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Valhöll fasteignasala er með á skrá tveggja 
hæða raðhús í austurhluta Setberghverfis í 
Hafnarfirði.

H úsið er staðsett við Vörðuberg 16 í Hafnar-
firði, samtals 169 fermetrar ásamt 25 fer-
metra bílskúr. Anddyri er flísalagt á gólfi og 

hita undir. Til hliðar við það er gestasnyrting með 
flísum á gólfi. Eldhús er búið sérsmíðaðri innréttingu, 
vönduðum tækum og granít borðplötu. Efri skápainn-
rétting flæðir inn að borðstofu og stofu, en parket er 
á gólfum. Útgengt er á skjólgóðan og stóran suðurpall 
með áhaldageymslu, lýsingu og kassa fyrir blóma-
potta. Lítil tjörn með sjávargrjóti umhverfis hefur 
verið útbúin við enda pallsins.

Parketlagður stigi liggur upp á efri hæð, en gólf 
á efri hæð er sömuleiðis parketlagt. Svefnherbergi 
eru þrjú á efri hæð, þar á meðal hjónaherbergi sem 
hefur sérinngang að snyrtingu. Frá tveimur svefn-
herbergjum er aðgangur að geymslulofti. Snyrt-
ing er flísalögð, með hornbaðkari, innréttingu og 
góðri lýsingu. Á hæðinni er flísalagt þvottahús 
og sjónvarpshol, þaðan sem útgengt er á stórar 
suðursvalir.

Þetta er eign sem nostrað hefur verið við og vel 
viðhaldið í hvívetna. Ásett söluverð eignarinnar er 
39,9 millj.  Eigendur eru tilbúnir að skoða mögu-
leika á að taka minni eign upp í. Nánari upplýs-
ingar veitir Jón Rafn eða Sigþór hjá Valhöll fast-
eignasölu.

Raðhús, sólpallur og 
tjörn með sjávargrjóti

Húsinu fylgir skjólgóður og stór suðurpallur.  MYND/ÚR EINKASAFNI

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

INDRIÐASTAÐIR - SKORRADALUR
Vandað 64 fm heilsárshús ofarlega í landi Indriða-
staða Skorradal með útsýni yfi r vatnið.  Eignin er 
með tveimur rúmgóðum svefnherbergjum ásamt 
stóru  svefnlofti.  Eldhús borðstofa og stofa eru í 
opnu rými  með stórum útsýnisgluggum.  Rúmgóð  
snyrting með sturtu og útgengt á pall þar sem er 
heitur pottur á  skjólsælum stað.  Heitt og kalt vatn í 
húsi.  V. 19,5 millj. 

SUMARHÚS TIL SÖLU

Mikil Sala.
Vantar allar stærðir af sumarhúsum á skrá.

Höfum m.a. kaupendur að vönduðu heilsárshúsi í Grímsnesi með 
a.m.k. þremur svefnherb. Einnig 
vantar 70-100 fm heilsárshús á 

eignarlandi í a.m.k. klst fjarlægð frá Rvk.
 

Sumarhúsið þitt selst hjá okkur 
– Frí skoðun og verðmat

LÆKJARHVAMMUR V. LAUGARVATN
Notalegur 73 fm bústaður með útigeymslu á 
rúmlega 1,1 ha eignarlandi í grennd við Laugarvatn.  
Stofa m. fallegri kamínu.  Svefnherbergi er rúmgott 
og stórt svefnloft hefur verið skipt í tvö rými.  Eignin 
hefur að mestu verið endurklædd með harðviði 
að utan.  Stór  pallur umhverfi s hús.  Kalt vatn og 
rafmagn í húsi.  Klárt  til inntöku heits vatns. V. 
18,5 millj. 

ASPARSKÓGAR – Í LANDI SVARFHÓLS
Nýtt og glæsilegt 86 fm heilsárhús á steyptri 
gólfplötu.Stór stofa með borðstofu og eldhúsi til 
hliðar, fallegir franskir gluggar á þrjá vegu.  Vönduð 
innrétting í eldhúsi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi og 
snyrting með sturtu og skápainnréttingu.  Heitur 
pottur á verönd.  Heitt og kalt vatn ásamt rafmagni 
tengt Eignin er á leigulóð.  V. 19,9 millj.

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 

s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.
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Stórglæsilegt einbýli
Allt á einnig hæð
Innbyggður tvöfaldur 
bílskúr
Allt hið vandaðasta
Sólpallur úr Harðvið
Glæsilegt útsýni
EIGN Í SÉRFLOKKI 

Fallegt einbýli
Góður staður í Kópavogi
Aukaíbúð
Gott ástand
Verðlaunagarður
Stór bílskúr
SKIPTI Á RAÐHÚS/PARHÚS

v. 63,8 m.

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

Langabrekka Hamravík

v. 64,9

Sörlaskjól

2ja herb 72 fm
kjallaraíbúð
Góð verönd
Frábær staðsetning
Skipti á 3ja-4ra herb

v. 17,5 m. 

Skálagerði

Skemmtileg 3ja herbergja
68 fm, endaíbúð
Frábær staðsetning
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign

v. 18,1 m. 

Miðleiti

114,5 fm íbúð á 3. hæð
F. eldri borgara
Frábært skipulag
Svalir til suðurs
Stæði í bílageymslu

v. 32,0 m.

