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Stakfell kynnir mikið endurnýjaða íbúð á besta 
stað í hlíðunum.

Fasteignasalan Stakfell er með til sölu mikið endur-
nýjaða 167 fermetra hæð í Barmahlíð. Þar af eru tvö 
herbergi í kjallara og 31.5 fermetra bílskúr. 

Hæðin skiptist í þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
stofu og eldhús. Mögulegt er að leigja herbergin í 
kjallaranum út en þar er salernisaðstaða og sameig-
inlegt þvottahús. 

Nánari lýsing á íbúðinni er á þá leið að komið er 
inn í sameiginlega forstofu og gengið upp teppalagð-
an stiga. Við innganginn í íbúðina er hol með park-
eti á gólfi. Í holi er aðstaða fyrir þvottavél og þurrk-
ara. Þrjú svefnherbergi eru í íbúðinni, öll með park-
eti á gólfi. Baðherbergi er flísalagt í hólf og gólf með 
sturtu og góðri innréttingu. Stofa, borðstofa og eld-
hús er eitt stórt rými með parketi. Bráðarbyrgðar inn-
rétting er í eldhúsi. Ný innréttingin er til en óuppsett.
Garðarðurinn er í góðri rækt og með verönd.

Endurnýjuð úti og inni
Garðurinn er í góðri rækt og með verönd.Íbúðin er á fallegum stað í Hlíðunum.

Þarftu að selja fasteign? 
Seldu fasteignina hjá okkur!Þú hringir, við seljum! 512 4900

Sigurður
S. 896 2312
lögg. fasteignasali

Friðbert
S. 820 6022
Sölufulltrúi

Rúnar
S. 842 5886
Sölufulltrúi

Þórarinn
S. 770 0309
Sölufulltrúi

Magnús
S. 897 8266
lögg. fasteignasali
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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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Akrasel
Glæsilegt einbýli
Aukaíbúð
Garður með pöllum
Jeppabílskúr
Góðar stofur
4ra herb/2ja herb

Laufengi
Gullfalleg 83 fm íbúð
Lítið fjölbýli -Gott hverfi
Eign sem kemur á óvart
Skipti æskileg á stærri 

Langholtsvegur
3ja herbergja risíbúð
Franskir gluggar
Töluvert endurnýjuð
SKIPTI Á STÆRRI EIGN

Naustabryggja
Glæsileg 135 fm endaíbúð
4 - 5 herbergi
Stæði bílag. lyfta
Skipti skoðuð
Falleg eign

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

Sogavegur
Fallegt 106 fm einbýli 
Góður garður 
Mikið endurnýjað
Miðsvæðis
Hlýlegt hús

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

Kristnibraut
Vel skipulögð, 4ra herbergja
Stærð 123,1 fm
Stutt í golfvöllinn
Glæsileg íbúð
Fallegt útsýni 

Steinagerði
Lítið einbýli með bílskúr
Þarfnast endurbóta
Vel skipulagt
Tækifæri fyrir laghenta

Veghús
Rúmgóð 133,3 fm
Bílskúr
Gott hverfi
Góð eign
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Háaleitisbraut
Falleg og rúmgóð
Þrjú svefnh. og tvær stofur
Hús í góðu ástandi
Bílskúr
Samtals 131 fm

Hverfisgata
101
5 herbergja, á 2. hæð 
Góðar leigutekjur
Hagstætt verð!

Safamýri
Björt 4ra herbergja
Frábær staðsetning
Gott skipulag
Fjölskylduvænt hverfi 

Safamýri
Mjög góð 4ra herb
Endaíbúð
Glæsilegt útsýni
Miðsvæðis

Gullengi
Glæsileg ný 4ra herbergja
Fullbúin án gólfefna
Laus við samning
Gott verð

Suðurmýri
Glæsilegt parhús
Góður suðurpallur
Vandaðar innréttingar og 
gólfefni
Fullbúinn bílskúr
Sjá innlit á miklaborg.is

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

Marargrund
Einbýlishús
Stærð 217,8 fm
5 herbergja
Stór bílskúr

Langagerði
Huggulegt einbýli í 
Smáíbúðahverfinu
Stórglæsilegur garður
Stór bílskúr
Möguleiki á aukaíbúð 

4ra v. 22,5 m.

