
FASTEIGNIR.IS
7. JÚNÍ 201023. TBL.

Fasteignakaup kynnir vel 
staðsett 247 fm einbýlishús við 
Skjólbraut 20 í Kópavogi. 

Húsið er á tveimur hæðum 
með fjórum til fimm 
svefnherbergjum og inn-

byggðum bílskúr, gengið er inn í 
húsið á neðri hæð. 

Á neðri hæð er forstofa með 
Höganes flísum á gólfi, stórt 
svefnherbergi með fataherbergi 
og snyrtingu inn af herbergi. Þar 
er vinnuherbergi, gestasnyrting 
og saunaklefi er inn af þvotta-
húsi 

Stigi upp á efri hæð er léttur 
með tréþrepum. Á stofugólfi er 
gegnheilt beykiparket, á svefn-
herbergjum er parket, skápar eru 
í tveimur. Á efri hæðinni er rúm-
gott baðherbergi og stórt eldhús 
með upprunarlegri innréttingu 
í „seventies“ stíl. Vínyl-flísar á 
gólfi. 

Húsið er hitað upp með loft-
ræstingu og ofnum. Gengið er út 
á svalir til suðurs og vesturs. Efri 

hæðin er 124 fm og íbúðarrými á 
neðri hæð er 86 fm. Bílskúr er 39 
fm með hita og rafmagni. Mikið 
útsýni er af efri hæð og svölum. 
Lóðin er falleg og hefur verið 
endurgerð að hluta. 

Hér er um að ræða vel staðsett 

hús á eftirsóttum stað í vestur-
bæ Kópavogs með góðu útsýni 
þar sem stutt er út á stofnbraut 
og í miðbæinn, skóla, sundlaug og 
alla aðra þjónustu.

Ásett verð hússins er 57,5 
milljónir.

Á góðum stað í Kópavogi

Húsið er á tveimur hæðum með fjórum til fimm svefnherbergjum og innbyggðum 
bílskúr.

97,8 m2 íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli 
með glæsilegu útsýni við Furugerði 19 í Reykja-
vík. Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 21,9 m. 4922

Opið hús á morgun þriðjudag frá 
kl. 17:30 til 18:00

 Furugerði 19 - 108 Reykjavík

Sérlega glæsileg 107 m2, 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð við Þórðarsveig í Grafarholtinu, ásamt 
bílastæði í bílageymslu. Falleg gólfefni og innréttingar. Vönduð tæki. Glæsileg íbúð með fallegu 
útsýni!  V. 24,8 m.  Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30

 Þórðarsveigur 6, íbúð 501 - 4ra herbergja
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Tröllateigur - 270 Mosfellsbær
Falleg 4ra herbergja, 100,7 m2 íbúð á annari 
hæð í fjölbýlishúsi við Tröllateig. Íbúðin skiptist 
í forstofu, hol, baðherb. með baðkari og sturtu, 
þvottahús, þrjú svefnherb., eldhús og stofu. 
Íbúðinni fylgir einnig 7,2 m2 sérgeymsla. Þetta er 
falleg eign miðsvæðis í Mosfellsbænum. 
V. 24,9 m.

OPIÐ HÚS

Mjög fallegt 180,1 m2 einbýlishús á einni hæð við Reykjabyggð. Falleg aðkoma er að húsinu, bílaplan 
og gönguleið að húsi er hellulögð og garðurinn gróinn. Góð staðsetning í rólegum botnlanga. V. 39,9 
m. 4940

 Reykjabyggð - 270 Mosfellsbær

Lækjarmelur 8 - 116 Reykjavík
125 til 135 m2 atvinnuhúsnæði með millilofti við 
Lækjarmel 8 í Reykjavík. Ca. 100 m2 vinnslusalur 
með vélslípuðu gólfi  og ca. 30 m2 milliloft með 
stálstiga og stálhandriði. Bilið er með góðri 
innkeyrsluhurð, mikil lofthæð og þriggja fasa 
rafmagn. Snyrting með salerni og handlaug er í 
rýminu auk skolvasks. Verð frá 12 til 12,9 m. 

