
Fasteignasalan Miklaborg 
er með til sölu einnar hæðar 
einbýli við Hamrabyggð 22 í 
Hafnarfirði.

F asteignin þykir henta fjöl-
skyldufólki vel; loft í öllum 
rýmum eru upptekin og með 

innbyggðri halógenlýsingu, flísar 
og plastparkett er á gólfum, timb-
urverönd með skjólveggjum til suð-
urs og hellulögn er fyrir framan 
húsnæðið.

Fasteignin samanstendur af 
flísalagðri forstofu með innbyggð-

um skápum. Frá forstofu eru dyr 
með tvöfaldri franskri hurð inn í 
aðalrými húss.

Á hægri hönd er stórt eldhús með 
borðkrók, stórum gluggum, vand-
aðri innréttingu, flísalögðu gólfi og 
gólfhita. Til hliðar við eldhús er stór 
stofa með útgengi út í garð. Inni af 
stofu eru þrjú stór herbergi. Hjóna-
herbergi er stórt og bjart með skáp-
um. Tvö stór barnaherbergi.

Baðherbergi er flísalagt hátt og 
lágt, með innréttingu, sturtuklefa, 
upphengdu salerni og handklæða-
ofni. Baðherbergi og hol eru með út-
gengi á timburverönd. Gestasnyrt-

ing er líka flísalögð. Þá er þvottahús 
með góðri vinnuaðstöðu og hvítum 
skápum, flísum á gólfi og gólfhita. 

Frá forstofu er líka gengið til 
bílskúrs, sem er fullbúinn með raf-
magni, hita og sjálfvirkri dyraopn-
un. Þaðan er útgengt á timburver-
önd við bakhlið húss.

Húsið er 168 fermetrar að stærð 
og með 35 fermetra sambyggðum 
bílskúr, staðsett í útjaðri byggðar. 
Á móts við húsið er óbyggt friðað 
svæði.

Þess skal getið að þakkant-
ur utan húss er ekki að fullu frá-
genginn.

Einbýli í útjaðri byggðar
Húsið er staðsett á jaðri byggðar.
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Grandahvarf – bílskúr

Fallegt sumarhús rétt við Árnes

Glæsileg 122 fm 5 herb. Íbúð á 4 hæð með 
glæsilegu útsýni. Öll nýstandsett að innan með 
glæsilegum innréttingum og gólfefnum. Verð 
26.5 millj. Uppl. veitir Bárður Tryggvson í 
8965221

Dúfnahólar 5 herb. + 30 fm bílskúr

Ingólfur Gissurarson lgf.
Valhöll fasteignasala • Síðumúla 27 • Sími:588-4477. 

Glæsileg ca. 140 fm íb.  sérinngangi í 6 íb. húsi 
ásamt 28 fm góðum bílskúr. Glæsilegar innrét-
tingar og vandað stafaparket á gólfum. 3 stór 
herbergi. 12 fm fl ísalagðar suðursvalir. Stofa 
og borðstofa, þvottahús og stórt glæsilegt 
baðherbergi m. kari og sturtuklefa. Glæsilegt 
útsýni yfi r Elliðavatnið. Verð 35.9 millj. Uppl. 
Veitir Bárður Tryggvason í 8965221

Nýkominn í sölu 66 fm fallegur sumarbústaður 
ásamt svefnlofti á útsýnisstað í Skeiða og 
Gnúpverjahreppi. Hitaveita. 2 svefnherb. 
Heitur pottur. Kamína. Góður pallur. Búið að 
planta milli 3-4000 trjáplöntum. Kálfáin rennur 
rétt fyrir neðan. Gott tækifæri að eignast 
fallegt heilsárshús í klukkutíma akstursleið 
frá Rvík. Verð 13.5 millj. Uppl. Veitir Bárður 
Tryggvson í 8965221

