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Fasteignasalan Ás hefur til sölu 
94,3 fermetra þriggja her-
bergja íbúð við Norðurbakka í 
Hafnarfirði.

Eignin er á þriðju hæð í 
lyftuhúsi við Norðurbakka 
og henni fylgir stæði í 

bílageymslu.
Íbúðin afhendist fullbúin án 

gólfefna nema á baðherbergi og 
þvottahúsi þar sem verða flísar 

á gólfi. Raflagnir eru teiknað-
ar af Helga í Lumex, halogen í 
stofu og hjónaherbergi. Gólf-
hiti verður í öllum rýmum íbúð-
ar með sér hitastýringu í hverju 
rými. Auka lofthæð er í íbúðinni. 
Innréttingar og tæki verða frá 
EGG. Sjónvarpsdyrasími verður 
í íbúðinni.  

Húsið er uppsteypt á hefð-
bundinn hátt og klætt bárufor-
maðri klæðningu og filthúðað 
með lituðu steinlími. Auka hljóð-

einangrun er á milli hæða því 
ofan á hefðbundna plötu koma 
gólfhitalagnir steyptar í trefja-
steypu. Gluggar og hurðir eru 
ál/tré frá Ideal Combi og svala-
hurðir eru rennihurðir. Svalir 
skilast flísalagðar og verandir 
íbúða á 1. hæð verða úr fúavörðu 
lituðu timbri.

Stutt í góð útivistarsvæði.
Allar frekari upplýsingar og 

bæklinga má nálgast hjá Ás fast-
eignasölu.

Sjónvarpsdyrasími, hiti í 
gólfi og hljóðeinangrun

Norðurbakki 5b er nálægt góðum útivistarsvæðum.

fasteignir 

Gengið frá greiðslumati

Sótt um íbúðalán

Sótt um lengingu og
styttingu á lánstíma

Á ils.is getur þú:

Bráðabirgðamat

Ýmsar reiknivélar

Netsamtal við ráðgjafa

Umsókn um rafrænar
afborganir lána

Önnur þjónusta á ils.is:

Þar�u að losa �ármagn?
•  Er núverandi húsnæði óhentugt?

•  Vantar ykkur stærra húsnæði 
     eða nýjar höfuðstöðvar?

•  Við útvegum ykkur ný� húsnæði �l leigu    
     og seljum ykkar húsnæði á sama �ma

Ha�ð samband við sölumenn okkar
og fáið nánari upplýsingar.

S: 590 7600

Frems�r í atvinnufasteignum

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði • Lágmúli 7  •  108 Rvk.

Ertu í húsnæðis hugleiðingum?

Eru brey�ngar í vændum?

Þar�u hentugra húsnæði?

Vantar stærra húsnæði?

Sími sölumanna er 535 1000

HÚSIN Í BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin.isFr
u

m

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali

… það borgar sig!

ÞARFT ÞÚ AÐ SELJA?
Það kostar þig EKKERT að skrá eignina þína hjá okkur.

Löggiltir fasteignasalar með þér alla leið. 

Sími 511 5005



  Stangarhylur Reykjavík.
90fm skrifstofuhúsnæði á annari hæð. Hægt að 
skipta í tvö bil. Verð 120 þúsund á mánuði.

  Hliðarvegur Kópavogi.

  Lyngás Garðabæ.

  Bæjarlind Kópavogi.

Til leigu ca 180 fm verslunarhúsnæði á fyrstu hæð. 
Þarf að innrétta. Góð bílastæði. Verð samkomulag. 

Til leigu ca 385 fm. iðnaðarhúsnæði. Tvær mjög 
stórar og háar innkeyrsludyr, mjög mikil lofthæð. 
Verð 1.250 krónur per. fm. 

Til leigu ca 200 fm. skrifstofuhúsnæði á efstu hæð. 
Gífurlegt útsýni. Verð 330 þúsund per mán. 

Upplýsingar í síma 895-8299 og 847-1986.

Sími 594 5000

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

BORGARTÚNI 31

Búseti auglýsir

Búseti hsf.

    Þverholt 13 Íbúð: 101
     270 Mosfellsbær

    2 herb. 73,3 fm2
    Almennt lán

    Afhending að ósk eiganda:
   Laus strax

   Búseturéttur - hámarksverð: 2.038.611 -kr
   Búseturéttur - lágmarksverð: 1.485.293 -kr
   Búsetugjald: 96.473 -kr

     Gvendargeisli 17 Íbúð: 204
     113 Reykjavík
      
      4 herb. 96,0 fm2
      Almennt lán

      Afhending að ósk eiganda:
      Strax

       Búseturéttur - hámarksverð: 3.538.988 -kr
       Búseturéttur - lágmarksverð: 3.538.988 -kr
       Búsetugjald: 134.961 -kr

     Gvendargeisli 17 Íbúð: 502
     113 Reykjavík
     
     2 herb. 60,2 fm2
     Almennt lán

      Afhending að ósk eiganda:
     Laus skv. samkomul.

     Búseturéttur - hámarksverð: 1.823.224 -kr
     Búseturéttur - lágmarksverð: 1.823.224 -kr
     Búsetugjald: 109.479 -kr

Búseti hsf.
Búseti hsf.

Eigum lausar vandaðar leiguíbúðir að 
Berjavöllum 4 í Hafnarfi rði, 3ja herbergja með 

þvottavél, þurrkara, uppþvottavél, ísskáp og örbylgjuofni.
Mánaðarleiga 136.917,- allt innifalið nema eigið 

rafmagn og innbústrygging.