Vatnsendahlíð 

Lóð + sumarhús
10.000 fm vatnslóð við 
Skorradal.
Leigulóð
Selst m. 25 fm. sumarhúsi 
til flutnings
Frábært tækifæri!

v. 5,2

v. Tilboð

Seilugrandi

Góð þriggja herbergja
Fyrsta hæð
Stærð 101,5 fm
Tvennar svalir
Laus strax
Góð staðsetning 

Hjallasel

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

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. 23,9 m.

Laufásvegur
Glæsileg 2ja herbergja
Stærð 101,5 fm
Miðbær Reykjavíkur
Frábær staðsetning
Mikið endurnýjað
Sólstofa og sólpallur

v. 29,5 m.

Ásabraut

Sumarhús í Grímsnesi
7.219 fm eignarlóð
Skráð 90.8 fm
Cedrus límtrésbjálki
Húsið er ekki fullklárað
150 fm sólpallur

v. Tilboð

Fífulind

Mjög falleg 92 fm 3ja 
herb.
Gott fjölbýlishús
Vinsæl staðsetning
Öll þjónusta í næsta 
nágrenni. 
Barnvænt hverfi

 v. 0,0 m.

Klapparberg
Fallegt 240 fm einbýli
Tvær hæðir
Innbyggður bílskúr
Góð staðsetning
Rólegt hverfi
Gróinn garður

v. 49,9 m.

Laufengi

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

v. 21,5 m.

Markland

Mjög góð 96 fm í 
Fossvogi
3ja-4ra herbergja
Frábært útsýni af 
svölum

v. 24,5 m.

Akurhvarf

Glæsileg 120 fm 4ra 
herbergja íbúð. Vandaðar 
innréttingar og gólfefni
Fallegt umhverfi, barnvænt 
hverfi. Stæði í bílageymslu.  
Eftirsótt stærð. 

v. 26,9 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

Gunnarsbraut

Björt efri hæð og ris
4 svefnherbergi
Bílskúr
Hlýleg og falleg eign

v. 32,0 m.

Fitjasmári

Einstaklega falleg 6 herb. 
parhús 90 fm verönd
Frábær staður í Kópa-
vogi. Vönduð eign, skipti 
koma til greina

v. 17,9 m.

Efstasund

Sjarmerandi tvíbýlishús
Bílskúr og stór garður
6 herbergja íbúð
Skipti á minni eign 

v. 31,9 m.

Hjallabraut

Falleg 3ja herb 109 fm
Norðurbær Hafnarfjarðar
Íbúðin er á 1. hæð
Gott verð. 

v. 17,9 m. 

Hjálmholt
Vönduð og mjög vel skipulögð 
202 fm neðri sérhæð í tvíbýli í 
einni vinsælustu götu austur-
bæjarins. Eignin stendur við 
ofanvert Hjálmholtið. Í íbúðinni 
eru tvær stofur,  sex til sjö 
svefnherbergi, tvö baðher-
bergi og ein snyrting.

v. 46,0 m. 

Kjalarland - Innlit

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

v. 58,9 m.

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Suðurmýri

Glæsilegt tvílyft 181 fm 
parhús. Góður suðurpall-
ur og svalir
Vandaðar innréttingar, 
gólfefni og tæki.
Fullbúinn 27 fm flísalagð-
ur bílskúr.

v. 58,9 m. 



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 • 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

Aðalheiður Karlsdó r
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is
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Árni
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölufulltrúi
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Valur 
Sölufulltrúi
GSM: 857 9550

Garðatorgi 5  - 210 Garðabæ  
S: 520 9595  - F: 520 9599 
www.fasttorg.is 

OPIÐ HÚS mánud. 14. júní kl.17:30-18:00
Rúmgóða, 3ja herbergja á jarðhæð í góðu fjölbýlishúsi 
með lyftu fyrir eldri borgara sem er á fallegum stað í 
Hafnarfirði. Gott aðgengi að húsinu, tveir inngangar. 
Mikil þjónusta í húsinu fyrir íbúa og góð félagsaðstaða. 
Mötuneyti, hárgreiðslustofa, leikfimis- handavinnu-
aðstaða o.fl. Nánari uppl. Sigurður gsm. 898-6106
Stærð: 93,3 fm – Herbergi: 3

OPIÐ HÚS mánud 14. júni kl. 17:30-18:00
LÆKKAÐ VERÐ: Falleg og glæsileg 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með 30 fm verönd og óhindruðu 
sjávarútsýni. Vandaðar sérhannaðar innréttingar úr 
eik. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsaming. 
Nánari uppl. Dórothea gsm: 898-3326

Stærð: 103,7 fm. – Herbergi: 3  

Strandvegur 23 – 210 Gbæ

29.5 m.

Njörvasund 7 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS þriðjud. 15. júní kl.17:30-18:00
***Lækkað verð!*** Björt og velskipulögð 3ja her-
bergja íbúð í tvíbýli í róglegum botnlanga. Sér inngan-
gur. Tvö góð svefnherbergi. Rúmgóð stofa og eldhús. 
Baðherbergi flísalagt. Innangengt í sameiginlegt 
þvottaherbergi. Mjög góður garður. Góð fyrstu kaup!  
Nánari uppl. Sigurður gsm. 898-6106
Stærð: 79,8 fm – Herbergi: 3

19.9 m.

Hjallabraut 33 – 220 Hfj.

