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Fasteignamarkaðurinn ehf. 
er með í sölu einbýlishús á 
tveimur hæðum auk 50 fer-
metra bílskúrs að Brúnastekk. 
Tveggja herbergja aukaíbúð er 
í kjallara hússins með leigu-
tekjur.

Húsið er mikið endurnýjað og í 
góðu ástandi.Húsið stendur innst 
í botnlanga í Elliðaárdalnum með 
óbyggt svæði á tvo vegu. Fallegar 
gönguleiðir í kring og stutt í alla 
þjónustu. Ræktuð lóð með hellu-
lögðum veröndum og skjólveggjum 
í kring.

Á efri hæð er gengið inn í flísa-
lagða forstofu. Hol er einnig flísa-
lagt og með nýjum fataskápum  
og endurnýjuðu gestasalerni með 
glugga. Eldhúsið er flísalagt með 
hvítum innréttingum og góðri borð-
aðstöðu. Inn af eldhúsinu er flísa-
lögð forstofa með útgangi út á lóð-
ina og inn af forstofunni er búr með 
glugga. Sjónvarpshol er flísalagt og 
þaðan er útgangur út á verönd. Tvö 
barnaherbergi með parketi á gólfi 
eru á hæðinni og stórt parketlagt 

hjónaherbergi með fataskápum. 
Baðherbergi er endurnýjað, flísa-
lagt með sturtuklefa og stóru bað-
kari. Innfelld lýsing í loftum og 
veggjum.

Í kjallara hússins er sjónvarps-
hol með parketi á gólfi, tvær stór-
ar geymslur og tómstundaher-
bergi með gufubaði inn af. Einnig 

flísalagt baðherbergi með sturtu-
klefa og flísalagt þvottaherbergi. 

Í kjallara er einnig tveggja her-
bergja íbúð með sér inngangi. Hún 
skiptist í forstofu, stofu og eldhús, 
herbergi, baðherbergi, geymslu og 
þvottaherbergi. Tvöfaldur bílskúr 
með rafmagni, hita og rennandi 
vatni. Einnig er hiti í stétt.

Aukaíbúð í kjallara

Miðholt - 2ja herbergja
Falleg 47,5 m2, 2ja herbergja íbúð á 3.hæð í þriggja 
hæða fjölbýli við Miðholt í Mosfellsbæ. Íbúðin skiptist 
í forstofuhol, baðherbergi, svefnherbergi, eldhús 
og stofu. Íbúðinni fylgir geymsla á sömu hæð með 
glugga. Íbúðin er staðsett í hjarta Mosfellsbæjar og er 
örstutt í alla þjónustu, samgöngur og skóla. 
Eignin er laus til afhendingar strax! V. 12,5 m. 5052 

Þrastarhöfði 5 - 3ja herbergja
Íbúðin skiptist í 2 svefnherbergi, baðherbergi, eldhús, 
stofu, sér þvottahús og sér geymslu innan íbúðar. 
Íbúðinni fylgir einnig 4,8 m2 sér geymsla í kjallara. 
Mjög stutt er yfir í Lágafellsskóla, leikskóla, glæsilega 
sundlaug og líkamsræktaraðstöðu. Einnig er golfvöllur 
og góðar gönguleiðir rétt við húsið. 
Eignin er laus til afhendingar strax! V. 19,5 m. 5128 
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Rúmgóð og björt 90,8 m2, 3-
4ra herbergja íbúð á jarðhæð 
við Ásbraut í Kópavogi. Eignin 
skiptist í hol, baðherbergi, 
eldhús, tvær samliggjandi 
stofur og tvö herbergi. 
Sér geymsla, sameiginlegt 
þvottahús ásamt hjóla- og 
vagnageymslu. 
Eignin er laus til 
afhendingar strax! 
V. 14,5 m. 5152 

Ásbraut - 3-4ra herbergja

Mjög falleg 92,4 m2, 
2ja herbergja íbúð með 
sér inngangi og stórri 
timburverönd við Rauðavað 
17 í Reykjavík. Íbúðinni fylgir 
stæði í lokaðri bílageymslu. 
Eignin skiptist í forstofu, 
þvottahús, baðherbergi, 
svefnherbergi, eldhús, stofu, 
borðstofu og sér geymslu 
innan íbúðarinnar. 
V. 21,75 m. 5030

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

Leirvogstunga 10 - Einbýlishús

Nokkur ný 125,4 m2 
iðnarðarbil/geymslur með 
millilofti við Lækjarmel 8 í 
Reykjavík. 94,7 m2 vinnslusalur 
með vélslípuðugólfi og 30,7 
m2 milliloft meðstálstiga 
og stálhandriði. Góð 
innkeyrsluhurð, mikilli lofthæð 
og þriggja fasa rafmagni.
Snyrting með salerni og 
handlaug auk skolvasks. 
V. 12,3 m. 5122 
Opið hús í dag mánudag 
frá kl. 17:30 til 18:00

Lækjarmelur - 116 Reykjavík

Laxatunga – Mosfellsbæ
Fallegt 239,5 m2 fullbúið einbýlishús á einni hæð 
með innbyggðum bílskúr við Laxtaungu í Mosfellsbæ. 
Þar af er bílskúrinn 46,6 m2. Fallegt útsýni. 4 rúmgóð 
svefnherbergi. Parket og flísar á gólfum. Gott skipulag 
og fallegar innréttingar. V. 58,5 m. 5003

