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Fold fasteignasala er með á skrá 183 fermetra 
einbýlishús við Neshamra 3 í Grafarvogi. 

H úsið er einnar hæðar timburhús með múr-
steinsklæðingu og í því er innbyggður 
bílskúr.

Komið er inn í anddyri með flísum. Hol með park-
eti. Stofa er parketlögð og þaðan gengið út á verönd 
og út í fallegan og snyrtilegan garð. Fjögur svefn-

herbergi eru í húsinu. Eitt svefnherbergjanna er með 
parketi á gólfi og þrjú með dúk á gólfi. Fataskápar eru 
í þremur herbergjum. Eldhús er búið hvítri innrétt-
ingu, flísum á gólfi og borðkrók. Þvottahús er með 
skápum við eldhús.

Þess má geta að húsið var byggt árið 1990 og er í 
góðu ásigkomulagi.

Óskað er eftir tilboðum í eignina og eru skipti 
möguleg á minni eign.

Fallegt einbýlishús á frið-
sælum stað í Grafarvogi

Húsið er staðsett í rólegri götu í Grafarvogi. MYND/ÚR EINKASAFNI 
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569-7000 |  Síðumúli  13 |  www.miklaborg. is

Nýjar glæsilegar 
íbúðir
2ja-3ja og 4ra 
herbergja
Tvennar svalir, tvö 
bílastæði, hiti í gólfi
Gott skipulag, frábær 
staðsetning
Kíktu á þessar íbúðir

OPIÐ HÚS
MÁNUDAG
Á MILLI KL. 17-18

Frábær staðsetning
Lítið einbýli m/bílskúr
Stór garður

v. 36,0 m.

MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA - MIKLABORG - ÖRUGG SALA

Steinagerði 17 Langalína

v. 0,0 m.

Ofanleiti

Sérlega björt 100 fm 
3ja herb - Allt sér
Vinsæll staður
Stutt í alla þjónustu.
Sérbílastæði rétt við 
inngang
Laus við samning

v. 24,5 m. 

Espigerði

Falleg 4ra herbergja
Vel umgengin eign
Þvottahús innan íbúðar
Frábært útsýni

v. 25,9 m. 

Maríubaugur

Falleg 3ja herb 79 fm
jarðhæð
Aðeins ein íbúð á hæð
Skoðaðu þessa eign!

v. 22,9 m. 

Akurgerði

Glæsilegt parhús
Mikið endurnýjað 
Aukaíbúð í útleigu
Góð staðsetning 
miðsvæðis

v. 41,5 m. 

v. 48,5 m.

Garðhús

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

Aflagrandi

2ja herb, þjónustuíbúð
5. hæð í lyftublokk
Gott skipulag
Yfirbyggðar svalir

v. 20,3 m. 

Grænahlíð

Björt og falleg sérhæð
Eignin er í góðu ástandi
Hús nýlega endurbætt
Skipti koma til greina á 
stærri eign 

v. 30,0 m.

Lambasel

Sérlega fallegt einbýli
4 góð herbergi
Tvær stofur, borðstofa
Húsið er um 190 fm
Skipti koma til greina á 
eign í Hlíðunum

v. 51,4 m.

Maríubaugur

Lítið raðhús, 144 fm
Góður bílskúr
4ra herbergja
Bjart og hlýlegt

v. 34,5 m.

Ásgarður

Gott 136 fm endaraðhús
Fjölskyldhús
Gott skipulag
Fallegt umhverfi

v. 26,0 m.

Hverfisgata

2. hæð 116 fm
5 herbergja
góðar leigutekjur
skipti á sumarbústað 
æskileg
mjög gott verð

v. 22,8 m.

Hverafold

Stór 3ja herbergja
Endaíbúð
Gott skipulag
Fallegt útsýni
Stutt í alla þjónustu
Leiga kemur til greina

v. 20,5 m.

Suðurbraut
**LÆKKAÐ VERÐ**

3ja herbergja 79,3 fm
Gott skipulag
Viðhaldslítið hús
Fallegt útsýni

v. 18,8 m.