25.8 m.

Stigahlíð 16 – 105 Rvk

13.9 m.

Hjallasel 41 – 109 Rvk. 

21.9 m.

Dalbraut 18 – 105 Rvk. 

19.9 m.

Jónsgeisli 91 – 113 Rvk

40.9 m.

Dragavegur 5 – 104 Rvk

22.9 m.
OPIÐ HÚS mánud. 14. júní kl 17.30-18.00
Björt og falleg þjónustuíbúð með yfirbyggðum svölum á mjög 
góðu verði fyrir 60 ára og eldri.  Boðið er uppá ýmsa þjónustu, 
m.a  hárgreiðslustofu, setustofu, mötuneyti, vinnustofu og 
fl. Staðsetningin er frábær þar sem örstutt er í Sundlaug, 
verslun, þjónustu og í Laugardalinn. Íbúðin er laus við kaup-
samning.Nánari uppl. Hafdís gsm 895-6107
Stærð: 64,5 fm – Herbergi: 2Stærð: 76,4 fm. – Herbergi: 2

OPIÐ HÚS mánud. 14. júní kl 18.30-19.00
Mjög fallegt og gott parhús á einni hæð með góðum 
sólskála og nýlegum  timbursólpalli við Seljahlíð sem 
er þjónustumiðstöð fyrir aldraða. Húsið er mjög vel 
staðsett og óbyggt svæði er við húsið. Húsið er laust 
við kaupsamning. Nánari uppl. Hafdís gsm 895-6107

Atvinnuhúsnæði til sölu. Um er að ræða 240 m²  
atvinnuhúsnæði við Jónsgeisla 91. Húsið er steypt 
og einangrað utan frá . Tvær innkeyrslu dyr. Gólf 
eru flotuð. Gert ráð fyrir 150 fm millilofti. Lofthæð 
er í kringum 6m. Lagt fyrir w.c á þremur stöðum. 
Malbikað bílaplan með góðu plássi fyrir gáma. Lóð 
er 1.464 fm. Nánari uppl. Þosteinn gsm:694-4700
Stærð: 240 fm – 6m lofthæð

OPIÐ HÚS mánud. 14. júní kl. 17:30-18:00.
Lækkað verð! Mjög rúmgóð 3ja herb. sérhæð á 
vinsælum stað m/sérbílastæði á lóð. Mjög stór 
stofa að hluta opin inn í eldhús með glugga á 
þrjá vegu og útgengi á suðursvalir. Nánari uppl. 
Jóhanna Kristín gsm 698-7695

Stærð: 97,5 fm. – Herbergi: 3

OPIÐ HÚS mánud 14. júní kl. 18:30-19:00. 
Mikið endurnýjuð og falleg 2ja herbergja íbúð á 
1. hæð á fínum stað í Hlíðunum. Nýleg eldhúsinn-
rétting, bað og gólfefni. Frábær fyrstu kaup. 
Nánari uppl. Jóhanna Kristín gsm 698-7695

Stærð: 54,7 fm. – Herbergi: 2
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HELGUBRAUT – AUKAÍBÚÐ
Vorum að fá í sölu 288 fm endaraðhús á 
þessum vinsæla stað í Kópavogi. Aukaíbúð í 
kjallara og innbyggður bílskúr. Fjögur rúmgóð 
svefnherbergi í risi. Húsið er laust, ekkert 
áhvílandi. Verð aðeins 45 millj. 

NORÐURBAKKI  – ÚTSÝNI
Vel skipulögð 4ra herb. 135,80 fm endaíbúð 
á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri 
bílgeymslu á þessum frábæra útsýnisstað við 
Norðurbakka í Hafnarfi rði með óskertu útsýni 
út á haffl ötinn. Áhv. 23,2 millj. Verð 37,0 millj. 

KAPLASKJÓLSVEGUR – LAUS
Fallega og töluvert endurnýjuð 3ja herbergja 
endaíbúð á 1. hæð í góðu fjöleignarhúsi í 
Vesturbænum. Parket er á allri íbúðinni nema á 
baði þar eru fl ísar. Áhv. Hagstæð lán, 18,2 millj. 
Laus við kaupsamning. Lækkað verð 20,9 millj.  

GRENILUNDUR – FRÁBÆRT VERÐ. 
Vorum að fá í einkasölu nýtt og vel staðsett 
53,2 fm. sumarhús við Grenilund í Veiðilundi í 
Bláskógabyggð/Þingvallasveit. Húsið stendur á 
eignarlóð og býður eftir nýjum eiganda. Verð 
12,5 millj. Ekki missa af þessu frábæra dæmi. 

SÆLUREITUR FYRRI AUSTAN FJALL. 
Stóragerði er 182,40 fm einbýlishús tveimur 
hæðum ásamt 100 fm verkstæði og 12,90 fm 
geymsluskúr. Landið sem húseignirnar standa 
á er 47.146 fm að stærð. Hér er gott að vera. 
Verð 55,0 millj.

LAUGATEIGUR – SKIPTI
Töluvert endurnýjuð 4ra herbergja, 111 fm 
sérhæð við Laugateig ásamt 30 fm bílskúr. 
Skólplög og dren hefur verið endurnýjað. Skipti 
á minni eign æskileg. Verð 33 millj.

MIKIL SALA – VANTAR EIGNIR Á SKRÁ. 
30 ÁR Á FASTEIGNAMARKAÐI. 