Stórikriki 41 - 270 Mosfellsbær
352,6 m2 einbýlishús í byggingu á stórri hornlóð 
við Stórakrika 41 í Mosfellsbæ. Húsið er byggingu 
í dag og selst í núverandi ástandi.  Búið er að 
steypa botnplötu 1. og 2. hæðar, auk þess sem 
búið er að steypa upp bílskúr. V. 23,9 m. 4762 

Dælisárvegur - Meðalfellsvatn
60,8 m2 sumarbústaður við Dælisárveg 1 í landi 
Meðalfells, rétt við Meðalfellsvatn í Kjósinni. Hús-
ið skiptist í forstofu, baðherbergi m/sturtu, tvö 
svefnherbergi, stofu, eldhús og risloft.  Á landinu 
er einnig lítill vinnuskúr, sem ekki er skráður í 
Fasteignaskrá Íslands. V. 13,9 m. 4895 

Hvammsskógur - Skorradalur
Glæsilegur 147 m2 sumarbústaður í byggingu við 
Hvammsskóg 11 í Skorradalshreppi. Um er að 
ræða 92,6 m2 forsteypt einingarhús ásamt 27,7 
m2 setustofu á 2. hæð og 71 m2 svölum með 
útsýni yfi r Skorradalinn. Húsið stendur á skógi 
vaxinni 3.352 m2 eignarlóð á fallegum stað í 
landi Hvammslækur rennur rétt við bústaðinn og 
há og mikil grenitré er að norðanverðu við húsið. 
V. 32,0 m. 4869 

Hjarðarholt - Meðalfellsvatn
Fallegt 88,0 m2 einbýlishús á 3.000 m2 útsýn-
islóð rétt við Meðalfellsvatn í Kjósinni. Húsið 
skipist í forstofu, tvö góð herbergi með kojum, 
hjónaherbergi, baðherbergi með sturtu, eldhús 
og stofu.  Stór verönd er við húsið að sunnan og 
vestanverðu og lóðin er gróin og falleg.  Mjög 
mikið útsýni er frá húsinu. V. 25,9 m. 4892 

OPIÐ HÚS

Rúgakur - 210 Garðabær
Rúmgóð og glæsileg 158 m2, 3ja herbergja 
endaíbúð á 1. hæð í 2ja hæða lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílakjallara við Rúgakur 1 í Garðabæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, rúmgott svefnherb., 
baðherb./þvottaherb., stofu, borðstofu, eldhús 
og hjónasvítu með fataherbergi, baðherbergi og 
svefnherbergi. Íbúðinni fylgir bílastæði ásamt 
25,3 m2 sér geymslu í lokuðum bílakjallara. 
Glæsilegar innréttingar og falleg gólfefni.  V. 36,5 
m. 4920 

Línakur 1 - 210 Garðabær
Mjög falleg 160,7 m2, 5 herbergja endaíbúð með 
sérinngangi á 2. hæð með miklu útsýni, við Lína-
kur 1 í Garðabæ. Íbúðin skiptist í anddyri, hol, 4 
svefnherb., 2 baðherb., þvottaherb., eldhús, stofu 
og borðstofu. Vönduð tæki, fallegar innréttingar 
og gólfefni. Mjög fallegt útsýni. V. 36,9 m. 4913 

Drekavellir - 221 Hafnarfjörður
Mjög falleg 4ra herbergja, 125,4 m2  íbúð á jarð-
hæð við Drekavelli 26 í Hafnarfi rði. Íbúðinni fylgir 
bílastæði í bílakjallara. Í íbúðinni eru þrjú rúmgóð 
svefnherbergi auk geymslu innan íbúðar(sem 
hægt er að nota sem vinnu- eða leikherbergi) 
Íbúðin er vönduð með fallegum innréttingum og 
gólfefnum. Tvær timburverandir. V. 24,9 m. 4905

heimili@heimili.is
Sími 530 6500Daníel

Björnsson
lögg. leigumiðlari
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Dreymir þig um 
nýja nágranna?
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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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Sjarmerandi
tvíbýlishús
Bílskúr og stór garður
6 herbergja íbúð
Skipti á minni eign 

Efstasund 85

v. 31,9 m.