Umsóknarfrestur til 14. okt. - úthlutun. 15. okt. Skeifunni 19, 108 Reykjavik • Sími 520 5788
www.buseti.is • Netfang buseti@buseti.is

BBúseti hsf.

Öldugata 48
220 Hafnarfjörður
Á besta stað í Firðinum

Stærð: 88 fm
Fjöldi herbergja: 4
Byggingarár: 1961

Brunabótamat: 15.750
Bílskúr: Nei

Verð: 20.500.000
Komið inn í forstofugang. 3 svefnherb. 2 rúmgóð með innbyggðum skápum og eitt lítið með lausum skáp.
Baðherbergið með opnanlegum glugga, baði  og sturtu.  Eldhús með hvítri  viðarinnréttingu og rúmgóðum
borðkrók,  uppþvottavél  og  ísskápur  fylgja.  Stofan  er  rúmgóð  með  suðurglugga  og  útgengi  á  svalir.  Á
gólfum  er  nýtt  parket  á  stofu,  borðstofu  og  eldhúsi,  en  eldra  parket  á  herbergjum  og  gangi,  dúkur  á
baðherb. Í sameign er geymsla íbúðar, þvottahús og hjólageymsla. Stutt er í skóla og leikskóla.

Skeifan

Elísabet Agnarsd.
Lögg. fasteignasali

Ólafur Geir
Sölufulltrúi

elisabet@remax.is

oligeir@remax.is

Bókaðu skóðun í s. 692-1649

RE/MAX Skeifan - Faxafen 8 - 108 Reykjavík - Sími: 412 3400 - www.remax.is

6921649



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

www.as.is
Opið virka daga 

kl. 9–17
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GRINDAVÍK

EFRAHÓP - FRÁBÆRT ÚT-
SÝNI Glæsilegt 221 fm einbýli,
ásamt 55,0 fm tvöf. bílskúr, samtals
276 fm Húsið skilast nánast tilbúið til
innréttinga. Verð 54,9 millj. 7868

KELDUHVAMMUR - ÚTSÝNI
Falleg 86,7 fm 3ja herbergja risíbúð í
góðu þríbýli á góðum og rólegum út-
sýnisstað. Verð 17,9 millj. 7766

LINDARBERG - NEÐRI SÉR-
HÆÐ Góð neðri sérhæð í tvíbýlis-
húsi á frábærum útsýnisstað efst í
setbergshverfinu. Sér inngangur, lóð
og bílstæði. Verð 31,9 millj. 7342

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

ELDRI BORGARAR 

HERJÓLFSGATA - EFSTA
HÆÐ Sérlega glæsileg 2-3 her-
bergja 96 fm íbúð á efstu hæð. Mikil
lofthæð. Glæsilegt útsýni. Stæði í
bílageymslu. Verð 32,9 millj. 7886

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

4RA TIL 7 HERB. 

SUÐURBRAUT Falleg 100,9 fm
4ra herb. íbúð á 3. hæð í góðu litlu
fjölbýli á góðum útsýnisstað. 3 mögu-
leg 4 svefnh. Verð 23,5 millj. 7539

BURKNAVELLIR - ENDAÍ-
BÚÐ 3ja til 4ra herbergja endaíbúð
91,1 fm efsta hæð í lyftuhúsi. Stæði í
bílgeymslu fylgir . Sérinngangur af
svölum. Verð 24,5 millj. 7543

BAÐSVELLIR - talsvert end-
urn. Fallegt einbýli á einni hæð,
ásamt bílskúr á mjög góðum stað í
útjaðri bæjarins. 4 svefnherbergi.
Verð 28,5 millj. 7525

BLÓMSTURVELLIR - AUKA-
ÍBÚÐ 150 fm einbýli m/bílsk. sem
breytt hefur verið í íbúð. Stór verönd,
heitur pottur. Verð 22,9 millj. 6604

EINBÝLI

HÁTÚN - ÁLFTANES Gott 207
fm einbýli á einni hæð á góðum stað.
5 svefnherb. Verð 53,9 millj. 7688

RAÐ- OG PARHÚS 

BREKKUHLÍÐ - innst í botn-
langa Sérlega fallegt fullbúið 169,0
fm PARHÚS á tveimur hæðum,
ásamt 36,0 fm BÍLSKÚR, á frábærum
stað. Verð 49,9 millj. 7820

LÆKJARGATA - MEÐ BÍL-
SKÚR - LÆKKAÐ VERÐ Glæsi-
leg 127 fm 3ja til 4ra herbergja END-
AÍBÚÐ á 2. hæð í fallegu nýlegu
LYFTUHÚSI. Verð 39,9 millj. 7412

HRÍSMÓAR - LYFTUHÚS Fal-
leg íbúð í þessu vinsæla lyftuhúsi við
nýja miðbæinn. Tvennar svalir. Glæsi-
legt útsýni. Verð 23,5 millj. 7882

SUÐURHÓP 1- FYRIR 50
ÁRA OG ELDRI NÝLEG, SÉR-
LEGA FALLEG 123,9 fm 3ja herb.
ENDAÍBÚÐ Á 2. hæð, ásamt STÆÐI Í
BÍLAGEYMSLU í nýlegu glæsilegu
LYFTUHÚSI. Verð 27,2 millj. 7500

HELLUBRAUT - TVÆR ÍBÚÐ-
IR Góð 112,8 fm efri hæð m/38 fm
séríbúð sem býður upp á leigu. 
Verð 17,5 millj. 6602

TÚNGATA - ÁLFTANES Fallegt
velviðhaldið 134,7 fm einbýli á einni
hæð, ásamt 34,4 fm bílskúr, samtals
169,1 fm á góðum og rólegum stað.
Verð 47,5 millj. 7817

