
SÍMI 5 900 800
Ólafur B. Blöndal, löggiltur fasteignasali.

Súluhöfði - 270 Mosfellsbær
Sérlega glæsileg 94,1 m2 neðri sérhæð - jarð-
hæð, í mjög snyrtilegu og fl ottu tvíbýlishúsi. Tvö 
góð svefnherbergi, stofa, borðstofa, gott eldhús, 
baðherbergi m/sturtu og þvottahús/geymsla. 
Mjög stórt hellulagt bílastæði fyrir tvo bíla, góð 
verönd og afgirt timburverönd með skjólgirðingu. 
Topp eign á besta stað. V. 24,9 m. 3478

160,9 m2 einbýlishús með bílskúr á fallegum stað við Skólabraut. Frábær staðsetning! Stutt í skóla og 
alla þjónustu. Stór lóð með timburverönd og fallegu útsýni. 
Lækkað verð V. 36,9 m.4821

 Skólabraut - 270 Mosfellsbær

Rúgakur 1 - 210 Garðabær

Mikið endurbætt  og vel nýtt 131,5 fm endaraðhús á tveimur hæðum í mjög skemmtilegu hverfi  í 
Mosfellsbæ. Á aðalhæð er eldhús, stór stofa, forstofa og hjónaherbergi. Á neðri hæð eru 2-3 rúmgóð 
herbergi, baðherbergi m/kari og sturtu og hol. Úr stofu er gengið út á stóra afgirta timburverönd í 
suðvestur. Topp staður, stutt í Varmárskólasvæðið sem og í miðbæ Mos. 
V. 29,9 m. 3464

Urðarholt - 270 Mosfellsbæ
Rúmgóð 91 m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð 
ásamt 22,3 m2 bílskúr. Íbúðin skiptist í forstofu-
hol, tvö svefnherbergi, baðh., eldhús og stofu. 
bílskúrinn er 22,3 m2. sérgeymsla á sömu hæð, 
ásamt hlutdeild í sam. þvottahúsi. V. 21,5 m. 4963

Þverholt - 270 Mosfellsbær
Falleg 57,7 m2, 2ja herb. íbúð á jarðhæð (ósam-
þykkt) með sérinng. Íbúðin skiptist í forstofuhol, 
stofu, eldhús, svefnh. og geymslu. Eignin er 
miðsvæðis í Mosfellsbæ, stutt er í alla þjónustu, 
verslanir og leikskóla. Eignin er laus til afhendingar 
strax! V. 10,8 m. 4979 Háteigsvegur 42 - 105 Reykjavík

Björt og skemmtileg 86,9 m2, 3ja herbergja kjall-
araíbúð við Háteigsveg í Reykjavík. Eignin skiptist 
í forstofu, hol, eldhús, geymslu, baðherbergi, 
svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur(hægt 
er að nota aðra stofuna sem herbergi) Áhvílandi 
eru ca. 18,5 milljónir hjá Íbúðalánasjóð sem 
mögulegt er að yfi rtaka. Eignin er laus til afhend-
ingar strax! 
V. 19,6 m. 4980

Eskihlíð - 105 Reykjavík
86,6 m2 4ra herbergja íbúð ásamt 6,2 m2 
geymsluskúr við Eskihlíð 13 í Reykjavík. Íbúðin 
skiptist í forstofu, baðherbergi, eldhús, tvö svefn-
herbergi, tvær samliggjandi stofur.  Einni fylgir 
geymsluskúr á lóð auk hlutdeildar í sameiginlegu 
þvottahús og geymslu í kjallara. Eignin er laus til 
afhendingar strax! 
V. 18,9 m. 4919

Fallegt raðhús á einni hæð. Húsið skiptist skv. teikningu í forstofu, 2 svefnherb., baðherb., eldh., 
þvottah., geymslu, stofu og borðstofu. Húsin eru fullbúin að utan, einangruð og tilbúin undir innveggi. 
Hiti í gólfum. Fallegt hús á mjög góðu verði. Áhv. eru ca. 17,8 millj. kr. ÍLS lán. Möguleiki á allt að 90% 
fjármögnun. V. 20,6 m. 4696

 Byggðarholt 3A - 270 Mosfellsbæ

Fellsmúli - 108 reykjavík 
Rúmgóð 104,4 m2, 4ra herbergja íbúð á annari 
hæð við Fellsmúla 20 í Reykjavík. Íbúðin skiptist 
í forstofuhol, þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 4,5 m2 
sér geymsla. Eignin er laus til afhendingar strax!
V. 19,5 m 4948

 Laxatunga 122 - 270 Mosfellsbær

Leirvogstunga - 270 Mosfellsbær 
437 m2 einbýlishúsalóð ásamt steyptri plötu og 
teikningum af 199,2 m2 einbýlishúsi á einni hæð 
+ ris. Skv. teikningum er gert ráð fyrir húsi sem er 
að mestu á einni hæð. V. 9,0 m 5331 

Rúmgóð og glæsileg 3ja herbergja endaíbúð á 2. hæð með fallegu útsýni í 2ja hæða lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílakjallara við Rúgakur 1 í Garðabæ.  Glæsilegar innréttingar og falleg gólfefni. Glæsilegt 
útsýni! Eignin er laus til afhendingar strax. Áhvíland er ca. 22,3 m.með 4,9% vöxtum.
V. 38,9 m. 4975

Lækjarmelur - 116 Reykjavík
Ný 125 til 135 m2 iðnarðarbil/geymslur 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 12,3 m.
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Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

heimili@heimili.is
Sími 530 6500

Óskum eftir 
fl eiri eignum á söluskrá!
Erum allir mættir aftur eftir sumsrfrí og klárir í slaginn.  
Bjóðum góða þjónustu og vandaða vinnu  hvort sem 
er verðmöt,  aðstoð við kaup eða  sölu fasteigna. 
Hringdu núna og skráðu eign þín í sölu hjá okkur.