3ja v. 36,0 m.

3ja v. 28,9m.

 3ja v. 19,9 m.

4ra v. 24,9 m.

Einbýli v. 39,5 m.

5herb. v. 22,8 m.Einbýli v. 68,5 m.

4 - 5herb. v. 29,9 m.

Parhús v. 56,0m.

Einbýli v. 28,0 m.

3ja v. 21,5 m.

3ja v. 25,9 m.

Einbýli v. 33,9 m.

4ra v. 28,5 m.

4ra v. 21,5 m. 4ra v. 25,0 m.

Einbýli v. 30 m.

Ásbrekka
Glæsileg 3ja herbergja
Stærð 88,5
Jarðhæð með sérinngangi
Fjórbýlishús
70 fm verönd
Eign í sérflokki

3ja v. 23,9 m.

Suðurhvammur
Falleg íbúð með bílskúr
Stærð 143,8
Bílskúr 32 fm
4ja herbergja

4ra v. 24,2 m.

Einbýli v. 63,0 m.

Espigerði
116 fm útsýnisíbúð
4ra herbergja
Miðsvæðis í Reykjavík
Stæði í bílageymslu fylgir 

4ra v. 28,5 m.
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Fróðeng
3ju efstu hæð
Skipti á 3ja h

Suðurgata
Hús með sál!
Samtals 268,3 fm
Möguleiki á 3 íbúðum
Endurnýjað að hluta

Vegna gríðarlegrar eftir-
spurnar bráðvantar okkur 
2ja til 3ja herbergja íbúðir 
miðsvæðis í Reykjavík á 

söluskrá.Nánari upplýsing-
ar veita Halldór, Heimir og 

Ragna á skrifstofu 
Mikluborgar

Kvíslartunga
Vel skipulagt parhús
Rúmlega fokhelt
250 fm
Tækifæriskaup

 Parhús v. 23,9 m.

Hrísrimi
Sérhæð með bílskúr
Með verönd
Á jaðarlóð með útsýni
Falleg og sérlega björt

3ja v. 32,1 m.
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Sóleyjarimi
Raðhús í neðsta botnlanga
5-6 herbergja
Öll herbergi stór
Skipti möguleg á minni eign

Þorláksgeisli
Vel heppnað 
endaraðhús Gott
skipulag
Allt vandað
Timburverönd til 
suðvesturs
Eftirsótt eign

Meistaravellir
Björt 2ja herbergja
Snyrtileg eign
Góð sameign
Frábært útsýni 

Stóragerði
Mikið endurnýjuð
4ra herbergja
110fm endaíbúð á 1. hæð
Aukaherbergi í kjallara 

Berjavellir
Falleg 4ra herbergja
Stærð 128,1 fm
Björt og rúmgóð íbúð
FÆST Á YFIRTÖKU LÁNA

569-7000 |  miklaborg. is

Breiðavík
Gullfalleg 3ja herbergja 
íbúð
Fallegar innréttingar
Gott útsýni
Stutt í skóla og þjónustu

Laugarnesvegur
Björt 93,3 fm íbúð í þríbýli
Endurnýjuð að hluta
Falleg íbúð
Skoðaðu þessa!

Hjallabraut
Rúmgóð 4ra herbergja
Stór stofa
Miðsvæðis í Hafnarfirði
1. hæð

3ja v. 19,9 m.
 4ra v. 21,5 m.

 Raðhús v. 45,7 m.

2ja v. 15,9 m.

4ra v. 22,6 m.

4ra v. 24,8 m.

5-6 v. 48,7 m.

3ja v. 19,5 m.

4ra v. 49,8 m.

Skráðu eignina þína í innlit

Vættaborgir
Raðhús á einni hæð
með bílskúr
Skipti möguleg
á minni eign
3-4 herbergja
Möguleiki á yfirtöku láns 
upp á 28 millj.

Arnarhraun
Gott einbýli í Grindavík
166,2 fm 
Fullbúið hús
HREIN YFIRTAKA!

Einbýli v.23,0 m.

Auðarstræti
Efri sérhæð og ris
Sérinngangur
Góður bílskúr
Sérlega glæsileg mikið 
uppgerð hæð
Alls 165,3 fm
Skipti koma til greina

6 herb. v. 39,9 m.