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Daníel
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Esjugrund - Kjalanes
178,4 m2 einbýlishús með bílskúr á fallegri 
sjávarlóð við Esjugrund á Kjalarnesi. Í húsinu 
eru 4 svefnherbergi. Verönd og góður garður í 
suðvestur með gríðarmiklu útsýni yfi r Faxafl óann 
og til Reykjavíkur. Húsið er nýmálað að innan 
og laust til afhendingar! V. 32,5 m. 4712 

    Kópavogur

Fallegt 154,7 2m endaraðhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr við Bollatanga 2 í Mosfellsbæ. Í 
húsinu eru 4 svefnherbergi. Falleg aðkoma er að húsinu, steypt bílastæði og garðurinn gróinn með 
timburveröndum.  V. 37,5 m. 4637 

Furugrund - 4ra herbergja
Björt og falleg 83,2 m2, 4ra herbergja íbúð á 
5. hæð í lyftuhúsi ásamt bílastæði í bílageymslu 
við Furugrund 68 í Kópavogi. Íbúðin skiptist í 
forstofu, stofu, þrjú svefnherbergi, eldhús, 
baðherbergi og geymslu. Eignin er laus til 
afhendingar! Lækkað verð! V. 19,9 m. 4702

KJARNA - ÞVERHOLTI 2  •  270 MOSFELLSBÆ  •  SÍMI: 586 8080  •  FAX: 586 8081 
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Fífuhvammur - Sérhæð m/bílskúr
Falleg 84 m2 sérhæð ásamt 45,3 m2 bílskúr í 
þríbýli við Fífuhvamm í Kópavogi. Íbúðin skiptist 
í stofu, borðstofu, eldhús, hjónaherbergi með 
stórum skáp, baðherbergi m/baðkari og barna-
herbergi.  Íbúðinni fylgir sér geymsla í kjallara 
ásamt hlutdeild í þvottahúsi. V. 28,9 m. 4708

Glæsilegt og vel staðsett 259,4 m2 einbýlishús á tveimur hæðum með miklu útsýni í litlum botnlanga 
við Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. Aðalhæð skiptist í stóra forstofu, þvottahús, hol, 3 góð svefnherbergi, 
baðherbergi með tvöfaldri sturtu og hornbaðkari, gestasalerni, sjónvarsholi (getur verið svefnherbergi), 
stofu með arni, borðstofu og stóru eldhúsi, auk bílskúrs.  Á efri hæð er setustofa og svefnherbergi með 
sér baðherbergi m/sturtu.  V. 74,0 m. 4726 

     Þrastarhöfði - Einbýlishús

Bjargartangi - Einbýlishús
Fallegt 175,5 m2 einbýlishús með bílskúr, við 
Bjargartanga í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í for-
stofu, stofu, setustofu(hægt að breyta í herbergi) 
baðherbergi, gestasalerni, hjónaherbergi, tvö 
barnaherbergi, eldhús, sjónvarpsherbergi(sem 
getur nýst sem svefnherbergi) þvottahús og 
bílskúr með geymsluherbergi. Timburverönd og 
garður í suðvestur. V. 43,8 m. 4711 

Lindarbyggð  - Parhús 
Vel skipulagt 177,1 m2 parhús með bílskýli 
við Lindarbyggð í Mosfellsbæ. Húsið skiptist 
í forstofu, borðstofu, stóra stofu m/sólstofu, 
eldhús, þvottahús, sjónvarpshol, 3 barnaherbergi, 
hjónaherbergi og baðherbergi með kari. Búið 
er að loka bílskýli og innrétta herbergi. Lækkað 
verð!  V. 35,9 m. 4627

      Bollatangi - Endaraðhús Sóltún - 3ja herbergja
Sérlega glæsileg 109,4 m2, 3ja herbergja íbúð 
á jarðhæð við Sóltún 11-13 í Reykjavík.  Um er 
að ræða mjög vandaða og vel skipulagða íbúð 
á besta stað í glæsilegu 6. hæða fjölbýlishúsi, 
hönnuðu af Ingimundi Sveinssyni, arkitekt.
 V. 34,5 m. 4721 

