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

2JA HERB.

NÝ
LÆKJARBERG –
ÍBÚÐIR Einbýlishús

TUNGUVEGUR -

4RA TIL 7 HERB.

TT

fm einbýli á 2 hæðum, ásamt 50,4
fm bílskúr og 44 fm útigeymsla
samtals 466,0 fm Húsið er ekki
fullklárað, sjá nánar á www. as.is.
Verð 69,9 millj. 7279

HRINGBRAUT - 2 ÍB. - 90 FM
3ja bíla BÍLSK. 316,2 fm EINBÝLI/TVÍBÝLI, ásamt 90,3 fm, 3
bíla BÍLSKÚRS, samt. 406,5 fm.
Efri íb. mögul. 5 svefnh. Neðri íbúð
3 svefnh. Verð 89,5 millj. 7337

FAGRAKINN - LAUS FLJÓTLEGA Virðulegt og vel viðhaldið
194,7 fm EINBÝLI á 3 hæðum,
ásamt 41,0 fm BÍLSKÚR, samtals
235,7 fm Verð 53,0 millj. 7316

MIÐVANGUR -

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

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

herbergja 123 fm endaíbúð á 2
hæð í klæddu húsi. Sólstofa og
svalir. Verð 24,9 millj. 7307

KIRKJUVELLIR

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

Falleg 128 fm
íbúð á sjöttu hæð með frábæru útsýni. Eikarinnréttingar og gólfefni.
Stórar 24 fm svalir, laus við kaupsamning. Verð 28,9 millj. 7325

ÁLFHOLT -

STEKKJARBERG

STEKKJARHVAMMUR -

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

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

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

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

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

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

ÁLFASKEIÐ 2ja herb. 60 fm íbúð
á 2. hæð. Suður svalir, gott útsýni.
Verð 15,9 millj. 7341

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

MÁNATÚN - REYKJAVÍK Falleg 62,2 fm 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í nýlegu og fallegu lyftuhúsi. Verönd með skjólgirðingu.
Verð 19,9 millj. 7328

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

ARNARÁS - GARÐABÆR Falleg nýleg 2ja herbergja 80,0 fm
íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli. Sér
inngangur. Sér afgirt verönd. Verð
24,6 m. 7312

NÝ
TT

HÆÐIR

BREIÐVANGUR
GUNNARSSUND -

Fallegt 127
fm einbýli á frábærum stað í miðbæ Hfj. 3 sv.herb. Verönd, svalir
og garður. Verð 33,9 millj. 7051

ÖLDUSLÓÐ - ÚTSÝNI 154 fm
EFRI SÉRHÆÐ í tvíb., ásamt 29 fm
BÍLSK., samt. 183 fm. Stutt í skóla
og leiksk. Verð 37,9 millj. 7308

Virkilega 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

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

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

3JA HERB.

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

DAGGARVELLIR

Sérlega falleg
128,9 fm EFRI SÉRHÆÐ í nýlegu
4ra íbúða húsi á frábærum stað í
HRAUNINU á Völlunum. Verð 32,9
millj. 7329

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

KELDUHVAMMUR

Falleg 113
fm neðri hæð í tvíbýli, sér inng.,
gott skipulag eignar, sér lóð. Verð
tilboð. Sjón er sögu ríkari. 7319

ÁSBRAUT - KÓPAV. - LAUS
STRAX Falleg mikið endunýjuð
4ra herbergja íbúð, ásamt 31,2 fm
bílskúr á frábærum útsýnisstað.
Sérinngangur af svölum. Verð 26,9
millj. 7027

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

ORRAHÓLAR -

ARAHÓLAR - ÚTSÝNI Stór og

92 fm íbúð í
lyftuhúsn. með hús á góðum stað í
Breiðholtinu. Snyrtileg og falleg
eign. Verð 21,9 millj. 7311

Góð 89 fm
íbúð á 2. hæð. 2 sv.herb. Suðvestursvalir. Stutt í þjónustu. 7114

björt 80 fm íbúð á efstu hæð í
klæddu húsi. Tvennar svalir. Glæsilegt útsýni. Verð 19,9 millj. 7270

ARNARHRAUN Falleg talsvert
endurnýjuð 76 fm 3ja herberja
endaíbúð á 3. hæð í litlu fjölbýli á
góðum stað miðsvæðis í bænum.
Verð 19,2 millj. 7327

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

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

LAUFVANGUR -

Kári Halldórsson, lögg. fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon, lögg. fasteignasali – Melkorka Guðmundsdóttir
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Kári Halldórsson
lögg. fasteignasali

Jónas Hólmgeirsson
sölustjóri

Eiríkur Svanur Sigfússon
lögg. fasteignasali

DREKAVELLIR 11 - HFJ.

Melkorka Guðmundsdóttir
ritari

Jón Örn Kristinsson
lögg. fasteignasali

BJARKARÁS - GBÆ

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

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

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

lá
n.

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

90
%

Birna Benediktsdóttir
ritari

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

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

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

STÓRIKRIKI - MOSFELLSBÆR
Glæsilegt 344 fm einbýli-/tvíbýlishús
á góðum stað. Afhendist fullbúið að
utan og fokhelt að innan.
Verð 69,0 millj. 6317

KVISTAVELLIR 2-6 HFJ.

NORÐURBAKKI -1 OG 3 - HFJ.

lá
n.

DREKAVELLIR 48-52 HFJ.
90
%

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

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

Laufey Lind Sigurðardóttir
lögg. fasteignasali

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

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

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
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

lá
n.
90
%

lá
n.

FURUÁS 2 -6 - HFJ.

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

90
%

KVISTAVELLIR 46-54 - HFJ.

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

GRINDAVÍK
ÁLFASKEIÐ 394,1 fm verslunarFallegt og vel húsnæði ásamt 132 fm íbúð. Verð
á einni hæð, 130 millj. laust fljótllega. 7121
ásamt BÍLSKÚR á góðum stað. Húsið er samtals 153,7 fm Sérlega fallegur ræktaður garður. FALLEG
EIGN Á GÓÐUM STAÐ. Verð 29,9
millj. 7271

SKIPASTÍGUR - Nýlegt og fallegt BLÓMSTURVELLIR - AUKAÍ- ÁSABRAUT - Falleg 96,9 fm 3ja HEIÐARGERÐI fm raðhús m/bílskúr. 3 sv.herb.
AUSTURHÓP - LAUST STRAX 127
BÚÐ 150 fm einbýli m/bílskúr sem herb. ENDAÍBÚÐ á 2. hæð. Verð viðhaldið EINBÝLI
Vandaðar innréttingar, næturlýsing
Sérlega fallegt 157,1 fm einbýli á
o.fl. Verð 24,9 millj. 7174
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

breytt hefur verið í íbúð. Stór verönd 19,9 millj. 5194
og heitur pottur. Verð 22,9 millj.
6604

STAÐARVÖR -

AUSTURVEGUR - STÓR BÍLSKÚR Gott 124 fm parhús m/stór-

REYKJAN.BÆR

verslunarhúsnæði á jarðhæð. Laust
strax. Verð 6,9 millj. 7233

Mikið endurnýjað
um 64 fm bílskúr og 31 fm vinnu147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. RÁNARGATA - TVÆR ÍBÚÐIR stofu á lóð, samt. 218 fm 3 til 4
EFSTAHRAUN Fallegt talsvert Verönd og pottur. Verð 24,9 millj. Gott 180 fm tveggja íbúða hús m/bíl- sv.herb. Verð 24,9 millj. 3676
skúr. Húsið skiptist í tvær 3ja herb.
endurnýjað samtals 190 fm EINBÝLI 7022
íbúðir með sérinngangi. Verð 22,0
á einni hæð, bílskúrinn er 46 fm Verð
millj. 6518
29,5 millj. 7288