Bæjarholt
3 góð svefnherbergi
Stórar stofur
Fallegt útsýni
Stutt í alla þjónustu 

4ra v. 23,9 m.

3ja v. 25,0 m.
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gi
ð - Fallegt útsýni - Vel við haldið hús
erb. á jarðhæð!

Parhús v. 59,9 m.

Fjallalind
Parhús 228,9 fm - Fallega innréttað - Gott skipulag - Innbyggður bílskúr
Frábær staðsetning 

Einbýli v. 69,9 m.

Akrasel 27
Glæsilegt einbýlishús - Stærð 275,2 - Stórt og rúmgott - Aukaíbúð
Gróinn garður - Mjög vel við haldið  - Einbýli 

Norðurbrú
Glæsileg 4ra herbergja - Lyftuhús - Stærð 122,7 fm- Stæði í bílageymslu
Vönduð eign  

4ra v. 36,9 m.

Skólagerði
Glæsilegt parhús
Frábær staðsetning
Stærð 163,7 fm
Mjög mikið endurnýjað
Góður bílskúr
Barnvænt hverfi.

Parhús v. 41,9 m.

Skipasund
Glæsileg 80 fm risíbúð
Sérinngangur /Svalir
Mikið áhvílandi / yfirtaka
Gott hverfi

3ja v. 22 m.

Torfufell
Góð 2ja herbergja
Stærð 56,8 fm
Snyrtileg íbúð
Útgengi á svalir
Sérmerkt bílstæði

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

4ra v. 26,9 m.

2ja v. 11,9 m.
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 Rauðamýri 3 - 270 Mosfellsbær

Falleg107,4 m2, 3ja herbergja endaíbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli við Rauðumýri 3 í 
Mosfellsbæ. Íbúðin skiðtist í forstofu, tvö svefnherbergi, baðherbergi með sturtu og baðkari, 
þvottahús, eldhús, stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 9 m2 sér geymsla í kjallara. Fallegar innréttingar 
og tvennar svalir. Eignin er laus til afhendingar V. 22,5 m. 5014 

KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081 
WWW.FASTMOS.IS

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is Þorláksgeisli 5 - 113 Reykjavík
Mjög rúmgóð og falleg 139,5 m2, 4ra herbergja 
íbúð í lyftuhúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, hjónah.
með fataherb., tvö rúmgóð svefnh. með fataskáp-
um, baðherbergi þvottahús, eldhús, stofu og 
borðstofu. Íbúðinni fylgir bílastæði í lokaðri 
bílageymslu. Eignin er laus til afhendingar strax!
V. 29,0 m. 4958

Fallegt 242,6 m2 parhús á tveimur 
hæðum  Á jarðhæð er forstofa, 
eldhús, borðstofa, stofa, gestasalerni 
og bílskúr. Á annari hæðinni eru 
3 barnaherb., gott hjónaherb., 
þvottahús og stórt baðherb. með 
risasturtuklefa. Húsið stendur innst 
í botnlanga með útsýni til austurs, 
suðurs og vesturs. V. 47,5 m. 4902

Súluhöfði - 270 Mosfellsbær
Sérlega glæsileg 94,1 m2 neðri sérhæð - jarðhæð, 
í mjög snyrtilegu og flottu 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 

 Svöluhöfði 15 - 270 Mosfellsbær

Vorum að fá í einkasölu 220,7 m2 einbýlishús, neðst í botnlanga á einstökum útsýnisstað við 
Svöluhöfða 15 í Mosfellsbæ. 4 svefnherbergi, stór stofa, eldhús m/borðkrók, baðherbergi m/sturtu og
kari, gestasalerni, stór bílskúr. V. 59,0 m. 4973

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

Hjallahlíð - 270 Mosfellsbær
Falleg og vel skipulögð 94,4 m2 4ra herbergja 
íbúð á 2 hæð með sérinngangi, ásamt 27,7 
m2 bílskúr. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi, 
baðherbergi, þvottahús/geymslu, eldhús og 
stofu. Við hlið inngangs er köld útigeymsla. Skipti 
á 2 - 3ja herb. íbúð á höfuðborgarsvæðinu koma 
til greina V. 24,5 m. 4992