Eiðistorg 
Frábærlega staðsett íbúð í 
fjölbýli á Seltjarnarnesi.
183 fm og skiptist í tvær 
íbúðir 5 herbergja og  2ja 
herbergja. Skipti á minni 
koma til greina.
frábært útsýni 

v. 35,7 m. 

Langholtsvegur

2ja herbergja með rislofti
Mikið uppgerð
Hagstæð fyrstu kaup
Mikið áhvílandi

v. 0,0 m. 

Auðarstræti

Efri sérhæð og ris
Sérinngangur
Góður bílskúr
Sérlega glæsileg mikið 
uppgerð hæð
Alls 165,3 fm.

v. 0,0 m. 

v. 19,9 m.

Reynimelur

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

Mávahlíð

4ra herbergja hæð
á 2. hæð
2 stofur 2 herb
Sólstofa
frábært verð 142 þús 
á fm!
Laus strax

v. 24 m. 

Goðaborgir 10

Falleg 3 herb. 86,5 fm 
endaíbúð
Einstakur útsýnisstaður
Sérinngangur
Þriðja hæð

v. 19,9 m.

Háagerði 39
Mjög vel skipulagt 
endaraðhús
132,5 fm á tveimur 
hæðum
Innst í botnlanga
Sólstofa
Frábært verð

v. 28,9 m.

Kjalarland - Innlit

235 fm endraðhús
Glæsilegur garður
Bílastæði við húsið
Pallabyggt
www.miklaborg.is/Innlit 

v. 58,9 m.

Viðarás - Innlit

Einbýli á einni hæð
Koparþak og kantar
Fullbúið og vandað að 
innan
Heitur pottur og pallar
www.miklaborg.is

v. 62,5 m.

Hjálmholt

Neðri sérhæð 
Bílskúr
Íbúðarrými í kjallara
Alls 202 fm.
Gott viðhald

v. 0,0 m.

Sunnuflöt

Fallegt 270 fm einbýli
Ein eftirsóttasta gatan í
Garðabæ
Þrjár stofur og þrjú 
herbergi
Eignin snýr til suðurs
Tvöfaldur bílskúr 

v. 89,5 m.

Gunnarsbraut ?

Björt efri hæð og ris
4 svefnherbergi
Bílskúr
Hlýleg og falleg eign
Opið hús í dag frá kl. 
17:30-18:00

v. 32 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

Vesturgata 

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

v. 18,5 m.

Tengihús
Glæsilegt og vel 
skipulagt
4 stór svefnherbergi
Frábært útsýni
Fullbúið og laust við 
kaupsamning

V. 49,0

Asparhvarf

Þjórsárbakki
Sumarhús á 2ha eignarlóð
Timburhús með steyptum 
kjallara
Stærð 106 fm skv.FMR.
Góð timburverönd
Töluvert endurnýjað
Friðsæll staður

v. 10,5 m.

Safamýri - sérhæð

Neðri sérhæð og bílskúr
4 svefnherbergi
Uppgert elhús
Gott hús

v. 37 m.

Laugarnesvegur

Björt og vel skipulögð
3ja herbergja 80 fm
Endaíbúð
Nýtt eldhús 

v. 17,9 m. 

Hafnargata

Fallegt 200 fm einbýl-
ishús
Hús á einni hæð, fullbúið
Verönd, heitur pottur
Frístandandi bílskúr
Skipti á eign í Hfj. eða 
Rvk.

v. 34,9 m. 

Háaleitisbraut

Falleg og rúmgóð 110 fm 
Þrjú svefnh. og tvær 
stofur
Húsið í góðu ástandi
Bílskúr

v. 25,9 m. 

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Markland
Mjög góð 96 fm í 
Fossvogi
3ja-4ra herbergja
Frábært útsýni af svölum
sjá INNLIT á
www.miklaborg.is 

v. 24,5 m. 