Blönduhlíð

Falleg tveggja herbergja
Stærð 58,4 fm
Kjallari með sérinngang
Frábær staðsetning
Fjórbýlishús

v. 15,2 m.

Hjallasel

Parhús fyrir eldri borgara
á einni hæð
Rúmgott og bjart
Góð lofthæð
Frábær staðsetning
við Seljahlíðar

v. 19,9 m.

Til leigu 
300 fm skrifstofa í vönduðu húsi við Laugaveg. 

Glæsileg sameign. Eignin getur verið laus fljótlega.

Atvinnuhúsnæði
Óskum eftir til kaups 300-600 fm skrifstofuhæð á svæði 101. 

Eignin má þarfnast standsetningar að einhverju leyti. 
Staðgreiðsla í boði fyrir rétta eign. 

Til leigu 
Höfum til leigu allt að 4400 fm nýlegt skrifstofuhúsnæði 

á frábærum stað. Eignin er fullinnréttuð á afar vandaðan hátt. 
Til greina kemur að leigja eignina t.d. í tveimur eða þremur hlutum.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ragna S. 
Óskarsdóttir
MBA Löggiltur 
fasteignasali, 

Halldór Ingi 
Andrésson,
lögg. 
fasteignasali

Jón Sigfús 
Sigurjónsson
hdl. og lögg. 
fasteignasali

Hilmar 
Jónasson 
sölufulltrúi

Heimir H. 
Eðvarðsson 
sölufulltrúi

Ólafur 
Finnbogason
sölufulltrúi

Kögursel

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

v. 36,9 m.

Suðurlandsbraut 4a 
Til leigu í þessu glæsilega húsi 1600fm 
húsnæði. Húsnæðið sem um ræðir er 
1600 fm,en mögulegt er að leigja allt 
að 3000 fm. Lyfta er í húsinu. Glæsi-
legt útsýni. Fullbúinn matsalur á efstu 
hæð hússins. Stórar svalir. Mikill fjöldi 
bílastæða á baklóð.

Klukkuberg 

Falleg íbúð
Óviðjafnanlegt útsýni
Íbúðin er á tveimur 
hæðum
Sérinngangur
Stærð 107 fm
Frábært skipulag

v. 20,5 m.
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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
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Búseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785 · Fax: 533 5749 · Veffang: www.buseti.is

Lausar íbúðir: Umsóknarfrestur til 11. nóvember. Úthlutun er 12. nóvember
Öryggi til framtíðar, frelsi þegar þér hentar

™

www.buseti.isBúseti hsf. · Skeifan 19, 108 Reykjavík · Sími: 520 5785Fyrirvari er um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum.
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Vesturberg 27, 111 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 12. Apríl 2010 kl. 17:30-18:00
Einbýli með aukaíbúð
7.herbergja Stærð 232,7fm
Fasteignamat; 39.050.000
Verð: kr. 45.900.000

LÆKKAÐ VERÐ, skoða skipti á minni eign!: Einbýli með bílskúr 
og 2ja herb. íbúð í kjallara. Á efri hæð eru fjögur svefnherbergi.
Eignin er með óhindrað útsýni yfir borgina og við göngustíg
inní Elliðarárdal. Upplýsingar um eignina gefur Dórothea E. 
Jóhannsdóttir, gsm: 8983326, dorothea@fasttorg.is. 

Hjallasel 10 109 Reykjavík
Opið hús mánud. 12. apríl 2010 kl.17.30-18.00 
8 herbergja 265,7 fm
Fasteignamat; 41,100,000
Verð; 39,900,000

Mjög gott fermetraverð aðeins 150 þús/fm. Gott raðhús á þremur 
hæðum með auka íbúð. Frábært útsýni er úr stofunni og borðstof-
unni til vesturs. Bílskúr er áfastur húsinu og sérbílastæði. Aðal 
eign er 5 herbergja en aukaíbúð 3ja herbergja. Nánari upplýsingar 
veitir Berglind Hólm gsm 694-4000 eða berglind@fasttorg.is.