Vorum að fá í sölu flott 199,2 m2 
einbýlishús með innbyggðum 
bílskúr við Leirvogstungu 10 í 
Mosfellsbæ. Bjart og rúmgott hús 
með fallegum innréttingum og 
gólfefni. Mikil lofthæð með fallegri 
lýsingu er í húsinu. ca. 50 m2 afgirt 
timburverönd í suðvesturátt.
Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 39,5 m. 5149 

Kvíslartunga - Byggingarframkvæmd
Glæsilegt 382,5 m2 einýlishús í 
byggingu á góðri útsýnislóð við 
Kvíslartungu 28 í Mosfellsbæ. 
Björgvin Snæbjörnsson, arkitekt 
teiknaði húsið. Búið er að steypa 
botnplötu neðri hæðar og búað 
að steypa ca. 100 m2 af veggjum.  
Framkvæmdin fæst á mjög 
hagstæðu verði, kr. 17.000.000 fyrir 
lóð, gatnagerðargjöld, púða, plötu 
og 100 m2 af veggjum 5145 

Stórikriki 2, Mos - 3 og 4ra herbergja íbúðir
Nýjar og glæsilegar 3 og 4ra 
herbergja íbúðir í 3ja hæða lyftuhúsi 
með bílakjallara við Stórakrika 2 í 
Mosfellsbæ. Íbúðirnar eru tibúnar 
til afhendingar með fallegum 
eikarinnréttingum. Flísar og parket 
eru á gólfum. 
Verð frá 23,9 m. 5101

Asparfell - 4ra herbergja
Vel skipulögð 111,6 m2, 4ra herbergja íbúð á annari 
hæð við Asparfell 8 í Reykjavík. Íbúðin skiptist í 
forstofuhol, baðherbergi, gestasalerni, eldhús, stóra 
stofu, þrjú svefnherbergi, geymslu innan íbúðar og 
geymslu á jarðhæð. Tvennar svalir.
Eignin er laus til afhendingar strax! V. 17,5 m. 5151 

Rauðavað 17, íbúð 102 - 110 Reykjavík

OPIÐ
 H

ÚS

OPIÐ
 H

ÚS

FASTEIGNA-
MARKAÐURINN

Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

ÓÐINSGÖTU 4, SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9–17.
Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is

Höfum til sölu um 
400 fm. einbýlishús  

á sjávarlóð á 
Arnarnesi

Nánari upplýsingar veitir 
Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fasteignasali, 

einungis á skrifstofu

heimili@heimili.is
Sími 530 6500



FASTEIGNIR.IS2  21. FEBRÚAR 2011

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

S :  5 8 8  9 0 9 0   •  S í ð u m ú l a  2 1 •  1 0 8  R e y k j a v í k w w w. e i g n a m i d l u n . i s



FASTEIGNIR.IS21. FEBRÚAR 2011 3

  

ÓÐINSGÖTU 4
SÍMI 570 4500, OPIÐ VIRKA DAGA KL. 9-17.

Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Melalind- Kópavogi.  2ja 
herb.
Glæsileg 99 fm íbúð á jarðhæð með 
suðvesturverönd á þessum eftirsótta 
stað. Eldhús með fallegri innréttingu, 
rúmgott hol, rúmgóð stofa, herbergi 
með góðu skápaplássi og flísalagt 
baðherbergi.  Þvottaaðstaða á 
baðherbergi  og geymsla innan íbúðar. 
Öll þjónusta og skóli í göngufæri. Verð 
25,0 millj.

Grandavegur - 4ra herb. eldri 
borgarar
4ra herb. 114,8 fm. útsýnisíbúð á 6.hæð auk sér 
stæðis í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, 
sjónvarpshol, eldhús, samliggjandi stórar og bjartar 
stofur, 2 herbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. 
Stórar yfirbyggðar svalir til vesturs. Útsýni er yfir 
borgina til suðurs, að Reykjanesfjallgarði og víðar. 
Sameiginlegur matsalur á 10. hæð.  Húsvörður.  
Verð 31,9 millj.

Aðalstræti. 2ja herb.
Falleg 49,2 fm 2ja herb. íbúð á 5. 
hæð, efstu, í  hjarta borgarinnar. 
Góðar svalir til suðvesturs út af stofu. 
Útsýni. Þvottaherb./geymsla innan 
íbúðar. Húsið var allt endurnýjað að 
utan 2009.
Verð 19,9 millj. 

Vindás – 3ja herb.
Vel skipulögð 85,2 fm 3ja 
herb. íbúð á 2. hæð með 
skjólgóðum suðursvölum og sér 
stæði í bílageymslu.  Rúmgóð 
stofa, sjónvarpshol og 2 góð 
svefnherbergi.  Sér geymsla innan 
íbúðar og sameiginlegt þvottaherb. 
á hæðinni. 
Verð 21,9 millj.

Gullsmári –Kópavogi - eldri borgarar- 3ja herb. 
útsýnisíbúð
Góð 72,3 fm íbúð á 10. hæð ásamt geymslu á jarðhæð í þessu eftirsótta lyftuhúsi.  
Flísalagðar svalir með útsýni í suðaustur. Falleg eikarinnrétting í eldhúsi. Þvottaaðstaða á 
baðherbergi. Húsvörður. Stutt í alla þjónustu. Verð 21,5 millj.