Litlikriki - 270 Mosfellsbæ - Endaraðhús
Fallegt 278 fm endaraðhús á tveimur hæðum 
með innbyggðum 36,4 fm bílskúr. Efri hæðin 
skiptist í forstofu, rúmgott herbergi, salerni, eld-
hús, stofu, borðstofu og bílskúr. Á neðri hæðinni 
eru þrú rúmgóð svefnherbergi, baðherbergi, 
sjónvarpshol( sem er hægt að breyta í herbergi), 
stórt þvottahús og geymslu. V. 49,5 m. 4503

Laxatunga 122 
Fallegt raðhús á einni hæð. Húsið skiptist í 
forstofu, 2 svefnherb., baðherb., eldhús, þvotta-
hús, geymslu, stofu og borðstofu. Húsin eru 
fullbúin að utan, einangruð og tilbúin undir inn-
veggi. Hiti í gólfum. Falleg hús á mjög góðu verði. 
Áhv. eru ca. 17,7 millj. kr. ÍLS lán. V. 20,6 m. 4696

Byggðarholt 3A - 270 Mosfellsbær
Mikið endurbætt  og vel nýtt 131,5 fm enda-
raðhús á tveimur hæðum í mjög skemmtilegu 
hverfi. 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. V. 29,9 m. 3464

 Kvíslartunga 39 og 41 - 270 Mosfellsbær
250,6 m2 parhús á tveimur 
hæðum með bílskúr. Húsið er 
skráð 217,7 m2 og bílskúrinn 
32,9 m2.  Húsið sem er 
timbureiningahús er tæplega 
fokhelt í dag og afhendist í 
núverandi ástandi. Byggingarefni 
og einangrun sem er í húsinu og 
fylgir það með í kaupunum. 
V. 23,9 m. 5010

 Fiskakvísl 11 - 110 Reykjavík
Rúmgóð 151,8 m2 íbúð á 1. 
hæð í 3ja hæða fjölbýli ásamt 
31,2 m2 bílskúr við Fiskakvísl í 
Reykjavík. Skipti óskast á stærra 
raðhúsi/parhúsi eða einbýlishúsi í 
sama hverfi. 
V. 34,9 m. 4870

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

 Kvíslartunga 86 - 270 Mosfellsbær

Opið hús

Opið hús

VILDARÁSKRIFT AÐ STÖÐ 2 INNIHELDUR AUK STIGVAXANDI AFSLÁTTAR. 512 5100   STOD2.IS   VERSLANIR VODAFONE   VERSLANIR OG ÞJÓNUSTUVER SÍMANS 800 7000

HEFST 24. OKTÓBER

HEFST 9. OKTÓBER

HLEMMAVÍDEÓ
Pétur Jóhann fer á kostum í nýjum drepfyndnum 
gamanþáttum um eiganda vídeóleigu sem á sér
draum um að verða einkaspæjari.

SPAUGSTOFAN
Vinsælasti sjónvarpsþáttur þjóðarinnar snýr 
aftur og nú á Stöð 2. ÞAÐ ER AUÐVELTAÐ KAUPA ÁSKRIFT Á

STOD2.IS

Tryggðu þér áskrift strax!

*STÖÐ 2, STÖÐ 2 BÍÓ OG STÖÐ 2 EXTRA KOSTA AÐEINS 229 KR. Á DAG Í STÖÐ 2 VILD



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

Fasteignasala 
snýst ekki bara 
um fasteignir... 
...heldur líka um fólk
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Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.

Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður

Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður

Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
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Tjarnarbraut - Hf - Einbýli 
Í sölu einbýli/tvíbýli á 2.hæðum samtals 
204 fm. á fráb. stað við Lækinn i við Hfj. 
Forstofa, hol, gangur, stofa, borðstofa, 
eldhús 2 herb., geymsluloft. Á neðri hæð 
er 2ja herb. íbúð með sérinng. 
Verð 42 millj.

Suðurgata - Hf - Einbýli
Nýkomið glæsilegt  171,2 fm einbýli 
ásamt bílskúr. 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. 
Verðtilboð.