MIÐVANGUR - ENDARAÐ-
HÚS Fallegt 187 fm endaraðhús á
góðum stað með bílskúr og sólstofu.
Fjögur herbergi. Glæsilegur garður.
Verð 44,9 millj. 7770

KLUKKUBERG 107 fm íbúð á 2.
hæð, frábært útsýni, sér inngangur,
þrjú svefnherbergi, parket og flísar á
gólfum. Verð 24,7 millj. 7377

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

AUSTURHÓP - LAUST
STRAX Sérlega fallegt samt. 215
fm einbýli. Afhendist fullbúið að utan,
tæplega tilbúið undir tréverk að inn-
an. Verð 28,5 millj. 7253

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

FÍFUMÝRI - GARÐABÆR Sér-
lega fallegt og vandað 227,7 fm EIN-
BÝLI á tveim hæðum, ásamt 40,1 fm
TVÖFALDUR BÍLSKÚR, á góðum og
skjólgóðum stað. 7773 

STEKKJARHVAMMUR Fallegt
og vel byggt 183 fm RAÐHÚS á
tveimur hæðum með innbyggðum
bílskúr á góðum stað. 4 svefnherb.
Parket og flísar. Verð 43,5 millj. 7617

STEKKJARBERG Falleg 4ra her-
bergja ENDAÍBÚÐ á 3. hæð í litlu fjöl-
býli á góðum stað neðst í Setberginu.
Verð 24,6 millj. 7297

ESKIVELLIR - enda/horn
íbúð Falleg 85,0 fm enda/-horníbúð
á jarhæð. 2 sv.herb. Verönd m/skjól-
veggjum. Verð 20,5 millj. 7098

HÓLAVELLIR - LAUST
STRAX Fallegt talsvert endurnýjuð
136,1 fm einbýli. Teikn. af 51,5 fm bíl-
sk. 4 sv.herb. Verð 25,5 millj. 7215

STAÐARHRAUN Talsvert endur-
nýjuð 96 fm íbúð á 2. hæð. 3 sv.herb.
Verð 14,9 millj. 9957

ÞINGVAÐ - NÝTT OG
GLÆSILEGT Nýtt sérlega fallegt
217,9 fm einbýli á einni hæð, ásamt
34,3 fm bílskúr, samtals 252,2 fm á
góðum stað. Vandaðar innréttingar,
tæki, gólfefni og fl. 7769 

LINDARBERG - 2 SAMÞ.
ÍBÚÐIR Fallegt 255 fm 2ja íbúða
parhús/tvíbýli á frábærum útsýnis-
stað. Efri hæðin 173,4 fm með bíl-
skúr. Neðri hæð 81 fm, ásamt 40 fm
rými. Verð 74,0 millj. 7433

LYNGMÓAR - GARÐABÆ -
MEÐ BÍLSKÚR Falleg 113 fm 4ra
til 5 herbergja ENDAÍBÚÐ á 2. hæð
m/BÍLSKÚR í góðu 6 íbúða húsi.
Stórar svalir. Verð 28,7 millj. 7250

2JA HERB. 

SUÐURBRAUT - ÚTSÝNI Fal-
leg 65,5 fm 2ja herb. íbúð á 3ju hæð í
litlu fjölbýli. Parket og flísar á gólfum.
Fallegt útsýni. Verð 18,2 millj. 7845

STAÐARVÖR Mikið endurnýjað
147,5 fm einbýli m/bílskúr. 4 sv.herb.
Verönd og pottur. Verð 24,9 millj.
Skipti á ódýrari eign kemur til
greina. 7022

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

ERLUÁS - EINBÝLI Á 1 HÆÐ
Fallegt 194 fm einbýli á einni hæð
með innb. bílskúr. Góð staðsetning
og stórir pallar. Verð 62 millj. 7516

MJÓSUND - SKIPTI Á EIGN
ÚTI Á LANDI Fallegt talsvert
ENDURNÝJAÐ EINBÝLI á frábærum
stað. SKIPTI M0GULEG Á EIGN ÚTI
Á LANDI. Verð 28,7 millj. 7432

ERLUÁS - ENDARAÐHÚS
Fallegt ENDARAÐHÚS 162,4 fm,
þar af bílskúr ca 20 fm 4 svefnher-
bergi. Stórar svalir. Fallegur garður.
Verð 43,9 fm 7350

HÆÐIR

ÖLDUSLÓÐ - m/BÍLSKÚR
Falleg 129,7 fm NEÐRI SÉRHÆÐ,
ásamt 22,2 fm BÍLSKÚR í góðu þrí-
býli, gengið innaf götu. Nýtt rafm. Ný
innrétting. Verð 35,8 millj. 7658

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

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

ESKIVELLIR 5 - LYFTUHÚS
LAUS STRAX. NÝLEG GLÆSILEG
76,9 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI. Verð 20,5 millj. 7780

HÓLABRAUT - LAUS STRAX
Góð 77,4 fm 2ja til 3ja herb. íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli á rólegum stað.
LAUS STRAX. Verð 17,2 millj. 7731

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

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

VOGAR

MÝRARGATA - GOTT EINBÝLI
162 fm á góðum stað á Vatnsl.str.
Laust við kaups., mögul. á aukaláni frá
selj. Gott verð 34,9 millj. 7893

ATVINNUHÚSNÆÐI

GRANDATRÖÐ - HAFNARFJ.
- LAUST FLJÓTLEGA Nýlegt og
glæsilegt atvinnuhúsnæði (ENDABIL)
á góðum stað. Hæðin er 201,2 fm og
milliloft 73,5 fm. Verð 49,5 millj. 7510