BORGARVEGUR - REYKJANESBÆ Falleg 108,0 fm neðri sér-

STAÐARHRAUN Fallegt talsvert
BLÓMSTURVELLIR - Fallegt hæð í tvíbýli, SÉRINNGANGUR. Eldendurnýjað 110 fm einbýli á einni
talsvert endurnýjað 176,4 fm einbýli hús með nýlegri innréttingu. Verð
ásamt 55 fm bílskúr, samtals AUSTURVEGUR - 143 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb. Verð 29,9 millj. 19,5 millj. 6813
STAÐARHRAUN - Mikið endur- hæð,
164,5 fm á góðum stað í miðbæn- m/bílskúr. 3 sv.herb. Verönd og pott- 5114
nýjað 209 fm einbýli m/bílskúr. 23 fm um. Verð 25,9 millj. 6886
LANDIÐ
ur. Verð 20,5 millj. 3790
herb. inn af skúr, mögul. á séríbúð.
VOGAR
Verð 29,2 millj. 7228

TÚNGATA Fallegt mikið endurnýjHÓLAVELLIR - Fallegt talsvert að 169 fm einbýli, ásamt 55fm bíl- ARNARHRAUN - LAUST
skúr, samtals því 224,0 fm 5 svefnendurnýjuð 136,1 fm einbýli. Teikn.
herb. Verð 28,9 millj. 6887
STRAX Mikið endurnýjað 195,6 fm
af 51,5 fm bílskúr fylgja. 4 sv.herb.
einbýli m/fokheldum bílskúr. 5
Verð 25,5 millj. 7215
sv.herb. Verð 28,4 millj. 9924

VESTURHÓP -

MIÐVANGUR - HFJ. Gott 31 fm

TANGASUND -GRINDAVÍK Gott
202,2 fm endabil m. 2 innkeyrsludyrum. Verð 17,2 millj. 6999

GRANDATRÖÐ - HFJ. 191,2 fm
endabil ásamt ca 75 fm millilofti,
samt. 266 fm Stór innk.hurð. 2 inng.
Vinnslusalur. Verð 33,9 millj. 6427

ÁLFABYGGÐ - SÚÐAVÍK Fallegt
Sérlega fallegt
94,2 fm einbýli á góðum stað. 4
189,8 fm einbýli á einni hæð, ásamt
sv.herb. Verð 9,8 millj. 6270
37,3 fm bílskúr, samtals 227,1 fm Afhendist fullbúin að utan, tæplega tilATVINNUHÚSNÆÐI
RAUÐHELLA - HFJ. 398,7 fm og
búið undir tréverk að innan. Verð
að auki ca 100 fm milliloft. Þrjár stór29,5 7276
ar innkeyrsludyr. Verð 80 millj. 6584

MMIÐDALUR

Nýtt og glæsilegt
HEIÐARGERÐI - Mikið endurnýj204,7 fm einbýli m/bílskúr á góðum MARARGATA - Góð 178 fm efri
stað. 4 sv.herb. Skipti möguleg. hæð m/bílskúr. 4 sv.herb. Sérinn- TÚNGATA - 90,2 fm neðri hæð. 2 að139,2 fm einbýli. 4 sv.herb. Verð
Verð 37,9 millj. 6195
gangur. Verð 21,9 millj. 6697
27,9 millj. Laust við kaups. 9838
sv.herb. Verð TILBOÐ 4658

MÓHELLA - LAUST STRAX Nýlegt 26 fm atvinnu-/geymsluhús- VÖRÐUSUND - GRINDAVÍK
næði, fullbúið utan sem innan. Hiti, 172,6 fm atv.húsnæði, fullbúið að utheitt/kalt vatn. Möguleiki á 3ja fasa an og tilb. til innréttinga að innan.
rafm Verð 3,8 millj. 7267
Verð frá 17,0 millj. 9650

Jón Örn Kristinsson, lögg. fasteignasali - Birna Benediktsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir, lögg. fasteignasali
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Arnarás 15
210 Garðabær
Glæsileg eign á rólegum stað

28. JANÚAR 2008

Stærð: 97,2 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2000
Brunabótamat: 16.750.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Lind
Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi
663 3300

Valgeir Kristinsson, hrl., lögg. faseignasali

Síðumúla 35 • 108 Reykjavík • Sími 517 3500 • www.fyrirtaekjasala.is

sb@remax.is

AUSTURLENSKUR VEITINGASTAÐUR.
Til sölu veitingarekstur í austurlenskri matargerð, vel staðsettur og vel tækjum búin. Staðurinn tekur yfir 30 manns í sæti. Take away þjónusta. Öflug veisluþjónusta.
Traustur meðeigandi kemur einnig til greina. Gott tækifæri.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

FLOTTUR SPORTBAR-PÖBB Í EIGIN HÚSNÆÐI.

hj@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 17 og 17:30

Til sölu glæsilegur hverfis-pöbb í ca 240 fm eigin húsnæði, mjög flott innréttaður.
Góð aðkoma og næg bílastæði. Stór verönd og skjólveggir fyrir framan inngang
fyrir gesti á góðviðrisdögum. Húsnæði og rekstur með aðeins 18-19millj. útborgum. Stórgott tækifæri.

Verð: 29.900.000

Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, þvottahús, geymslu, eldhús og stofu. Bæði
svefnherbergin, gangur, sjónvarpshol og stofa eru með fallegu parketi með kirsuberjaáferð, góðir
fataskápar í herbergjum. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf með fallegri kirsuberjainnréttingu, baðkar með
sturtuaðstöðu. Þvottahús í íbúðinni með flísum á gólfi. Rúmgóð geymsla í íbúðinni með flísum á gólfi.
Íbúðinni tilheyrir sérgarður með ca. 18fm sólpalli, útgengt úr stofu. Sérinngangur.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

HJÓLBARÐAVERKSTÆÐI - SMURSTÖÐ- VIÐGERÐIR
Til sölu rekstur verkstæðis í Skeifunni. Er í 250 fm leiguhúsnæði með traustan
leigusamning. 3 góðar lyftur, 3 dekkjavélar, 2 ballance vélar og verkfæri. Einnig fullbúin smurstöð. Góð aðstaða fyrir mótorhjólaviðgerðir og fl. Er í góðum rekstri.
Verð aðeins 6 milljónir. Frábært tækifæri.

thorarinn@remax.is

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

Hlégerði 9
200 Kópavogur
Hæð í rólegu hverfi

Stærð: 135,8 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1969
Brunabótamat: 19.600.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

VEITINGAR- SÖLUTURN - ÍSSALA.
Er í björtu og rúmgóðu ca 220 fm nýlegu húsnæði. Heitur matur í hádeginu. Hamborgarar og fl. skyndiréttir allan daginn Tekur yfir 50 manns í sæti. Mjög flottur
staður með góða afkomu. Einnig afgreitt um bílalúgur. Opið til kl. 22. Næg bílastæði. Mjög gott verð.

Lind

BLÓMABÚÐ - KAFFIBAR.

Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi
663 3300

Til sölu glæsileg blómaverslun í þjónustukjarna. Mikið úrval af blóma og gjafavöru.
Er í rúmgóðu og björtu húsnæði. Kaffibar með léttvínsleyfi. Frábært tækifæri.

sb@remax.is

GLÆSILEG SNYRTISTOFA og VERSLUN:
Til sölu þekkt og einkar glæsileg stofa á frábærum stað með góða aðkomu. Góður tækjakostur. Leigustólar. Tilvalið fyrir 2 snyrtifræðinga og naglafræðing.
Skemmtilegt tækifæri á fínu verði.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500

HVERFISVERSLUN - MEÐ MIKLA VELTU,

hj@remax.is

Opið hús í dag á milli kl. 18 og 18:30

Til sölu rótgróin og þekkt hverfisverslun í eigin húsnæði og með mjög góða afkomu. Mikil mánaðarvelta. Frábært fjöskyldufyrirtæki. Allar nánari upplýsingar á
skrifstofu okkar að Síðumúla 35.

Verð: 36.900.000

Falleg efri sérhæð á frábærum stað í Vesturbæ Kópavogs. Húsið er staðsett í rólegu, grónu hverfi þar sem
stutt er í skóla og alla helstu þjónustu. Sérinngangur er inn á hæðina. Öll herbergi eru parketlögð, ásamt
stofu en eldhús og baðherbergi eru flísalögð. Innaf eldhúsi er þvottahús. Bílskúrsréttur er til staðar. Eignin
er töluvert mikið endurnýjuð, nýjar innihurðar, nýtt parket, flísar og innréttingar. Skipt var um dúk á þaki
síðastliðið sumar.

STÁLSMIÐJA í EIGIN HÚSNÆÐI.,

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Til sölu stálsmiðja sem er með alla almenna stálsmíði svo og verkefni og innflutning tengdan því. Er í mjög góðu nýlegu eigin húsnæði. Selst saman eða í sitt hvoru
lagi. Frábært tækifæri og gott verð.

thorarinn@remax.is

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

Leifsgata 10
101 Reykjavík
Vel skipulögð íbúð á frábærum stað

Stærð: 53,4 fm
Fjöldi herbergja: 2
Byggingarár: 1937
Brunabótamat: 7.630.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Frum

8

Lind

STÓR SÖLUTURN- GRILL - ÍS - VIDEÓLEIGA
Til sölu glæsilegur söluturn með grill, ís og viðeóleigu. Er í 200 fm húsnæði í vinsælum þjónustukjarana. Góð afkoma. Útborgun aðeins 5 milljónir. + yfirtaka Frábært tækifæri.

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

Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi
663 3300

HÁRSNYRTISTOFA Í hverfi 101
Til sölu glæsileg hársnyrtistofa í hverfi 101, 5 vinnustöðvar, 2 vaskstólar. Smart
stofa. 1-2 leigustólar. Þekkt stofa með góða afkomu. Mjög gott verð.

sb@remax.is

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

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500
hj@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 17 og 17:30

Nýtt á skrá í hverfi 108
ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA

Verð: 16.900.000

Gengið er inn á jarðhæð í sameiginlegan stigagang. Sameign er snyrtileg. Komið er inn í litla forstofu með
dúk á gólfi og fatahengi. Úr forstofu er gengið inn í allar vistarverur íbúðarinnar. Stofa er rúmgóð með dúk á
gólfi. Svefnherbergi er með plastparketi og skáp. Baðherbergi með baðkari. Eldhús er með eldri
innréttingu. Snyrtilegt þvottahús er í sameign kjallara. Íbúðin er mjög vel skipulögð en innréttingar eru
komnar til ára sinna.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Var að koma á skrá, falleg og velstaðsett hársnyrtistofa, 5 vinnustöðvar og 2 vaskstólar, nánast allt nýendurnýjað. Staðsetning mjög góð og næg bílastæði. Frábært
tækifæri.

thorarinn@remax.is

HEILSUSDTÚDÍÓ - SNYRTISTOFA.
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Kristnibraut 99
113 Reykjavík
Virkilega falleg íbúð í lyftuhúsi

Stærð: 83 fm
Fjöldi herbergja: 3
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 15.000.000
Bílskúr: Nei

Opið
Hús

Frábært verð

Til sölu glæsilegt heilsustúdíó og snyrtistofa með góðan tækjakost. þekkt stofa í
flottu húsnæði. Staðsetning mjög góð. Tilvalið fyrir snyrtifræðing og sjúkranuddara. Verð aðeins 3,2 millj. Besti tíminn framundan.

Lind
Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi
663 3300
sb@remax.is

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

ÞEKKT HÁRSNYRTISTOFA - MJÖG VEL STAÐSETT
Til sölu glæsileg og vel búin hársnyrtistofa, frábærlega vel staðsett, í góðu húsnæði, með næg bílastæði við inngang. 6 vinnustöðvar og 2 vaskstólar og allur
búnaður mjög góður. Verð 7 millj.

Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500
hj@remax.is

Opið hús í dag á milli kl 18 og 18:30

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.

Verð: 22.900.000

Íbúðin skiptist í forstofu, hol, tvö svefnherbergi, stofu, eldhús, baðherbergi og þvottahús. Í kjallara er
sérgeymsla og sameiginleg hjóla- og vagnageymsla. Komið inn á flísalagða forstofu. Hol parketlagt með
fataskáp. Svefnherbergin eru bæði parketlögð með góðum skápum. Eldhúsið er parketlagt með fallegri
innréttingu með eikaráferð, stáltæki. Innaf eldhúsi er flísalagt þvottahús. Stofan er björt og rúmgóð, þaðan
er útgengt út á verönd með skjólvegg til suð-vesturs. Baðherbergið er flísalagt.

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Fjöldi annarra fyrirtækja á skrá!
Leitið nánari upplýsinga.

thorarinn@remax.is

Sjáið www.atv.is
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Vilhjálmur Bjarnason
Guðbjörg Róbertsdóttir
Þórólfur Óskarsson
Guðný Guðmundsdóttir
Gunnar Magnússon
Heimir H. Eðvarðsson
Hrafnhildur Helgadóttir
Kolbeinn Sigurðsson

Sérhæð

Sólbarð - Álftanesi

Er þetta HÚSIÐ þitt. Sólbarð
á Álftanesi, 4ra herbergja
129,4 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi, niðurgrafinn að
hálfu. Sérinngangur undir
tröppum efri hæðarinnar.
Íbúðin skiptist í forstofu,
gang og hol, 3 herbergi,
baðherbergi, þvottahús og
geymslur, eldhús, borðstofu
og stofu. Fallegur og stór
sameiginlegur garður. Íbúðin getur verið laus fljótlega. Verð 26,5 m.

Einbýli

Glitvellir - Hfj
Er þetta HÚSIÐ þitt. Húsið
fasteignasala, sími: 5134300 kynnir: Sérlega fallegt
og mjög vel hannað 213 fm
einbýlishús á einni hæð með
innbyggðum 42,4 fm bílskúr
í lítilli botnlangagötu í þessu
barnvæna hverfi. Arkitekt
hússins er Olga Guðrún Sigfúsdóttir. Verð 39,3 m.

