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Fasteignamarkaðurinn hefur 
til sölu fallegt einbýlishús á 
þremur hæðum við Lynghaga.

H úsið er 243,5 fm á þremur 
hæðum með aukaíbúð í 
kjallara. Það stendur á 645 

fm gróinni og ræktaðri lóð. 
Komið er inn í flísalagða for-

stofu með skápum. Gestasnyrting 
er með flísum á gólfi og glugga. 
Hol er parketlagt. Eldhús er með 
ljósri viðarinnréttingu með flís-
um á milli skápa. Góð borðaðstaða 
er í eldhúsi. Í húsinu eru bjartar 
samliggjandi stofur með teppi og 
parket á gólfi. Útgengt er á suður-
svalir úr stofu. 

Gengið er upp fallegan stiga á 
efri hæð. Þar er baðherbergi með 
flísum á gólfi og hluta veggja. Inn-
rétting er hvít. Hjónaherbergi er 
rúmgott með fataherbergi innaf 
og dúk á gólfi. Útgengt er á svalir 
úr hjónaherbergi. Tvö parketlögð 
barnaherbergi eru á hæðinni með 
skápum. Rúmgott geymsluris er 
yfir efri hæðinni.

Í kjallara er stúdíóíbúð. Þar er 

baðherbergi með sturtu og tengi 
fyrir þvottavél. Eldhús er með 
hvítri eldri innréttingu. Stofan/
herbergið er parketlögð.

Einnig er í kjallara geymslu-

skápur undir stiga. Geymsla með 
hillum og glugga. Þvottahús með 
sturtuaðstöðu. Innaf þvottahúsi er 
lagnaherbergi. Við inngang í kjall-
ara er köld útigeymsla.

Einbýli með aukaíbúð

Húsið stendur á gróinni lóð í Vesturbænum.

heimili@heimili.is
Sími 530 6500



FASTEIGNIR.IS2  25. MAÍ 2010



FASTEIGNIR.IS25. MAÍ 2010 3

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

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

Raðhús á einni hæð
Góður garður
Þrjú herbergi og 
stofur
Bílskúr

Háaleitisbraut

v. 37,5 m.

Grundarás

Fallegt raðhús í Árbæ
Stærð 284,3 fm
Stór bílskúr
Góð staðsetning
Gróinn garður
Pallur með heitum potti

v. 49,5 m. 

Stangarholt

5 herbergja 110 fm
Stór bílskúr 30 fm
Möguleiki á útleigu
Góður staður 

v. 25,9 m. 

Háaleitisbraut

Falleg og rúmgóð 
110 fm
Þrjú svefnherbergi
Tvær stofur
Húsið í góðu ástandi
Bílskúr

v. 25,9 m. 

v. 22,9 m.

Álfkonuhvarf

Björt og rúmgóð 3ja 
herbergja
94 fm íbúð á 2. hæð
Stæði í lokaðri bíla-
geymslu.

Álfhólsvegur

Góð 3ja herbergja 
Jarðhæð
Fjórbýli
Bílskúrsréttur
Pallur til suðurs 

v. 18,9 m. 

Álfaborgir

Falleg 3ja herb endaíbúð
Frábært útsýni
Sérinngangur ínn í íbúð
Vandaðr innréttingar, 
eikarparket.

v. 19,9 m.

Einivellir

Falleg 111,7 fm
4ra herbergja endaíbúð
Stæði í bílageymslu
Viðhaldslítið lyftuhús
Mjög stórar svalir
Stutt er í alla þjónustu 

v. 25,9 m.

Eiðistorg 

Frábærlega staðsett
íbúð í fjölbýli á Seltjarn-
arnesi.183 fm og skiptist 
í tvær íbúðir5 herbergja 
og  2ja herbergja.Skipti á 
minni koma til greina.
frábært útsýni 

v. 35,7 m.

Maríubakki

Góð 99 fm 
3ja-4ra herbergja
Gott fjölbýlishús
Hús endurnýjað að hluta
Fjölskylduvænt hverfi

v. 18,4 m.

Reynimelur

Góð 3ja herb. á 2. hæð
Tvö svefnherbergi.
Ágætt útsýni yfir 
KR-völlinn
Laus fljótlega. 

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

v. 19,9 m.

Leirubakki
Góð 4ra herbergja 
111 fm
Íbúð á efstu hæð
Snyrtilegt umhverfi
Sameiginlegur garður
Fjölskylduvænt hverfi
Gott verð

v. 17,9 m.

Vesturgata 

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

v. 18,9 m.

Elín
Viðarsdóttir
lögg. 
fasteignasali

Óskar R. 
Harðarson
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

Engjasel

Gott 206 fm raðhús
fimm svefnherbergi
Gott verð
Eign sem kemur á óvart! 

v. 33,9 m.

Falleg 176 fm parhús
Fimm svefnherbergi
Auðvelt að útbúa 
aukaíbúð
Stutt í alla þjónustu. 