SUÐURGATA - m/BÍLSKÚR
Björt og vel skipul. 171 fm hæð m/bíl-
skúr í fjórbýli. 4. sv.herb. SV-svalir.
Verð 34,9 millj. Góð eign. 7553

KÓRSALIR - KÓP. Sérlega falleg
163,6 fm endaíbúð á jarðhæð
m/stæði í bílageymslu. 4 sv.herb.
Verð 39,0 millj. 6283

ÁLFASKEIÐ - M. BÍLSKÚR
Falleg talsvert endurnýjuð 63,2 fm 2ja
herbergja íbúð á 4. hæð, auk 23,7 fm
bílskúrs. Verð 18,5 millj. 7347

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

STEINHELLA - GÓÐ STAÐ-
SETNING Gott atvinnuhúsn. sem
skiptist í 330 fm einingar með mikilli
lofthæð til leigu eða sölu á góðum
stað. Húsnæðið hefur mikið auglýs-
ingagildi frá Reykjanesbrautinni. 7060

DREKAVELLIR - SKIPTI
MÖGULEG Fallegt 183 fm einbýli á
einni hæð ásamt 30 fm bílskúr, sam-
tals 213,8 fm Skilast fullbúið að utan
og tæpl. tilb. til innr. að innan. LAUST
STRAX. Verð 42,9 millj. 7351

VEGHÚSASTÍGUR - NÝ UPP-
GERT Glæsileg 123 fm sérhæð.
Sérinng. Hérna er allt nýtt, lagnir og
innrétt. Verð 39,9 millj. 7503

3JA HERB. 

HRÍSMÓAR - LYFTUHÚS Fal-
leg 111,3 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í
LYFTUHÚSI, ásamt stæði í bílag. á
góðum stað. Verð 25,9 millj. 7767

NÝBYGGINGAR

DREKAVELLIR - FJÓRBÝLI
Glæsilegar 4ra og 5 herbergja SÉR-
HÆÐIR. Íbúðirnar skilast tilb. til innr.
að innan, fullbúið að utan og lóð frá-
gengin. Verð  frá 27,3 millj. 7869

GUNNARSSUND - LAUST
STRAX Fallegt 127 fm einbýli á frá-
bærum stað í miðbæ Hfj. 3 sv.herb.
Verönd, svalir og fallegur garður.
Verð 32,4 millj. 7051

HEINABERG - ÞORLÁKSHÖFN 
Fallegt einbýli 176,4 fm,
einbýli. MIKIÐ ENDUR-
NÝJAÐ. Fallegt og vel við
haldið hús á góðum stað.
Verð 29,9 millj. 7554

NÝTT

NÝTT

NÝTT



 FREMSTIR Í ATVINNUFASTEIGNUM

Hlíðarsmári 6
Kópavogi 

Ál	 eimar 74
Glæsibær

Stóreign er með þessa 1.901 m2 eign 
til sölumeðferðar. Húsið hentar einkar 
vel til skrifstofu, þjónustu og verslunar-
reksturs. Í dag er 5. og 
6. hæð glæsilega innréttuð með par-
keti á gólfum, glerskilrúmum og 
innfelldri lýsingu. Einnig er jarðhæðin 
innréttuð eins og eru gólfsíðir gluggar 
sem gætu hentað verslunarrekstri. 
Möguleiki er að skipta húsinu upp í 
nokkrar sjálfstæðar einingar.

• Húsið afhendist fullbúið að   
 utan og innan.
• Gott bílaplan við húsið.
• Jarðhæðin tilvalin fyrir verslun  
 eða þjónustu.
• Húsið vel staðsett við aðal   
 samgönguæð.
• Góður fjárfestingakostur.
• Byggingarár 2007

Nánari upplýsingar á skrifstofu 
Stóreignar, Lágmúla 7, -s. 590-7600.

Til leigu tvær skrifstofuhæðir,  6. og 7. hæð í einu af glæsilegustu húsum höfuðborgarinnar. 

• Hentar vel undir skrifstofur lögmanna, endurskoðenda ofl . 
• Í húsinu er fyrir meðal annars læknastofur, heilsurækt og skrifstofur.
• 6. hæðin er 842 m2 sem mögulegt er að skipta í tvo hluta.
• 7. hæðin er 584 m2 sem mögulegt er að skipta einnig í tvo hluta.
• Leigusali getur innréttað eftir þörfum leigutaka.
 
Nánari upplýsingar á skrifstofu Stóreignar, Lágmúla 7 – s. 590-7600
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Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

Fr
um :: 535_1000

.is : : 535_1000

Tjarnarmýri - 2ja herb með bílskýli
Mjög falleg og vel skipulögð 58.5 fm
tveggja herb. íbúð á 2 hæð  fjölbýli á Sel-
tjarnarnesi. Stæði í lokuðu bílskýli fylgir.
Eignin skiptist í hol, eldhús, stofu, svefnh
og bað. 
Verð 21.5 millj.

Baugakór -  Laus 3ja herb m/bíla-
geymslu
97 fm 3 herb íbúð með bílageymslu,
íbúðin skiptist í stofu eldhús og baðher-
bergi, 2 svefnherbergi og þvottahús inní
íbúð. Fullbúin fallegum innréttingum.
Verð 25.9 millj.

Hjallabraut - 4ra herb.
108,1 fm² á 3. hæð við Hjallabraut,
Hafnafirði. Íbúðin skiptist í forstofu, borð-
stofu, stofu, eldhús, baðherbergi, svefn-
herbergi og hjónaherbergi. 
Verð 22.5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG 17.00 - 18.30
Línakur - 4.herb. 
Fallegar nýjar íbúðir.  Allt tréverk í íbúð-
unum er úr eik fyrir utan þvottah. Þar eru
hvítar innr.  Bað og þvottah. með flísum
og gólfhita.  Allar innihurðir eru yfirfelldar.
Verð frá 34.9 millj.