Rað- og parhús

lögg. fast.sali
lögg. fast.sali
lögg. fast.sali
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður
sölumaður

Nýbygging

Kristinn Erlendsson
sölumaður
Ólafur Sævarsson
sölumaður
Sigurður B. Halldórsson
sölumaður
Magnús S. Kristinsson
sölumaður
Rannveig Sveinsdóttir
móttaka
Erla R. Guðmundsdóttir
bókari
Ómar Haraldsson
tölvuumsjón/frágangur
Ingvaldur Mar Ingvaldsson
framkv.stjóri

Bjarkarás - Garðabæ

3ja herb.

Marteinslaug - 113 Rvk

Laus við kaupsamning.
Glæsileg
og
vönduð
109,6fm, 3ja herbergja íbúð
á 4.hæð í álklæddu lyftuhúsi
með stæði í lokuðu bílskýli.
Útsýni til norðurs og suðurs.
búðunum er skilað fullbúnum án gólfefna, með vönduðum innréttingum frá Trésmiðjunni GKS og tækjum
frá Siemens. Öllum íbúðum
fylgir uppþvottavél. Afhending er við kaupsamning.Byggingaraðili er
Fimir ehf. Verð 24,9m.

Kvistavellir - Hafnarfjörður

Frum

4ra til 7 herb.

Hvammabraut - 220 Hfj

www.husid.is
4ra til 7 herb.

90% Lán. Laus strax. Nýuppgerð 105,2 fm 4ra herbergja íbúð á fyrstu hæð.
Eldhús með nýrri eikarinnréttingu og nýjum flísum á
gólfi, vönduð tæki frá AEG.
Borðstofa og stofa með nýju
eikarparketi á gólfi. Baðherbergi hefur allt verið tekið í
gegn, flísar á gólfi og veggjum, eikarinnrétting og sturtuklefi. Íbúðin er
öll nýmáluð í ljósum lit, nýjir sólbekkir og nýr dyrasími. Viðgerðir á húsi
að utan er nýlokið.
EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA. Verð 23,9 m.

4ra til 7 herb.

Lækjarvað - 110 Rvk

90% lán. 135,7 fm neðri
sérhæð í tveggja íbúða húsi.
Sér inngangur. Eldhús með
sprautulakkaðri innréttingu,
og vönduðum tækjum.
Rúmgóð stofa með útgang á
hellulagða verönd og þaðan
í garð. Baðherbergi með flísum á gólfi og veggjum, innrétting og vaskur á borði,
skápar, sturtuklefi og baðkar. Svefnherbergin eru fjögur. Þvottahús með flísum á gólfi. Húsið er
klætt að utan og er því viðhaldslítið. Verð 34,9 m.

3ja herb.

Eskihlíð - 105 Rvk
Er þetta HÚSIÐ þitt. Eskihlíð. Falleg og vel nýtt 3ja
herbergja 76,3 fm íbúð á
annarri hæð í mjög snyrtilegu og nýlega máluðu og
gegnumteknu fimm hæð
fjölbýlishúsi á góðum og rólegum stað í Hlíðunum þar
sem hæfilega langt og hæfilega stutt er í miðbæinn.
Sameiginlegur inngangur,
nýlegt teppi á stigum og
pöllum. Verð 21,9 m.

Atvinnuhúsnæði

Auðbrekka - Kóp.

Gott atvinnuhúsnæði á besta stað í Kópavogi við Auðbrekku. Um er að
ræða 540m² atvinnuhúsnæði á tveim hæðum. 2.hæð (1.hæð frá
Löngubrekku) eignarinnar er með góða glugga út á Auðbrekku og tvær
góðar innkeyrsludyr til suðurs sem snúa út á stórt plan. Mikil lofthæð
er á báðum fyrstu hæðum eignarinnar. Á 3.hæð eignarinnar fullkláruð
um 110m² íbúð og liggja fyrir teikningar af tveim öðrum íbúðum á hæðinni. Mikið og gott útsýni er til norðurs af efstu hæð eignarinnar og
möguleiki á góðum svölum á góðum stað til suðurs. Fyrirhugaðar eru
breytingar á aðalskipulagi Kópavogsbæjar á hverfinu þar sem breyta á
húsnæðinu í íbúðarhúsnæði með þjónustutengdri starfsemi á 1.hæð.
Eignin býður uppá mjög mikla möguleika með góðri framtíðarsýn.
Verðtilboð. Allar nánari uppl. í síma 820-0303 Ólafur Sævarsson og
893-1485 Heimi Eðvarðsson.

Kristnibraut - 113 Rvk

Rað- og parhús

Engihjalli - Kóp

Bæjarhraun - Hafj.

4ra til 7 herb.

Engihjalli - Kóp.
Mjög gott 290 fm verslunarhús á 2. hæðum sem er rekið sem pöbb/veitingahús.
Leigusamningur er til ársins
2014 og eru leigugr. um 600
þús pr. mán. Allar innréttingar sem og tæki er rekstrinum fylgir eru eign húseiganda. Verðtilboð.

Kvistavellir - Hafnarfjörður

Helgubraut - Kóp

Rauðamýri - 270 Mosfellsbæ

Flúðasel - 109 Rvk
Mjög gott 207 fm atvinnuhúsnæði á þessum góða
stað sem er í góðri útleigu.
Húsnæðið er með nýlegri
innkeyrsluhurð. Húsnæði er
allt hið snyrtilegast og er
nýtt í dag undir matvælaiðnað. Leigusamningur er í
gildi til 2011 og eru leigutekjur um 280þús pr. mán í
dag. V. 39,5 m.

3ja herb.

Nýbýlavegur - Kóp
Er þetta HÚSIÐ þitt. Nýbýlavegur, mjög falleg og björt
85,4 fm íbúðarhæð á jarðhæð í fimm íbúða og þriggja
hæð litlu og nýju húsi í
þessu gróna hverfi. Íbúðin er
ekkert niðurgrafinn og er
með góðri aðkomu og 33 fm
hellulagðri suðurverönd og
sameiginlegum stórum suðurgarði. Þvottahús innan
íbúðarinnar. Laus fljótlega.
Verð 25,2 m.

4ra til 7 herb.

Nýuppgert 295,5 fm. skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í
mjög góðu húsnæði við
Bæjarhraunið. Hæðin er í
dag eitt rými og hentar vel
undir skrifstofur, o.fl. Samkvæmt samþykktum bygginganefndarteikningum er
samþykkt fyrir 80 fm húsvarðaríbúð. Góðar svalir eru
á norður og suðurhlið hæðarinnar. Á gólfunum er lagt ljóst steinteppi.

Atvinnuhúsnæði

Sími 513 4300

Sérlega falleg 143 fm 4ra
herbergja lúxus endaíbúð á
útsýnisstað við Úlfarsfell.
Fullkomið gólfhitakerfi með
sérstakri hljóðeinangrun á
milli hæða. Dyrasími. Íbúðin
skiptist forstofu, eldhús,
stofu, hol, hjónaherbergi,
tvö svefnherbergi til viðbótar
með sérstakri loftun í gluggum, baðherbergi og þvottaherbergi ásamt sér geymslu
í sameign og stæði í bílageymslu. Verð 35,0 m.

Vel skipulögð og virkilega
rúmgóð 89,2 fm 3ja til 4ra
herbergja endaíbúð með frábæru útsýni á 4 hæð með
tvennum svölum og frábæru
útsýni, í sjö hæða lyftufjölbýli með sérþvottahúsi fyrir
þrjár íbúðir á hæðinni við
hlið íbúðarinnar og góðan,
mjög snyrtilegan nýmálaðan
og nýteppalagðan stigagang. Frábær staðsetning
miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu. Verð 20,8m.

