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Fasteignasalan Hof er með 266,1 fermetra ein-
býlishús við Eyktarhæð í Garðabæ til sölu.

K omið er inn í flísalagða forstofu, tvöföld hurð 
er í flísalagt hol með góðum fataskápum. Úr 
forstofunni er jafnframt innangengt í bílskúr 

og þvottahús. Eldhús með fallegri viðarinnréttingu 
og góðum tækjum, flísar á gólfi, þvottahús og búr inn 
af eldhúsinu og þaðan gengt í forstofuna. Úr borðstof-
unni sem er flísalögð er útgangur á lóð. Rúmgóð stofa 
með parketi. Um það bil 30 fermetra sólstofa með þaki 
og flísum á gólfi, þaðan sem er útgangur á lóð. 

Herbergjagangur er með tveimur parketlögðum 
barnaherbergjum, flísalögðu baðherbergi með bað-
kari og góðri baðinnréttingu og stóru parketlögðu 
hjónaherbergi með miklum fataskápum og sér bað-
herbergi með sturtu. Á herbergjagangi eru góðir fata-
skápar fyrir barnaherbergin. Úr holinu er hringstigi 
upp í um það bil 30 fermetra þakrými eða koníakstofu 
með stórum hellulögðum svölum út af. 

Bílskúrinn er fullbúinn og með flísum á gólfi. Mjög 
stór en viðhaldslétt lóð með steyptum stoðveggjum. 
Stéttar og óvenjustórt bílaplan með snjóbræðslu og 
bomanite mynstursteypu.

Einbýli með góðu útsýni
Einbýlishúsið stendur við Eyktarhæð í Garðabæ.

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

Vantar einbýli til sölu eða leigu 
í Garðabæ eða Kóp.

Óskum eftir 220-350 fm einbýli í Garðabæ eða Kópav. fyrir ákveðinn 
kaupanda, verðhugmynd allt að 90 milljónir.

Greiðsludæmi. Við kaupsamning Kr.  30 millj.
Skuldlaus 120 fm, 4herb. íbúð í nýlegu lyftu  húsi í Kóp.
með stæði í bílskýli.  Kr.  27 millj.
Greitt á næstu 2 árum kr. Kr.  30 millj. 
                                                                                Samtals Kr. 87 millj.        

Þetta er bara dæmi um greiðslugetu. Einnig kæmi til greina að leigja einbýl-
ishús og greiðslugeta kr. 250-350 þúsund á mánuði. Allar nánari upplýsingar 
veitir Bárður H Tryggvason sölustjóri í 8965221, er alltaf við simann. 

Vantar atvinnuhúsnæði til leigu  á Reykjavíkursvæðinu (bara ekki Esjumela) 
400-600 fm með góðu útiplássi  og góðum innkeyrsludyrum, skrifstofuað-
stöðu fyrir 4-5 manns. Upplýsingar veitir Bárður í 8965221.       

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki
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Glæsilegt 309 fm einbýlis-
hús, frábærlega vel stað-
sett innst í botnlanga. Gert 
er ráð fyrir tveimur íbúðum 
í húsinu. Á aðalhæð er gert 
ráð fyrir 188,5 fm íbúð auk 
45,8 fm bílskúrs, en á neðri 
hæð er gert ráð fyrir 74,5 
fm séríbúð. Mikil lofthæð, 
gott skipulag, húsið er 
nánast fullbúið að utan, 
en fokhelt að innan.

Gvendargeisli

v. 0,0 m.

Vesturgata

Tveggja herbergja í 
bakhúsi
Sérinngangur
Stærð 51,2 fm
Ósamþykkt

v. 11,9 m.

Laufásvegur

Glæsileg jarðhæð
Stærð 101,5 fm
Frábær staðsetning
Mikið endurnýjað
Sólstofa og sólpallur
Eign í sérflokki
Sér bílastæði 

v. 29,5 m. 

Safamýri - sérhæð

Neðri sérhæð og bílskúr
4 svefnherbergi
Uppgert elhús
Gott hús 

V. 37,0 m.

Þorláksgeisli

Einstaklega velheppnað 
endaraðhús
Þrjú herbergi, stofa og 
borðstofa
Góð timuburverönd til 
suð-vesturs
Eftirsótt eign

 v. 47,5 m.

v. 21,5 m.