 Breiðavík - 3ja herbergja
3ja herberja ibúð á 2. hæð í litlu 3ja hæða 
fjölbýlishúsi við Breiðuvík 17 í Grafarvogi. Íbúðin 
skiptist í forstofu, þvottahús, stofu, borðstofu, 
eldhús, 2 svefnherbergi og baðherbergi.  Auk 
þess fylgir geymsla á jarðhæð. V. 23,9 m. 4699

Fallegt 207,4 m2 einbýlishús á einni hæð með innbyggðum bílskúr á 882 m2 eignarlóð í útjaðri byggðar 
við Bjargslund í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, stórt eldhús, 3 góð barnaher-
bergi, stórt hjónaherbergi með sér baðherbergi og fataherbergi, baðherbergi,  gestasalerni, þvottahús, 
geymslu og bílskúr. V. 49,5 m. 4630

     Bjargslundur - Einbýlishús

Hjallahlíð - 3-4ra herbergja + bílskúr
3-4ra herbergja, 94 m2 íbúð á jarðhæð með sér-
inngangi í litlu fjórbýli ásamt 27,7 m2 bílskúr við 
Hjallahlíð í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist í forstofu, 
tvö rúmgóð svefnherbergi( auðvelt að bæta við 
svefnherbergi), baðherbergi, rúmgóða stofu og 
borðstofu og eldhús. V. 25,7 m. 4754 

    Reykjavík

Bárugrandi - 3-4ra herbergja
Falleg og björt 3-4ra herbergja íbúð á 3. hæð 
ásamt bílastæði í bílakjallara á fallegum stað 
við Bárugranda í Reykjavík. Íbúðin er skráð 86,6 
m2 og bílastæði í lokuðum bílakjallara 24,1 m2.  
Frábær staðsetning stutt í alla þjónustu. 
V. 25,7 m. 4725 

Hvassaleiti - 5-6 herbergja
169,7 m2 5-6 herbergja íbúð á efstu hæð í 
fjögura hæða fjölbýli með bílskúr við Hvassaleiti 
30 í Reykjavík. Íbúðin sjálf, sem er 128 m2, 
skiptist í forstofu, eldhús, stóra stofu, svefnher-
bergisgang, fjögur svefnherbergi og baðherbergi.  
Íbúðinni fylgir 13,6 m2 herbergi í kjallara og 7,4 
m2 geymsla í kjallara, auk 22,2 m2 bílskúrs. 
V. 29,7 m. 4566 



FASTEIGNIR.IS2  30. NÓVEMBER 2009

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN



FASTEIGNIR.IS30. NÓVEMBER 2009 3

    Einstök eign í Stigahlíð

Vorum að fá í sölu glæsilegt og mjög íburðarmikið einnar hæðar 265 fm einbýlishús innst í 
botnlanga við opið svæði. Húsið var nánast endurbyggt frá fokheldi árið 2002. Öll gólf eru lögð 
glæsilegum marmara. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar af bestu gerð. Garðurinn er sérlega 
glæsilegur með miklum veröndum, skjólgirðingum, heitum potti, göngubrú, tjörn og gróðri. 
Hönnun hans var í höndum Stanislas Bohic. Allar nánari uppl. veitir Magnús Geir Pálsson sölu-
maður á Eignamiðlun. V. 115,0 m. 5192 

  Einbýli

  4ra - 6 herbergja

  Raðhús

Strikið - fyrir 60 ára og eldri
Glæsileg og rúmgóð 3ja herbergja 119,0 fm 
íbúð á 4. hæð ásamt stæði í bílageymslu í 
nýju lyftuhúsi fyrir 60 ára og eldri í Sjálands-
hverfi nu í Garðabæ. Eikarparket er á gólfum. 
V. 29,9 m. 5193 