Atvinnuhúsnæði

husid@husid.is

290 fm endaraðhús á
þremur hæðum. Tvær
íbúðir. Skipti möguleg á
minni eign. Leigutekjur góðar fyrir íbúð í kjallara. Eign
sem getur einnig hentað
tveimur fjölskyldum. Íbúð á
jarðhæð og efri hæð 163,5fm, 5 herb, sérinngangur + innbyggður bílskúr 23 fm, samtals 186,5fm Ný eldhúsinnrétting. Nýjar flísar á eldhúsi,
gangi, forstofu, gesta WC og stiga. Íbúð í kjallara er ca 102 fm, 3-4
herb, sérinngangur bakatil. Niðurgrafinn að hluta. Bílaplan upphitað.
Gervihnattadiskur og móttakari fylgja. Bak við húsið er garður með leiktækjum. Sparkvöllur. Góðar gönguleiðir allt í kring. Verð 64,8 m.

Er þetta HÚSIÐ þitt. Frábærlega falleg, björt og mjög
rúmgóð 150,1 fm, 5 herbergja sérhæð á annari hæð
í þriggja hæða steinsteyptu
og báruálklæddu sex íbúða
viðhaldslitlu og fallegu húsi
þar sem allar íbúðirnar eru
með sérinngangi og flottu
útsýni. Tvennar stórar svalir
og þvottahús innan íbúðar.
Verð 43,6 m.

3ja herb.

Bláu húsin v/Faxafen

212,1 fm fallegt nýtt einbýli
á einni hæð með tvöföldum
innbyggðum bílskúr. Íbúðin
er 5 herbergja 156,6 fm og
bílskúrin er 55,5 fm, eignin
er því samtals 212,1 fm Hiti í
gólfi. Húsið afhendist fullklárað að utan og tilbúið til
innréttinga að innan. Traustur og vandaður byggingaraðili, Hamraverk ehf. AFHENDING ER VIÐ KAUPSAMNING. Verð 49,8 m.

4ra til 7 herb.

EKKI SLEPPA
ÞESSU TÆKIFÆRI
Allt að 90% lán. Fallegt og
frábærlega vel skipulagt
192,9 fm raðhús á tveimur
hæðum ásamt 29,5 fm bílskúr, samtals 222,4 fm. Húsið afhendist fullbúið að utan og búið að einangra að innan. Lóð grófjöfnuð. AFHENDING við kaupsamning. Hægt
að fá húsin lengra komin. Sölumaður verður á staðnum milli kl. 1719 mánudaginn 28. jan. Verð frá 33.6 m.

Einbýli

Glæsilegar 121-150fm, 3ja
Aðeins 3 íbúðir eftir. herbergja íbúðir í funkísstíl,
með sérinngangi og bílskýli
við Bjarkarás í Garðabæ.
Mikið útsýni af efri hæðunum. Íbúðirnar eru allar mismunandi . Verönd er með neðri hæðum. Íbúðirnar afhendast tilbúnar
til innréttinga en þó búið að draga í rafmagn. Hægt er að frá íbúðirnar
lengra komnar ef vill með innréttingum frá HTH. Lóð er fullfrágengin
með öllum gróðri, plöntu og trjágróðri samkvæmt arkitektateikningu.
Byggingaraðili er Tré-mót ehf en arkitekt er Kristinn Ragnarsson. Verð
frá 35,8-43,8 millj. (íbúðir teknar upp í).
Pantið tíma hjá sölumönnum Hússins - sjón er sögu ríkari!

Suðurlandsbraut 50

Brekkulækur - 105
Laus við kaupsamning falleg nýlega endurnýjuð138,5
fm sérhæð við Brekkulæk í
Reykjavík, þar af 22,5 fm bílskúr. 3 herb og 2 stofur.
Parket og flísar á gólfum.
Tvennar svalir. Verð 37,7 m.

Atvinnuhúsnæði

Smiðjuvegur - Kóp
Mjög gott 207 fm atvinnuhúsnæði á þessum góða
stað sem er í góðri útleigu.
Húsnæðið er með nýlegri
innkeyrsluhurð. Húsnæði er
allt hið snyrtilegast og er
nýtt í dag undir matvælaiðnað. Leigusamningur er í
gildi til 2011 og eru leigutekjur um 280þús pr. mán í
dag. V. 39,5 m.
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Þráðlaus þægindi frá Danfoss
Gólfhiti - einfaldari en nokkru sinni fyrr
Þráðlausar gólfhitastýringar
Háþróaðar en einfaldar
Við erum leiðandi í hönnun og
framleiðslu gólfhitastýringa
Danfoss stjórnbúnaður fyrir hitakerfi fæst í öllum helstu lagnaverslunum landsins
Íslensk framleiðsla
fyrir íslenskar aðstæður

GLÆSILEGT PARHÚS
G AR Ð U R
08-0006 Hennar hátign

Völundarhús.is hafa til sölu 135 m² 3ja
herbergja parhúsaíbúð í Garði þar af
32,5 m² bílskúr. Húsin skilast fullbúin að
utan sem innan.
·
·
·
·

Aksturstími frá Garði
Reykjavík
45 mín
Bláa lónið
20 mín
Flugstöð og Háskólasvæði
10 mín
Iðnaðar- og atvinnusvæði Helguvík 5 mín

Hús framtíðar ehf.
Einingahús í öllum stærðum og gerðum
fyrir jafnt verktaka og einstaklinga

Skrifstofur
Háholt 14
270 Mosfellsbær

S: 566 6632
Fax: 566 6324
hft@hft.is

Kynntu þér málið á www.hft.is
270 Mosfellsbær: Einbýli

á einni hæð

Leirutangi 24: Stór hornlóð í botnlanga
Fasteignasala Mosfellsbæjar hefur til sölu glæsilegt 189,5 fermetra
einbýlishús á stórri hornlóð í botnlanga við Leirutanga 24 í Mosfellsbæ.
Húsið er einnar hæðar einbýlishús, byggt árið 1982 en hefur mikið verið
endurnýjað og kom Hlédís Sveinsdóttir arkitekt að breytingunum.
Lýsing: Komið er inn í forstofuhol með gráum flísum á gólfi og hnotufataskápum með hvítlökkuðum hurðum. Í forstofu er gert ráð fyrir gestasalerni. Úr forstofu er komið inn í stórt þvottahús með flísum á gólfi og
hvítri innréttingu. Inn af þvottahúsi er vinnuherbergi með parketti á
gólfi. Úr þvottahúsi
er innangengt í bílskúr sem nú er innréttaður sem leikherbergi og unglingaherbergi. Á hægri
hönd úr forstofu er
komið inn í sjónvarpshol með parketti á gólfi. Úr sjónvarpsholi er gengið út á mjög stóra
timbur verönd,
þriggja palla, í suðvesturátt. Veröndin er öll hin glæsilegasta, hönnuð af
Stanislas Bohic, með skjólgirðingu, einangraðri útigeymslu og innbyggðum sandkassa. Á veröndinni er rafmagnspottur með markisu. Úr sjónvarpsholi er opið inn í stofu og borðstofu með parketti á gólfi, búið er
að lyfta upp lofti og klæða sperrur. Glæsileg lýsing er í loftum hönnuð
af Hlédísi. Á hægri hönd úr sjónvarpsholi er opið inn í eldhús. Á vinstri
hönd úr sjónvarpsholi er svefnherbergisgangur með parketti á gólfi. Þar
á hægri hönd er stórt barnaherbergi með plastparketti á gólfi. Þar við
hlið er gott hjónaherbergi með plastparketti á gólfi og inni af hjónaherbergi er gott fataherbergi. Á móti hjónaherbergi er glæsilegt baðherbergi, flísalagt með gráum flísum, hnotuinnréttingu, upphengdu salerni
og stórum sturtuklefa og baði. Húsið stendur á 1.193 m2 hornlóð á vinsælum stað í Leirutanga í Mosfellsbæ. Gott bílaplan er fyrir framan húsið
og við austurhlið hússins er einnig stórt plan. Sunnanverðu við húsið er
búið að jarðvegsskipta og er þar sjómöl úr Kjósinni ásamt sprengjugrjóthleðslu, þar er líka 55 m2 fótboltavöllur með gervigrasi. Markísur eru á
húsinu og eru allar fjarstýrðar. Þetta er falleg eign í góðu hverfi, stutt í
góðar gönguleiðir og út á golfvöll.
Allar nánari upplýsingar fást hjá Fasteignasölu Mosfellsbæjar í síma
586 8080.
Verð 67,5 milljónir