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Daníel
Björnsson
lögg. leigumiðlari

Bogi
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Einar
Guðmundsson
lögg. fasteignasali

Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari
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Eignamiðlun hefur til sölu 
glæsilega þriggja herbergja 
íbúð á Löngulínu í Garðabæ.

Í búðin er 147,6 fm að stærð á 
annarri hæð í lyftuhúsi ásamt 
stæði í bílageymslu. Tvennar 

svalir eru í íbúðinni og úr henni er 
einstakt útsýni til sjávar. Íbúðin 
skiptist í hol, rúmgóða stofu, tvö 
svefnherbergi, eldhús, baðherbergi 
og þvottahús. 

Komið er inn í rúmgott hol með 
fataskáp. Þvottahús er með flísum 
á gólfi og baðherbergið er rúmgott 
og allt flísalagt. Hjónaherbergið er 
rúmgott og með stórum fataskáp 
og fallegu útsýni. Í svefnherberg-
inu er fataskápur.

Stofan, borðstofan og eldhúsið 
mynda eitt stórt opið rými sem er 
samtals um 65 fm og er með mikl-
um útsýnisgluggum og tvennum 
svölum. Eldhúsinnréttingin er 
sérsmíðuð, háglans hvít með gran-
ít vinnuborðum, einnig er stór og 
mikil eldunareyja. Innbyggður 
vínkælir er í eldhúsinu og innfelld 
uppþvottavél. Gert er ráð fyrir tvö-
földum ísskáp í innréttingunni. 

Stórt og rúmgott stæði í bíla-
geymslu ásamt sérgeymslu í kjall-

Fagurt útsýni til sjávar

Eldhúsinnréttingin er sérsmíðuð.

Íbúðin er á annarri hæð í lyftuhúsi í Garðabæ.







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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Þorláksgeisli
Glæsileg 117 fm 4ra 
herbergja
Frábær staðsetning
Lyftuhús
Tvennar svalir
Stæði í bílageymslu
Vönduð eign

v. 26,9 m.

Álfkonuhvarf
Björt og rúmgóð 3ja 
herbergja
94 fm íbúð á 2. hæð
Stæði í lokaðri 
bílageymslu.
Falleg eign í alla staði
Gott verð 

v. 20,9 m.

Þorláksgeisli 19
Sérlega falleg 2ja 
herbergja
Góðar innréttingar
Rúmgóð og björt
Í jaðri byggðar

v. 18,5 m.

Háagerði
3ja herbergja risíbúð auk 
útleiguherbergis
Fallegt hús
Frábær staðsetning
Hagstæð áhvílandi lán

v. 18,5 m.

Smyrlaheiði
 Mjög gott 180 fm einbýli
Hús á einni hæð
Glæsilegt eldhús
Fjögur góð svefnherbergi 

v. 39,9 m

Markland
Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í 
Fossvogi
Stór suður verönd
Laus strax

v. 14,9 m.

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

v. 25,9 m.

Árskógar - 13. hæð
Glæsileg 3ja herb 
94 fm íbúð
Aukin lofthæð
Stórkostlegt útsýni
Fyrir eldri borgara
Mikil þjónusta í húsinu 

v. 36,0 m.

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

v. 59,5 m.

Safamýri
Björt 4ra herbergja
Frábær staðsetning
Búr inn af eldhúsi
Fjölskylduvænt hverfi 

v. 22,5 m.

Tryggvagata
Talsvert endurnýjuð 
67 fm 2ja herb
Rétt við miðbæinn
Góð fyrstu kaup

v. 19,9 m.

Langholtsvegur
Hæð með bílskúr
Rúmgóð 3 herbergja
Miðsvæðis í Rvk.
Bílskúr innréttaður sem 
íbúð
Töluvert endurnýjað

v. 27,5 m.

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

v. 19,9 m.

v. 0,0 m

Brekkugerði  
- Til leigu
Glæsilegt einbýlishús
380,6 fm á þremur 
hæðum
eign í algjörum sérflokki
Glæsilegt útsýni. Laust
strax.

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

Jason
Guðmundsson
hdl. og lögg.
fasteignasali

Hátún
Falleg 77 fm 3ja herbergja 
8. hæð í lyftublokk
Stórkostlegt útsýni
Suðursvalir
Skemmtileg íbúð

v. 19,9 m.

Laugarnesvegur
Björt og vel skipulögð 
3ja herbergja 
80 fm endaíbúð
Nýtt eldhús 

v. 17,9 m.