  3ja herbergja

    Vatnsholt 10 - Efri sérhæð

Glæsileg 230 fm efri sérhæð með innbyggðum bílskúr í tvíbýlishúsi sem stendur á friðsælum 
stað innst í botnlanga. Aðkoman að húsinu er mjög góð. Hæðin skiptist þannig: 2 rúmg. stofur 
með fallegum arin, sjónvarpsherbergi, stór skrifstofa með setustofu. Fjögur svefnherbergi (skv 
teikningu), ný innréttað eldhús, baðherbergi, snyrting, þvottahús, geymsla, hol og forstofa. 
Stórar 21,2 fm svalir sem snúa í suðvestur. Fallegur og ræktaður garður. Hitalögn í bílaplani. Eign 
í sérfl okki. Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093.  V. 55,0 m. 4053

     Háholt - einbýli -  glæsil. útsýni - gott verð

Fallegt vel skipulagt ca 300 fm einbýli á einstökum útsýnisstað við Háholt í Garðabæ. Innsta 
hús í lokuðum botnlanga við óbyggt svæði bæði fyrir ofan og við hlið hússins. Stór tvöfaldur 
bílskúr með góðum innkeyrsluhurðum. Arinn. Stór timburverönd til suðurs.  V. 59,9 m. 5195 

Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s

  2ja herbergja

    NÝTT HÚS Í SÖLU Á ARNARNESHÆÐINNI 
    MALTAKUR 1 - GLÆSILEGAR FULLBÚNAR ÍBÚÐIR

Stórglæsilegar og vel hannaðar 3ja herbergja fullbúnar íbúðir á frábærum stað á Arnarneshæð-
inni.  Íbúðastærðir eru frá 111 og 123 fm. Íbúðirnar eru fullbúnar með fallegu eikarparketi á 
gólfum. Fallegar innréttingar úr eik og innihurðir í stíl. Gert er ráð fyrir ríkulegri lýsingu í loftum 
aðalrýmis íbúðanna. Í húsinu, sem er aðeins tveggja hæða, eru 14 íbúðir í tveimur stigahúsum 
og er húsið klætt viðhaldslítilli klæðningu. Verðin eru 23,6 og 27,0 millj. 

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:00 - 18:00 

  Eldri borgarar

     Seinakur 1 - nýleg fullbúin íbúð

Glæsileg og vel hönnuð fullbúin 3ja herbergja íbúð á frábærum stað á Arnarneshæðinni. Í íbúðinni 
eru stór og björt rými. Húsið eru aðeins tveggja hæða en þó með lyftu. Undir því er vel hönnuð og 
lokuð bílageymslaþar sem sérgeymsla íbúðar er inn af stæði hennar. Áhvíl. 21,5 m. V. 26,9 m. 8167  

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL 17:00 - 18:00 

Opið hús

Opið hús

AÐEINS 2 ÍBÚÐIR EFTIR

    Héðinsgata  - skrifstofubygging
Skrifstofubygging (allt húsið) á þremur 
hæðum samtals samtals u.þ.b. 1.000 fm á 
þremur hæðum. Mjög góð staðsetning og 
mikið útsýni. Aðkoma góð og næg bílastæði. 
Húsið er til sölu eða leigu. Eignin verður laus 
15.desember n.k.   V. 130 millj. 5199

 Langholtsvegur 145 - Einbýli
Fallegt 182,4 fm steinsteypt einbýlishús með 
fallegum garði. Húsið er á tveimur hæðum og 
hefur töluvert verið endurnýjað. V. 39,9 m.
 4870 OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 
- 18:00 

 Stigahlíð - 480 fm í byggingu.
Um er að ræða staðsteypt 480 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum með góðri lofthæð. Á 
neðri hæð er inngangshol og stórt opið rými 
með mikið af gluggum.  5 útgönguleiðir eru á 
neðri hæð. Á efri hæð er opið rými og þrenn-
ar svalir, þar af rúmlega 100 fm þaksvalir.  
svalahurðir eru á efri hæð. Húsið er við enda 
í botnlanga. Húsið stendur vel og er mjög 
glæsilegt að sjá. V. 75 m. 5188 