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali

GRANASKJÓL 80 – OPIÐ HÚS Í DAG.
Á þessum eftirsótta stað í vesturbænum kynnum við töluvert endurnýjað 184 fm endaraðhús á 
tveimur hæðum með innb. bílskúr. Í húsinu eru  ma.a. 4-5 svefnherb., sólstofa, glæsilegt eldhús 
og baðherbergi. Skipti á minni eign koma til greina. Í dag kl. 18 – 19 er tekið á móti gestum í 
OPNU HÚSI. Verið velkomin.  

OPIÐ HÚS

Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

 Bauganes 5, einbýli
Opið hús í dag kl. 17-19 

Stórglæsilegt og sjarmerandi einbýlishús á 
þessum eftirsótta stað í Skerjafi rðinum. Húsið 
hefur verið stækkað og allt endurnýjað frá 
upprunalegri mynd á mjög vandaðan hátt.   
Húsið skiptist í kjallara og tvær hæðir og er 
m.a.  5 svefnherb.  Arinn í stofu og glæsileg 
innrétting í eldhúsi. Sjón er sögu ríkari. 

Húsið er til sýnis í dag kl. 17-19.  
Upplýsingar veitir Runólfur gsm. 
892 7798. 

Skaftahlíð sérhæð m.bílskúr.

Snyrtileg og vel skipulögð sérhæð ásamt 
bílskúr, alls um 150 fm.  Íbúðin skiptist m.a. í 
stórt eldhús, rúmgóðar stofur og þrjú svefn-
herb. Mögul. að gera fjórða svefnherbergið.  
Tvennar svalir. Ásett verð 32,5 millj.

Sjá myndir á www.fasteignir.is

Jóhanna K. Tómasdóttir
Lögg. fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali.
Gsm: 698-7695  /  jkt@fasttorg.is

Garðatorg 5 • 210 Garðabæ

•  Fyrir hjón sem búsett eru erlendis:  „Pied-á-terre“ miðsvæðis í Reykjavík. Þau vilja lítið sérbýli,
 rað- og/eða parhús með 2-3 svefnherbergjum. Draumastaðsetning er 101 eða 107 en önnur 
 svæði geta komið til greina.

•  Fyrir ung hjón sem vilja sérbýli miðsvæðis en skoða einnig Kópavog og Garðabæ. 
 Vilja nýlegt eða nýuppgert.

•  Fyrir hjón sem óska eftir 4ra herb. íbúð á jarðhæð með sólpalli. Staðsetning frjáls en 
 skilyrði að mikið sé áhvílandi sem hægt er að yfi rtaka. 

Ef þú lúrir á eigninni sem þau leita að bið ég þig endilega að hafa samband. 

Átt þú húsið sem ég er að leita að?

Um er að ræða 123,6 fm neðri 
sér hæð. Sér inngangur, suður-
svalir.  Íbúðin skiptist í forstofu, 
hol, 2 svefnherbergi, 
tvær stofur, má auðveldlega 
breyta annari í svefnherbergi, 
eldhús, búr, Nýlega standsett 
baðherbergi og sér geymsla. 
Sam.þvottahús.  
V- 25,9millj. 

Sölumaður verður á staðnum 
í dag milli kl : 17:30-18:00.

Drápuhlíð 38 – 105 Reykjavík
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 17:30-18:00. 

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

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki

Miðvikudaga

Jóna María Hafsteinsdóttir
jmh@365.is - sími 512 5473

Henný Árnadóttir
henny@365.is - sími 512 5427

Þórdís Hermannsdóttir
thordish@365.is - sími 512 5447

Föstudaga



ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR Á WWW.HUSAVIK.NET

Reynir Björnsson, lögg. fasteignasali
Elías Haraldsson, lögg. fasteignasali

Sími 510-3800

NÝTT HÚS FRÁ HÚSVIRKI
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Boðaþing er reitur sem Húsvirki hf. og Hrafnista DAS 
fengu úthlutað til skipulagningar fyrir almennar íbúðir, 
þjónustu-íbúðir, hjúkrunarheimili og þjónustumiðstöð 
aldraðra.
Þetta er skemmtilega skipulagt svæði sem myndar kjarna 
almennra íbúða í kringum hjúkrunaríbúðir og þjónustu-
miðstöð á vegum Kópavogsbæjar og Hrafnistu DAS.

Þjónustumiðstöð KópavogsbæjarÞjónustumiðstöð Kópavogsbæjar

55+55+Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri
Glæsilegar íbúðir
fyrir fólk á besta aldri

Boðaþing 6-8Boðaþing 6-8

✔ Alfhending strax.

✔ Allar íbúðir með sólskála.

✔ Íbúðir með hjónasvítu.

✔ Stærðir frá 97-162 m2.

✔ Rúmgóð bílageymsla.

✔ Verð frá kr. 243.000 m2.

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

SUMARTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m²

kr. 1.599.000,- án fylgihluta
kr. 1.859.000,- með fylgihlutum 
og byggingarnefndar teiknisetti.