Blöndubakki – 4ra – 5 herb.
Vel skipulögð  102,0 fm. íbúð á 2. hæð auk 10,0 fm. sér herbergis og 6,1 fm. sér geymslu 
í kjallara. Íbúðin er öll nýlega standsett, m.a.ný máluð, nýlegt gler og gluggar, nýlegt 
eikarparket og baðherbergi endurnýjað. Vestursvalir. 
Grunn- og leikskóli í göngufæri. Verð 23,9 millj.

EINBÝLI MEÐ AUKAÍBÚÐ ÓSKAST Í MIÐBÆ, VESTURBÆ EÐA Á SELTJARNARNESI.

Langalína- Sjálandi 
Garðabæ. 3ja herb.
Falleg og vönduð 115,5 fm. 3ja herb. 
íbúð á 3. hæð í vel staðsettu fjölbýli 
í  Sjálandinu. Sér stæði í bílageymslu.  
Stórt opið eldhús með eyju. Rúmgóð 
og björt stofa. Flísalagðar svalir til 
austurs. 2 svefnherbergi með góðum 
skápaum. Næturlýsing í gólfum og 
veggjum. Innfelld lýsing í loftum að 
hluta.  Verð 32,9 millj.

Kirkjulundur- Garðabæ.  2ja herb. íbúð
Góð 68,6 fm. 2ja herb. íbúð á neðri hæð ásamt sér geymslu og stæði í bílageymslu. 
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, eitt svefnherbergi, eldhús, stofu/borðstofu með útgangi á 
svalir í suðvestur og baðherbergi. Þvottaaðstaða er á baðh. Stutt í þjónustu. VERÐTILBOÐ

Stífl usel – 3ja herb.
Góð 95,1 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð 
í góðu fjölbýli þ.m.t. sér geymsla í 
kjallara. Suðursvalir út af stofu. 2 
rúmgóð svefnherbergi. Baðherbergi 
flísalagt í gólf og veggi.  Hús í góðu 
ásigkomulagi hið ytra og sameign 
góð.  Verð 18,9 millj.

Skeiðarvogur.  2ja herb.
2ja herb. 55,5 fm. íbúð með 
sérinngangi í kjallara í góðu 
tvíbýlishúsi í Vogahverfinu. Íbúðin 
skiptist í forstofugang, eldhús, 
1 svefnherb., rúmgóða stofu og 
baðherbergi. Geymsla innan íbúðar. 
Húsið var viðgert og málað á þessu 
ári.  
Verð 13,7 millj.

Freyjugata- 3ja herb.
69,2 fm endurnýjuð 3ja herb. íbúð 
með sérinngangi í Þingholtunum.
Íbúðin skiptist í forstofu/gang, eldhús 
með nýlegri innréttingu, 2 herbergi og 
endurnýjað baðherbergi auk geymslu. 
Baklóð me timburverönd. 
Verð 19,5 millj.

Glæsibær.
Fallegt 167,2 fm einbýlishús á einni hæð að meðtöldum 31,2 fm bílskúr á þessum 
frábæra stað við Elliðaárdalinn. Eignin skiptist m.a. í  hol með útgangi á verönd, 
samliggjandi stofur með arni, eldhús með góðri borðaðstöðu0, þrjú herbergi (fjögur á 
teikn.) og baðherbergi. Húsið er nýmálað og viðgert að utan. Ræktuð lóð með viðar- 
og hellulögðum skjólgóðum veröndum og skjólveggjum. Verð 57,5 millj.

Skrúðás - Garðabæ
Mjög glæsilegt 268,8 fm einbýlishús á þremur pöllum með innb. 40,0 fm bílskúr á 
þessum fallega útsýnisstað neðst í Ásahverfinu. Stórt eldhús með eyju og innréttingum 
úr hnotu og hvíttuðum hlyni, stórar samliggjandi stofur með arni, stórum gluggum og 
glæsilegu útsýni til sjávar, 3 herbergi auk skrifstofuherbergis, 2 fataherbergi og 2 vönduð 
baðherbergi. Verulega aukin lofthæð. Stórar flísalagðar svalir til norðurs og hellulögð 
verönd með skjólveggjum til suðurs. 
Frábær staðsetning. SKIPTI MÖGULEG Á MINNI ÍBÚÐ Í GARÐABÆ. Verðtilboð.

ÓSKUM EFTIR 
ÖLLUM STÆRÐUM 

OG GERÐUM 
EIGNA Á 

SÖLUSKRÁ

Skógarás- 3ja herb. útsýnisíbúð.
Mjög góð 85,4 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu fjöbýli. Stofa með útgangi á flísalagðar 
svalir til vesturs. Tvö svefnherbergi. Þvottaherb. innaf eldhúsi Húsið er klætt að utan og því 
viðhaldslítið. Laus til afh. strax. Verð 21,9 millj.

Klapparstígur –íbúð á efstu hæð
3ja herb. 100,2 fm. íbúð á tveimur hæðum ásamt stæði í bílskýli. Rúmgóð og björt stofa 
með útgangi á svalir til vesturs, eldhús með sprautulakkaðri innréttingu, tvö svefnherbergi 
og flísalagt baðherbergi. Sér geymsla í kjallara. Útsýni. Verð 31,9 millj.