Skjólvangur -Hf - Einbýli
Glæsilegt tvílyft einbýli með 
innbyggðum bílskúr og aukaíbúð 
samtals 408 fm. Frábær staðsetning, 
garður með pöllum og hellulagðri 
verönd. Eign í algjörum sérflokki. 
Myndir á hraunhamar.is

Háholt - Gbæ - Einbýli
Í einkasölu glæsilegt tvílyft einbýli 
m/innb tvöföldum bílskúr samtals ca 310 
fm. Húsið stendur á glæsilegri hornlóð 
og er stórglæsilegt útsýni yfir Flóann 
ofl. Í húsinu er góð 2ja herb. íbúð ef 
vill. Verönd m/heitum potti. Hellulagt 
bílaplan ofl.  Myndir á hraunhamar.is 
Skipti möguleg.

Garðavegur - Hf - Einbýli
Nýkomið í sölu sérlega skemmtilegt 150 
fm tvílyft einbýli í Vesturbæ Hafnarfj. 
Þónokkuð endurnýjuð eign á sl. árum. 
Stór afgirt verönd, tvennar svalir. 
Frábært útsýni og staðsetning.
Verð 33,5 millj.

Berjavellir - Hf
Falleg 3ja herb. 95 fm.íbúð á efstu hæð 
í lyftuhúsi. Forstofa, hol, þvottaherb., 
stofa. 2 svefnherb. baðherb., eldhús og 
geymsla. Laus fljótlega. Áhv. hagstætt 
lán 16 millj. 
Verð 19,9 millj. 

Einihlíð - Hf - Einbýli
Nýkomið  sérlega fallegt vel innréttað 
einbýli  á tveimur hæðum með innb. 
bílskúr, samtals 226,8 fm. Vandaðar 
innréttingar og tæki. Búið er að 
innrétta hluta af tvöföldum bílskúr sem 
íbúðarrými. Verönd með heitum potti. 
Fallegur Garður. 
Verð 56 millj.

Furuvellir - Hf - Einb.
Fallegt einlyft einbýli með innbyggðum 
bílskúr samtals 214 fm. Gestasnyrting. 
Glæsilegt eldhús opið inn í stofu. 
Svefnherb. með fataherb. innaf.  Glæsil. 
baðherb. 2 barnaherb. Parket og flísar. 
Verönd með heitum potti. Skipti á nýlegri 
4ra herb. íbúð í Hafnarfirði. 
Verð 48 millj.

Einbýlis-, rað-, parhús

 3ja herbergja

Sævangur - Hf - Einbýli
 Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög 
gott 231 fm pallbyggt einbýli á frábærum 
stað í norðurbæ Hafnarfjarðar. Glæsileg 
hraunlóð. 
Upplýsingar á skrifstofu 
Hraunhamars.

Miðvangur - Hf - Einbýli
Sérlega skemmtilegt 250 fm einbýli á 
einni hæð með innb. tvöföldum bílskúr. 
Hús í mjög góðu standi, arinn, sólstofa, 
góð herbergi. Frábær staðsetning, stutt í 
skóla og alla þjónustu.

Erluás - Hf- Parhús
 Nýkomið mjög gott 193 fm parhús á 
þessum frábæra stað. 4 góð svefnherb. 
Gott skipulag.  Útsýni.Fallega ræktuð 
lóð með potti, gosbrunni og fallegum 
gróðri. 
Til greina koma skipti á 
minni eign. Verð 42,7 millj.

Klukkuberg - raðhús - Hf.
 Glæsilegt 215 fm. raðhús á þessum frábæra stað í setbergshverfinu. Vel skipurlagt hús með 
stórum og góðum herb. Glæsil. 100 fm, verönd með potti og fl. Glæsilegt útsýni. 
Verð 44,5 millj. 

- Til afhendingar strax.
Dalsás - Hf - Frábært útsýni
Nýjar glæsilegar íbúðir 3ja - 4ra með eða án bílskýli.
Á frábærum stað í Áslandi í Hafnarfirði. Íbúðirnar afhendast fljótlega fullbúnar en án gólfefna. Vandað hús á 
tveimur til þremur hæðum. Sérinngangur í hverja íbúð, stæði í bílahúsi.
3ja herb. 90,8 fm verð 22,6 millj. 
4ra herb. 124,5 fm 32,5 millj.
Teikningar á skrifstofu og nánari upplýsingar.