Heiðarholt 1

Vel valið fyrir húsið þitt

Stærð: 135 m² · Verð: 24.900.000,- kr.

VH ehf · Heiðarbraut 3 · 250 Garður · Sími 864-2400

Stærð: 347,2 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2004
Brunabótamat: 42.750.000
Bílskúr: Já

Lækjarbraut 4 - Hvalfjörður
270 Mosfellsbær
Óðalssetur rétt við Meðalfellsvatn

Bókið skoðun í síma 663-3300

Lind

Verð: tilboð
Hilmar Jónasson
Sölufulltrúi
695 9500
hj@remax.is

GLÆSILEGT SVEITASETUR ásamt hesthúsi á frábærum stað í Hvalfirði, rétt við Meðalfellsvatn. Einungis 15
mínutna akstur frá Mosfellsbæ. Húsið stendur á 2,2 hektara eignarlandi með stórkostlegu útsýni yfir fjörðinn.
Neðri hæð skiptist í stóra stofu, borðstofu/sólstofu með fallegu útsýni, stórt opið fjölskylduherbergi, stórt eldhús
með fallegri hvítlakkaðri innréttingu með miklum glerskápum og góðum borðkrók, rúmgott þvottahús og inn af því
er búr, anddyri, og gestasalerni með sturtuklefa. Öll neðri hæðin er með flísum á gólfi. Efri hæð skiptist í 2 stór
barnaherbergi, baðherbergi með nuddhornbaðkari, innréttingu og vegghengdu salerni, stórt hjónaherbergi, opið
sjónvarpsrými og stórt fataherbergi. Öll efri hæðin er með parketi á gólfi nema baðherbergi sem er flísalagt í hólf
og gólf. Miklar geymslur eru undir súðum beggja megin. Bílskúrinn er tvöfaldur með stóru innréttuðu rislofti (ekki
inn í fermetratölu). Við húsið er 55,2 fm hesthús sem ætlað er fyrir 6 hesta, hnakkageymslu og hlöðu
(stækkunarmöguleikar). Fjölmargir reiðstígar eru í nágrenni við húsið og fallegt umhverfi. Börnum er ekið til og frá
skóla með skólabíl.

Sigurdór Bragaso
Sölufulltrúi
663 3300
sb@remax.is

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.
thorarinn@remax.is
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Brekkutangi - stórt raðhús

Svöluhöfði – 319 fm einbýlishús

Klapparhlíð – 4-5 herb.

*NÝTT Á SKRÁ* Mikið endurnýjað 254 fm raðhús á tveimur
hæðum,
auk
kjallara
við
Brekkutanga 30 í Mosfellsbæ. Á
jarðhæð er forstofa, gesta WC,
eldhús, stofa og borðstofa. Á 2.
hæð eru 4 svefnherbergi, vinnuherbergi og baðherbergi. Í kjallara er búið að innrétta auk íbúði
sem hefur verið í útleigu. Fallegur skjólgóður suðurgarður með timburverönd og heitum potti. Hér er
nóg af fermetrum og herbergjum.
Verð 49,7 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá
glæsilegt einbýlishús á einni
hæð á flottum stað við Svöluhöfða í Mosfellsbæ. Húsið er
hannað af Agli Guðmundssyni,
arkitekt og byggt árið 2002.
Húsið skiptist í tvær álmur sem
tengjast með tengibyggingu.
Stofa, borðstofa, útsýnispallur,
eldhús 2-3 svefnherbergi, bað og þvottahús í annari álmunni og sérhönnuð vinnustofa með stórum sal, forstofu, baðherbergi, geymslu og
bílskúr. Þetta er eign sem tekið er eftir.
Verð kr. 99,2 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Þetta er 112,6
fm endaíbúð á 2. hæð í nýlegu
fjölbýli með opnum stigagangi
við Klapparhlíð 30 í Mosfellsbæ.
Íbúðin er teiknuð sem 5 herbergja, en er í dag 4ra herbergja, hægt að breyta aftur.
Þrjú rúmgóð svefnherbergi,
stofa og gangur með Merbau
parketi, flísar á baði og þvottahúsi og korkflísar á forstofu og eldhúsi.
Verð kr. 30,8 m.

Krókabyggð – 108 fm raðhús

Stóriteigur – 261 fm

Dísaborgir – 3ja herb. - Grafarv.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að gott
108 fm endaraðhús á einni hæð
með millilofti. Íbúðin skiptist í
tvö stór svefnherbergi, baðherbergi m/kari, eldhús m/borðkrók og stóra og bjarta stofu og
borðstofu. Á millilofti er góð
vinnuaðstaða og fínn möguleiki
á stækkun. Úr stofu er gengið
út á stór og gróna suðvestur
hornlóð með timburverönd. Hellulagt bílaplan m/snjóbræðslu.
Verð kr. 31,8 m.

Frum

Klapparhlíð - 99 fm íbúð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 99
fm endaíbúð á 2. hæð nýlegu 3ja hæða
fjölbýli. Þetta er mjög falleg endaíbúð
með eikarparketi og eikar innréttingum.
Íbúðin er upphaflega 4ra herb., en búið
er að stækka stofu á kostnað annars
barnah., en auðvelt er að breyta þessu
aftur. Þetta er einn besti staðurinn í
Klapparhlíð, innsta húsið í götunni. Stutt
í World Class, Lágafellslaug, Lágafellsskóla og leikskólann Hulduberg.
Verð kr. 27,9 m.

Þverholt - 2ja herb.

Falleg 57,7 m2, 2ja herbergja (ósamþykkt)
íbúð á jarðhæð í miðbæ Mosfellsbæjar.
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. Íbúð sem gæti hentað
fötluðum vel. Verð kr. 14,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Til sölu raðhús
á tveimur hæðum auk kjallara,
sem þarfnast endurbóta. Á jarðhæð er forstofa, gesta WC, eldhús, stofa og borðstofa. Á 2.
hæð er sjónvarpshol, 4 svefnherbergi og baðherbergi. Kjallari er rúmlega fokheldur. Bílskúr
við hlið inngangs með gryfju.
Þetta er fín eign fyrir laghenta á
góðum stað í Mosfellsbæ.
Verð kr. 40,5 m.

Grenibyggð – parhús

Hjallahlíð – 2ja herb íbúð.