Vesturhús.
 Afar vandað um 265,0 fm einbýlishús á frábærum útsýnisstað í Grafarvoginum. Á 
efri hæð eru m.a. glæsilegar stofur með arni og útgangi á vestursvalir, eldhús með 
innréttingum úr hlyni og 4 herbergi auk fataherbergis. Á neðri hæð er sér íbúð auk 
rýmis er fylgir efri hæð. Ræktuð lóð með viðarverönd til suðurs og hellulögðu bílaplani 
og stéttum. Húsið stendur á einstökum útsýnisstað við opið óbyggt svæði.

Kaldalind-Kópavogi
Glæsilegt 223,0 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með innb. 26,6 fm bílskúr . Stórar stofur 
með útgangi á svalir til vesturs og norðurs. Þrjú stór svefnherbergi. Eldhús með vönduðum 
innréttingum og góðri borðaðstöðu. Aukin lofthæð er í húsinu og innfelld lýsing er í 
loftum. Harðviðir eru í gluggum og útihurðum. Falleg ræktuð lóð með miklum veröndum 
og grjóthleðslum. Vel staðsett eign á góðum útsýnisstað. Verð 69,0 millj.

Safamýri – 2ja herb. 
laus strax.
59,3 fm 2ja herb. íbúð á 4. hæð með 
stórum suðvestursvölum. Íbúðin 
skiptist í hol, rúmgóða stofu, opið 
eldhús við hol, 1 svefnherbergi og 
baðherbergi. Laus til afhendingar 
strax. Verð 15,3 millj.

Starhólmi-Kópavogi
Vel skipulagt 196,2 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á fallegum stað innst í botnlanga-
götu. Eignin er mikið endurnýjuð nýlega m.a. hefur verið skipt um nánast öll gólfefni, 
innréttingu og tæki í eldhúsi, baðherbergi á efri hæð endurnýjað, raflagnir o.fl. Stórar 
samliggjandi stofur, sjónvarpsstofa (2 herb á teikn.), 3 herbergi og 2 baðherbergi. Hús 
nýlega málað að utan. Ræktuð lóð með stórri verönd til suðurs og gróðurhúsi. 
Verð 52,9 millj.
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Frjóakur - lóð undir einbýli
Um er að ræða 743 fm eignarlóð fyrir 
einbýlishús á þessum frábæra stað - 
einstaklega hagstætt verð!. Eftir á að greiða öll 
gjöld af lóðinni.  V. 12,0 m. 6310 
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Þorláksgeisli- Góð timburverönd

Glæsilegar 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir sem verða afhentar  fullbúnar (án gólfefna). Stærðir eru 
frá ca 135 - 175 fm. Vandaðar innréttingar og allur frágangur til fyrirmyndar. Gert er ráð fyrir mikilli 
innfelldri halógenlýsingu. Fataherbergi og tvö baðherbergi í flestum íbúðum. Lyftuhús. Bílageymsla.   
4998 

Stóragerði 42-44 - glæsilegar lúxusíbúðir

Hraunbær - þjónustuíbúð
Falleg mjög vel skipulögð 2ja herbergja 68,9 fm 
íbúð á jarðhæð í vönduðu lyftuhúsi fyrir eldri 
borgara. Rúmgóð stofa. Mjög góð sameign og 
mikið félagsstarf í húsinu. V. 19,9 m. 6333 

 Eldri borgarar

Gullsmári - fyrir aldraða
Mjög snyrtileg einstaklingsíbúð á fyrstu hæð. 
Sér verönd með skjólveggjum. Innra skipulag: 
Forstofa með góðum fataskáp. Baðherbergi 
með sturtu. Stofa/herbergi opið í eldhúskrók, 
útgengt á góða verönd. V. 10,9 m. 6030 

 Einbýli

Bauganes 27 - Skerjafjörður
Virðulegt og vel byggt 206,7 fm einbýli á baklóð 
í Skerjafirði. Húsið er tvær hæðir ásamt kjallara 
og auk þess fylgir húsinu bílskúr. Húsið er eitt 
fyrsta funkis hús sem byggt var í borginni. 
V. 49,8 m. 6087 

Staðarbakki
Pallaraðhús sem er samtals 207 fm að stærð 
með innbyggðum bílskúr. Húsið sem er á 
fjórum pöllum er nýlega múrviðgert og með 
nýjum pappa á þaki. V. 37,0 m. 6422 

Dverghamrar 11 - á einni hæð
Gott 171 fm einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr á rólegum og skjólsömum 
stað við Dverghamra. Hellulagt plan er við 
bílskúr. Garðurinn er mjög gróinn. 
V. 39,5 m. 5834 

Grundarhvarf - við Elliðavatn
Fallegt og mjög vandað, samtals 171,1 fm 
parhús á einni hæð með innbyggðum bílskúr. 
Húsið stendur á stórri lóð rétt við Elliðarvatnið. 
Garðurinn er gróinn og fallegur með afgirtri 
timburverönd. V. 48,0 m. 6228 

Brúnaland 5 - Fossvogur
Fallegt og mikið endurnýjað 223,3 fm raðhús 
ásamt 22,4 fm bílskúr samtals 245,7 fm. Húsið 
er fyrir ofan götu og eru bílastæði við útidyrnar. 
V. 55,0 m. 6147 