Fyrirtæki á Suðurlandi
Rótgróið fyrirtæki
Hentar vel fyrir tvær 
fjölskyldur
Tvær íbúðir og atvinnu-
húsnæði
Gott markaðsverð
Kjörið tækifæri 

v. Tilboð

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

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

OPIÐ HÚS

ÓSKUM EFTIR GÓÐU EINBÝLISHÚSI Í GARÐA-
BÆ FYRIR ÁKVEÐINN KAUPANDA – Miklaborg 
fasteignasala leitar að 220-300 fm góðu einbýl-
ishúsi í Garðabæ fyrir ákveðinn kaupanda, hús-
ið þarf að hafa 4-5 svefnherbergi og vera í góðu 
ástandi. Vinsamlega hafið sambandi við Hilmar í 
S: 695-9500 eða hilmar@miklaborg.is



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

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

Við bjóðum þig velkomin í Innlit  

Miklaborg þakkar frábærar 

viðtökur við Innliti. Innlit – ný 

og byltingarkennd aðferð 

við sölu fasteigna.

Skoðaðu Innlit á www.miklaborg.is

Margfaldaðu sölulíkur eignarinnar!

Smelltu á örvarnar og flakkaðu um eignina.

Smelltu á kallinn og snúðu þér við og 
skoðaðu eignina frá öðru sjónarhorni.

Hafðu samband við sölumenn Mikluborgar 
og sjáðu hvað við getum gert fyrir þig. Innlit 
er fyrir alla, líka þig!

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS Á MILLI KL. 18–19 Á MÁNUDAGINN
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Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

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

Laust strax. Ath. lækkað verð 29,8 millj.

Fasteignasala/ Leigumiðlun

FJÖLDI ANNARRA EIGNA Á SKRÁ

Úthlíð - Hf - Raðhús
Nýkomið gott 5. herb. endaraðhús m. innb. bílskúr samtals 180 fm. Vandaðar 
innréttingar.  Parket og fl ísar. Laust fl jótlega.  Mjög góð eign, fallegur garður og 
einstök staðsetning. Eignin er laus fl jótlega. Verð 39 millj.

Lækjargata - Hf - 3ja
Mjög falleg og vönduð 3ja herbergja 85,2 fm íbúð á 2.hæð í nýlegu lyftuhúsi við 
Lækinn. Björt stofa með útgegni út á 10 fm stórar sv-svalir, möguleiki að byggja 
yfi r þær. 2 góð svefnherb. Fallegt baðherbergi. Verð 22,8 millj.

Reynilundur - Gbæ - Raðhús
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt raðhús á einni hæð með innbyggðum 
tvöföldum bílskúr samtals 210 fm. Fallegur garður með verönd. Flísar og parket á 
gólfum. Fallegt eldhús. Góð staðsetning. Laust strax. Teikning Albína Thoroddsen 
arkitekt. Verð 49 millj.

Þrastarás - Hf - 2ja
Glæsileg 2ja herb. Útsýnisíbúð á annarri hæð í litlu fjölbýli með sérinngangi. 
Íbúðin er 77 fm með geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni og gott skipulag. 
Falleg eign sem hægt er að mæla með. Eigendur skoða skipti á stærri eign í 
Setberginu eða nýja áslandshverfi nu. Verð 18,9 millj. 

LAUGAVEGUR 
Allt að 1200 fm. skrifstofuhúsnæði                  
     
Hluti húseignarinnar að Laugavegi 170 
er til leigu, alls allt að 1200 fm. Vandað 
og nýtískulegt húsnæði, sem er skipt í 
skrifstofur og fundarherbergi í ýmsum 
stærðum.   

SUÐURLANDSBRAUT 
Til leigu 1.700 fm. skrifstofuhúsnæði

Frábært skrifstofuhúsnæði á 4.–6. 
hæð, þar sem Efl a h/f ( áður Línu-
hönnun h/f hefur verið til húsa). 
Frábært húsnæði fyrir fjölmennan 
vinnustað. Fullkomið eldhús og 
fundaraðstaða á efstu hæðinni. Laust 
1. sept. n.k.  Mögulegt er að fá fl eiri 
fermetra leigða, ef óskað er.   

Til leigu 250 fm verslunarhúsnæði  í Ögurhvarfi  2 Kópavogi 
Mikil lofthæð sem hefur annarstaðar í húsinu verið nýtt sem milliloft.

Húsnæðið er bjart og er góð aðkoma að því.
Upplýsingar gefur Guðlaugur í síma 693-3783.