Þrastarhöfði – Laus í dag.

Klapparhlíð – 3ja herb.

Til sölu 136,6 fm parhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr við Grenibyggð í Mosfellsbæ. Falleg aðkoma er
að húsinu og gott hellulagt bílaplan. Í
íbúðinni eru tvö svefnherbergi, vinnuherbergi m/þakglugga, eldhús m/borðkrók, stórt stofa/borðstofa og baðherbergi m/sturtuklefa og baðkari. Lítill og
fallegur bakgarður í suðaustur
Verð kr. 38,5 m.

Til sölu 2ja herbergja Permaform íbúð á
JARÐHÆÐ í litlu fjölbýli, með stórri
timburverönd. Stórt hjónaherb., baðh.
m/sturtu, sér þvottahús, góð geymsla hægt að nota sem leikherbergi, rúmgóð
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
o.fl. í næstu götu.
**Verð 19,9 m.**

Afar glæsileg 3ja til 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð í nýlegu 3ja hæða fjölbýli. 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 31,9 m.**

*NÝTT Á SKRÁ* Flott 87,5 fm 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð í nýlegu fjölbýli við Klapparhlíð 11. Íbúðin er mjög
rúmgóð og björt með fallegum Mahóní
innréttingum í eldhúsi, baði og svefnherbergjum. Góð tæki í eldhúsi og stór
stofa. Baðkar m/sturtuaðstöðu og sér
geymsla í íbúð. Íbúðin er laus til afhendingar strax.
Verð kr. 25,9 m.

Skeljatangi – 4ra herb.

4ra herbergja Permaform íbúð á JARÐHÆÐ í litlu fjórbýlishúsi við Skeljatanga 38
í Mosfellsbæ. 3 svefnherbergi, baðherbergi m/sturtu, geymsla, stofa og eldhús.
Þetta er fín íbúð á barnvænum stað – en
kominn er tími á endurbætur. Íbúðin er
laus til afhendingar við kaupsamning.
Verð kr. 25,9 m.

Bugðutangi – endaraðhús

Klapparhlíð – 2ja herb.

Til sölu 66,9 m2, 2ja herbergja íbúð á 2.
hæð í 3ja hæða fjölbýli við Klapparhlíð 28 í
Mosfellsbæ. Þetta er rúmgóð og björt íbúð
með góðum suðvestur svölum. Stórt
hjónaherbergi, flísalagt baðherbergi með
baðkari, eldhús með mahony innréttingu
og stofa. Stutt í skóla, sundlaug og World
Class. Eignin er laus til afhendingar við
kaupsamning. Verð kr. 18,9 m.

Til í sölu 86,6 m2, 3ja herb. endaraðhús
við Bugðutanga 12 í Mosfellsbæ. Steypt
hús á einni hæð á góðum stað í Mosfellsbæ, 2 rúmgóð svefnherbergi, ný upptekið
baðherbergi m/sturtuklefa, geymsla, góð
stofa, sér eldhús og búr/þvottahús inn af
eldhúsi. Stór hornlóð með timburverönd
og góð aðkoma að húsi. Verð kr. 29,9 m.

Hagaland – 361 fm einbýli með
tvöföldum bílskúr

Rauðamýri – 107 fm íbúð

Til sölu flott 107,4 fm endaíbúð á efstu
hæð í nýju 3ja hæða fjölbýli við Rauðumýri
3. Íbúðin er skemmtilega hönnuð, með
mikilli lofthæð og tveimur svölum. 2 stór
svefnherbergi, sér þvottahús, stór stofa og
opið eldhús. Eikar innréttingar og parket á
íbúðinni, en flísar á forstofu, baði og
þvottahúsi. Flott útsýni til suðurs og norðurs úr íbúðinn. Verð kr. 29,9 m.

Hjallahlíð – 174,6 fm raðhús

Til sölu tveggja hæða raðhús við Hjallahlíð
13 í Mosfellsbæ. Íbúðin er 149,5 fm og bílskúrinn 25,1 m2. Á jarðhæð er forstofa,
stofa, eldhús, hjónaherbergi, svefnherbergi
og gesta WC, á 2. hæð er sjónvarpshol, 23 svefnher. og baðherbergi. Stórt hellulagt
bílaplan með snjóbræðslu og timburverönd
í suðurgarði. Frábær staður við skóla,
sundlaug og golfvöll. Verð 45,5 m.

Tröllateigur – 115,6 fm íbúð

Falleg 115,6 m2, 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð í nýju fjórbýlishúsi við Tröllateig 23 í
Mosfellsbæ. Gengið er íbúðin af opnum
svalagangi. Allar innréttingar eru í eik og
eikarparket og flísar á gólfum. Stofa, borðstofa, sjónvarpshol, flott eldhús og þrjú
rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi m/kari
og sturtu, sér þvottahús og geymsla. Mjög
stórar svalir í suður. Þetta er vönduð íbúð
rétt við miðbæ Mosfellsb. Verð 30,9 m.
Hafravatn – 45 fm hús – 2.040 fm lóð

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

Til sölu 44,8 fm sumarhús á 2.040 fm eignarlóð í sumarhúsahverfi við Hafravatn í
Mosfellsbæ. Húsið er byggt árið 1979 og
þarfnast endurbóta, en samþykkt deiliskipulag gerir ráð fyrir allt að 70 fm frístundahúsi á lóðinni. Töluverður trjágróður
eru á lóðinni Þetta er kjörið tækifæri fyrir þá
sem vilja eignast húsnæði á þessum frábæra stað – þetta er sannarlega sveit við
borg. Verð 18,4 m.

Leirutangi – Glæsilegt einbýli

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

Stóriteigur - Raðhús

146,6 fm raðhús á einni hæð með bílskúr
ÁSAMT ca 60 fm kjallara í litlum botnlanga
við Stórateig 19. Þetta er vel skipulögð
íbúð með 4 svefnherb., eldhúsi, sjónvarpsholi, stofu, baðherbergi og gestasalerni á
jarðhæð og stóru leikherbergi/vinnuherbergi, geymslu og þvottahús í kjallara. 28
fm bílskúr og stórt hellulagt bílaplan fyrir
framan húsið. Verð kr. 39,9 m.

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá
mjög snyrtilega og bjarta, 3ja
herbergja endaíbúð á efri hæð í
2ja hæða 5 íbúða húsi við Dísaborgir 7 í Grafarvogi. Tvö góð
svefnherbergi, stofa, eldhús og
hol með Linoleum dúk, flísar á
forstofu og baði. Stórar svalir í
suður og fallegt útsýni, bæði til
suðurs og vesturs. Stutt í alla
þjónustu.
Verð kr. 23,5 m.

Til sölu mjög fallegt 189,3 fm einbýlishús á
einni hæð á stórri hornlóð við Leirutanga
24 í Mosfellsbæ. Húsið hefur 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.

90,5 m2, 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.

Klapparhlíð – 50 ára og eldri

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá fallega 107,4
m2, 3ja herbergja íbúð á JARÐHÆÐ í 4ra
hæða lyftuhúsi við Klapparhlíð 3. Íbúðin er
vönduð í alla staði, eikarparket og flísar á
gólfum. Tvö rúmgóð herbergi, stórt baðherbergi með tvöföldu baðkari, sér þvottahús/geymsla, stórt stofa og glæsilegt eldhús með eikarinnréttingu og eyju. Úr stofu
er gengið út á stóra afgirta verönd sem
eykur notagildi íbúðarinnar mikið.
Verð kr. 30,9 m.