Safamýri

Mjög góð 4ra herb
Endaíbúð
Glæsilegt útsýni
Miðsvæðis

Þorláksgeisli

Glæsileg 4ra herbergja
Frábær staðsetning
Lyftuhús
Tvennar svalir
Stæði í bílageymslu
Vönduð eign 

Furugrund

2ja herbergja 59 fm
Björt og vel skipulögð
Falleg eign
Gott umhverfi 

Lambasel

Sérlega fallegt 190 fm 
einbýli
4 góð herbergi
Frábært skipulag
Húsið er ekki fullklárað 
að utan. Skipti koma til 
greina á eign í 109.

v. 48,5 m.

Akrasel

Einbýli+aukaíbúð
308 fm
4ra herb/2ja herb
Góðar stofur
Glæsilegur garður
Jeppabílskúr

v. 68,5 m.

Njálsgata

Algjörlega uppgerð
2ja herbergja
Miðsvæðis
Góð kaup 

v. 14,0 m.

Hjálmholt

Vönduð og mjög vel 
skipulögð 202 fm neðri 
sérhæð í tvíbýli. Í íbúðinni 
eru tvær stofur,  sex til sjö 
svefnherbergi, tvö bað-
herbergi og ein snyrting. 

v. 46,0 m. 

Hallakur

3ja herbergja í litlu 
fjölbýlishúsi
Vandað hús
Frábær staðsetning
Gott útsýni
Laus fljótlega

v. 28,9 m.

Kaplaskjólsvegur

Fallegt 217 fm raðhús í 
vesturbænum
Góð 4-5 svefnherbergi
Rúmgóður bílskúr
Endurnýjað þak
Eign í hjarta Vesturbæjar 

v. 55 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

Efstasund

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

V. 31,9 m.

Norðurbakki

Falleg 4ra herbergja
Glæsilegt útsýni
Endaíbúð
Glæsilegt útsýni
Lyftuhús og bílageymsla
Skipti á ódýrari eign í 
Reykjavík!

v. 33,5 m.

Akurhvarf

Glæsileg 120 fm 4ra 
herbergja íbúð
Vandaðar innréttingar og 
gólfefni
Fallegt umhverfi, barn-
vænt hverfi
Stæði í bílageymslu. 

v. 26,9 m.

Barmahlíð

4-5 herbergja hæð
Fallega endurnýjuð
Tvær stofur
Góður bílskúr
Áhugaverð eign 

v. 32,9 m.

Flétturimi

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

v. 26,0 m.

Háaleitisbraut

Falleg 59 fm 2ja herb.
Frábær staðsetning
Góð blokk
Nýlega standsett bað-
herbergi
Hugguleg íbúð

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Ljósavík

Falleg og björt 
135 fm íbúð
Lítið fjölbýli
Stórkostlegt útsýni
Stutt í alla þjónustu

v. 25,9 m.

Gott parhús
4 svefnherbergi
Fallegur garður og 
góður pallur
Frábærlega staðsett 

Krókamýri

v. 26,9 m.

v. 15,0 m.

v. 49 m.

v. 14,9 m.

Silakvísl

Glæsileg 5 herbergja íbúð
Björt og skemmtileg
Frábært útsýni
Íbúðin er á tveimur 
hæðum

v. 0,0 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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Runólfur Gunnlaugsson lögg. fast. - Kristín Pétursdóttir, lögg. fast. Ásmundur Skeggjason lögg. fast.

Eyrarskógur 

Fallegt  45 fm sumarhús + 26 fm svefnlofti  og 
5 fm geymsa. Húsið stendur á 0,37 hektara 
leigulóð og er lóðarleiga um  kr.  85 þús. á ári. 
Húsið skiptist í stofu og eldhús í einu rými, tvö 
svefnherbergi og baðherbergi. Stór verönd 
er til austurs og suðurs. Í húsinu er rafmagn 
ásamt köldu og heitu vatni sem hitað er með 
rafmagni.  Áhugaverður staður. 

Verð aðeins 9,9 millj.  Upplýsingar veitir 
Ásmundur á Höfða gsm. 8953000

Stóra Fjall
Vinalegur og kósí sumarbústaður í landi 
Stóra Fjalls í Borgarfi rði. Skiptist m.a.  2 
svefnherbergi, stofu, eldhús og snyrtingu. 
Skjólsæl verönd er við húsið og víðsýni mikið 
til fjalla og jökla. Talsvert birkikjarr og tré eru á 
landinu.  Innan við 1 klst akstur frá Reykjavík. 

Verð 7,9 millj. Upplýsingar veitir Runólfur á 
Höfða 8927798.

Öndverðarnes
Sérlega fallegt og mikið endurnýjað 46 fm 
sumarhús á eftirsóttum stað í landi múrara 
Öndverðarnesi 1 (lóð  nr.121), Skiptist m.a. í 2 
herb. stofu, baðherb. og eldhús.  Sundlaug og 
golfvöllur á svæðinu. 