Til le
igu

Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

BÆR Í BORG - Einstakt tækifæri 
Vorum að fá í einkasölu 1,0 ha eignarlóð 
á fallegum úsýnisstað í landi Miðdals II, 
Mosfellsbæ. Á lóðinni er 32,5 fm sumarbústaður 
byggður 1960. Lóðin er vaxin lággróðri mosa 
og mikið af berjalyngi. Lóðin lyggur niður að 
vatni (Krókatjörn) og gefur það staðsetningu 
lóðar mikið gildi. Húsakostur sem á lóðinni er 
er orðin lélegur. Lóðin er aðeins í 10 -20 mín. 
akstrursfjarlægð frá Reykjavík. 
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

BLÓMVANGUR - HFN 
Góð 179 fm efri sérhæð í tvíbýlishúsi með 
bílskúr. 4 svefnherbergi og tvær til þrjár stofur. 
Eldhús með ágætri innréttingu. Flísalagt baðher-
bergi. Þvottahús í íbúð. Gólfefni: Parket og fl ísar. 
Snyrtilegt hús og góð lóð. Verð 35 millj.

HVASSALEITI - PARHÚS 
Fallegt 215 fm tveggja hæða parhús á þessum 
eftirsótta stað í austurbæ Reykjavíkur. Þrjár stór-
ar stofur (arinn í stofu) og fjögur stór herbergi. 
Góðar innréttingar. Parket og fl ísar á gólfum. 
Innb. bílskúr. Fallegur garður. Verð 52 millj. 

FITJASMÁRI - PARHÚS SKIPTI Á 4RA 
Glæsilegt 194 fm parhús á fallegum útsýnisstað 
í Smáranum í Kópavogi. Á neðri hæðinni eru: 
Stofur, eldhús og gesta wc. Á efri hæðinni eru: 
þrjú stór svefnherbergi, sjónvarpsherbergi, bað-
herbergi og þvottahús. Stórar suðursvalir. Bilskúr 
er innb. 26 fm. Falleg lóð og stór verönd. 
Skipti möguleg á 4ra herb. íbúð.

ÁLFHÓLSVEGUR - EINBÝLI 
Gott 186 fm tveggja hæða einbýlishús með 
innb. bílskúr á fallegum útsýnisstað í Kópavogi. 
Fimm svefnherbergi og tvær stofur. Nýlegar 
innréttingar. Glæsilegur garður. Flott staðsetning 
fyrir ofan götu og við opið svæði (Álfhól). 
Glæsilegt útsýni. Verð 45 millj. 

ÁSGARÐUR - ENDARAÐHÚS 
 Vorum að fá í sölu endaraðhús sem er kjallari og 
tvær hæðir. Eldhús með ágætri innréttingu. Stofa, 
þaðan sem útgengt er á stóra afgirta verönd. 3 
svefnherbergi. Flísalagt baðherbergi með bað-
kari. Verð 26 millj.



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.

Eigum tvær 4ra herbergja íbúðir 

og tvær 2-3 herbergja í glænýju 

húsi í Litlakrika 1 Mosfellsbæ til 

afhendingar 1.júlí með bílskýli.

VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

SUMARTILBOÐ - GESTAHÚS 24 m²

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

Fullt verð 2.900.000 kr

Tilboðsverð 2.600.000 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

SUMARTILBOÐ 
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/

10
-0

8

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
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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

Höfum kaupanda að 
góðri íbúð á 30 millj. stgr.

Höfum kaupanda að íbúð í 
101 Skuggahverfi 

Óskum e ir eignum á Íslandi 
í skiptum fyrir fasteignir 

á Spáni

Höfum kaupanda að einbýli 
í Garðabæ

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk

Þorlákur Ó. Einarsson
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is

Aðalheiður Karlsdó r
lögg. fasteignasali
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BÚMENN AUGLÝSA ÍBÚÐIR 
Blásalir 24 í Kópavogi

Víkurbraut 30 á Höfn

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag

Klettháls 11
10 Reykjavík

Sími 552 5644
Fax 552 5944

bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Ferjuvað 7, Norðlingaholti í Reykjavík