Suðurmýri
Glæsilegt tvílyft 181 fm 
parhús Góður suðurpallur 
og svalir. Vandaðar inn-
réttingar, gólfefni og tæki.
Fullbúinn 27 fm flísalagður 
bílskúr.
Sjá innlit á miklaborg.is

v. 56,0 m.

Háteigsvegur
77 fm efri hæð
Frábær staðsetning
Róleg gata
Fallegt hús

v. 20,9 m.

Álfaborgir
Falleg 3ja herb endaíbúð 
Sérinngangur Góð eign í 
barnvænu umhverfi 
Frábært útsýni 
Gott skipulag

v. 19,9 m.

Reykás
130 fm. íbúð 
Efsta hæð og ris 
Góður bílskúr 
Nýlega uppgerð að hluta 
Glæsilegt útsýni

v. 28,0 m.

Bergstaðastræti
Falleg 3ja herbergja
Risíbúð
Miðbær Reykjavíkur
Fjórbýlishús
Lítið undir súð

v. 20,5 m.

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

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

Vallarás
Falleg 2ja herbergja
Björt og falleg íbúð
Gott aðgengi
Gengið inn frá jarðhæð

Kóngsbakki
Björt 4ra herbergja
Stutt í alla þjónustu
Húsið nýlega lagfært að utan
Snyrtileg eign
Gott verð

OPIÐ HÚS

Opið  hús í dag frá 
kl. 17:30 - 18:00

Eignir óskast

250-400 fm einbýlishús á svæði 101-108 eða 200-210. 
Verðbil mætti vera allt að kr. 60-120 milljónir. 
Allar nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson í síma 661-2100.

Bráðvantar 3ja herbergja íbúð í lyftublokk ( nýlegri ), um 100 fm.
Aðeins falleg íbúð með stæði í bílageymslu kemur til greina. Stað-
greiðsla í boði. Íbúðin þarf að vera laus fljótlega.  
Allar nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson í síma 661-2100.

Vantar glæsileg sumarhús í Grímsnes og Grafningshreppi og ná-
grenni. Verðbil má vera allt að kr. 40 – 60 milljónir. Góðar greiðslur 
og ákveðnir kaupendur. Allar nánari upplýsingar veitir Hilmar 
Jónasson í síma 695-9500.

4ra herbergja íbúð í Kópavogi í litlu fjölbýli óskast.
Áhugsamir hafi samband við Elínu Viðarsdóttur í sím 695890

v. 14,9 m v. 18,4 m.
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v. 17,9 m. 

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

v. 28,9 m.

Háaleitisbraut
Falleg 59 fm 2ja herb.
Frábær staðsetning
Góð blokk
Nýlega standsett baðherb.
Hugguleg íbúð

v. 14,9 m.

v. 26,5 m.

v. 35,7 m.

v. 49,5 m. 

Hjálmholt
Vönduð og skipulögð 
202 fm neðri sérhæð í 
tvíbýli. Eignin stendur við 
ofanvert Hjálmholtið. 
2 stofur, 6–7 svefnherb., 
tvö baðherbergi og ein 
snyrting.

v. 46,0 m. 

Suðurgata
Sjarmerandi 270 fm 
einbýlishús
Frábær staðsetning
Laust við samning
Skjólríkur garður
Bókaðu skoðun! 

v. 63,0 m. 

v. 24,9

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

v. 49,5 m. 

Silakvísl
Björt og rúmgóð 
5 herbergja
110 fm íbúð á tveimur 
hæðum
Gott skipulag
Sérinngangur

Eiðistorg
Frábærlega staðsett
íbúð í fjölbýli á Seltjarnar-
nesi. 183 fm og skiptist í 
tvær íbúðir 5 herb. og 2ja 
herb. Skipti á minni koma 
til greina. Frábært útsýni

Kleppsvegur
Uppgerð 2ja herberbja
Útsýnisíbúð á 5. hæð
Lyftuhús
Hagstæð áhvílandi lán

Jórusel
Gott 242 fm einbýlishús
5 góð svefnherbergi
Tvær stofur og 
sjónvarpshol
Stendur innst í 
botnlanga
Óbyggt svæði við húsið

Stúfholt
Mjög góð 3ja herb
Fallega innréttuð
Stutt frá miðbænum
Nýlegt hús

Vesturgata
Tveggja herbergja í 
bakhúsi
Sérinngangur
Stærð 51,2 fm
Ósamþykkt

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

v. 68,5 m

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

Laufásvegur

Glæsileg jarðhæð
Stærð 101,5 fm
Frábær staðsetning
Mikið endurnýjað
Sólstofa og sólpallur
Kíktu á Innlit á miklaborg.is
Sér bílastæðiv. 29,5 m.

Tunguháls
Vel staðsett og gott 1251 
fm atvinnuhúsnæði, 
Heil húseign á mjög góð-
um stað. Gott útipláss
Svæðið í kringum húsið 
er afgirt. Frábært verð.

v. 110,0 m.

Flétturimi
Mjög rúmgóð 
4ra herbergja 
Stærð 112,6 fm jarðhæð 
Stæði í bílageymslu
Upprunalega 5 herbergja 
Stór timburverönd

v. 24,8 m. 