Parhús

Hæðir

Bogahlíð - glæsileg þakíbúð
Einstaklega glæsileg 158 fm þakíbúð með um 
80 fm hellulögðum þakgarði. Íbúðin er í nýlegu 
húsi við Bogahlíð í Reykjavík. Sér merkt stæði 
í bílageymslu fylgir. Innréttingar og tæki eru 
vönduð. Gólfefni, innréttingar og loftaklæðning 
er úr hlyni. Lofthæð er góð með innfelldri 
halógenlýsingu. V. 53,0 m. 6390 

Guðrúnargata - efri hæð og ris
Sérlega falleg og mikið endurnýjuð efri hæð og 
ris á góðum og rólegum stað. Íbúðin skiptist 
í hol, eldhús, baðherbergi, hjónaherbergi 
og tvær stofur. Í risi er sjónvarpshol og tvö 
svefnherbergi. Íbúðinni fylgir 29,4 fm bílskúr. 
V. 28,9 m. 6308 

Klettakór 1b - íbúð 0204
Glæsileg íbúð  á tveimur hæðum með 
sérinngang og stæði í lokaðri bílageymslu. Úr 
íbúðinni er einstaklega fallegt útsýni til vesturs 
út á sjó og til austurs yfir Elliðavatn. Mikið er 
lagt í innréttingar og tæki. Einstaklega vönduð 
og góð sérhæð sem vert er að skoða.
V. 39,9 m. 5802

Bollagarðar - fallegt hús
Mjög gott 232,9 fm einstaklega vel staðsett 
einbýlishús í botnlanga við Bollagarða. 
Innbyggður bílskúr. 5 svefnherbergi, tvö 
baðherb. vandaðar innréttingar og gólfefni. 
Mjög góður staður.  V. 68,5 m. 6329 

Langagerði - glæsileg eign

Glæsilegt og mikið endurnýjað einbýli sem er 
kjallari, hæð og ris. Húsið hefur verið mikið 
endurnýjað á s.l. 10 árum. Í kjallara eru tvær 
ósamþykkar 2ja herbergja íbúðir, báðar með 
sérinngangi. Íburðarmikil og glæsileg eign. 
V. 69,5 m.  6423 

Vel skipulögð og rúmgóð 
147,8 fm efri hæð í fallegu 
fjölbýli, ásamt 24,0 fm 
bílskúr, samtals 171,8 fm. 
Þrjú svefnherbergi. Þrjár 
stofur. Húsið er nýjasta 
húsið í götunni byggt árið 
1978 og er í góðu ástandi.  
V. 35,0 m. 6414 

Goðheimar - rúmgóð efri hæð

Mjög góð 3ja herbergja endaíbúð á jarðhæð 
með sérinngang og stórri timburverönd 
kringum íbúðina. Sérmerkt stæði í lokuðum 
bílakjallara fylgir íbúðinni. Íbúðin er skráð 
109,5 fm  V. 26,7 m. 4997 

Skipasund
Hæð og ris í tvíbýli með sérinngang ásamt 
stórum bílskúr innréttaður sem íbúð. 
Geymsluskúr er á lóðinni. Samkvæmt 
Fasteignaskrá er íbúðin 108,1 fm, bílskúrinn 
48,4 fm og geymsluskúrinn 4,7 fm, samtals 
161,2 fm. Eignin er í góðu standi og hefur 
töluvert verið endurnýjuð. V. 36 m. 5247 

Glæsilegt 274,3 fm einbýli á tveimur hæðum sem hefur mikið verið endurnýjað á sl. árum.  Á 
efri hæð er forstofa, hol, stofa, borðstofa, eldhús, snyrting, tvö herbergi og hjónaherbergi með 
baðherbergi innaf. Neðri hæð: sjónvarpshol, þvottahús, baðherbergi, 2-3 svefnherbergi og stór 
tvöfaldur innbyggður bílskúr. V. 79,0 m. 6415 

Holtsbúð - mikið endurnýjað

Glæsilegt 252,2 fm einbýlishús þar af tvöfaldur 40,5 fm bílskúr. Húsið er á einni hæð við 
Bollagarða á Seltjarnarnesi. Húsið er vel hannað með mikilli lofthæð, stórum stofum og vönduðum 
innréttingum. Arinn er í stofu. V. 85,0 m. 4014 

Bollagarðar - Seltjarnarnes

Steinagerði 7 - einbýli með aukaíbúð
Vel staðsett 210,1 fm einbýli. Kjallari, hæð og 
ris með aukaíbúð í kjallara ásamt sérstæðum 
33 fm bílskúr. Húsið er staðsett í lokaðri rólegri 
botnlangagötu og örstutt er í skóla og leikskóla. 
V. 52,0 m. 6289 

Skildinganes - einstök staðsetning
Fallegt og vel staðsett 233,5 fm einbýlishús 
á einni hæð sem skiptist í forstofu, 
gestasnyrtingu, þvottahús, geymslu, hol, eldhús, 
arinstofu, borðstofu, setustofu, garðskála, 
sjónvarpsstofu, 3-4 herbergi, baðherbergi og 
bílskúr. Samkvæmt deiliskipulagi er heimild til 
stækkunar á húsinu. V. 75,0 m. 6319 