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

www.volundarhus.is

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,1m²

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1

0
-1

1

kr. 139.900,- án fylgihluta
kr. 159.900,- m/fylgihlutum

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

Frí heimsending á 
GARÐHÚSUM
á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda

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

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

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

28 mm bjálki

Vinsælu barnahúsin komin aftur



Furugerði v. Álmgerði •  Sími 588-2030  •  Fax 588-2033
Lögg.fast. Sigríður Gunnlaugsdóttir

STARENGI – SKIPTI
Mjög fallegt ca 150 fm 
endaraðhús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr og 
35 fm verönd í garði. Verð 
kr. 38 milj. Skipti á lítilli íbúð 
verðlögð á allt að 16 milj. 
gæti hentað.

Einstök eign með bátaskýli.  
Húsið er í landi Heiðarbæjar 
og stendur Í fremstu röð 
niður við vatnið – einstakt 
útsýni yfi r Þingvallavatn. 
Landið er skógi vaxið um 
0,6 hektari.  Húsið er í góðu 
ástandi og er með stórum 
veröndum og potti.  

Einbýlishús á einni hæð 171 
fermetrar ásamt 48 fermetra 
bílskúr í rólegu umhverfi  við 
botnlangagötu.  Stutt í skóla 
og þjónustu. Í húsinu eru 4 
góð svefnherbergi, 2 stofur 
með arni og mjög stórt 
eldhús.  Gott hús og fallegur 
garður.  Verð kr 57 milljónir.

SUMARHÚS VIÐ ÞINGVALLAVATN

ÞINGÁS  - 110 REYKJAVÍK

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…



BÍLAR &
FARATÆKI

M-Benz E 500 Elegance (Þyskalandsbíll) 
07/2002 ek 165 Klassakerra vel búinn 
búnaði, ma Leður, lúga ofl verð 2990 
(eftir lokun 864-8989)

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.

Sími: 567 2000
www.bilfang.is

Toyota Aygo árg 03/2006, ek 52þ 
álfelgur, bíll sem lítur mjög vel út, 
Tilboðsverð 1.290.000, uppl í síma 
567-4000

Heimsbílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík

Sími: 5674000
http://heimsbilar.is

Sumartilboð í öráa daga á þessum 
frábæru 50 cc vespum 50‘Look. Sem 
slógu svona rækilega í gegn í fyrra. 
Búið að setja í þær racing kveijku CDI. 
Til 1stk beinhvítu og nokkur stk í svörtu. 
Verð nú 278 þús., áður 298 þús.

Sumartilboð í aðeins örfáa daga á þess-
um stóru og rúmgóðu 50cc vespum á 
16“ dekkjum með racing kveikju CDI. Í 
tveimur litum, rauðum og bláum. Verð 
nú 298 þús. áður 329 þús.

Eigum eingöngu 2stk, Hybride 50cc 
vespur, sem ganga bæði fyrir rafmagni 
og bensíni, litur svart/grá/rauðar. Verð 
298.000.- Eigum eftir fá einar Róbot 
ryksugur og Heimaþjófavarnarkerfi.

Mótorsport ehf
Síðumúla 34, 108 Reykjavík

Sími: 567 1040
Öll viðgerðarþjónusta á 

staðnum
 

Maserati 3200 GT 338B32, árg. 2000, 
ek. 83þús.km, 369hö, sjálfsk, leður, raf-
magn, Einn flottasti sportbíll landsins! 
Lítur vel út, kraftmikill og frábær í akstri, 
Ásett verð 4990þús.kr, er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16
www.100bilar.is

Bílasalan.is
Nethyl 1, 110 Reykjavík

Sími: 565-2500
www.bilasalan.is

 Bílar til sölu

Til sölu MMC Pajero Sport TDI President, 
árg 2000, ekinn 167þ, leður, topplúga , 
ný dekk, álfelgur,krókur. Vel með farinn 
bill, sk á ód, uppl. í s: 892 1116 & 892 
5005.

Til sölu Lexus SC 430, árg. 2003, ekinn 
aðeins 17þ km, einn með öllu, nið-
urfellanlegur toppur, navi, uppl. í s: 
892 1116.

Til sölu Ford Explorer
Sport track árg. ‚00 ek.160þ mílur. 
Sk.‘11.Leðurklæddur,góður bíll. Þarf að 
skipta um heddpakkningu. V. 790þ. 
Áhv. óverðtr.lán 550þ. 18þ. á mán. 
Uppl. í S. 898 4500.

 250-499 þús.

Toyota Corolla HB árg‘97, ssk ek.162 
þús, sk. 11. Verð 350 þús. Uppl í 
s.892-7979

 500-999 þús.

Toyota Avensis ‚99 ek. 178þ., beinsk. 
með krók. Góður bíll. Uppl. í s. 845 
7575.

 2 milljónir +

TILBOÐ: Toyota Highlander glæsileg-
ur fjórhjóladrifinn lúxusbíll með spar-
neytinni HYBRID vél, notar um 40% 
minna eldsneyti en Toyota Landcruiser 
og sambærilegir bílar. Gríptu sýningar-
eintak með 3ja milljón króna afslætti. 
Útvegum fólksbíla, jeppa og pallbíla 
frá öllum helstu framleiðendum á betri 
verðum. Fáðu verðtilboð á netinu eða 
símleiðis. Hundruð ánægðra viðskipta-
vina. Islandus automunda.com Sími 
5522000

TILBOÐ: Toyota Tacoma 4x4 Doublecab. 
Sýningareintak með 2ja milljón króna 
afslætti. Vel búinn með dráttarbeisli, 
ljóskösturum, leðuráklæði, lituðu gleri, 
geislaspilara, fjarstýrðum samlæs-
ingum, og rafmagni í öllu. Útvegum 
fólksbíla, jeppa og pallbíla frá öllum 
helstu framleiðendum á betri verðum. 
Fáðu verðtilboð á netinu eða sím-
leiðis. Hundruð ánægðra viðskipta-
vina. Islandus automunda.com Sími 
5522000.