Sörlaskjól - sérhæð með bílskúr
Nánast algjörlega endurnýjuð 109,2 fm
sérhæð ásamt 25,1 fm bílskúr á þessum
góða stað í vesturbæ Reykjavíkur. Mikið
útsýni frá stofu og borðstofu til suðurs og
vesturs.  Útgengt á suð-vestur svalir úr
stofu.

Unnarbraut - Seltjarnarnesi -parhús 
212.7 fm  parhús. Efri hæð: Forstofa, 2
baðh., 2 saml. stofur, 3 svefnh. og sjón-
varpshol. Í kjallara séríbúð: Forstofa, 2
svefnh., bað, þvottah., eldhús og stofa.
MÖGULEIKI Á GÓÐUM LEIGUTEKJUM
AF KJALLARAÍBÚÐ.

Kúrland 19 - Raðhús 
300 fm raðhús. Eignin er á 2 hæðum og er
stór skjólsæll garður. Húsið skiptist í and-
dyri, stofu, eldhús, 4 herb. og baðh. á efri
hæð og á neðri hæð forstofu, hol, 4 herb.,
snyrtingu, þv.hús og geymslu. Íbúðin er
skráð 276.1 fm og bílskúrinn 25.6 fm með
köldu vatni og rafmagni. Verð 67 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.30 – 18.00
Engihjalli -  LÆKKAÐ VERÐ
84 fm þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð
mjög miðsvæðis á höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðin skiptist í 2 svefnh. stofu, eldhús
og bað. Sérgeymsla á jarðhæð. Þvottah.
Á hæðinni. 
Verð 19,9 millj.

Mánagata - Norðurmýri - 2ja herb
53.6 fm tveggja herb. íbúð mjög mið-
svæðis í 108 Reykjavík í litlu fjölbýli. Stutt
í alla þjónustu og skóla. Þvottaherbergi á
jarðhæð.
Verð 14.5 millj.

Þorfinnsgata 101 - nálægt Landsspít-
ala. 4ra herb. íbúð 77.3 fm á 2. hæð  auk
14.09 fm herbergis í kjallara með sameig-
inl. salerni. Tilvalið til ÚTLEIGU . 8.4 fm
geymsla, alls 100,6 fm Íbúðin skiptist í
gang, eldhús, tvær stofur, 2 svefnh. og
bað. Sameiginlegt þvottah. í kjallara. Sjón
er sögu ríkari. TILBOÐ

Hjarðarhagi - UPPGERÐ-4ra m/ bílskúr
Falleg 109 fm íbúð á 1. hæð með bílskúr.
Baðh. er allt flísalagt t.f.þv.vél og þurrkara.
Á gólfi náttúrusteinn. Baðkar með sturtu.
Eldh. er með hvítri háglans innr, eikar plötu
og á gólfi náttúrusteinn. Svefnh, gangur og
stofa með Kährs eikarparketi með 30 ára
ábyrgð. Verð 30.9 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG KL 17.00-18.30
Hallakur - Ný 3ja herb.
Glæsileg 3ja herb íbúð á jarðhæð í litlu
fjölbýli með útgengi í garði. Eikarparket
og flísar á gólfum. Eikar innréttingar.
Glæsileg eign mjög miðsvæðis og stutt í
aðal umferðaræðar. 
Verð 29.5  millj.

Rauðarárstígur - 2ja herb.
48 fm  íbúð á fyrstu hæð miðsvæðis í
Rvk. Hvítar fulninga innréttingar í eldhúsi.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.
Geymsla og þvottahús í kjallara. Stæði
bakatil.
Verð 15.5 millj 

Stigahlíð - 3ja herb.
84 fm íbúð miðsvæðis í Reykjavík. Stutt
frá H.R. og Kringlunni. Íbúðin öll endur-
nýjuð, ný gólfefni, nýtt rafmagn, eldhús-
innr. lökkuð og uppfærð, nýjar flísar, tæki
og blöndunartæki á baði. Sem sagt; íbúð
í topp standi.
Verð 24.4 millj. 

Seljuskógur 18 - Akranesi - 100% lán
Húsið er 213 fm Kanadískt timburhús.
Búið er að klæða húsið að utan, setja
veggjagrindur, rafmagnstöflu og vatns-
lagnir. Innangengt er í 26 fm bílskúrinn.
Verð 30 millj 

Bollagarðar - Seltjarnarnesi - Útsýni.
200 fm tvílyft einbýlishús að meðtöldum
bílskúr á þessum góða stað á Seltjarnar-
nesi. Eignin skiptist í anddyri, hol, eldhús,
4 herb., 2 baðh., þvottah. og geymslu.
Suðurverönd með timbur skjólveggjum.
Frábært útsýni til norðurs. 

Reynimelur - 2ja herb. - 1. hæð
Ný uppgerð íbúð á 1. hæð. Nýjar hvítl-
akkaðar  innréttingar í elddhúsi með nýj-
um stáltækjum. Perket út hlyn. Ný úti-
hurð. Baðherb flísalagt með upphengdu
salerni, ný tæki og ný sturta. Hvítlakkaðir
fataskápar.
Verð 19 millj.

Flétturimi - 3ja herb. - Bílskýli
102.5 fm íbúð þ.m.t. stæði í bílskýli. End-
aíbúð meö hátt til lofts og einstaklega
björt. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stórar
suðursvalir með miklu útsýni. Eikarparket
á allri íbúð nema baði og þvottah. 
Verð 22.5 millj.

