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Heimili fasteignasala er með á skrá endaraðhús 
við Brekkubæ 29 í Árbænum í Reykjavík.

F asteignin er staðsett í Árbænum, við Fylkis-
völlinn. Hún er samtals 258,9 fermetrar að 
stærð og hægt að nýta sem tveggja íbúðahús, 

með 93 fermetra þriggja herbergja aukaíbúð á jarð-
hæð með útgangi í suðurgarð með hellulagðri verönd. 
Sex svefnherbergi eru í húsinu, tvö í kjallaranum og 
fjögur á efri hæðinni, en húsið er á þremur hæðum og 
því fylgir 22,9 fermetra bílskúr.

Á efri hæð er gengið frá hjónaherbergi út á suð-
ursvalir. Baðherbergi er flísalagt í gólf og hólf, með 
baðkari og sturtuklefa. Þvottahús er flísalagt með 
innréttingu.

Á neðri hæð er aðalinngangur, forstofa, hol opið 
að hluta í stofu. Gestasnyrting er inn af holi. Eldhús 
er rúmgott með borðkrók. Stofa og borðstofa er með 
arni. Útgengt er á suðursvalir og þaðan gengið niður í 
garð. Úr holi er gengið niður í kjallara/jarðhæð, einn-
ig er sérinngangur í kjallara að framanverðu. For-
stofa er flísalögð, hol rúmgott. Gengið er úr stofu út á 
suðurverönd. Baðherbergi og geymsla inn af því.

Margir möguleikar
Frá húsinu er skammt í skóla, verslanir og þjónustu.

Er með ákveðna kaupendur af parhúsi 

eða raðhúsi í Setbergi Hafnarfirði  

Allt að 40.000.000 kr.- bein kaup í huga.

Hringdu núna

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn

Jónsson hdl.

lögg. Fasteignasali

Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði
á 120 stöðum um land allt. 
Nánari upplýsingar á 
visir.is/dreifing

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,
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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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v. 31,0m

Lindarvað
Hæð

110 Rvk

4ra herbergja 128 fm
Skemmtileg neðri sérhæð
Allt sér
Laus strax

v. 39,9m

Jöklafold
Raðhús
112 Rvk

175 fm 
Einstaklega vel skipulagt
Tvö baðherbergi
Fjögur svefnherbergi
Endaraðhús með útsýni

v. 19,9m

Ofanleiti
3ja herb
112 Rvk

Falleg endaíbúð
Sérinngangur
Gott skipulag
Barnvænt umhverfi
Frábært útsýni

v. 37,5m

Sólheimar
Raðhús
104 Rvk

Gott 180 fm endraðhús
Innbyggður bílskúr
Gott skipulag
Skipti koma til greina

v. 25,5m

Tröllakór
3ja herb
203 Kóp

Glæsileg 115 fm
Sérverönd
Skipti óskast á 
stærra í hverfinu

v. 15,5m

Bláhamrar
2ja herb
112 Rvk

Björt og falleg
Stæði í bílageymslu
Frábært útsýni
4. hæð
Lyftuhús

v. 23,9m

Flétturimi
4ra herb
112 Rvk

Stærð 119,6 fm
Fyrsta hæð
Stæði í bílageymslu
Suðursvalir

v. 31,5m

Flúðasel
Raðhús
109 Rvk

v. 23,5m

Ásgarður
Raðhús
108 Rvk

Gott 136 fm endaraðhús
Fjölskylduhús
Gott skipulag
Lækkað verð

v. 36,9m

Fellahvarf
4ra herb
203 Kóp

Glæsileg efri hæð
Stórbrotið útsýni
Sérinngangur

v. 23,5m

Njálsgata
3-4 herb

101 Rvk

Rúmgóð 88,1 fm
Töluvert endurnýjuð
Fyrsta hæð
Falleg eign

v. 56,0m

Suðurmýri
Parhús

170 Seltj

Glæsilegt, tvílyft parhús
Góður suðurpallur
Vandaðar innréttingar
og gólfefni
Fullbúinn flísalagður bílskúr