 Einbýlishús í Skerjafi rði. 
Glæsilegt mikið endurnýjað 325 fm einbýlis-
hús í Skerjafi rði. Húsið stóð upphafl ega í mið-
borginni. Hér er um að ræða tvílyft timburhús 
á steinkjallara sem hefur endurbyggt. Stórar 
stofur 4-5 svefnherb. Vinnustofa. Nýlegar 
innréttingar og tæki í eldhúsi og baðherbergi. 
Í kjallara er tveggja herbergja íbúð. Stór og 
falleg lóð. Hellulögð innkeyrsla. Eitt  reisuleg-
asta hús sinnar tegundar.  V. 79,0 m. 5135 

 Vallartröð 2 - raðhús
Falleg 179,4 fm raðhús á þremur hæðum 
ásamt 37,4 fm bílskúr. Samtals 216,8 fm. 
Húsið skiptist þannig.  1. hæð:  forstofa, 
hol, stofa, borðstofa og eldhús.  2. hæð:  
þrjú herbergi, baðherbergi og hol.  Kjallari:  
Tveggja herbergja  íbúð með sér inngangi og 
þvottahús. V. 36,9 m. 5194 

 Afl agrandi
Vel skipulagt 190 fm endaraðhús á þremur 
hæðum innst í botnlangagötu í Vestur-
bænum. Stutt í alla verslun og þjónustu. 
Húsið skiptist þannig:  Fyrsta hæð: Forstofa, 
gestasnyrting, eldhús, stofa, borðstofa og 
innbyggður bílskúr. Geymsla/herbergi er innaf 
bílskúr. Önnur hæð: fjögur svefnherbergi 
og baðherbergi. Risloft: sjónvarpsherbergi/
vinnuaðstaða. V. 59,0 m. 5134 

 Foldasmári - vandað raðhús
Vandað tvílyft 195,7 fm raðhús með inn-
byggðum 25,4 fm bilskúr. Á neðri hæðinni 
er forstofa, forstofuherbergi, innra hol, stofa, 
borðstofa, eldhús, þvottahús, og snyrting. Á 
efri hæðinni eru 4 herbergi, hol og baðher-
bergi.  V. 45,9 m. 5132

 Grandavegur 43 - glæsileg
4ra herb. 95,1 fm íbúð á jarðhæð. Íbúðin er 
mjög björt og með sérverönd út af stofunni. 
Vandaðar innréttingar. Baðh. er fl ísalagt í hólf 
og gólf. V. 27,9 m. 5169 OPIÐ HÚS Í DAG 
FRÁ KL 17:00 - 19:00 

 Frostafold 62 - falleg íbúð
Falleg, björt og vel skipulögð 100,4 fm 3ja 
- 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á efri hæð með 
glugga á þrjá vegu í fjórbýlishúsi innst í botn-
langa. Sérinngangur. Íbúðinni fylgir steypt 
bílskúrsplata.  V. 22,8 m. 5047 

 Dalaland - með bílskúr
Falleg og vel skipulögð fi mm til sex herbergja 
120 fm íbúð í fallegu húsi á eftirsóttum stað, 
ásamt 19,1 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í hol, 
gang, eldhús, rúmgóða stofu, fjögur herbergi, 
baðherbergi og sérgeymslu og þvottahús í 
sameign. V. 32,0 m. 5161 

 Barðastaðir - fl ott 4ra - efsta hæð.
Falleg frábærlega vel skipulögð 4ra herb. íbúð 
á efstu hæð í fallegu litlu fjölbýli. 3 svefnherb. 
Góðar kirsuberja innréttingar. Glæsilegt 
baðherb. Sérþvottahús. Suðursvalir.   V. 24,9 
m. 5173