Skipalón 16-20- Hf - Létt Kaup
Góð hagstæð lán frá Íbúðarlánasjóði. Allt að 90 % lán. 50 ára og eldri.
11 íbúðir eftir. 
- 3ja herb. íbúðir frá 92,2 til 122,2 m2
- 4ra herb. íbúðir frá 127, til 133 m2
- Tvennar svalir á stærri íbúðum á stærri íbúðum, bæði út frá eldhúsi og stofu.
- Frábært útsýni.
- Stórar stofur.
- Tvö baðherbergi í stærri íbúðum, annað innaf  hjónaherbergi.
- Þvottaherberg í öllum íbúðum.
- Innréttingar í hæðsta gæðaflokki frá Brúnási.
- Heimilistæki frá  AEG. 
- Uppþvotttavék og ísskápur fylgja.
- Hreinlætistæki frá Tengi. 
- Ljóst granít á borðum og sólbekkjum frá S. Helgasyni.
- Sérbílsstæði í lokaðri bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
- Innangengt úr bílgeymslu í 3 lyftur.
- Hefbundin sameign ásamt 55 fm2 samkomusal.
- Golfvöllur í göngufæri. 
Hagstætt verð

Lyngholt - Álftanes - Raðhús
Sérlega fallegt endaraðhús 193,6 fm á 
þessum fína útsýnisstað á Álftanesinu. 
Smekklega innréttað. Skipti skoðuð 
á minni eign í Hafnarfirði . Hagstætt 
áhvílandi lán cirka 35 millj. 
V. 44,9 millj. 

Merkurgata - Hf - Einbýli
Glæsilegt uppgert einb. á  þessum 
einstaka stað í vesturbænum. Eign í 
mjög góðu standi utan sem innan. 3 
svefnherb, rúmgóðar stofur og eldhús. 
Skjólgóð veröld í bakgarði. Vönduð og 
falleg eign .
 Verð  29,5 millj

Breiðvangur - Hf - Raðhús
 Nýkomið í sölu  sérlega fallegt raðhús 
á einni hæð með bílskúr samtals 171 
fm. Frábær staðsetning í hrauninu í 
botlanga. 
Verð 41,5 millj.

Skipalón - Hf - Ein eftir 
Glæsileg  120 fm með geymslu, gott 
aðgengi, lyfta, og gluggar i fjórar áttir í 
íbúðunum. 3 rúmgóð svefnherb. bjartar 
og fallegar stofur og eldhús í einu 
rými. Bílastæði í lokaðri bílageymslu. 
Sérinngangur af svölum.  Gott áhvílandi 
Íbl.sj. lán ca. 22 millj.-
Verð  25,2 millj. 
Sölumenn sýna. 

4ra herbergja

Nú fer hver að verða síðastur - Aðeins 11 íbúðir eftir

Marargrund - Einbýli - Gbæ.
Nýkomið skemmtilegt, rúmgott einbýli 
á einni hæð samtals ca. 200 fm. Húsið 
stendur á afar rólegum og góðum stað 
í Gbæ. Húsið þarfnast endurbóta og 
lagfæringa við. 
Verð 33,9 millj.

Hnotuberg - Einbýli - Hf.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt, 
vandað einbýli á einni hæð m/innb. 
tvöföldum bílskúr. Samtals 227 fm. 
í  setbergslandinu. Pallar með heitum 
potti og sturtu. Parket og flísar á gólfum. 
Vel skipurlögð eign. Glæsil. verðlauna 
garður. Góð eign. 
Verð 53,5 millj. 

Ásbúð - raðh. - Gbæ.
Í einkasölu mjög gott endaraðhús á tveimum hæðum með innbyggðum bílskúr 
um samtals 166,3 fm. vel staðsett við Ásbúð í Garðabæ. Skipti á dýrari eign í 
Garðabæ koma til greina. Verð 39,0 millj.
Myndir á hraunhamar.is

Hörgshlíð - Rvk -  Sérhæð 
Sérlega glæsileg sérhæð í þríbýli á besta 
stað í Hlíðunum. Hæðin er 175,9 fm. 
Íbúðinni hefur verið vel viðhaldið og er 
í fínu standi. 
Verð 46,9 millj.

Hæðir

Krosseyrarvegur - Hf- Einbýli
 Sérlega fallegt tvílyft einbýli samtals ca 
150 fm. 4 svefnherb., stofa. eldhús ofl. 
Glæsilegur garður og pallar. Útsýni út 
á fjörðinn. Hús í góðu standi. Frábær 
staðsetning. Skipti möguleg. 
V. 35 millj.