v. 26,9m

Blikahöfði
4ra herb
270 Mos

148 fm á jarðhæð
40 fm afgirt verönd
Aðgengi fyrir fatlaða
Góður bílskúr

v. 12,7m

Hvassaleiti
2ja herb
103 Rvk

Stærð 61,4 fm
Rúmgóð íbúð
Getur losnað fljótt
Ósamþykkt

v. 17,9m

Klapparstígur
2ja herb
101Rvk

1. hæð
Lítið fjölbýli
Miðbær
Falleg og björt íbúð

v. 22,9m

Maríubaugur
3ja herb
113 Rvk

Falleg 79 fm
jarðhæð
Aðeins ein íbúð á hæð
Skoðaðu þessa eign!

v. 15,5m

Hjaltabakki
2ja herb
109 Rvk

Stór verönd
Mikið endurnýjuð
Mjög góð eign

Ólafur
Finnbogason

Óli er þaulvanur fasteignaviðskiptum 
og hefur verið viðloðandi fasteignasölu 
lengur en elstu menn muna.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Óla best eru:
„Að vera ekki af baki dottinn”
En Óli er sérlega glúrinn við að leiða 
saman kaupendur og seljendur og finna 
það sem hverjum hentar best.

Óli er sá sem sér tækifærin alls staðar.

Óli er með mörg járn í eldinum og þjálfar 
meðal annars yngri flokka í handbolta af 
miklum dug auk þess sem hann er fiskinn 
mjög og á sumrin má ganga að honum sem 
vísum við einhverjar veiðár landsins þar sem 
hann leiðbeinir mönnum um hvernig rétt sé að 
bera sig að. 

Hafið samband við Óla 
á olafur@miklaborg.is 
eða í síma 822 2307

Sölufulltrúi

Á Mikluborg starfar samhentur hópur öflu
kraftmikils starfsfólks. Á næstu vikum ætl
kynna starfsmenn okkar einn af öðrum hé
Maður vikunnar að þessu sinni er

v. 55,9m

Gvendargeisli
Einbýli

113 Rvk

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasalir

Guðrún Pétursdóttur
skjk alagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Elín Viðarsdóttir
löggiltur fasteignasalir

569 -7000  Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

- með þér alla leið

- með þér alla leið



Síðumúla 13 - 108 Reykjavík Sími: 569 7000 - Fax: 569 7001
www.miklaborg. is netfang:miklaborg@miklaborg.is
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar 

Innlit 
á M

iklaborg.is

Fáðu Innlit
fyrir eignina 
þína!

Í Innlitinu flakkar þú 
um eignina með
samspili ljósmynda
og grunnteikningar.

Innlitin hafa 
vakið mikla 
athygli og 
standa öllum 
til boða.

Kynntu þér Innlitin á 
www.miklaborg.is

Neðri hæð

Efri hæð

Rishæð

v. 57,9m

Aflagrandi
Raðhús

 107 Reykjavík

190 fm. endaraðhús
5 svefnh. og stórar stofur
Vandaðar innréttingar
Gott hús innst í botnlagna

v. 17,9m

Gullengi
3ja herb
112 Rvk

Falleg 3ja herbergja
Sérinngangur af svölum
Laus strax
Gott fjölbýli

v. 84,9m

Fornaströnd
Einbýli

170 Seltj

Frábær staðsetning
Vel skipulagt
Tvöfaldur bílskúr
Stór sólpallur og heitur pottur

v. 39,9m

Klukkurimi
Parhús

112 Rvk

170 fm tvílyft parhús
Bjart og skemmtilegt 
Vel staðsett í götu
Þrjú góð svefnherbergi
Góð bílastæði

v. 22,5m

Samtún
3ja - 4ra herb

105 Rvk

Sérinngangur
Aðalhæð
Vel viðhaldið hús
Mikið endurnýjuð íbúð
Afgirtur garður

v. 18,9m

Hjallasel
Parhús

109 Rvk

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

v. 44,7m

Þorláksgeisli
Raðhús
113 Rvk

Velheppnað endaraðhús
Gott skipulag, allt vandað
Timburverönd til suð-vesturs
Eftirsótt eign