 Skipholt - mjög gott verð 
Góð ca 118,7 fm íbúð á 1.hæð með tveimur 
aukaherbergjum í kjallara með aðgangi að 
snyrtingu og sérþvottahúsi.  Sérinngangur. 
á hæðinni eru 2 stofur og 1. svefnherbergi 
ásamt baðherb. og eldhúsi. 2.aukaherb. í 
kj. m. aðgangi að snyrtingu og sérþvottahús 
fyrir íbúðina er í kjallaranum einnig.  V. 19,9 
m. 5080 

 Laufengi 4ra með stæði í bílgeymslu
Falleg og vel skipulögð fjögurra herbergja 
111 fm íbúð á 3.hæð (efstu) með bíla-
stæði í lokaðri bílgeymslu. Íbúðin skiptist í 
forstofuhol,stofu,eldhús,borðstofu/borðkrók, 
þvottaherbergi, baðherbergi og þrjú góð 
svefnherbergi. ATH. áhvílandi hagstæð lang-
tímalán 22,6 m.  V. 24,9 m. 5167 

 Geitland - mikið endurnýjuð
Falleg og björt mikið endurnýjuð 3-4ra her-
bergja íbúð á 2.hæð í snyrtilegu fjölbýli. Íbúð-
in skiptist í hol, tvö herbergi (þrjú skv. teikn), 
stofu, eldhús, þvottahús, búr og baðherbegi. 
Í kjallara er sérgeymsla ásamt hjólageymslu. 
V. 23,9 m. 5181 

 Kelduland - mikið endurnýjuð.
Mjög góð mikið endurnýjuð 3ja herbergja 
íbúð á 3.hæð í fallegu viðgerðu húsi við 
Kelduland í Fossvoginum. Nýl. eldhús, 
baðherbergi og fl . Glæsilegt útsýni. Í dag eru 
í íbúðinni 1 stórt herbergi og tvær stofur. V. 
21,5 m. 5171 

 Suðurbraut - Hafnarfi rði
Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð á 
efstu hæð í litlu fjölbýli með glæsilegu útsýni 
yfi r höfnina. Húsið er klætt að utan og er því 
nánast viðhaldsfrítt. Glæsileg íbúð á þessum 
vinsæla stað í Hafnarfi rði. Stutt í verslun, 
sund og aðra þjónustu. V. 20,0 m. 5182 

 Meistaravellir - sér verönd
3ja herb mikið endurnýjuð 77 fm  endaí-
búð á jarðhæð/kjallara á eftirsóttum stað.  
Sérverönd er  út af stofunni. Íbúðin skiptist í 
n.k. forstofu/gang, endurnýjað baðherbergi, 
endurnýjað eldhús, 2 svefnherbergi og stofu.  
V. 19,7 m. 4305

 Langalína - glæsileg útsýnisíbúð
Glæsileg fullbúin 129,5 fm 3ja herbergja íbúð 
við sjávarsíðuna ásamt stæði í bílageymslu. 
Mikið af innfeldri halogenlýsingu er í loftum. 
Allar innréttingar eru úr eikarspón. Gólfefni 
eru eikarparket og fl ísar á baðherbergi og 
þvottahúsi. Fallegt sjávarútsýni. V. 38,9 m. 
5114 

 Álfkonuhvarf - glæsileg íbúð
Glæsileg og fullbúin 3ja herbergja íbúð á 3. 
hæð í vönduðu lyftuhúsi ásamt sérgeymslu 
á jarðhæð og stæði í bílageymslu. Íbúðin 
skiptist í forstofu, þvottahús, tvö rúmgóð 
svefnherbergi, baðherbergi, stóra stofu og 
eldhús. V. 25,5 m. 5143 