Fróðengi - 3ja herb. með bílskúr.
114.9 fm íbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli.
Eignin skiptist í eldhús, baðherbergi, 2
svefnherbergi, þvottahús og stofu. Bíl-
skúr 21.4 fm fylgir. Sér geymsla og hjóla-
geymsla á jarðhæð. 
Verð 28.9 millj.

Stararimi - einbýlishús með útsýni
Fallegt 165 einbýlishús á einni hæð með
32.3 bílskúr. Eignin skiptist í 3 svefnh.,
baðherbergi með hornbaðkeri, eldhús
með nýlegri innréttingu, samliggjandi
stofu og borðstofu. Til suðvesturs er stór
falleg afgirt hellulögð verönd. Vönduð
eign á frábærum stað. Verð 55 millj.

Laufengi - 4ra herb.
OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-19.

106.4 fm fjögurra herbergja íbúð sem skiptist í stofu með S.A. svölum, eldhús, 3 svefnh., miðjuhol, for-
stofu og bað með baðkeri, sturtu og þvottahúsi innaf. Stofan rúmgóð og hefur verið tekinn niður veggur
og opið er inn í gott eldhúsið. Við það verður íbúðin mun bjartari og rúmbetri. Verð 25.9 millj.

Stórholt - 3ja herb.
67 fm íbúð mjög miðsvæðis í 105 Reykjavík. Íbúðin er björt og skemmtileg  með góðu útsýni. Parket og
hurðar úr Eik. Baðherbergi flísalagt með ljósri innréttingu. Verð 23.5  millj

Leitum að eignum sem þarf að
gera upp, allar stærðir.

Leitum að tvíbýlishúsi í
Smáíbúðahverfi.

Leitum að raðhúsi á einni hæð
með bílskúr undir 50 millj.

Leitum að stórri sérhæð, par-
eða raðhúsi á svæði 107 og
170. Verð allt að 60 millj.

Getum bæ� við okkur eignum á skrá -   Fagleg vinnubrögð
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Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búsetu-
réttinn.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri. 
Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við 

skrifstofu félagsins að Kletthálsi 1 í síma 552 5644 milli 9-15, 
eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 1
110 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Félag
fasteignasala

GESTAHÚS    21 m²

45 mm bjálki

GARÐHÚS   4,7-9,7 m²

34 mm bjálki

VH ehf  · Sími 864-2400 

VINSÆLU
GESTA- OG 
GARÐHÚSIN
ERU AÐ 
SELJAST UPP

Því fer hver að verða 

síðastur að eignast 

hús frá okkur 

á gamla genginu.

Næsta sending gæti 

hækkað um 20%.
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Völundarhús.is  hafa til 
sölu glæsileg ný gesta- og 
garðhús sem eru enn 
sterkbyggðari en áður. 
Nýju húsin eru bjálkahús frá 
34 mm að þykkt og koma 
með tvöfaldri vatnslæsingu. 
Húsin eru tilvalin geymsla 
fyrir grillið og 
garðhúsgögnin.

GESTAHÚS    15 m²

45 mm bjálki

GESTAHÚS    25 m²

70 mm bjálki

p

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búsetu-
réttinn.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 1
110 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Fr
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Búseturéttur á markaðsverði

Blásalir 24 í Kópavogi
Til sölu er búseturéttur í 2ja her-
bergja íbúð sem er um 77 fm að 
stærð. Íbúðin er á annarri hæð í tíu 
hæða fjölbýlishúsi með tvær lyftur 
og samkomusal.
Ásett verð er 3 millj. og eru mán-
aðargjöldin nú um kr. 98.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið 
nema rafmagn samkvæmt mæli.

Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa 
tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 
5. september n.k.
Tilboðsfrestur er til 17. september n.k.

Til sölu er búseturéttur í 3ja herbergja íbúð sem er um 93 fm að 
stærð ásamt stæði í bílakjallara. Íbúðin er á þriðju hæð í tíu hæða 
fjölbýlishúsi með tvær lyftur og samkomusal. Svalir eru yfirbyggðar.
Ásett verð er 8,5 millj. og eru mánaðargjöldin nú um kr. 115.000.-
Í mánaðargjaldinu er allt innifalið nema rafmagn samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa 
tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 
5. september n.k.
Tilboðsfrestur er til 15. september n.k.

Hvammsgata 8 
í sveitarfélaginu Vogum

Til sölu er búseturéttur í 2ja her-
bergja íbúð um 78 fm að stærð. 
Íbúðin er í parhúsi og fylgir íbúðinni 
um 14 fm garðskáli. 
Ásett verð er 6 millj. og mánaðar-
gjöldin eru um kr. 76.000.-

Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn og hiti samkvæmt mæli.
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa 
tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 
5. september n.k.
Tilboðsfrestur er til 12. september n.k.

Grænlandsleið 22 
í Grafarholti, Reykjavík

Til sölu er búseturéttur í 3ja her-
bergja íbúð sem er um 94 fm að 
stærð. Íbúðin er á neðri hæð í 
tvíbýlishúsi og fylgir stæði í bíla-
geymslu.
Ásett verð er 8.0 millj. og eru mán-
aðargjöldin nú um 92.000

Í mánaðargjaldinu er allt nema rafmagn samkvæmt mæli. 
Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa 
tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 
5. september  n.k
Tilboðsfrestur er til 16. september n.k

Prestastígur 8, 
Grafarholti í 
Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er rúmlega 97 
fm að stærð Yfirbyggðar svalir

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR
Búseturéttur á markaðsverði

HÓLMVAÐ 6 B, NORÐLINGAHOLTI Í REYKJAVÍK
Til sölu er 
búseturéttur í 
2ja herbergja 
íbúð sem er 
um 80 fm að 
stærð. Íbúðin er 
í raðhúsi með 4 
íbúðum ásamt 
stæði í bíla-
kjallara. Ásett 
verð er 8.0 millj. 
og mánaðar-

gjöldin eru um kr. 127.000 Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og 
taka þátt í að gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í 
síðasta lagi 10. október n.k.