Ljósavík
Falleg og björt íbúð
4ra herbergja í litlu 
fjölbýli
Bílskúr á jarðhæð
Gott aðgengi
Góð staðsetning

v. 25,9 m.

v. 21,5 m.

Lækjarvað
Falleg 136 fm n.sérhæð
Vandaðar innréttingar 
4 svefnherbergi
Gott skipulag
Vinsælt hverfi

v. 33,0 m.

Meistaravellir
Björt og falleg 
4ra herbergja
100 fm íbúð m. 
glæsilegu útsýni
Vinsæll staður
Mikið endurnýjuð 

v. 23,5 m. 

v. 11,9 m. 

Steinhella
Fullbúið atvinnuhúsnæði
Stærð 140,4 fm
Steypt milliloft
Stórar innkeyrsldyr
Mjög snyrtilegt húsnæði
V. 18,5 m. 8332

Einbýlishús og bílskúr. Áhugaverð eign, 
skammt frá Landeyjarhöfn. Möguleiki að kaupa 
5 ha. landspildu með.

Glæsileg efri hæð á þessum vinsæla stað.
Einstakt útsýni, vandaðar innréttingar og gólfefni.
Komdu og skoðaðu þessa

v. 16,0 m.

v. 37,5 m. 

Ásgarðsland við Sogið

Falleg 4ra herbergja íbúð á frábærum stað. Töluvert 
endurnýjuð, fallegur og gróinn garður ásamt stórum 
bílskúr. v. 30,9 m.

Eigum nokkrar frábærar sumarhúsalóðir á 
þessum eftirsótta stað á ótrúlegum verðum.

• Stærðir frá 0,7 -2,0 hektarar.  
• Verð frá 1,1m. -1,650 m.  
• Eignarlóðir. Gerðu góð kaup!

Lóðirnar sem um ræðir eru við: 
Freyjustíg, Herjólfsstíg, Óðinsstíg, Þórstíg, 
Ásabraut

Sörlaskjól

Sveitasæla

Fellahvarf



Upp og niður tónstigann
Hjá Eik finnur þú hentugt húsnæði 

Rósenberg er í húsnæði frá Eik sem sérhæfir sig í rekstrarleigu atvinnuhúsnæðis. Við bjóðum m.a. húsnæði með 
góðum hljómburði og mátulega stóru plássi fyrir gestahópinn. Við aðstoðum líka við leit á húsnæði fyrir verslanir, 
lagerhald, skrifstofur, veitingastaði og margt fleira. 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.
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Laugavegi 170, 2. hæð • Opið virka daga kl. 9:00-17:00
Sími 552 1400 • Fax 552 1405 • www.fold.is • fold@fold.is

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali

Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Eignir vikunnar

- Mikil eftirspurn eftir sumarhúsum á grónum svæðum á suður og vesturlandi.

Raðhús-Fossvogi: 

Hulduland  - Gott verð
Bjart og gott ca 205 fm raðhús á pöllum á góðum stað í Fossvogi. 
Góður suðurgarður og frábært útsýni. Möguleg skipti á minni eign í hverfi nu. 
 Verð 47,9 millj. 

Ca. 135 fm fallegt hús sem stendur milli Laugavegar og Grettisgötu. Húsið var endurbyggt árið 
1999 á mjög smekklegan hátt. Á hæðinni eru stofur og 1 herbergi, eldhús og bað og í risinu 2 
svefnherbergi og vinnuherbergi . Þar eru líka stórar svalir Séríbúð er í  kjallara.
Verð 34,9 millj. 

Skildinganes- Mjög gott verð
Erum með til sölu 85 fm íbúð með sérinngangi 
á jarðhæð í tvíbýlishúsi á þessum vinsæla stað í 
Skerjafi rði. Verð 17,9 millj.

Rekagrandi
Opin og björt 2ja herbergja enda íbúð á jarðhæð. 
Íbúðin skiptist í svefnherbergi m. skápum, eldhús, 
baðherbergi, stóra stofu með útgengi á góðann 
afl okaðann pall. Verð 13,9 millj. 

Einbýli-Miðborgin:

Einarsnes 101 Reykjavík 
3ja. herbergja íbúð á fyrstu hæð í þríbýlishúsi í 
Skerjafi rði. Endurnýjað baðherbergi,  gott skipulag.  
Lóðin er óvenju stór og falleg. Vel skipulögð íbúð í 
Skerjafi rðinum á frábærum stað. Verð 15.9 millj 

2ja herbergja

Sumarhúsin seljast hjá Fold 

Seljaland- Fossvogi:
Ca. 50 fm. góð íbúð á jarðhæð á þessum eftirsótta 
stað. Geymsla innan íbúðar. Góð fjárfesting. 
GOTT VERÐ 13,9 millj. Tvnr. 8682 

Hlíðarhjalli 69-Kópavogi:
Ca. 83. fm. falleg íbúð á góðum útsýnisstað við 
Hlíðarhjalla. Skiptist í stofu, 2 svefnherbergi, eldhús 
og bað  Falleg eign á góðum stað. Hús og þak 
nýlega viðgert. Verð 19,5 millj. 