 Bílar óskast

Kaupum gegn stað-
greiðslu í dag!

Mercedes Benz GL, ML 320 Cdi
Landrover Discovery Dísel

LandCruiser 200 og 120 (bensín 
og dísel)

Range Rover Vogue V8 Dísel
BMW X5 Dísel,Audi Q7 Dísel

Range Rover Sport Dísel
Árgerð 2007 og yngra.

Sendu myndir og upplýsingar: 
deutsche.auto@gmail.com og 
fáðu staðgreiðslutilboð sam-

dægurs

Óska eftir að kaupa bíl á verðbilinu 25-
250þús, má þarfnast lagfæringa. Uppl. 
s. 615 1810

CGolf, Polo, Micra eða 
Lancer óskast

Árg. 1998-2002 fyrir 100-300 þúsund. 
Helst í góðu lagi en má þarfnast lag-
færinga. Uppl. 772-5450

Óska eftir bíl, 30-150 þús. Má þarfnast 
lagfæringar. Uppl. í s. 868 8565.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Varahlutir -Varahlutir
Nýjir, uppgerðir og einnig notaðir vara-
hlutir fyrir flestar gerðir vinnuvéla og 
vörubíla. Útvegunarþjónusta, lagervör-
ur, áratuga reynsla S: 897-1050 -696-
1050. okspares.os@simnet.is

 Mótorhjól

Til sölu Honda Valkyrie Rune, árg. 
2005, ekið aðeins 3þ. km, einn eig-
andi, fallegasta hjól landsinns, uppl. í 
s: 892 1116.

 Kerrur

Íslensk smíði
Kerrur br.1,25m. L. 1,50-3,0m. 13“ 
dekk. Verð frá 182.000.- 750kg. B.geta. 
Brimco ehf. Flugumýri 8, Mos 894-
5111

Álkerrur frá HUMBAUR, heildarþyngd 
750 kg. Verð frá 165.035 kr. www.
topplausnir.is Bjóðum raðgreiðslur. 
Topplausnir ehf. Lyngás 8, Garðabæ 
s:898-7126.

 Hjólhýsi

Stöðuhýsi til sölu.
27 fm stöðuhýsi til sölu, árgerð 1999. 
Tvö svefnherbergi og stór stofa, eldhús, 
WC með sturtu. Verð: 2.6 milljónir. 
Góður og hagkvæmur sumarbústaður. 
Myndir á http://www.gerdar.tk/ Nánari 
upplýsingar: 567 1905 & 699 6107.

Hjólhýsi á Laugarvatni til sölu. Tegund 
Hobby Exclusive 540 ELU, nýskráð apríl 
2006. Góð lóð, stór pallur, geymsluskúr 
ofl. verð 3,2 millj. Uppl. í s/ 8257245 
og 6900620

 Fellihýsi

FLEETWOOD UTAH 12 fet 4/2008 glæsi-
legur vagn notaður þrisvar. Fortjald-wc-
Truman miðstöð og vatnshitari-ískápur 
-útdraganleg hlið-sólarsella og margt 
fleira.verð 2.900.000 uppl.s-899 7567

Rockwood fellihýsi offroad árg. 2006 
til sölu, lítið notað. Verð 1.550 þús. 
S.8939392

 Tjaldvagnar

Lítill notaður tjaldvagn til sölu. Léttur í 
drætti og því hentugur fyrir minni bíla. 
Verð 220 þús. kr. Upplýsingar gefur 
Viggi í síma 772 2225.

 Vinnuvélar

Til sölu 30 tonna beltavél ‚98 ek. ca. 
6500 tíma. Einnig hjólavél, Komatsu 
150 árg. ‚91. Nýlegur mótor.S. 892 
5309.

 Lyftarar

Til sölu vöruhúsalyftari. Linde, með 
myndavél og skjá. nær í c.a. 12 m hæð. 
nýyfirfarinn í toppstandi og óslitinn. 
Uppl. í síma 898 0504.

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32 
metrar. Sala og leiga. S. 893 3573.

 Bátar

Harðbotna gúmmíbátur Narwhal sv 
400, árg. 2007, 4m langur. Einnig 
Zodijak gúmmíbátur, 4m langur. 2000 
- 2001 árg. Verð fyrir báða bátana 1700 
þús. eða seljist í sitthvoru lagi. Uppl. í 
s. 848 2165.

Ryds 535 Bátur árg. 2007 og með 60 
hestafla Mariner fjórgengismótor með 
raftrimmi. Innbyggð flotholt, tveimur 
eldsneytistönkum og öllum raf- og 
ljósabúnaði. Svefnpláss er fyrir tvo. 
Báturinn er mjög lítið notaður og er 
sem nýr. Ath. er innan við 6 metra 
langur. Brenderup kerra árg. 2007 með 
hemlakerfi fylgir. Verð 2.850.000 kr. 
Möguleiki á Visa/Euro raðgreiðslum að 
hluta kaupverðs. Vinsamlegast hafið 
samband við Sveinbjörn 820 1410.