TILBOÐSFRESTUR ER TIL 22. OKTÓBER N.K.

GRÆNLANDSLEIÐ 45, GRAFARHOLTI Í REYKJAVÍK
Til sölu er 
búseturéttur í 
3ja herbergja 
íbúð sem er um 
94 fm að stærð. 
Íbúðin er á efri 
hæð í tvíbýlis-
húsi og fylgir um 
24 fm bílskúr.
Ásett verð er 
12.3 millj. og eru 
mánaðargjöldin 

um 107.000 Þeir sem áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að 
gefa tilboð þurfa að panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 
10. október n.k.

TILBOÐSFRESTUR ER TIL 16. OKTÓBER N.K.

PRESTASTÍGUR 11, GRAFARHOLTI Í REYKJAVÍK
Til sölu er bú-
seturéttur í 3ja 
herbergja íbúð 
sem er um 95 
fm að stærð.
Íbúðin er á an-
narri hæð í fi mm 
hæða lyftuhúsi 
ásamt stæði 
í bílakjallara. 
Samkomusalur 
er á svæðinu. 

Ásett verð er kr. 11.3 millj. og eru mánaðargjöld um 110.000 Þeir sem 
áhuga hafa á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að 
panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 10. október n.k.

TILBOÐSFRESTUR ER TIL 20. OKTÓBER N.K.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn 
geta gefi ð 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 Kletthálsi 1 í síma 552 5644 milli 9-15, 
eða senda tölvupóst á netfangið bumenn@bumenn.is
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Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
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Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Bogi
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Vertu velkomin á opin hús

Mosarimi 13 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 19:30 - 20:00

Bjarta og fallega 76,3 fm, 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi á 1.hæð að Mosarima í
Reykjavík. Stutt í Spöngina, skóla, leikskóla

21.900.000
3ja

 fm Sölumaður Benni Ólafs

þverás 10 - 110 RVK

Opið hús í dag frá 19:00 - 19:30

Frábæra eign á einum eftirsóknasta stað í
Árbænum. Möguleiki er fyrir hendi að stækka
eignina. Góð neðri sérhæð með góðum garði.

22.500.000
3ja

0,1 Sölumaður Benni Ólafs

Stararimi 57 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 17:00-17:30

Stórglæsileg neðri sérhæð með fallegu útsýni
til vesturs á mjög rólegum stað í Grafarvogi.
MÖGULEIKI Á YFIRT. LÁNA. Botn gata.

28.800.000
4ra

125,8 fm Sölumaður Benni Ólafs

Engjahlíð 5 - 220 Hafnarfjörður

Opið hús í dag frá 17:30 - 18:00

Mjög falleg vel skipulögð íbúð á 3 hæð í góðu
fjölbýli á þessum vinsæla stað í mosahlíð í
Hafnarfirði bjalla m Góð eign á góðum stað....

19.900.000
3ja BJALLA MERKT REMAX

 fm Sölumaður Benni Ólafs

Ásakór 1 - 203 Kópav. Bílskúr

Opið hús í dag frá 20:30 - 21:00

Stór og vel skipulögð glæsileg íbúð með
bílskúr í nýja Kórahverfinu í Kópavogi á
jarðhæð með verönd til suðurs.Bílskúr rétt hjá

36.700.000
4ra

72,7 fm Sölumaður Benni ´Olafs

Álfaborgir 25 - 112 RVK

Opið hús í dag frá 18:00 - 18:30

Bjarta og fallega 78,9 fm, 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi af svölum á 3h. til v.Stutt í
skóla leikskóla og versanir. Frábært útsýni...

21.500.000
3ja

78,9 fm Sölumaður Benni ´Olafs

Laugavegur 141- 101 RVK

Opið hús í dag frá 20:00 - 20:30

Góð 2ja herbergja mjög hlýleg íbúð 41.3 fm á
3 hæð í fjölbýlishúsi. Eign á góðum stað í 101
Frábær fyrstu kaup.Bjalla merkt REMAX

15,200,000
2ja

43,1 fm Sölumaður Benni ´Olafs

Klukkuberg 23 - 220 Hafnarfj.

Opið hús í dag frá 18:30 - 19:00

Falleg eign á tveimur hæðum, sér inngang á
einum glæsilegasta útsýnisstað Hafnarfj.
Laus við kaupsamning velkomin í opið hús...

TILBOÐ TILBOÐ
4ra

105,8 fm Sölumaður Benni lafs

Benedikt
Ólafsson
Sölufulltrúi
661 7788
benolafs@remax.is

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

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

Páll
Guðmundsson
Sölufulltrúi
861 9300
pallb@remax.is

Þórarinn
Jónsson
Löggiltur fasteigna-, 
fyrirtækja- og skipasali

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Birkimelur 8b - 107 RVK

Opið hús í dag frá 18-18:30

26,900.000
4

97,1

Falleg íbúð í nýuppgerðu fjölbýli í
vesturbænum. Fallegar upprunalegar
innréttirngar.
Uppl. Páll 861-9300

Verð:
Herbergi:
Stærð:

OPIÐ
HÚS

Hringbraut 109 - 105 RVK

Opið hús. þriðjud..7 okt. 17:30 - 18:00

Falleg 3ja herbergja íbúð með bílskúr á 1
hæð bjalla merkt REMAX . Íbúðin er laus við
kaupsamning. Frábær fyrstu kaup.