Verð aðeins 11,9 millj. 

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

Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði

Sími: 520 7500
www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, 
löggiltur fasteignasali

Glæsilegt sumarhús við Sogið (Sogsbakki) 210 fm. Um er að ræða nýtt heil-
sárshús (byggt úr steypu og timbri)  Húsið er ekki fullbúið en tæpl. tilbúið 
undir tréverk að innan. Fullbúið að utan. Einstök staðsetn. (neðsta lóðin við 
Sogið). Kjarrivaxin eignarlóð. Heitt vatn. Frábært útsýni. Verðtilboð.

Sumarhús við Sogið - Grímsnes

Glitvellir - Hf - Einbýli

 Hagstætt verð. Glæsilegt nýtt einbýli á 1 hæð m/
innb. bílskúr, samtals ca. 250 fm. Húsið afhendist 
fokhelt, þ.e. uppsteypt, (einangrað að utan og 
innan) gler og gluggar ísett, timburklæðning 
á þak komin, lóð í núverandi ástandi. Allar 
hurðir utanhúss fylgja ísettar, nema aðalhurð og 
bílskúrshurð. Járn á þaki.  Arkitekta teikningar á 
skrifstofu. Fæst gegn yfi rtöku hagstæðra lána.
Verð 28,9 millj.

 Glæsil.  parh. á einni hæð samtals um 266,2 fm 
vel staðsett í hrauninu. Eignin er nánast fullbúin 
og stendur á hornlóð  Eignin skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, sjón-
varpshol, gang, þrjú góð herb., hjónaherb. með 
fataherb. inn af, baðherb., þvottahús og bílskúr. 
Glæsil. fullfrágengin garður með palli og pott. Skipti 
á minni eign í Gbæ koma til greina. Uppl. veitir 
Þorbjörn Helgi sölumaður. gsm 8960058.

 Nýkomið glæsilegt  171,2 fm einbýli ásamt bíl-
skúr. Eignin skiptist í forstofu, hol, tvöfalda stofu, 
borðstofu, eldhús, baðherb. og fatageymslu. Í 
risi eru þrjú herb., baðherb. og fataherb.. Í kjall-
ara er geymsla, þvottahús og stórt vinnuherb. 
Bílskúr 32,7 fm með vinnuherbergi og salerni inn 
af. Fallegur gróinn garður. Verð 47 millj.

Dalprýði - Gbæ - Parhús Suðurgata - Hf - Einbýli

Krókamýri - Gbæ - Parhús

 Nýkomið glæsilegt vandað tvílyft parhús 
með innbyggðum bílskúr samtals 173 fm. 4 
svefnherbergi. Stofa borðstofa, Glæsilegt eldhús, 
baðherbergi ofl . Fullbúin eign. Sölumenn sýna. 
Laust strax. Verð 49 millj.

 Sérlega falleg 3ja herb, 80 fm íbúð á 1.hæð 
með sérinngangi. Mikið endurnýjuð eign á sl. 
árum m.a. eldhús og baðherb. Parket og fl ísar.. 
Sérgarður afgirtur.  Áhvílandi hagstæð lán kr. 
18,4 millj.

 Nýkomið mjög gott einbýli á 2. hæðum með 
innb. bílskúr samtals um 240 fm. Eignin skiptist 
í forstofu, snyrtingu, 3 herb. þvottahús, geymslu 
og bílskúr. Á efri hæð er stofa, borðstofa, 
eldhús, tvö barnaherb, hjónaherb, baðherb. og 
sjónvarpskrókur. Fallegar innréttingar .Parket og 
fl l bjö l i ð

Hringbraut - Hf - Sérhæð Klapparberg - Rvík - Einb.

FASTEIGNASALA/ LEIGUMIÐLUN

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
/

10
-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
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Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN

EFSTASUND - EINBÝLI MEÐ BÍLSKÚR 
 Fallegt 150 fm  einbýlishús, sem er hæð og 
kjallari auk bílskúrs (íbúð er 119 fm og bílskúr 32 
fm) . Góðar innréttingar. Tvær stofur. Suðursvalir. 
Baðherbergi með nýlegum sturtuklefa. Stór 
og falleg lóð með timburverönd. Bílskúr er 
fullbúinn.  Verð 33 millj.  