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Fálkahöfði. 
Til sölu afar glæsileg 91 fm. þriggja herbergja íbúð 
á þriðju og efstu  hæð í fallegu fjölbýlishúsi. Eignin 
er öll hin vandaðasta. Parket og fl ísar á gólfum. 
Útgengt úr stofu og herbergi á stórar suðursvalir. Sér 
inngangur. V.  21 m.  1937

Skeiðarvogur. 
Vel staðsett 186 fm raðhús á tveimur hæðum við 
Skeiðarvog. 4 svefnherbergi á efri hæð. Björt og 
rúmgóð stofa með útgengi fallegan garð í suður á 
neðri. Bílskúr með hitalögnum í bílaplani og gangstétt 
að húsi. Fjölskylduvænt hús í vinsælu hverfi .  V. 39,5 
2002

Hvassaleiti. 
102 fm. 4.ra herb. íbú á 2. hæð (endaíbúð) við 
Hvassaleiti. Fræbær staðsetning og mjög miðsvæðis. 
Góðar svalir í suður. Fallegur garður og næg bílastæði. 
Eign í góðu viðhaldi. V. 21,9 m.  8265

Hvannhólmi.
200 fm. einbýli á tveimur hæðum við Hvannhólma í 
Kópavogi. Sér íbúð á neðri hæð. Fjölskylduvænt hús. 
Stór garður í góðri rækt. Skipti á ódýrari eign kemur 
vel til greina.  v. 46,9 8187

Öldugrandi. 
Falleg 68 fm. íbúð á 2. hæð með sér inngangi í litlu 
fjölbýli við Öldugranda. Gott bílastæðahús og fylgir 
eigninni 26 fm. stæði í því húsi. Fallegur garður og 
útivistaraðstaða.   V. 17,9 m.  7695

Súluhöfði. 
Mjög vel staðsett 185 fm. einbýli við Súluhöfða í 
Mosfellsbæ. Gott skipulag. 4 góð herbergi, rúmgóð 
stofa. 2 baðherbergi.Eftir er að klára lóð. Rúmgóður 
bílskúr.   V. 42,0 m.  7956

Gullengi.
Glæsileg 109 fm. íbúð á jarðhæð í fallegu fjölbýli við 
Gullengi. 45,5 fm. bílskúr fylgir. Samtals 153,5 fm. 
Glæsilegur  verðlaunagarður. Merbau parket á gólf-
um. Maghony í innréttingum. Góðir skápar.  Sólstofa 
og fl ottar svalir. Sólpallur og fallegt útsyni. Eignin er 
laus strax.   8264

Súluhöfði með aukaíbúð.
Nýtt í sölu. vönduð 200 fm. sérhæð auk 60 fm. auka 
íbúðar á neðri hæð með sér inngangi. Innfelldur 
bílskúr. Mikil lofthæð í stofu. Rúmgott eldhús með 
útgengi á svalir. 4 rúmgóð herbergi. 2 snyrting-
ar,fl ísalagðar í hólf og gólf. Hornbaðkar með nuddi. 
Á neðri hæð er vönduð 60 fm. íbúð. Eign með mikla 
möguleika á frábærum útsýnisstað.   V. 43,9 m.  5076

 B E R G  f a s t e i g n a s a l a  s t o f n u ð  19 8 9

Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is
www.berg.is
Fax: 588 5540

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is 

 Ásland.
Glæsilegt og frábærlega staðsett 280 fm. einbýli eft 
í Áslandinu. 4 góð svefnherbergi. 2 stofur og fl ott 
tómstundaherbergi. Stór sérhannað nuddpotur. Stór 
lóð 1600 fm. Mörg bílastæði.Rúmgóður bílskúr og 
groðurhús.    8271

 Sumarhús til fl utnings. Gott verð. 
17 fm. hús auk 7 fm. geymslu.  samtals 24 fm. Pallur 
og grindverk. Allt fullbúið og klárað. Hentar vel sem 
gestahús. Flott verð. Skoða má að taka uppí góðan 
bíl.  V. 2,3 m 8263

Óskum eftir 3ja. herb. ibúð til leigu í Mosfellsbæ fyrir traustan viðskiptavin okkar.

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

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