Vífilsgata

Traðarland

200 fm einlyft einbýli
Fallegt og velstaðsett
Hornlóð
Bílskúr
Frábær staðsetning í 
Fossvoginum

v. 65,0 m.

Blönduhlíð

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

v. 15,2 m.

Markland

Björt og vel skipulögð
Vinsæll staður
Lágreist fjölbýli
Glæsileg íbúð.

v. 25,9 m. 

Laufengi

Gullfaleg 3ja herb 
83 fm íbúð
Lítið fjölbýli
Gott hverfi
Eign sem kemur á óvart 

v. 21,5 m. 

Gullengi

3ja 4ra herbergja íbúð
2h í litlu fjölbýli
Frábært útsýni
Gott skipulag
V 24,9 m

v. 24,9 m. 

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Kringlan

Fallegt 230 fm raðhús
Frábær staður
Aukaíbúð
Stæði í bílageymslu 

v. 59,0 m. 

Flétturimi
Falleg, vönduð og vel 
umgengin íbúð á tveimur 
hæðum við Flétturima í 
Grafarvogi.
Íbúðin er fjögurra her-
bergja ásamt sérgeymslu 
og stæði í bílageymslu.

v. 22,9 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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Fasteignasala og leiga - Verðmat og ráðgjöf

Hverfisgata 4 • 101 Reykjavík
Sími: 698 4611 / 561 4433 • atli@atvinnuhus.is

ATLI VAGNSSON
hdl og löggiltur fasteignasali

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Bæjarhrauni 10 - Hafnarfirði - Sími 520 7500 - www.hraunhamar.is

Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

VATNSSTÍGUR - 3JA HERB. 
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU
Vorum að fá í sölu 3ja herbergja íbúð á 1. hæð 
auk stæðis í bílageymslu. Tvö góð herbergi með 
skápum. Snyrtileg innrétting í eldhúsi. Flísalagt 
baðherbergi með baðkari og sturtu. Þvottahús í 
íbúð. Eignin er laus nú þegar.  Verð 34 millj. 
  

ASPARFELL - 3JA HERB. LYFTUHÚS 
 Vorum að fá í sölu 3ja herbergja íbúð á 6. hæð 
í lyftuhúsi. Tvö svefnherbergi. Rúmgóð stofa 
þaðan sem útgengt er á suð-austur svalir. Hús 
nýlega viðgert að utan og lítur það mjög vel út. 
EIGNIN ER LAUS NÚ ÞEGAR. verð 15,2 millj. 

FJALLALIND PARHÚS - SKIPTI MÖGULEG 
 Fallegt 178 fm tveggja hæða parhús með 
innbyggðum bílskúr (íbúð 152 fm og bílskúr 26 
fm). Fjögur svefnherbergi og tvær stofur. Góðar 
innréttingar. Flísar og parket á gólfum. Fallegur 
garður með verönd. Stórar svalir með heitum 
potti.  Verð 46 millj. Skipti mögul. á minna í 
hverfi nu.

BLÓMVANGUR - HFN 
 Rúmgóð efri sérhæð í tvíbýlishúsi með bílskúr. 
4 svefnherbergi. Rúmgóð stofa. Eldhús með 
ágætri innréttingu. Flísalagt baðherbergi. Þvotta-
hús í íbúð. Gólfefni; parket og fl ísar. Snyrtilegt 
hús og góð lóð.  Verð 35 millj  

VÆTTABORGIR - RAÐHÚS 
 Vorum að fá í sölu raðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum bílskúr. 4 svefnherbergi. Stofa 
þaðan sem útg. er í suður garð með heitum 
potti. Rúmgott eldhús.  Eignin er laus nú þegar. 
Verð 35,9 millj.  

VEGHÚS - SKIPTI 
 Óskum eftir einbýlis- par eða raðhúsi í Grafarvogi 
eða Grafarholti í skiptum fyrir  4 herbergja íbúð í 
Veghúsum.  Íbúðin er á annarri hæð með stórum 
svölum. Kirsuberjainnrétting í eldhúsi og baði. 
Kirsuberjaparket á stofu og eldhúsi. Falleg og 
björt íbúð.  ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á 
SKRIFSTOFU. 

Blaðberinn bíður þín
Þú færð Blaðberann þinn í Skaftahlíð 24
alla virka daga frá kl. 9-17.

...góðar fréttir fyrir umhverfiðBlaðberinn... ..
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Bókstaflega rótgrónir
Hjá Eik finnur þú hentugt húsnæði 

Fornbókabúðin Bókin er í húsnæði hjá Eik fasteignafélagi sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. 
Við bjóðum meðal annars fjölbreytt verslunarhúsnæði sem uppfyllir þínar þarfir, hvort sem þú verslar með 
bækur, hjónarúm eða hljóðfæri. Ef þú ert að efla starfsemina, flytja, stækka, endurskipuleggja eða hefja rekstur 
er Eik með rétta kostinn fyrir þig.
 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar í síma 590 2200.