3ja herbergja

Sumarhús Indriðastöðum Skorradal: 
Samtals ca. 75 fm. vandað mikið endurnýjað 
sumarhús á gróinni eignarlóð í landi Indriðastaða, 
Skorradal. Í húsinu eru 2 svefnherbergi, eldhús m 
.nýlegri innréttingu og tækjum, stofa og sólstofa, 
góður pallur m. heitm potti. Gestahýsi m. hita, 
rafmagni og vatnstengingu fylgir. Falleg gróin lóð. 
Verð 15,9 millj. 

Sumarhús Þórisstöðum-Grímsnesi: 
Nýtt, ónotað vandað, ca. 87 fm. heilsárshús á 
góðum stað í námunda v. Sólheima í Grímsnesi. 
Þrjú svefnherbergi og hátt risloft. Góð staðsetning 
þar sem stutt er í sunlaug á Minni-Borg, golfvelli , 
menningu í Skálholti og margt fl eira.
 Gott verð 15,9 Millj. 

Sumarhús Grímsnes Hallkelshólar - 
Vandað nýtt ca. 70 fm sumarhús á steyptum 
grunni. Húsið er á 1 hektara eignarlandi  Stór stofa 
og 2 svefnh. Innbú fylgir.  Steypt plata með hita-
lögnum. Fallegt hús á stórri eignarlóð í námunda v. 
góða golfvelli.  Verð 15,9 millj. 

Raðhús Fjarðarseli: 
Ca. 227 fm. vel viðhaldið raðhús á góðum stað í 
Seljahverfi  ásamt ca. 25. fm bílskúr. Vel viðhaldið 
raðhús á góðum stað í Seljahverfi . Möguleiki á 
séríbúð í hluta jarðhæðar og hentar einnig mjög 
vel sem fjölskylduhús. Möguleg skipti á nýlegri 
íbúð í lyftuhúsi. Verð 37,9 millj.

Rað- og parhús

Einbýli-Bergsmára Kópavogi: 
Opið hús mánudag16.júlí frá kl 
18-18:30  
Ca. 252 fm. gott einbýlishús á 2 
hæðum á frábærum útsýnisstað í 
Kópavogi. Innbyggður bílskúr, 4 rúm-
góð svefnherbergi, parket á gólfum, 
rúmgott og vandað baðherbergi. 
Skipti á minni eign möguleg,   
Verð 55,9 millj. 

Einbýli

Parhús-Svöluási Hafnarfi rði- 
Ca. 209 fm. fallegt nýlegt parhús á 2 hæðum. Á 
neðri hæðinni eru stofur, gestasnyrting,  eldhús, 
hol og innangengt er í bílskúr. Einnig er gengt frá 
stofu út í garð. Á efri hæð eru 4 svefnherbegi, 
baðherbergi, þvottahús og geymsla.Vel skipulagt 
hús í góðu hverfi . Skipti möguleg á minni eign. 
 Verð 42,5 millj. 

Kambasel-Endurnýjað raðhús: 
Rúmlega 210 fm. fallegt raðhús á barnvænum 
stað í Seljahverfi . Fyrsta hæðin er öll endurnýjuð 
á smekklegan hátt. Gengt er frá stofu í garð. Á 
annari hæð eru 4 svefnherbergi, baðherbegi og 
fataherbegi inn af einu, baðherbergi o.fl . og risið 
er notað sem svefnherbergi og setustofa í dag. 
Bein sala eða skipti á minni eign 
Verð 39,9 millj. 

Sumarhús-Eyrarskógi: 
 Vorum að fá í sölu mjög fallegann bústað á 
góðum stað í Eyrarskógi. Mikið útsýni yfi r vatnið. 
Sauna hús á lóð, heitur pottur. Barnaleiktæki á lóð.
Sjón er sögu ríkari. Verð 11,5 millj. 

Sumarhús Öndverðanesi:
Fallegur bústaður á góðum stað nálægt Þrast-
arlundi. Í bústaðnum eru stofur, svefnherbergi, 
eldhús, snyrting, geymsla auk svefnlofts. Fallega 
gróin lóð. Verð 6,5 millj. 

OPIÐ HÚS

HÚSIN Í  BORGINNI • Klapparstíg 5 • 101 Reykjavík • Sími 511 5005 • www.husin. isFr
um

Ljósheimar - 104 Rvk.

15,5 m

Frostafold  - 112 Rvk. 

29,9 m

Miðleiti - 103 Rvk.

35,9 m

Hraunbær 36 - 110 Rvk.  

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Kristín Sigurðardóttir 
Löggiltur fasteignasali
kristin@husin.is

Víðir Róbertsson 
sölumaður
vidir@husin.is

Góð 60,6 fm 2ja herb íbúð á 2. hæð í 
góðu  fjölbýli í lyftublokk. 
Laus strax    

Björt og snyrtileg 102,3 fm 4ra herb 
íbúð á 3.hæð. Tvennar svalir og fallegt 
útsýni. Stutt er í leikskóla, skóla og 
aðra þjónustu. 

Falleg 159,7 fm íbúð á 3. og 4. hæð 
með frábæru útsýni og stórum 
suðursvölum. Íbúðinni tilheyrir  9,3 fm. 
geymsla, 37,7 fm. einstaklingsíbúð með 
sérinngangi og innbyggður 26,4 fm.