Gaukshólar 2 111 Reykjavík
OPIÐ HÚS þriðjudaginn 13. apríl 2010 kl. 18:30-19:00
3ja herbergja
80,1 fm
Fasteignamat; 15.500.000
Verð kr: 17.200.000

NÁNAST YFIRTAKA - Vönduð og mikið endurnýjuð 3ja
herbergja 80,1fm íbúð á 7.hæð í lyftublokk  Frábært útsýni, 
Þvottahúsið á hæðinni. Ljósleiðari í húsinu. Upplýsingar veitir;
Sigurbjörn gsm; 8-67-37-07 eða bjossi@fasttorg.is

Eskiholt 7 210 Garðabær
Stærð 380 fm
7 herbergja
fasteignamat 69.500.000

Einstakt og glæsilegt einbýlishús með stórkostlegu útsýni á
þessum eftirsótta stað í Garðabæ. Eign fyrir vandláta.
Húsið er teiknað af Halldóri Gíslasyni arkitekt. Form hússins er
einkar glæsilegt og nær arkitektinn fram fallegum og einstö-
kum línum á hinum ýmsu stöðum hússins. Innanhúshönnun er
samræmd í öllu húsinu. Allar nánari upplýsignar veitir Hafdís
Rafnsdóttir gsm 895-6107 eða hafdis@fasttorg.is

Andahvarf 5 203 Kópavogur
Stærð 330,1 fm
7 herbergja
Fasteignamat:69.450.000
Verð kr: 95.000.000

Stórglæsilegt hús með aukaíbúð á frábærum stað við 
Elliðavatn. Innréttingar eru vandaðar úr Hnotu, fallegur arinn
er í húsinu og vönduð tæki. Frábært útsýni.
Allar nánari upplýsingar veitir:Hafdís Rafnsdóttir gsm 895-
6107 hafdis@fasttorg.is

Vífilsgata 6 105 Reykjavík
Opið hús mánudaginn 12. Apríl 2010 kl. 17:30-18:00
3ja herbergja 73,3 fm.
Fasteignamat; 16.850.000
Verð: kr. 17,900.000

LÆKKAÐ VERÐ: Töluvert endurnýjuð þriggja herbergja íbúð á
tveimur hæðum í einu af þessum klassísku húsum í Norðurmýrinni. 
Fín íbúð fyrir þá sem vilja vera nálægt miðbænum. Íbúðin er laus til 
afhendingar strax. Nánari upplýsingar veitir Jóhanna Kristín í síma 
698 7695. eða jkt@fasttorg.is

Klukkuberg 35 220 Hafnarfjörður
Opið hús mánudaginn 12 apríl 2010 kl 18.00-18.30
Stærð:60,3
2 herbergja
Fasteignamat; 13.400.000
Verð kr: 15.500.000

Lýsing: Mjög góð íbúð á jarðhæð með sérinngangi ásamt
góðum afgirtum sólpalli á vinsælum stað í Setberginu. Fallegt 
útsýni yfir Hafnarfjörð! Mjög hentug fyrstu kaup! Nánari 
upplýsingar veitir Sigurður, fasteignasali í GSM: 898 6106, 
netfang: sg@fasttorg.is 

Bjóðum frítt söluverðmat, skuldbindingarlaust! Hringdu núna!

Kambasel 18, 109 Reykjavík, 
6 herbergja
180.3 fm
Fasteignamat; 34.300.000
Verð kr: 41,9 milljónir.

Snoturt og einkar vel við haldið endaraðhús, 180,3 m2 þ.a. 24
m2 bílskúr. 3-4 svefnherbegri. Kyrrlátt umhverfi innst í botnlanga, 
skjólgóður garður. Pantið tíma í skoðun hjá Árna í s: 893 4416
eða arnilar@fasttorg.is. 

SELD!

j b ld l i i i
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Bjóðum frítt söluverðmat, skuldbindingarlaust! Hringdu núna!