Logaland 3 - fallegt raðhús
Fallegt 198 fm endaraðhús á fjórum pöllum 
ásamt 24 fm bílskúr. Gott aðgengi er að húsinu 
og hægt er að leggja við enda hússins ofan á 
bílskúrunum. Húsið er þó nokkuð endurnýjað 
m.a. eldhús, þak og fl. Útsýni er úr stofu og 
skjólgóður suðurgarður. V. 51,9 m. 6000 

Úthlíð 3 - neðri sérhæð - skipti
Falleg og rúmgóð 6 herb. neðri sérhæð í 
góðu húsi. Hæðin skiptist í anddyri, hol, 
eldhús, baðherbergi, gestasnyrtingu, tvær 
stórar samliggjandi stofur til suðurs og 4 
svefnherbergi, þar af er eitt þeirra tengt 
dagstofunni og hægt að nýta sem þriðju 
stofuna. V. 36,9 m. 4756 

Langabrekka - efri hæð með útsýni. 
Falleg velskipulögð útsýnissíbúð á efri hæð í 
tvíbýlishúsi (tengist öðru) við Löngubrekku. 
Mjög góð staðsetning.  Góðar svalir. Mjög björt 
og skemmtileg íbúð. Mikið vesturútsýni út á 
Kópavoginn og víðar. 2 góð svefnherbergi, 
rúmgóð stofa. Parket.  V. 20,5 m. 6440

Álfhólsvegur - falleg hæð
Sérlega falleg, notaleg og vel staðsett 115 
fm efri sérhæð í tvílyftu steinhúsi með 
timburklæðningu við Álfhólsveg í Kópavogi. 
Sérinngangur. Glæsilegt útsýni.  Rúmgóður 36 
fm bílskúr. V. 27,5 m. 6441
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Langalína - einstök útsýnisíbúð 
Stórglæsileg 148,6 fm íbúð sem er sérstaklega 
vönduð og á efstu hæð með mikilli lofthæð 
og stórum gluggum. Marmari og parket á 
gólfum og vandaðar innréttingar.  Stæði fylgir 
í lokaðri bílageymslu. Frábær staðsetning við 
sjóbaðströndina í Sjálandshverfinu. Húsið 
stendur vestast á tanganum og er útsýnið 
óskert. Eign fyrir vandláta.  6324 

 Funahöfði - glæsilegt hús

Hér er um að ræða mjög vandað 1377 fm skrifstofu- og iðnaðarhúsnæði.  Húsið er kjallari, 
jarðhæð og skrifstofuhæð sem er á millilofti yfir hluta hússins. Að utan er húsið allt nýstandsett 
og klætt með varanlegum Trespa plötum á álgrind Lóðin er afgirt með tveimur járnhliðum og er 
malbikuð og steypt. Á lóðinni eru 28 bílastæði og opið skýli.  V. 135,0 m. 6290 

Ásbraut - Kópavogi
Rúmgóð 3ja herbergja 90,8 fm íbúð í kjallara 
við Ásbraut í Kópavogi. Eignin skiptist í hol, 
baðherbergi, eldhús, tvær samliggjandi 
stofur og tvö herbergi. Sér geymsla svo og 
sameiginlegt hjólageymsla.  V. 14,5 m. 6409 

 4ra-6 herbergja

Asparfell - rúmgóð íbúð
Vel skipulögð 5 herbergja 111,6 fm íbúð á 2. 
hæð með tveimur baðherbergjum og tvennum 
svölum. Húsið hefur verið klætt að utan og eru 
öryggismyndavélar við inngang. V. 17,5 m. 6410 

Neðstaleiti - lyftuhús
Vel skipulögð og góð 106 fm 4ra herbergja íbúð 
á annarri hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í lokaðri 
bílageymslu. Húsið er gott og staðsetning góð 
miðsvæðis í Reykjavík. 
V. 26,0 m. 6391 

Engihjalli - efsta hæð
4ra herbergja 97,4 fm íbúð á efstu hæð 
(8. hæð) með miklu útsýni í lyftuhúsi við 
Engihjalla. Tvennar svalir. Íbúðin þarfnast 
einhverrar standsetningar. V. 16,5 m. 6408 

Laugarnesvegur 78 - endaíbúð
Falleg og mikið uppgerð 6 herbergja endaíbúð 
á tveimur hæðum. Íbúðin er skráð 92,7 fm en 
innréttað ris er ekki inni í skráðum fermetrum. 
Íbúðin er ca 130 fm að meðtöldu risi. Flott íbúð 
á mjög góðum stað. V. 25,9 m. 6336 

 3ja herbergja

Grenimelur - falleg íbúð
Mjög falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð í 3-býlishúsi vestast við Grenimel. 
Sérinngangur. Íbúðin skiptist þannig: stofa, tvö 
herbergi, eldhús, baðherbergi, hol, forstofa og 
geymsla. Hús nýlega viðgert og málað. 
V. 21,9 m. 6387 

Háberg - sérgarður
3ja herbergja 91,0 fm fm endaíbúð á jarðhæð í 
litlu fjölbýli. Sérinngangur. Sérgarður. 
V. 15,5 m. 6411 

Ofanleiti - tvennar svalir
Falleg mjög vel skipulögð 3ja herbergja íbúð 
á 4.hæð í góðu fjölbýli á einstaklega góðum 
útsýnisstað. Tvennar svalir. Fínt útsýni. Parket. 
Fallegar innréttingar. Þvottahús og geymsla 
innan íbúðarinnar.  V. 21,8 m. 6395 