Falleg 148 fm 4ra herb. íbúð á 5. hæð 
í lyftublokk þ.a. 25 fm bílskýli. Fallegt 
útsýni er úr íbúðinni. Laus strax.

Óskum eft ir  eignum 
á skrá miðsvæðis 

Vitastígur - 101 Rvk.

Góð 30,8 fm studioíbúð með sérinn-
gangi á frábærum stað í miðbænum. 
Gott verð.

9,9 m

Opið hús í dag milli kl. 18:30 – 19:00

Opið hús

19,9 m
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You can buy cheap
But please beware
The costs are high
The stress is hell
But here’s a house
You will enjoy

Upplýsingar í síma 865 8671, Kristín 
eða 892 8616, Jóhann 

We will include so many things
and then the pool to relax in

This Bulgarian idyll can’t fail to please
Don’t hesitate
Just come and see

204 m² einbýlishús á tveimur hæðum með bílskúr á fallegum útsýnisstað 
á Vopnafi rði. Húsið er hraunað að utan og nýmálað, þakskegg, niðurföll og 
gluggar er allt ný yfi rfarið og nýmálað. Uppítaka á bíl, hjólhýsi eða einhverju 
þessháttar kemur vel til greina. Góð eign á fallegum stað. 

Allar nánari upplýsingar hjá INNI fasteignasölu s.580 7905 
eða á www.inni.is

Steinholt, Vopnafi rði.

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

Matsölustaðir á Vestfjörðum.

Aðalgata 1  Súðavík
Söluskáli sem er innréttaður sem veitingastaður í eigin húsnæði við Aðalgötu í Súðavík.  Húsið 
er byggt 1988 og er mikið endurnýjuð og vel tækjum búið.  Vínveitingarleyfi  er til staðar ásamt 
öðrum leyfum sem til þarf.  Staðsetning er góð við sjávarsíðuna og fyrir framan staðinn er stór 
malbikuð lóð með þvottaplani.  Staðurinn rúmar 35 manns í sæti og er innréttaður að Amerískri 
fyrirmynd.  Góð velta er yfi r ferðamannatímann og eru m.a. daglegir gestir erlendir sjóstanga 
veiðimenn.  Staðurinn selst með öllum búnaði. Verð 12,0 m.

Matsölustaður í Edenborgarhúsinu á Ísafi rði

Rekstur matsölustaðar í Edenborgarhúsinu á Ísafi rði.  Um er að ræða vel staðsettan matsölustað í 
leiguhúsnæði með vínveitingarleyfi .  Staðurinn var innréttaður fyrir 4 árum og er vel búin tækjum 
og innréttingum.  Húsnæðið er 220 fm að stærð.  Staðurinn hefur verið opin frá 11-22 á virkum 
dögum og frá 12 og fram yfi r miðnæti um helgar.  Stöðugildi hafa verið 4 en að sögn seljanda er 
miklir möguleikar á að auka veltuna til muna. Verð 5,5 m.

Traust þjónusta í yfi r 30 ár

Grensásvegi 13
Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

570 4800

FASTEIGNASALAN
l

TRÖLLAKÓR - M/STÆÐI Í BÍLGEYMSLU 
Vorum að fá í sölu mjög fallega 3ja herbergja 
íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. 2 góð svefnherbergi 
með skápum. Flísalagt baðherbergi. Eldhús með 
fallegri innréttingu. Rúmgóð stofa þaðan sem 
útgengt er á fl ísalagðar svalir. Íbúðin er laus nú 
þegar, sölumenn sýna. 

Áhv. hagst. lán ca. 18,3 millj. 
Verð 22,9 millj.

BJARKARÁS - GLÆSILEG EIGN
Glæsileg 3ja - 4ra herb. neðri hæð í tvíbýli á 
þessum eftirsótta stað í Ásahverfi nu í Garðabæ. 
Tvö stór svefnherbergi og tvær stórar og bjartar 
stofur. Glæsilegar innréttingar. Parket og fl ísar á 
gólfum. 40 fm sér viðarverönd til suðurs. 

Verð 32,8 millj. 

GRANDAVEGUR - 4RA HERB. M/BÍlSKÚR 
Vorum að fá í sölu mjög góða 4ra herbergja 
íbúð á 2. hæð í litlu fjölbýlishúsi auk bílskúrs. 
3 góð svefnherbergi með skápum. Falleg innrétt-
ing í eldhúsi. Útgengt á suðursvalir frá stofu.

 Verð 29,9 millj.

EFSTALEITI - BREIÐABLIK 
Glæsileg 145 fm 4 herb. íbúð á jarðhæð í fjölbýli 
(lyftuhúsi) með stæði í bílageymslu. Tvö stór 
herbergi, stór og björt stofa og sjónvarpsherb. 
Stór suðurverönd með fallegu útsýni. Parket og 
marmari á gólfum. Glæsileg sameign: Sundlaug, 
heitir pottar, gufubað, tækjasalur og margt fl . 
Húsvörður. Gott aðgengi er að íbúðinni. Stutt í 
alla þjónustu.