 Furugrund - við Fossvoginn m. auka-
herb.
Falleg vel skipulögð 3ja herb. íbúð á 1.hæð 
í nýl.viðgerðu og máluðu litlu fjölbýli á mjög 
góðum stað í Kópavogi. Aukaherb. í kjallara. 
Mjög góð staðsetning, örstutt í gönguleiðir í 
Fossvoginum.  Laus fl jótlega. V. 18,8 m. 5163 

 Karlagata- 3ja herbergja með bílskúr.
Góð 3ja herbergja 57,7 fm íbúð á annarri 
hæð auk 18,2 fm bílskúrs, samtals 75,7 fm. 
Íbúðin er í góðu standi og hefur verið töluvert 
endurnýjuð. V. 19,2 m. 5170 

 Fensalir 2 - með bílskúr
Sérlega falleg og vönduð 102 fm 3ja 
herbergja íbúð við Fensali í Kópavogi ásamt 
fullbúnum 32 fm endabílskúr með millilofti. 
Samtals 134 fm. Íbúðin er merkt 301 og er 
á efstu hæð, þó er aðeins gengið upp eina 
hæð.   V. 26,9 m. 5178

 Þórufell - LÆKKAÐ VERÐ
2ja herbergja 57,3 fm íbúð á fjórðu hæð 
með góðu útsýni. Íbúðin er í fínu standi með 
stórum suður svölum. V. 10,6 m. 4644 

 Arahólar - með bílskúr
Rúmgóð 2ja herbergja 63,4 fm íbúð á 7. og 
efstu hæð í mjög góðu lyftuhúsi.  Íbúðinni 
fylgir 23,3 fm bílskúr. Íbúðin skiptist í hol, 
stofu, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi.  
Yfi rbyggðar svalir með mögnuðu útsýni. V. 
15,9 m. 5166 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Leitum að vönduðu 
einbýlishúsi í 

Garðabæ.

.is : : 535_1000
j

Höfum kaupanda 
að einbýlishúsi í 

Fossvogi.

Leitum að einbýlishúsi í 
vesturbæ Reykjavíkur 

og Seltjarnarnesi.

Höfum kaupanda 
að húsi á Spáni.
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- Heil húseign

Skrifstofuhæð 
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Óskar R. Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi Andrésson,
löggiltur fasteignasali

Jón Sigfús Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is

Mávahlíð

4ra herbergja sérhæð
Sólstofa
Auka herb. í kjallara
Laus strax

v. 34 m.

Flétturimi

Rúmgóð 67,5 fm 
2ja herbergja
Stæði í opinni bílageymslu
Gott  kauptækifæri
Laus strax

v. 16,9 m.

Vesturgata

Rúmgóð 2ja herb 66 fm
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta
Laus við kaupsamning

v. 20 m.

Vallartröð

3ja herb risíbúð, 45,5 fm
Gólfflötur stærri
Laus strax
Góð staðsetning
Þarfnast standsetningar

Tilboð

Mávahlíð

Björt 81 fm 3ja herbergja
Ný eldhúsinnrétting
Sérinngangur
Hagstætt áhvílandi lán

v. 18,9 m.

v. 44 m.

Hvassaleiti

Góð 127,0 fm, 4-5 herbergja
21,6 fm bílskúr
Gott skipulag
Frábær staðsetning

v. 27.9 m.

Vel staðsett endaraðhús
Aukaíbúð í kjallara
Stór sólstofa
Pallur með heitum pott 

Garðhús

v. 51,9 m.

Grensásvegur

Til sölu eða leigu skrif-
stofuhúsnæði á 2 hæð
1030fm, 50-55 manna 
vinnuaðstaða
Góð sameiginleg aðstaða

Leiga

Brekkugerði

Eign í algjörum sérflokki 
Vítt til veggja
Innst í botnlanga
Glæsilegt útsýni

Tilboð

 Kögursel

2ja hæða parhús/bílskúr
Velviðhaldið hús
Skjólsælt og gróið hverfi
Makaskipti koma 
til greina

v. 36,9 m.