Fasteignasölunni TORG“
Árni Ólafur Lárusson, viðskiptafr. 
Löggiltur fasteigna- fyrirtækja- 
og skipasali, löggiltur leigumiðlari
GSM: 893 4416, 
netfang: arnilar@fasttorg.is

BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Prestastígur í Reykjavík

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 11
10 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Ferjuvað 9, Norðlingaholti í Reykjavík

Ferjuvað 7, Norðlingaholti í Reykjavík

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði
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VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

VORTILBOÐ - GESTAHÚS 24 m²

Íslensk framleiðsla, fullbúið að utan, 
fokhelt að innan, einangrun í gólfi. 
Sjá nánar á heimasíðu: www.volundarhus.is 

Verð 2.900.000 kr 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/

1
0

-0
1

kr. 359.000,- án/fylgihluta
kr. 389.900,- m/fylgihlutum

Úrvals pallaefni og undirstöður á 
vortilboði. Sjá nánar á heimasíðu:

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

40 % afsláttur af 
heimsendingu á 
GESTAHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

kr. 329.000,- án/fylgihluta
kr. 339.000,- m/fylgihlutum

Stórhöfði 33
110 Reykjavík

Stórglæsilegt skrifstofu / verslunar / lagerhúsnæði

Stærð: 870,7 fm
Fjöldi herbergja: 6
Byggingarár: 2001
Brunabótamat: 171.050.000

Verð: 0

Til  leigu  eða  sölu  frábærlega  staðsett  verslunar  og  lagerhúsnæði,  alls
870,7fm  til  sölu  (1.217fm  til  leigu)  á  tveimur  hæðum  með  mörgum
innkeyrsludyrum að Stórhöfða í Reykjavík.  Efri hæðin (götu-skrifstofuhæðin)
er  343fm  með  frábæru  útsýni,  sex  skrifstofuherbergjum,  kaffistofu  og
fundarherbergi.   Lagerhúsnæðið (neðri  hæðin)  er  alls  527,7fm með 5 metra
lofthæð og stóru útisvæði.  Hillur og rekkar geta fylgt.  Húsið er klætt að utan
með viðhaldsfrírri álklæðningu og álgluggum og er í mjög góðu ástandi. Allur
frágangur  húsnæðisins  er  vandaður.   Aðkoma  að  húsinu  er  góð,  næg
bílastæði og tenging við helstu umferðaræðar mjög góð.

Hverfið  er  eftirsótt  og  hentar  mjög  vel  fyrir  ýmis  konar  atvinnustarfsemi.
Margar verslanir, heildsölur og skrifstofur eru í götunni. Starfsemi er í húsinu
allan sólarhringinn.  Tölvulagnir eru góðar í húsinu.
Allar  frekari  upplýsingar  gefur  Bergur  Steingrímsson  í  s.  896-6751.

Lind

Þórarinn Jónsson
Lögg. fast. hdl.

Bergur
Steingrímsson

Sölufulltrúi

thorarinn@remax.is

bergurst@remax.is

Til leigu eða sölu - frábær staðsetning !

RE/MAX Lind - Bæjarlind 4 - 201 Kópavogur - Sími: 5209500 - www.remax.is

8966751
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Lágmúli 7 • 108 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali

stakfell.is

Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

:: 535_1000

.is : : 535_1000
j

Leitum að einbýlishúsi 
í skiptum fyrir tvær eignir

 Höfum kaupanda af 3ja herb. 
íbuð í Kópavogi eða Garðabæ

 Leitum að rað- eða parhúsi í 
Kópavogi eða Garðabæ

Höfum kaupanda af 2ja - 3ja 
herb íbúð í 101,105 eða 107

Fasteignasala  •  Íbúðarhúsnæði  •  Skúlatún 2  •  105 Rvk

Fremri í atvinnufasteignum  |  S: 590 7600

Fasteignasala •  Atvinnuhúsnæði •Skúlatún 2 • 105 Rvk
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Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga

frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfið

Blaðberinn...

óð f étti f ið f étti i

Blaðberinn
bíður þín