Selvogsgata - Hafnarfjörður
Góð 69 fm 3ja til 4ra herbergja íbúð við 
Selvogsgötu. Mögulegt er að leigja út 
íbúðarherbergi í kjallara. Íbúðin er að mestu 
á einni hæð. Nýr timburpallur er fyrir framan 
húsið sem tilheyrir aðeins þessari íbúð. 
V. 17,0 m. 6393 

 2ja herbergja

Nýbýlavegur- Nýlegt hús með góðum lánum
Mjög góð 3ja herbergja íbúð á þriðju hæð í 
nýlegu húsi byggt árið 2002. Sér merkt stæði er 
við húsið. Möguleiki á 100% yfirtöku á láni frá 
Íbúðalánasjóði. V. 18,5 m. 6273 

Þrastarhöfði - falleg íbúð
Falleg og björt 85,7 m2, 3ja herbergja íbúð 
á 2. hæð í litlu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Þrastarhöfða í Mosfellsbæ. Húsið er 8 íbúða, 
3ja hæða fjölbýlishús með lokuðum stigagangi 
en gengið er inn í íbúðirnar af opnum 
svalagöngum. Íbúðin er til afhendingar strax.
 V. 19,5 m. 6335 

Flyðrugrandi - góð 3ja herbergja 
Falleg einstaklega vel skipulögð og vel staðsett 
3ja herbergja íbúð í góðu fjölbýli. Mjög 
góður staður rétt við grunnskóla, leikskóla og 
íþróttasvæði KR. 2 góð herbergi. Stórar svalir. 
Mjög góð sameign  m.a.þvottahús með vélum 
og sameiginlegu gufubaði.  V. 21,5 m. 6326 

 Atvinnuhúsnæði

Laufrimi - sérinngangur
Góð 3ja herbergja um 84 fm íbúð með sér 
inngang á þriðju hæð á útsýnisstað í Grafarvogi.  
V. 17,9 m. 6311 

Kaplahraun Hf. endurnýjað 

Mjög gott og mikið endurnýjað 336,9 fm atvinnuhúsnæði, stór salur með tveimur rafdrifnum 
innkeyrsluhurðum. Góð lofthæð er í salnum og er millilofti í hluta salarins. Lager eða 
geymslurými er með snyrtingu. Stigahús er með sér inngangi og eru skrifstofur og kaffiaðstaða á 
2.hæð. Bjart og fallegt húsnæði. V. 32,5 m. 6321 

Köllunarklettsvegur - 130 fm á einni hæð. Gott útisvæði
Mjög gott 130,7 fm 
atvinnuhúsnæði á 
mjög góðum stað 
við Köllunarklettsveg. 
Góðar innkeyrsludyr, 
ágæt lofthæð. Húsið 
er einangrað og klætt, 
endurnýjað að innan. 
Mjög góð kaup. Gott 
útisvæði.
V. 17,3 m. 6384 

Bryggjuvegur - við Geysi
Fullbúinn sumarbústaður við Geysi í Haukadal 
og rétt við golfvöllinn. Skipulagt svæði - mjög 
fallegt umhverfi. Glæsilegt útsýni. Hellulagt 
bílaplan. Lóðin er eignarland 7000 fm. 
Bústaðurinn er til afhendingar strax. 
V. 15,5 m. 6143 

Ennisbraut 3 í Kjós
Einstök sveitasæla. Vel staðsett 102,5 m² 
sumarhús á afar friðsælum og fallegum 
útsýnisstað á eins hektara (10.000 m²) 
eignarlóð í Kjós, aðeins 30 mínútna akstri frá 
höfuðborginni. Mikil náttúrufegurð í kringum 
húsið með einstöku útsýni yfir Hvalfjörðinn. 
Einstakur sælureitur. V. 29,9 m. 6382 

Nokkur ný og mjög góð 125,4 m2 geymsluhúsnæði, með millilofti við Lækjarmel 8 í Reykjavík. 
Bilin eru með góðri innkeyrsluhurð, mikilli lofthæð og þriggja fasa rafmagni. Stór innkeyrsluhurð 
(4m) með rafdrifnum opnara í hverju bili. Lóð er malbikuð. V. 12,3 m. 6342 

Lækjarmelur - nýtt og flott

Sumarhús í Borgarfirði
Sumarhús á 2.500 fm eignarlóð úr landi 
Svartagils í Borgarbyggð. Sumarhúsið er 
timburhús og er 54 fm að stærð ásamt 7 fm 
geymslu, samtals 61 fm. Aðeins 5 mínútna 
akstur frá Hreðavatnsskála. V. 11,0 m. 6407 

Austurberg - glæsilegt útsýni
Vel skipulögð 74,6 fm tveggja til þriggja 
herbergja íbúð á 3.hæð með glæsilegu útsýni, í 
rólegu og barnvænu umhverfi. Gott áhv. lán er 
á íbúðinni uppá 14,6 millj. með 4,15 % vöxtum. 
Lítil útborgun. V. 15,5 m 6284 

Keilugrandi - mjög gott hús
Falleg mjög vel skipulögð 52,2 fm íbúð á 
2.hæð í góðu viðgerðu húsi á frábærum stað 
í vesturbænum. Parket.  Góðar innréttingar. 
Góðar svalir. Mjög góð sameign. 
V. 15,9 m. 6295 