Álfaberg - Hf - Einbýli
Nýkomið í einkasölu sérlaega fallegt 
einlyft einbýli m. góðum bílskúr samtals 
191 fm. 4 svefnherb. Glæsil. garður 
frábær staðsetning innst í botnlanga.
Verð 49 millj. 

Smyrlahraun - Hf - Sérhæð 
m. bílskúr
Nýkomin sérl. glæsil. efri sérhæð í 
vönduðu tvíbýli á þessum frábæra stað. 
Eignin er 173 fm með bílskúr. Eign í 
toppstandi. Góð staðsetning.
Verð 35,9 millj.

Brekkuhlíð
Sérlega fallegt pallabyggt parhús á 
þessum vinsæla stað í setbergshlíðunum. 
Húsið er 175,9 fm með bílskúrnum. 
3-4 svefnherb. Byggt í spænskum stíl 
sem gefur húsinu fallegan blæ. Frábær 
staðsetning . Vönduð eign sem vert að 
skoða. 
V. 45 millj. 

Fagridalur - Einbýli - Vogar
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt 
einbýli  m/innb. bílskúr samtals 140 fm. 
Góð verönd og garður. Hiti í plani. 
Áhv.hagst. lán ca. 26,9 millj. 
Verð 29,9 millj.

Furuvellir - Hf - Einbýli
Sérlega vandað einbýlishús á einni 
hæð ásamt bílskúr samtals 226 fm með 
bilskúr. Þetta er glæsileg eign sem vert er 
skoða. Skipti á minni eign skoðuð. 
V. 52,9 millj.

Suðurvangur - Hf.
falleg 87,1 fermetra 3ja -4ra herbergja 
íbúð á þriðju hæð á frábærum stað í 
hrauninu í norðurbæ Hafnarfjarðar.
Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, 
borðstofu, eldhús, gang, baðherbergi, 
barnaherbergi, hjónaherbergi, 
vinnuherbergi og geymslu. Fallegar 
innréttingar og gólfefni. 
Verð 21,9 millj.

Sólheimar - Rvík.
Glæsileg og mikið endurnýjuð íbúð 
á vinsæla stað í vogahverfinu. Íbúðin 
er 104,5 fm og er á fjórðu hæð. 3 
svefnherb. Fallegt eldhús. Útsýni. Gott 
aðgengi. 
V. 27 millj. 
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Allar stærðir og gerðir af
 íbúðum og atvinnurýmum

 óskast á söluskrá
Skoðið söluskrána á heimasíðunni 

www.AlmennaEignaSalan.is

Suðurlandsbraut 46, 108 Reykjavík (Bláu húsunum). Sími 588 1020
Þorsteinn Ó. Þorsteinsson rekstrarverkfræðingur B.Sc., M.Sc.,
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Búseti hsf. • Skeifan 19, 108 Reykjavík • Sími: 520 5788 • Fax: 533 5749 • www.buseti.is

Fyrirvari um mögulegar prentvillur og breytingar á verði. Ofangreindir þættir taka mið af samþykktum félagsins og reglum. 

 Arnarsmári 4-6

Þverholt 13-15 

hámark  lágmark að ósk eiganda
Staður Íbúð nr. Fm  Fj.herb         Búseturéttur    Búseturéttur             Búsetugjald     Tegund láns Afhending/losnar

hámark  lágmark að ósk eiganda

Áður auglýst til sölu – tilboð óskast

Íbúðir í fyrstu auglýsingu - umsóknarfrestur til og með 12. október og úthlutun þann 13. október nk.