Yamarin 59C 2008 skemmtibátur til 
sölu. 100 hö Yamaha mótor, 5.9 metra 
langur. Skemmitlegur bátur jafn á vatni 
sem sjó. Kerra fylgir ásamt GPS og VHF. 
Verð 4.2m stgr. Engin skipti. Frekari 
uppl. í síma 860-7900

Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

Þjónusta



 14. júní 2010  MÁNUDAGUR12

 Flug

Til sölu fisflugvél. Uppl. og myndir á 
tinyurl.com/fisflug Fyrirspurnir: hans@
internet.is

 Hjólbarðar

Þarftu að láta hjólastilla 
bílinn?

Við notum fullkomna hjólastillitölvu. 

 PITSTOP, S: 565 2121 Hjallahrauni 4, 
220 Hafnarfirði.

 Varahlutir

Startarar og alternatorar
Fyrir f lestar gerðir 
Fólksbíla,jeppa,vörubíla og vinnuvélar, 
varahluta og viðgerðaþjónusta. Gerum 
föst verðtilboð í viðgerðir þér að kostn-
aðarlausu. Ljósboginn yfir 50ár í þjón-
ustu við bíleigendur! Bíldshöfða 14 sími 
553-1244.

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Bílhlutir, Kaplahrauni 14, 
S. 555 4940.

Sérhæfum okkur í Volkswagen, Skoda 
og Daihatsu. Eigum einnig varahluti 
í fleiri tegundir bíla. Kaupum bíla til 
niðurrifs.

Bílapartar og þjónusta. S. 
555 3560

Sérhæfum okkur í Subaru, Nissan, 
Toyota o.fl. Kaupum bíla til niðurrifs 
eða uppgerðar. Tökum alla bíla til förg-
unar gegn skilagjaldi. Dalshrun 20.

Partahúsið - S. 555 6666
VW Bora, Golf, Passat, Caddy, Audi 
A4. Hyundai Getz H1, Starex, Santa 
Fe, I30. Honda Jazz, CRV. Toyota 
Avensis, Yaris. M.Benz margar gerð-
ir. Fiat Punto. Suzuki Swift. Chevrolet 
Lacette. MMC Galant, Pajero. Citroen 
Berlingo. Daihatsu Terios. Peugot 206. 
Man 26530 árg.‘05. Musso og margt 
fleira. Kaupum bíla til niðurrifs. S. 555 
6666 & 615 0888. Hvaleyrarbraut 20 
Hafnarfirði.

VW, Skoda, Audi. 
 S. 534 1045

Varahlutir í VW, Skoda og Audi bíla. 
Kaupum bíla til niðurrifs. Bílabúið, 
Suðurhella 10, Hfj.

Varahlutir í MMC Space Wagon ‚97, 
Kia Sephia ‚99, Yaris ‚00, Hatcback 
‚96, ‚97 1600, Xli 1300 ‚94, Escord ‚98. 
Accent ‚95 & ‚97. Impreza ‚99. Legacy 
‚96. Almera ‚98. Carina ‚97, Vento ‚97, 
Lanos ‚99, Elantra Wagon ‚97, Civic 
‚99. Golf ‚95. Kaupi bíla til niðurrifs. S. 
896 8568.

Japanskar Vélar 
Varahlutasala

Erum að rífa MMC Pajero/Montero ‚00-
‘05. L200/Izuzu pick up ‚00-‘07. Susuki 
Vitara/Liana/Swift ‚00-‘08. Hyundai 
Santa Fe/Tucson/Starex. ‚00-‘06. 
Nissan pickup/Almera/X-Trail ‚02-‘08. 
VW/skoda ‚00-‘05. Mazda/Ford ‚00-‘05. 
Kia, flestar gerðir. Chevrolet ‚05-‘06. 
Citroen C2/C3 ‚02-‘06. og fl. Kaupum 
bíla. Opið 08-18. S. 565 3400 & 893 
2284. www.carparts.is

partabílar.is 770-6400
Er að rífa bmw 525d 02, daewoo lanos 
98-03, dodge carvan 97, dodge neon 
01, fiesta 97, civic 97, getz 04-09, jeep 
grand 99, kia sport 99, m.benz 230 80, 
terrano 00, peugot 306 98, kangoo 99-
01, twingo 99, felisa 99, swift 05-09, 
xl7 05, yaris 05, vn lt 98, almera 00, 
primera 99. Kaupum bíla í niðurrif.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Fiat 
Brava, Kangoo & Skoda Oktavia ‚02. 
Viðgerðir. Gírkassar. Bremsuviðgerðir, 
renni diska og skálar. Kaupi bíla. Uppl. 
í s. 892 7852.

 Viðgerðir

Reiðhjóla, Sláttuvéla 
Smávélaviðgerðir. 

 Hröð og ódýr þjónusta.
Gerum við allar gerðir af Reiðhjólum og 
sláttuvélum. Sláttuvélamarkaðurinn ehf 
S:517-2010 Smiðjuvegi 11

Reiðhjóla og sláttuvéla-
þjónustan - enginn bið-

tími !
Tek við öllum gerðum af reiðhjólum 
og sláttuvélum. Einnig aðrar smávéla 
viðgerðir. Vagnhöfða 6, S. 821 0040.