NÝBYGGINGAR
Stórikriki 1 - Fjölbýli
Erum með í sölu fjölbýlishúsi. Í húsinu eru
15 stórar íbúðir, 2ja, 3ja og 4ra herb. íbúðir. Íbúðirnar verða seldar fullbúnar, með
gólfefnum, ísskáp, uppþvottavél, þvottavél
og þurrkara. Í húsinu eru tveir stigagangar
og lyftur í hvorum gangi. Aðeins 5 íbúðir
eftir. Afhending í febrúar og apríl 2008.
Verðdæmi:
- 2ja herb 102,5 fm verð frá 25,4 m.
2 óseldar.
- 3ja herb, 121,7 fm verð frá 27,9 m.
2 óseldar.
- 4ra herb. 137,3 fm verð 31,9 m.
1 óseld.

Laxatunga – 183,5 m2 raðhús
Erum með í sölu mjög falleg raðhús á einni
hæð á einum besta stað í nýju hverfi í Mosfellsbæ. Um er að ræða forsteypt einingarhús sem verða afhent rúmlega fokheld,
þ.e. auk fokheldis verða innveggir forsteyptir að mestum hluta og tilbúnir undir
sandspartl, gluggar ísettir og þak verður
einangrað sem og útveggir. Laxatunga 5157 stendur á afar fallegum stað með miklu
útsýni út á Leirvogoginn – húsin eru að
verða fokhelt í dag, en þau verða tilbúin til
afhendingar í febrúar 2008.
Verð:
Laxatunga 51, 183,5 fm endaraðhús,
verð 45,5 millj.
Laxatunga 53, 181,5 fm miðjuraðhús, verð 43,5 millj.
Laxatunga 55, 181,5 fm miðjuraðhús, SELT
Laxatunga 57, 183,5 fm endarðhús,
SELT

Leirvogstunga – 199,2 fm einbýlishús
Til sölu 199,2 fm einbýlishús í byggingu við
Leirvogstungu 4 í Mosfellsbæ. Þetta er
timburhús á einni hæð ásamt millilofti og
bílskúr. Húsið verður afhent á byggingarstigi 5 – tilbúið til innréttinga. Húsið verður
fullbúið að utan. Að innan verða allir innveggir uppsettir og sandsparslaðir og tilbúnir til málningar – loft verða einnig tilbúin
til málningar. Húsið verður afhent í ofangreindu ástandi vorið 2008, en sýningarhús
er tilbúið til skoðunar.
Verð kr. 43,8 m

Kvíslartunga – 278,4 fm parhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu glæsilega hannað keðjuhús á tveimur hæðum á
flottum stað við Kvíslartungu 53 í Leirvogstungu. Þetta er stílhreint hús með
stórum gluggum, enda útsýni mikið frá
húsinu. 4-5 svefnherbergi og stór rými. Af
2. hæð er gengið út á ca 78 fm svalir. Húsið afhendist vel rúmlega fokhelt, en flestir
innveggir á jarðhæð verða komnir, útveggir
einangraðir og tilb. undir sandspartl. Afhending í apríl nk.
Verð kr. 48,8 m.

Laxatunga - einbýlishúsalóð

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá 967,5 fm
einbýlishúsalóð í endursölu á mjög fallegri
endalóð í botnlanga með miklu útsýni. Fyrirliggja frumdrög að 315 fm glæsihúsi á
tveimur hæðum. Þetta er eitt fallegasta
byggingarland á höfuðborgarsvæðinu, en
þarna er verið að reisa 400 sérbýlishús á
milli Leirvogsár og Köldukvíslar, engin fjölbýlishús eru í hverfinu.

Laxatunga – 244 fm raðhús

*NÝTT Á SKRÁ* Vorum að fá í sölu 6 raðhúsa lengju við Laxatungu 12-22. Íbúðin er
6 herbergja á tveimur hæðum, samtals
218,2 fm auk 25,3 fm bílskúrs. Húsin afhendast rúmlega fokhelt, en útveggir og
loft eru einangruð. Húsin er fullreist í dag
og tilbúin til skoðunar. Þetta stór og rúmgóð hús á flottum stað í Leirvogstungu. og
á fínu verði.
Verð frá kr. 44,9 m.
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Erlendur Davíðsson
Lögg. fasteignasali

Elfa
Bergsteinsd.
sölufulltrúi

Erla
Viggosdóttir,
ritari
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Páll
Guðjónsson
sölufulltrúi
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FRAMNESVEGUR
REYKJAVÍK
Einbýlishúsið AUSTURHOLT, byggt
1904. Timburhús á steyptum kjallara
alls 176,4 fm. Friðað hús á besta
stað í Vesturbænum. LAUST við
kaupsamning. Verð kr. 49,5 millj.

ÞRÚÐSALIR
KÓPAVOGUR

Bragi
Valgeirsson
sölufulltrúi

Sigurlaug Ásta
Sigvaldadóttir
sölufulltrúi

EIGNASTÝRING

eignastyring@remax.is

SKÓGARÁS
REYKJAVÍK

HAUKANES,
ARNARNES,

FJARÐARSEL,
REYKJAVÍK

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í
fallegu 6 íbúða húsi. Stórar suðursvalir. Húsið var málað síðastliðið
sumar og skipt um teppi í sameign.
Verð kr. 22,5 millj.

þ.e. fallegt og vandað einbýlishús á
þremur hæðum með tvöföldum innbyggðum bílskúr á vinsælum stað á
Arnarnesinu. Öll smíði hússins er afar vönduð.

Mjög gott og vel viðhaldið endaraðhús á þremur hæðum auk innbyggðs bílskúrs. Möguleiki að gera
sér íbúð á jarðhæð. Góð staðsetning
og stutt í alla þjónustu.

Bjóðum
velkominn
til starfa

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
í góðu fjölbýli. Mjög góð staðsetning. Stutt í alla þjónustu m.a. sundlaugar. Verð kr. 21,9 millj.

REYNIMELUR, REYKJAVÍK
Góð fjögurra herbergja íbúð á 4.
hæð í fjölbýli á vinsælum stað í Vesturbænum. LAUS við kaupsamning.
Verð kr. 24,9 millj.

Í smíðum 5-7 herbergja 301 fm. einbýlishús á fallegum og vinsælum útsýnisstað í Kópavogi. Húsið skilast
fullbúið að utan, fokhelt að innan.
Verð kr. 70 millj.

SUÐURBRAUT,
HAFNARFJÖRÐUR

S: 534 4040

Þóri Hallgrímsson
lögfræing og fyrrum
deildarstjóra hjá
Sýslumanninum í Reykjavík.

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.

LANGAMÝRI 8-14,
ÁRBORG,
DRANGAHRAUN,
HAFNARFJÖRÐUR.

LAUTASMÁRI,
KÓPAVOGUR

NJÁLSGATA,
REYKJAVÍK,

Gott atvinnuhúsnæði á þremur hæðum alls um 1.100 fm. Skrifstofur á
efri hæð, verslunarrými, lager og
skrifstofur á jarðhæð og fjögur iðnaðarbil í kjallara. Stórar innkeyrsludyr.

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

Mmjög 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.

Sökklar auk steyptrar platna með tilheyrandui 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 og/eða taka íbúðir upp í.
Verð kr. 11 millj. á hvert hús eða
samtals kr. 88 millj.
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