45 fm vinalegur 
sumarbústaður
Eignarland
Rétt við Laugarvatn
Öll tæki og búnaður 
fylgja með
Heitur pottur og kamína

 Lækjarhvammur

v. 0,0

Gullfallegt 203 fm einbýli við
Útjaðar byggðar/friðað svæði
Sannkallað fjölskylduhús
Allt sérlega vandað. 
Heitur pottur og verönd 

Vættaborgir

Glæsileg efri sérhæð
Bílskúr
Frábær staðsetning
Tvennar svalir
Mikil lofthæð 
Stutt í alla þjónustu

v. 34,9 m.

Raðhús á einni hæð 
Góður garður 
Þrjú herbergi og stofur 
Bílskúr

Háaleitisbraut

v. 39,9 m.

Kambasel

Falleg 4ra herbergja 
Opið eldhús 
2. hæð 
Parket á gólfum

v. 22,9 m.

Grundarland Fossvogi

Glæsilegt einbýli.
Neðsta gata í Fossvogi 
Fallegur garður
162 fm íbúð / 27 fm 
bílskúr. Laus við samning

Tilboð

Búðavað 

219 fm parhús
Utivistarperla
Tilbúið til innréttinga
Skipti skoðuð

v. 39,5 m.

134 fm hæð og ris
Mikið endurnýjað
Möguleiki á aukaíbúð
Sér inngangur Stór lóð
Hagstæð lán

Miðtún

v. 33 m.

Hverfisgata

Lækkað verð
hagstæð lán geta fylgt
3ja herbergja 78,6 fm á 
3ju hæð
Falleg eign í hjarta 
borgarinnar
Húsið og sameign nýlega 
verið viðgert 19,9 m.

Björt og vel skipulögð
2ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús

Laugarnesvegur

v. 17,9 m.

OPIÐ HÚS
121 fm björt íbúð 
í Hlíðunum
Sérinngangur
lítið niðurgrafin
Íbúðin snýr að mestu leyti 
að Barmahlíð

Miklabraut 52

v. 21,9 m.

Bólstaðarhlíð

Efri hæð
3 góð svefnherbbergi
Nýlegt eldhús og bað
Innst í Bólstaðarhlíðinni

v. 0,0

Dynsalir

Endaíbúð og bílskúrsendi
Stór afgirtur suðurpallur 
- stutt í skóla
Sérsmíðuð eldhúsinnrétting
Afhending fljótlega.
Þvottahús innan íbúðar

v. 0,0

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30-18:30
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VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

www.volundarhus.is

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

Vel valið fyrir húsið þitt

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GESTAHÚS 10 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

FRÁBÆR TILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
örfá hús eftir · fyrstur kemur fyrstur fær

VH
/

0
9

-1
5

kr. 339.000,- án/fylgihluta
kr. 359.000,- m/fylgihlutum

kr. 329.000,- m/þakskífum

kr. 449.000,- án/fylgihluta
kr. 690.000,- m/fylgihlutum

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

1 hús eftir

2 hús eftir

1 hús eftir

1 hús eftir

RISA TILBOÐ
GESTAHÚS 15 m²  

599.000,-
ósamsett og án fylgihluta. 
Fullt verð 759.000,- ósamsett 
og án fylgihluta.

Blaðberinn
bíður

þín
Þú færð Blaðberann þinn í

Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 8-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óðar fréttir fyrir umðar fréttir fyrir um
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Allar stærðir og gerðir af
 íbúðum og atvinnurýmum

 óskast á söluskrá
Skoðið söluskrána á heimasíðunni 

www.AlmennaEignaSalan.is

Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjavík (Bláu húsunum). Sími 588 1020
Þorsteinn Ó. Þorsteinsson rekstrarverkfræðingur B.Sc., M.Sc.,

 viðskiptafræðingur M.Acc., lögg. fasteigna-, leigu- og verðbréfamiðlari
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Auglýsingasími

– Mest lesið