Verð 47,9 millj.

BÆJARBREKKA - RAÐHÚS
Falleg og bjart 155 fm milliraðhús með 
innbyggðum bílskúr og sólskála. Tvö stór svefn-
herbergi, stór og björt stofa og sólskáli með 
heitum potti. Stórt fl ísalagt baðherbergi. Fallegar 
innréttingar. Parket og fl ísar á gólfum. Fallegur 
garður til suðurs og vestur. 

Góð lofthæð í bílskúr. 

ÖGURÁS - GARÐABÆ
TIL SÖLU EÐA LEIGU
Falleg 3ja herb. 95 fm efri hæð í fjórbýli með sér 
inngangi. Tvö stór herbergi og stór og björt stofa 
með fallegu útsýni. Fallegar innréttinar. Parket og 
fl ísar á gólfum.

LAUS FLJÓTLEGA. Upplýsingar gefur 
Sveinbjörn s: 892-2916 

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

Bæjarhrauni 10
Hafnarfirði

Sími: 520 7500
www.hraunhamar.is

Magnús Emilsson, 
löggiltur fasteignasali

Hraunhamar fasteignasala kynnir hlýlegt og 
snyrtilegt sumarhús við Gíslholtsvatn, 90 km frá 
Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu, stofu, eldhús, tvö 
herbergi, baðherbergi og geymslu. Góð verönd með 
heitum potti. Skógi vaxinn og skjólgóður staður með 
góðu útsýni yfi r vatnið. Mjög gott sumarhúsafélag 
er starfandi á svæðinu. Á svæðinu er leiksvæði, 
fótboltavöllur og góð höfn fyrir báta. Upplýsingar 
á skrifstofu Hraunhamars. Húsið er 53,3 fm auk 
svefnlofts.

Sumarhús við Gíslholtsvatn

Sævangur - Hf - Einbýli
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott 231 
fermetra pallbyggt einbýli á frábærum stað í 
norðurbæ Hafnarfjarðar. Eignin skiptist í forstofu, 
hol, gestasnyrtingu, eldhús, borðstofu, stofu, 
fjölskyldurými, þrjú barnaherbergi, fataherbergi, 
hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús, geymslu, 
gufubað og bílskúr. Glæsileg hraunlóð, með 
veröndum, pöllum, heitum potti og tilheyrandi. 
Upplýsingar á skrifstofu Hraunhamars.

 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 kjallara er 
geymsla, þvottahús og stórt vinnuherb. Bílskúr 
32,7 fm með vinnuherbergi og salerni inn af. 
Fallegur gróinn garður. Verð 47 millj.

Suðurgata - Hf - EinbýliÁlfholt - Hf - Létt Kaup

Í sölu sérlega skemmtil. rúmgóð 2ja herb 67 fm 
íbúð. Fallegt eldhús, rúmgóð stofa. Parket og 
fl ísar. Frábært útsýni. Laus fl jótlega. Áhvílandi ca 
13,2 millj. hagstætt lán. Verð 13,9 millj.

Rúmgóð 4ja herb. Endaíbúð, Fallegar innréttingar, 
og gott aðgengi, Bílastæði í lokaðri bílageymslu. 
Sérlega falleg eign sem vert er að skoða. Laus 
strax. Góð hagstæð lán cirka 24 millj. geta fylgt 
með. V.27,9 millj

Eskivellir - Hf -  Glæsil. endaíbúð

FASTEIGNASALA/ LEIGUMIÐLUN
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Allt sem þú þarft…
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OPIÐ HÚS mánud. 16. ágúst kl. 18:00 – 18:30
Um er að ræða 3ja herbergja íbúð á efri hæð, 2 svefn-
herbergi annað lítið barnaherbergi (4,8m2) 
físalagt baðherb., stórar svalir, opið eldhús, parket á 
gólfum, björt og falleg íbúð mikið gróinn garður. 
Áhvílandi 15,9M yfi rtakanleg hagstæð lán. 
Nánari uppl. Sigurbjörn gsm. 867-3707

Eigandi skoðar makaskipti á STÆRRI eða MINNI 
fasteign 
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fjölbýlishúsi með 
lyftu fyrir eldri borgara. Tvö svefnherb., gott aðalrými. Gott 
aðgengi að húsinu, tveir inngangar. Mikil þjónusta í húsinu 
og góð félagsaðstaða.Mötuneyti, hárgreiðslu stofa, leikfi mis- 
handavinnuaðstaða o.fl . Pantið skoðun hjá Sigurði gsm. 
898-6106

Aðeins 11-12 íbúðir eftir óseldar í nýju fjöl-
býlishúsi! Um er að ræða 3ja eða 4ra herbergja íbúðir frá 
um 118 til 170 fm að stærð. Tvær penthouse íbúðir óseldar! 
Allar íbúðir bjartar og opnar með tvennar svalir og fl estar 
með tvö bílastæði Í bílakjallar hússins. Skemmtilegar íbúðir 
í vel heppnuðu fjölbýlishúsi, sjón er sögu ríkari! Stutt í skóla 
og  almenna þjónustu í Garðabæ sem og útivistarsvæði s.s. 
ylströnd o.fl . Pantið skoðun hjá Sigurði gsm. 898-6106 