                                    

Kópavogur 
Arnarsmári 4 202 54,1  2  1.209.006  791.555  55.137  Lán með tekjumarki 1. nóvember
Mosfellsbær        
Þverholt 13 401 82,6  3  2.540.080  1.588.075  99.857  Almenn lán Strax
Reykjavík        

Laugavegur 137 201 51,0  2  1.843.537  1.127.680  74.011  Almenn lán Strax

Staður  Íbúð nr. Fm  Fj.herb Búseturéttur Búseturéttur Búsetugjald  Tegund láns Afhending/losnar
         
Reykjavík        
Kristnibraut 67 204 110,4  4  3.673.545  2.248.096  125.350  Almenn lán Samkomulag 

www.búseti.is

™

Laugavegur 135-137”

Valkostur á húsnæðismarkaði opinn fyrir alla 

Möguleiki á láni fyrir allt að helmingi lágmarks búseturéttar

Veitir ýmist rétt til vaxtabóta eða húsaleigubóta
 
Mánaðarlegt búsetugjald innifelur heildarhúsnæðiskostnað fyrir utan eigin rafmagnsnotkun
 

Bjóðum einnig 
uppá leiguíbúðir

Bóas Ragnar Bóasson
Sölustjóri

[+354] 699 6165
boas@domusnova.is
boas.domusnova.is

Ágætu viðskiptavinir / kaupendur og seljendur það er 

mér sönn ánægja að tilkynna ykkur að ég hef hafið störf 

á Domusnova fasteignasölu...

Við seljum fyrir þig !
Hringdu í 699 6165

Turninum 12 hæð   -   Smáratorgi 3   -   201 Kópavogi   -   Axel Axelsson   -   Löggiltur fasteignasali   -   www.domusnova.is 

Auglýsingasími
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Þórhildur Sandholt
lögfr. og lögg. fast.sali

Fax 535 1009

:: 535_1000
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j

Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk
Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is
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Fasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 16 .000 eignir á skrá.

Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur

Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

...ég sá það á Vísi

FFFFaFaaaaaaFFFaFF steignir
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Fjöl
Opi
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STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR 
LANDSINS

Fasteignir.is
fylgir Fréttablaðinu 

á mánudögum.

einn
barnaís
eða

Stöð 2, Stöð 2 Bíó og Stöð 2 Extra kosta 
aðeins 229 krónur á dag í Stöð 2 Vild. 

Tryggðu þér áskrift í dag!

FYRIR
229 KRÓNUR
FÆRÐ ÞÚ:

frábæra skemmtun í 
heilan sólarhring fyrir 

alla fjölskylduna

RIR

Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Klettháls 1
110 Reykjavík
Sími 552 5644
Fax 552 5944
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

Einnig fylgir aðgangur að samkomuhúsi sem fylgir íbúðunum. 

Í mánaðargjöldunum er allt nema rafmagn samkvæmt mæli
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðirnar og taka þátt í að gefa tilboð þurfa að 
panta tíma á skrifstofu Búmanna í síðasta lagi 11. október n.k.
Tilboðsfrestur er til 15. október n.k.

Bæði félagsmenn og utanfélagsmenn geta gefið tilboð í búseturéttinn.

Réttur til kaupa miðast við 50 ára og eldri. 

Þeir sem áhuga hafa er bent á að hafa samband við skrifstofu félagsins 
að Kletthálsi 1 í síma 552-5644 milli 9-15, eða senda tölvupóst 
á netfangið bumenn@bumenn.is

Hólmvað 8B, Norðlingaholti 
í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja 
herbergja íbúð sem er um 95 
fm að stærð. Íbúðin er á annarri 
hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi 
með tveimur lyftum. Stæði fylgir 
íbúðinni í bílakjallara. Ásett verð 
búseturéttar er 4.9 millj. og eru
mánaðargjöldin um kr. 126.000.-. 

Hólmvað 6B, 
Norðlingaholti í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja her-
bergja íbúð sem er um 80 fm að 
stærð. Íbúðin er í raðhúsi með 4 
íbúðum ásamt stæði í bílakjallara.
Ásett verð er 2.0 millj. og eru
mánaðargjöldin um kr. 129.000.-.

Prestastígur 11, 
Grafarholti í Reykjavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja her-
bergja íbúð sem er rúmlega 97 fm 
að stærð.Íbúðin er á annarri hæð í 
fimm hæða lyftuhúsi ásamt stæði 
í bílakjallara. Ásett verð er kr. 4.9 
millj. og eru mánaðargjöld um kr. 
114.000.-.

Þjóðbraut 1, Akranesi
Til sölu er búseturéttur í 3 her-
bergja íbúð um 95 fm. Íbúðin er á 
þriðju hæð í átta hæða lyftuhúsi.
Ásett verð er kr. 2.000.000.- og 
mánaðargjöldin eru um kr. 117.000.-