19.900.000
3ja Merkt Remax á bjöllu!!

106,3 fm Sölumaður Benedikt Ólafs.

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS

OPIÐ
HÚS



Tvöfaldur kraftur til að selja þína eign

Hringdu núna!

Gunnar – Hannes & teymi

822 3702
Gunnar Valsson

699 5008
Hannes Steindórsson

Þórdís
Hermannsdóttir

Kristín
Skjaldardóttir

Ingunn 
Björnsdóttir

Sigurður
Samúelsson

Friðfinnur
Magnússon

Kristján
Kristjánsson

Skúli Örn
Sigurðsson

Þórarinn
Thorarensen

Tveir söluhæstu 
sölufulltrúar RE/MAX 
í Evrópu 2007 

Tvö öflugustu söluteymi landsins 
          sameina krafta sína

Ekkert teymi á Íslandi selur fleiri fasteignir en við!
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Fr
um

SSKIPHOLT – LAUS Góð 4-5
herbergja íbúð á 4. hæð í nýl. viðgerðu fjöl-
býlishúsi , skiptist í þrjú svefnherb., tvær stof-
ur, lítið baðherb. og stórt eldhús. Íbúðinni
fylgir aukaherbegi í kjallara með aðgangi að
saml. baðherbergi.

FLYÐRUGRANDI – JARÐ-
HÆÐ Falleg 65 fm 2ja herbergja íbúð vin-
sælu fjölbýlishúsi, íbúðin skiptist í forstofu,
vinnukrók, rúmgott svefnherbergi og eldhús
sem er opið við stóra parketlagða stofu, það-
an er útg. á hellulagða verönd.

LAUFRIMI - SÉRINN-
GANGUR. Góð 96 fm endaíbúð á 2.
hæð í átta íbúða húsi. Eignin  skiptist í þrjú
svefnherbergi, ágætt baðherb, þvottahús,
rúmgóða stofu og opið eldhús með útg. á
góðar suðursvair. 
Verð 25,9 millj.

LYNGMÓAR – GARÐA-
BÆR Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
ásamt innbyggðum bílskúr, alls 126 fm. Smart
íbúð með nýl. endurnýjuðu eldhúsi og bað-
herbergi, öll gólf eru flotuð og glærlökkuð. Yf-
irbyggðar suðursvalir út af borðstofu.

LAUTASMÁRI – JARÐ-
HÆÐ 119 fm íbúð á jarðh. í vönduðu fjöl-
býlishúsi. Stofa með útg. á stóran sólpall,
þvottahús innan íb, tvö góð svefnherb. og
samtengt (m/hringstiga) íbúðarherb. og snyrt-
ing í kj. 
Áhv. 26 millj. Verð 29,9 millj.

BAUGAKÓR – SÉRHÆÐ
117 fm 4ra herb. jarðhæð í fjórbýlishúsi.
Vandaðar innr. frá EGG, eikarparket og flísar
á gólfum. Stór sólpallur með góðri skjólgirð-
ingu. Örstutt er í alla þjónustu, m.a. íþrótta-
akademíuna.
Verð 35,8 millj.

TRÖNUHJALLI - ÍB. MEÐ
HÚSGÖGNUM 60 fm íbúð á 2.
hæð. Stór stofa með útg. á suðursvalir, stórt
svefnherb., flísal. baðherb., þvottahús innaf
eldhúsi, parket og flísar á gólfum. Í kj. er
geymsla sem er ekki inn í stærð FMR. 
Verð 18,9 millj.

SKERJABRAUT – SEL-
TJARNARNES Góð 2-3ja her-
bergja efri sérhæð í tvíbýlishúsi. Skiptist í
tvær stofur, svefnherbergi, gang, eldhús,
baðherbergi og geymslu loft. Búið er að end-
urnýja eldhúsinnréttingu og gólfefni. 
Verð 19,9 millj.

HRAUNTUNGA – HAFN-
ARFJÖRÐUR Fallegt 160 fm einbýl-
ishús á einni hæð ásamt 50 fm bílskúr, alls
210 fm. Þetta er ekta fjölskylduhús í barn-
vænu hverfi. Stórt eldhús með þvottahúsi inn-
ar, stórar stofur, og fjögur góð svefnherbergi. 
Verð 53,3 millj.

FREYJUGATA – ÚTSÝNI
Falleg 3-4ra herbergja risíbúð í þríbýlishúsi,
skiptis í tvö svefnherb., saml. stofur og sól-
stofu með stórum suðursvölum. Íbúðin var öll
endurgerð fyrir ca 15 árum, m.a. þak, gluggar,
lagnir ofl. 
Verð 25,4 millj.

SMÁRARIMI - AFH.
STRAX Yfirtaka möguleg á 18 millj. á
4,15% vöxtum og 10 millj. á 5,2% ! Eig. tilbúnir
í að skoða skipti á minni eign. Nýtt 198,4 fm
einbýlishús á einni hæð. Seljandi klárar flís-
alögn að utan. 
Verð 56,9 millj.

EYKTARHÆÐ – GARÐABÆR
Glæsilegt 266 fm einbýlishús á góðum útsýnisstað. Eignin skiptist
m.a. í þrjú svefnherbergi, þrjár stofu, turnstofu, tvö baðherb. og flí-
salagðan bílskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Hægt að fá
afh. fljótlega.

Guðm. Björn Steinþórsson, lögg. fasteignasali

564 6464
Stórhöfða 33 
110 Reykjavík
hof@hofid.is
www.hofid.is