ÞJÓNUSTA

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

Vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif regluleg ræsting sam-
eigna verðtilboð. Sími 512 4010 www.
vy.is

A-Ö Þrif & Hreinlæti Sími 
662 0 662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

 Garðyrkja

Smávélaviðgerðir, viðgerðir á utan-
borðsmótorum: Garðsláttuvélar, sláttu-
orf, sláttutraktorar, jarðvegsþjöppur, 
dælur, kerrusmíði, Gokart þjónusta, 
keðjusagir, rafstöðvar, einnig úrval af 
notuðum sláttuvélum. Vélverk JS S. 554 
0661. www.velaverkjs.is

Garðaúðun s. 553 2999
Garðaúðun. Örugg þjónusta í yfir 35 
ár. ÚÐI, Brandur Gíslason skrúðgarða-
meistari.

Tökum að okkur allt sem viðkemur 
garðinum, auk allrar almennrar smíða-
vinnu - lögg. húsasmíðameistari. Vanir 
menn, snör handtök. Sælugarðar s. 
824 1238.

Trjáklippingar / fellingar 
/ sláttur

Öll almenn lóðaumhirða. Sláttu-og 
garðaþjónustan. S. 577 4444 & 892 
9999.

Trjáklippingar
Trjáfellingar og öll almenn garðavinna. 
Eiríkur Sæland garðyrkjufræðingur s. 
848 1723.

HELLULAGNIR - 
LÓÐAGERÐ

Láttu fagmann vinna verkið, yfir 20 ára 
reynsla, þekking, ráðgjöf og vönduð 
vinna. Uppl. 771 3030, Trausti.

Er öspin til ama ?
Fellum og fjarlægum tré. Vönduð 
vinnubrögð. Uppl. í s. 773 0317.

Garðsláttur
ATH! Tökum að okkur garðslátt f. ein-
staklinga, fyrirtæki og húsfélög. Vönduð 
vinna, gott verð. S. 618 3469.

 Bókhald

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og 
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á 
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta 
ehf. Sími 511 2930.

Ársreikningar-Bókhald
VSK.uppgjör-stofnun fél.- erfðarfj.skýrsl-
ur-skattaframtöl o.fl. Hagstætt verð. S. 
517 3977 framtal@visir.is

 Fjármál

Rekstrar- og fjármálaráðgjöf til fyrir-
tækja og einstaklinga, í samstarfi við 
lögfræði-, skatta- og bókhaldsstofur. 
Einnig útreikningar og gagnaöflun vegna 
greiðsluaðlögunar, yfir 20 ára reynsla, 
sími: 577-7796, 770-7796,www.regis.is

 Málarar

Múrþjónusta
Múrverk, flísalagnir, steining og margt 
fleira. Uppl. í s. 847 2209.

Málari getur bætt við sig verkefnum, 
stórum sem smáum, hagstæð kjör! 
Uppl. í s. 773 0317.

Málarameistari
Jón Ingvar Garðarsson málarameistari 
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

 Búslóðaflutningar

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl., 
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is

 Húsaviðhald

Steingæði ehf 
viðhaldsþjónusta

 Getum bætt við okkur í flísa-
lögn, múrverki, málingu, pípu-
lögn, glerísetningum og fleira. 
Sérhæfum okkur í lekavanda-

málum. Fljót og góð vinnu-
brögð. Komum og gerum tilboð 

að kostnaðarlausu.
 Steingæði Uppl. í síma 899 

2924 
VISA - EURO - MASTER

Húsaviðgerðir
Múrarar, málarar og smiðir með mikla 
reynslu í viðhaldi fasteigna geta bætt 
við sig verkum. Allt viðhald fasteigna. 
Viðhaldsverk ehf S. 699 0712 & 618 
7712 verk@vidhaldsverk.is

www.smidaland.is
Nýsmíði - viðhald - gluggar -pallar - öll 
smíði. S. 772 0040.

ERU RENNURNAR FARNAR AÐ 
LEKA OG KOMINN TÍMI Á AÐ LAGA 
ÞÆR. Tek að mér Lagfæringar, 
Upppsetningar, Þakviðgerðir, Viðgerðar 
á Bárjárnsklæðningu og alla aðra 
Blikksmíðavinnu. Uppl. s. 694 8448 
Ólafur.

Sílanhúðun
Húsfélagið Kórsölum 5 Kópavogi 
hefur ákveðið að láta sílanhúða húsið 
í sumar. Áhugasamir verktakar skil-
ið tilboðum í póstkassa húsfélagsins 
sem fyrst. Húsfélagið Kórsölum 5 201 
Kópavogi.

N & V Verktakar ehf
Flísar - parket - mála - múrarar - smið-
ir setjum upp eldhúsinnréttingar og 
margt fleira sem viðkemur húsaviðhaldi 
að utan sem innan. Frábært verð! Uppl. 
í s. 661 3149.

Pípulagnir
Faglærðir píparar geta bætt við sig 
verkefnum í bæði viðhaldi og nýlögn-
um. Vönduð vinnubrögð. Upplýsingar í 
síma 663 5315.

Smiður getur bætt við sig verkefnum. 
Vanur allri smíðavinnu. Uppl. í s. 869 
1698.

Til sölu

Rekstrarvörur 
Varahlutir  

Dalvegur 6-8 / 201 Kópavogur / Sími 535 3500 
www.kraftvelar.is

25% afsláttur í júní