v. 18,9m

Vesturgata
2ja herb
101 Rvk

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

v. 33,7m

Bústaðavegur
4ra herb
108 Rvk

134,5 fm á 2 hæðum
Glæsilega nýuppgerð
Tvennar svalur
Allt nýtt og vandað

Tilboð

Lynghólar
Parhús

210 Grb

Fallegt 232 fm parhús
Skjólgóður garður
Stutt í skóla og þjónustu
Skipti skoðuð

v. 54,9m

Smárarimi
Einbýli

112 Rvk

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

v. 20,7m

Hrísrimi
4ra herb
112 Rvk

Endaíbúð
Permaform hús
Stutt í þjónustu

v. 20,9m

Holtsgata
4ja herb
101 Rvk

Gott skipulag
3 svefnherbergi
Gott verð
Fjórbýlishús

v. 29,9m

Lækjasmári
4ja-5 herb

201Kóp

135,7 fm
Stæði í bílageymslu
Frábær staðsetning
Skipti möguleg á minni eign

v. 24,9m

Kópavogsbraut
Hæð
200

134,0 fm neðri sérhæð
Snýr til suð-vesturs
40 fm verönd
Tilbúin til innréttinga
Skipti koma til greina

Fornaströnd
Einbýli

170 Seltj

- með þér alla leið

- með þér alla leið





Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is
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OPIÐ HÚS Þriðjud. 1.feb. kl.17:30-18:00
Gott enda raðhús á tveimur hæðum með bílskúr ásamt 
auka 2ja herbergja íbúð á einum besta stað í Lindar
hverfinu í Kópavogi. 
Raðhúsið skiptist í aðal íbúð á tveimur hæðum sem er 
140,7 fm að stærð, auka íbúð í neðri hæð sem er skráð 
65,2 fm og svo 25 fm bílskúr. 
Alls eru 4 svefnherbergi, 3 salerni, tvennar stofur, og tvö 
eldhús í eigninni, samtals 6 herbergja raðhús.  
Nánari uppl. Sigurður gsm: 898-6106

OPIÐ HÚS Mánud 31.jan. kl 17.30-18.00
Fallegt og vel skipulagt 146,2fm einbýlishús á einni 
hæð ásamt 32,2fm bílskúr á stórri og fallegri eignarlóð 
á Álftanesi. 
 5 svefnherbergi eru í húsinu, rúmgott eldhús með 
þvottahúsi innaf. Bjartar og mjög rúmgóðar stofur með 
útgengi á góða timburverönd og 
búið er að leggja fyrir heitum potti í garðinum. Skipti 
koma til greina á minni eign helst í Hfj. 
Nánari uppl. Hafdís  gsm 895-6107 

Gott raðhús – frábær staðsetning.
Skemmtilegt 235fm raðhús á einstökum og eftirsóttum 
stað ofan Fossvogsdalsins að norðan. Húsið stendur við 
lokaða, kyrrláta húsagötu með skjólgóðum suðurgarði, 
með víðu útsýni. 
Frábær staðsetning. Raðhús á tveimur hæðum, 6 til 7 
herbergi, ásamt innbyggðum 26fm bílskúr.
Nánari uppl. Árni gsm: 893 -4416

OPIÐ HÚS Mánud. 31.jan kl.17:30-18:00
Mjög björt og falleg íbúð á 2.hæð með frábæru útsýni 
yfir Rauðavatnið.Tréverkið utan á húsinu var málað árið 
2007, einnig var þakið yfirfarið og málað á sama tíma. 
Íbúðin er með nýlegu eikarparketi. Eldhúsið er mjög 
rúmgott með góðri innréttingu og borðkrók. Baðherbergið 
er bæði með sturtuklefa og baðkari. 
Nánari uppl. Berglind gsm: 694-4000