KRÓKAMÝRI - PARHÚS 
 Falleg  tveggja hæða 172 fm parhús á þessum 
eftirsótta stað í Krókamýri í Garðabæ. Fjögur 
svefnherbergi. Tvær stofur. Fallegar innréttingar.  
Parket og fl ísar á gólfum. Fullbúin falleg lóð. 
Stórar svalir.  Verð 49 millj. 

TUNGUÁS - GARÐABÆ
EINBÝLI Á EINNI HÆÐ 
 Fallegt 190 fm einbýlishús á þessum eftirsótta 
stað í Ásahverfi nu Garðabæ. Þrjú til fjögur 
svefnherbergi. Stór og björt stofa og borðstofa. 
Glæsilegar innréttingar. Stór innb. bílskúr (37 fm). 
Falleg staðsetning.  Verð 53 millj.  

Traust þjónusta í yfi r 30 ár- Traust þjónusta í 30 ár - 

200 fm einbýli við Kambahraun með bílskúr

Fjögur svefnherbergi auk fataherbergis.  Gólfefni er parket, korkur, dúkur og fl ísar.  
Góð sérsmíðuð eykar eldhúsinnrétting. Úr stofu er gengið út á verönd. Húsið stendur 

innst í botnlanga og er mjög vel staðsett. Fallegur, gróinn garður. Verð 31,8 millj.

ATH. Skipti á eign í Kópavogi eða skoða önnur skiptatilboð.

HVAMMUR
F A S T E I G N A S A L A
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Til sölu 187,7 m2 einbýlishús á einni hæð ásamt 38,7 m2 bílskúr, samtals 226,4 m2. Húsið er innst 
í botlangagötu og er mikið útsýni úr húsinu. Aðalgólfefni hússins eru náttúrufl ísar og eikarparket á 
herbergjum og setustofu. Stór arinn er í stofu. Loft í stofu eru viðarklædd. Yfi r svefnherbergisgangi 
og herbergjum er  geymsluloft með  góðum stiga. Stór skápur í hjónaherbergi með innbyggðum  
sjónvarpsskjá. Baðherbergi, ljósar fl ísar á veggjum, stór sturta og nudd baðkar, stórir skápar. Þvottahús, 
miklar innréttingar á veggjum,  gengið út í garð. Í forstofu er gestasnyrting, ljósar fl ísar á veggjum og  in-
nrétting. Salerni eru upphengd á báðum snyrtingum. Eldhús er ekki frágengið en er með bráðabyrðain-
nréttingu, borðplötur eru gegnheilt límtréplötur. Gólfhiti er í húsinu og líkar ofnar.  

Heimalind 28 Kópavogi
Opið hús í dag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins 
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Reykjavík Sverrir Kristinsson
lögg. fasteignasali

Glæsilegt og vel staðsett 184,2 fm einbýlishús ásamt 51,6 fm bílskúr, 
samtals 235,8 fm. Húsið er mikið endurnýjað að innan og með góða 
tengingu við skjólgóðan og gróinn suðurgarð með timburverönd og 
heitum potti. V. 44,5 m. 5836 

OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KLÞ. 17:00 – 18:00

Marargrund 10 - mjög gott hús

OPIÐ HÚS

Húsið er alls 450 m2. sem skiptist þannig:   Jarðhæð er 180.9 m2, 
miðhæð er 148,1 m2 og efsta hæð er 76,5m2, að auki eru 18 m2 

geymslur innan húss og bílskúr er 26,5 m2. Á  jarðhæð eru stofur, 
tvö herbergi, parket á herbergjum, teppi á stofu og gangi, fl ísalgat 

baðherbergi. Á miðhæð er eldhús, herbergi, gestasnyrting,  forstofu 
hefur nýlega verið endurnýjuð, stórt fl ísalagt baðherbergi, tvær stórar 

stofu, arinn er í stofu, herbergi á gangi innaf eldhúsi. Á efstu hæð 
er fl ísalagt baðherbergi og  stórt parketlagt herbergi og sólstofa og 

útgengi á svalir, mikið útsýni. Um 100 m2 trépallur er við húsið.

Vesturbrún 26 Reykjavík
Opið hús mánudag frá kl 17.00-18.00.

OPIÐ HÚS

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

Þriðjudaga

ÍÞRÓTTIRÍÞRÓTTIR

02:0300:10

...ég sá það á visir.issir.is

Allt um HM 2010
á Vísi.is Sjáðu HM 442, öll mörkin og flottustu 

tilþrifin á HM vef Vísis.

Fréttir af liðunum, umfjöllun um leikina, 
viðtöl við leikmenn og margt fleira. 

Ekki missa af neinu á HM.

Allt sem þú þarft…

Auglýsingasími