OPIÐ HÚS mánud. 16 ágúst kl. 17:30-18:00
LÆKKAÐ VERÐ: Snyrtileg og góð endaíbúð í litlu fjölbýli 
á 3ju og efstu hæð með mjög fallegu útsýni yfi r Elliða-
árdalinn. Árið 2007 var skipt um gler í allri íbúðinni, 
gólfefni er parket og fl ísar. Eignin er laus strax. Nánari 
uppl. Hafdís gsm. 8956107 eða hafdis@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 16 ágúst kl 18.30-19.00
Mjög fallega hannað 7 herbergja einbýlishús með 
sólskála og heitum potti. Húsið er á einni hæð og allir 
glugg ar hússins eru gólfsíðir. Þakið er endurnýjað og 
húsið nýmálað að utan. Möguleiki er að hafa 6 svefnher-
bergi. Mjög fallegur gróður umlykur eignina. Nánari uppl. 
Hafdís gsm. 8956107 eða hafdis@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 16.ágúst kl.17.30-18.00 
MJÖG GOTT VERÐ! ÁSETT VERÐ 3MILLJ. UNDIR 
FASTEIGNAMATI. Rúmgóð og mjög vel skipulögð 3-4ja 
herbergja íbúð á þriðju hæð ásamt 21,6 fm bílskúr í góðu 
húsi sem er mjög vel viðhaldið. Samkvæmt teikningu er 
íbúðin 4ra herbergja en stofan var stækkuð á kostnað 
eins herberg is. Á jarðhæð er geymsla og stórt sérherbergi. 
Nánari uppl. Hafdís gsm. 895-6107 eða hafdis@fasttorg.is

OPIÐ HÚS mánud. 16. ágúst kl. 17:30-18:00
Virkilega fín 4ra herbergja íbúð á 2. hæð m/aukaher-
bergi í kjallara í klæddri blokk. Falleg nýleg eldhúsinn-
rétting. Rúmgóð stofa og 3 svefnherbergi á hæðinni og 
aukaherbergi í kjallara með aðgengi að snyrtingu sem 
hentar vel til útleigu. Nánari uppl. Jóhanna Kristín 
gsm. 698.7695.

OPIÐ HÚS mánud. 16. ágúst kl. 18:30-19:00
Mikið endurnýjuð og fl ott 103,4 fm. 4-5 herbergja íbúð 
á tveimur hæðum ásamt stæði í bílageymslu. Aðalhæðin 
algjörlega tekin í gegn, þ.e. eldhús, gestasnyrting og 
gólfefni - náttúrufl ísar og plankaparket. Glæsilegur stigi 
upp á efri hæð. Nánari uppl. Jóhanna Kristín gsm. 
698.7695 

Byggðarholt 2 – 270 Mos. Hvassaleiti 26 – 103 Rvk. Hraunbær 6 – 110 Rvk. Álakvísl 10 – 110 Rvk.

Stelkshólar 6 – 111 Rvk.Langalína 2 – 210 Gbæ.Hjallabraut 33 – 220 Hfj.Langamýri 18 – 210 Gbæ.

Stærð 71,6fm – Herbergi: 3

18.5 m.

Stærð: 93,3 fm – Herbergi: 3

25.8 m. 28.8 m. 14.5 m.

49.9 m. 23.0 m. 22.9 m. 26.9 m.

 Stærð: 81,5 fm – Herbergi 3Stærð: +121 fm – Herbergi: 3-4

Stærð 133,9 fm (m/bílg.) – Herbergi: 4-5Stærð: 117,6 fm – Herbergi: 5Stærð 148,6 fm – Herbergi: 4Stærð 228,5 fm – Herbergi: 7

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

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

VH
/1

0
-1

2

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

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 8,5 m²
kr. 359.000,- án/fylgihluta
kr. 389.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki

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

 Alfhending strax.

 Allar íbúðir með 
sólskála.

 Íbúðir með hjónasvítu.

 Stærðir frá 97-162 m2.

 Rúmgóð bílageymsla.

S
K

IS
S

A

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

55+55+Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Boðaþing 6-8Boðaþing 6-8

Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu
Glæsilegar íbúðir
til leigu eða sölu

Fyrir fólk á besta aldriFyrir fólk á besta aldri
Leigðu þína

Leigðu af okkur með forkaupsrétt
Leiga gengur upp í kaupverð

Leigðu þína
Leigðu af okkur með forkaupsrétt

Leiga gengur upp í kaupverð

Þjónustumiðstöð KópavogsÞjónustumiðstöð Kópavogs

fhending strax.

FASTEIGNASALA ÓSKAST TIL KAUPS
 

eða leiguhúsnæði undir sambærilegan rekstur með 
eða án búnaðar.

Skoða alla möguleika allt frá sölu þar sem rekstur er núna 
stopp ( kaupa búnað og taka við húsnæði ) uppí sölu í góðum 

rekstri.  Sendið mér upplýsingar um ykkar hugmyndir á 
tölvupóstfang. gunnarjonyngvason@gmail.com

Auglýsingasími

Allt sem þú þarft…

Hringdu í síma

ef blaðið berst ekki