Haukalind 14 – 201 Kóp. Sjávargata 1- 225  Álftanes

Neðstaleiti 20 – 103 Rvk Næfurás 10 - 110 Rvk

Herbergi: 2-3 – Stærð: 87,1 fm Herbergi: 7 – Stærð: 234,3 fm

Verð: 51,9 m  

Verð: 57.9 m  

Herbergi: 6 – Stærð: 230,6 fm

Verð: 39.9m

Herbergi: 6 – Stærð: 178,4 fm

OPIÐ HÚS Mánud 31.jan kl 18.00-18.30
Glæsilegt parhús með innbyggðum bílskúr á frábærum 
stað í Hveragerði. 
Húsið er byggt úr forsteyptum einingum og er nánast 
viðhaldsfrítt. 
Allar innréttingar og gólfefni eru samrýmdar í húsinu.  
Eikarinnréttingar og flísar og eikarparket er á gólfum. 
Svefnherbergin eru 3 og öll rúmgóð. Tvö baðherbergi 
eru í húsinu og 30fm bílskúr. Þetta er virkilega gott 
fjölskylduhús á einni hæð.
Nánari uppl. Hafdís gsm 895-6107

OPIÐ HÚS Mánud. 31.jan. kl.18:30-19:00
Einbýlishús með bílskúr í Þorlákshöfn. Húsið er með 4 
svefnherbergjum og 2 stofum, jarðhæðin er 79 fm og 
rishæðin er 51 fm að stærð, húsið er 130 fm og svo er  
29,1 fm timbur bílskúr/geymslu. 
Hefur allt verið vel við haldið og búið að endurnýja á 
síðustu árum. 
Eigandi skoðar skipti á minni-eign á höfuðborgar-
svæðinu!
Nánari uppl. Sigurður gsm: 898-6106

Bjarkarheiði  2 – 810 Hverag. Oddabraut 3 – 815 Þorl.höfn

Litli-ás 4 – Munaðarneslandi Borg.f Lómasalir 12 – 201 Kóp 

Herbergi: 3 – Stærð: 105 fm Herbergi: 3 – Stærð: 50 fm

Verð: 9.9 m Verð: 25,9 m

Verð: 24.9 m  

Herbergi: 4 – Stærð: 159,8fm

Verð: 19.9 m

Herbergi: 6 – Stærð: 19,9 fm

3ja herbergja  á efstu hæð
Vönduð og stórglæsileg íbúð og frábært skipulag, geggj-
að útsýni,  3ja herbergja, 104,5 fm íbúð á fjórðu og 
efstu hæð með bílastæði í bílahúsi á jarðhæð. Snyrtileg 
og vel umgengin sameign. Nýafstaðin málun í sameign 
utanhúss þ.m.t. svalaganga.
Nánari uppl. Árni gsm: 893 -4416

Sumarhús – Útsýni – Góð staðsetning
Nýtt  vandað og fallegt sumarhús, á 2,854 m2 leigulóð 
að Litlaási 4 í Munaðarnesi í Borgarfirði. Frá húsinu er 
mikið og gott útsýni, með óhindraðri fjalla- og jöklasýn. 
Húsið er 50,0 m2 auk um 15 m2 svefnlofts. Loka-
frágangur eftir. Stutt er í alla þjónustu og afþreyingu s.s 
sjoppu, verslun, sundlaug og golf.
Nánari uppl. Árni gsm: 893 -4416 

Verð: 19,5 m  
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Telma Róbertsdóttir 
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

Kristín Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@husin.is

Ólafur Sævarsson
Sölumaður
oli@husin.is

Enn eru yfirburðir Fréttablaðsins á dagblaðamarkaði staðfestir. 
Það sést greinilega á lestrartölum milli ára. Morgunblaðið dalar 
en Fréttablaðið bætir við sig.

Við vitum sem er að dagblað á að vera skemmtilegt og 
upplýsandi. Það á að veita innsýn í líf fólks og varpa ljósi 
á atburði sem skipta okkur máli.

Við hlustum á raddir lesenda og erum lifandi vettvangur 
fyrir skoðanaskipti.

Af þessum ástæðum hefur forskot
Fréttablaðsins aukist úr 143% í 187%

Forskotið eykst!
Fréttablaðið er nú með 187% meiri lestur en Morgunblaðið.

Meðallestur á tölublað, höfuðborgarsvæðið, 18–49 ára.
Könnun Capacent í ágúst til október 2009 og 2010.

MORGUNBLAÐIÐ
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Allt sem þú þarft...

FRÉTTABLAÐIÐ