Vegghamrar - sérinngangur
Góð áhvílandi lán sem hægt er að yfirtaka. Björt 
2ja herbergja 62,5 fm íbúð með sér inngangi. 
Aðeins einn strætisvagn alla leið að Háskóla 
Íslands. V. 15,9 m. 6197 

Miðholt - Mosfellsbær
Falleg 47,5 m2, 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
þriggja hæða fjölbýli við Miðholt í Mosfellsbæ. 
Eignin er laus til afhendingar strax! 
V. 12,5 m. 6202 

Sumarhús

Miklabraut - falleg íbúð
Falleg og björt 2ja herbergja 64,0 fm 
íbúð á 1. hæð.  Íbúðin skiptist í hol, stofu, 
baðherbergi, rúmgott svefnherbergi og 
eldhús.  Í kjallara fylgir sérgeymsla ásamt 
sameignar þvottaherbergi. Snyrtileg 
sameign. V. 15,5 m. 6192 

Efstaleiti - góð útsýnisíbúð
Glæsileg 3ja herbergja 137,4 fm útsýnisíbúð á 
4. hæð í þessu góða lyftuhúsi. Í ÞESSU GÓÐA 
LYFTUHÚSI.  Stæði í bílageymslu. Íbúðinni 
fylgir aðgengi að sundlaug, heitum pottum, 
gufubaði og fl. Húsvörður er í húsinu. 
V. 43,0 m. 6281 

Suðurhlíð - glæsileg útsýnisíbúð
Einstaklega vönduð 3ja herbergja útsýnisíbúð 
við Suðurhlíð. Íbúðin er á annarri hæð í 
lyftuhúsi. Tvö stæði í bílageymslu fylgja. Öll 
lýsing er frá Lumex og eldhústæki frá Miele. 
Innréttingar eru frá trésmiðjunni Borg. Arinn í 
stofu. Parket og náttúrusteinn er á gólfum. 
V. 38,0 m. 6392

Vantar 2ja í VR blokkinni
Höfum kaupanda að 2ja herbergja íbúð á hæð í VR blokkinni við 
Hvassaleiti. 

Nánari uppl. veitir Magnús 

Vantar 2ja- 3ja í hverfi 112
Höfum kaupanda að 2ja-3ja herbergja íbúð með sér inngangi á 
jarðhæð í Grafarvogi, Grafarholti og nágrenni. 

Nánari uppl. veitir Þorleifur. 

Sérhæð í Háaleitishverfi óskast
Leitum að 130-150 fm sérhæð í þessu hverfi, t.d. við Safamýri. 
Traustur kaupandi. 

Nánari uppl. veita Kjartan og Sverrir.

Einbýlishús í Smáíbúðarhverfi óskast
Höfum kaupanda að góðu einbýlishúsi í Smáíbúðarhverfi. 

Uppl. veitir Kjartan.

Einbýlishús í Fossvogi óskast
Höfum fjársterkan kaupenda að góðu einbýlishúsi í Fossvogi. 

Nánari uppl. veita Kjartan og Sverrir.

2ja herbergja íbúðir óskast.
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja íbúðum í 
lyftuhúsum á Höfuðborgarsvæðinu. Íbúðirnar verða staðgreiddar ef 
um semst. 

Allar nánari upplýsingar veitir Magnús Geir Pálsson sölumaður á 
Eignamiðlun

Dúfnahólar í “2ja herbergja”
Dúfnahólar - einstakt útsýni<BODY>Góð 
2ja herbergja íbúð með einstaklega fallegu 
útsýni yfir Reykjavík. Íbúðin er á sjöundu 
hæð í lyftuhúsi. Blokkin og stigagangur líta 
vel út og er viðhald gott. V. 14,9 m. 6437

Ránargata í “4ra- 6 herbergja”
Ránargata - falleg og björt<BODY>Mjög falleg 
og björt 4ra herbergja íbúð á 2.hæð í nýlegu 
húsi ásamt sér stæði á baklóð. Hús að utan var 
málað og viðgert og sameign nýlega teppalögð 
og bílastæði hellulagt.  V. 24,9 m. 6427
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v. 28,9m

Laugarnesvegur
Sérhæð

105

Falleg og björt miðhæð
Þríbýlishús
Alls 128 fm m. stórum bílskúr
Glæsilegt hús

v. 19,8m

Bakkabraut
Atvinnuhúsnæði

200 Kóp

Stærð 183,7 fm
128,6 fm vinnslusalur
55,1 fm milliloft
Góð staðsetning
Endabil

v. 25,9m

Kvisthagi
3ja-4ra herb

107 Rvk

Eign sem kemur á óvart
Góð nýting á fermetrum
3 svefnherbergi
Reisulegt hús

v. 24,9m

Arnarhraun
Hæð

112 Rvk

127,4 fm
Falleg 4ja herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 22,9m

Breiðavík
3ja herb
112 Rvk

110 fm
Falleg og velskipulögð
Frábært útsýni
Tvennar svalir

v. 21,5m

Ánanaust
 3ja herb
101 Rvk

Falleg og endurnýjuð
78 fm íbúð á 4. hæð
Lyftuhús
Gott skipulag

v. 22,9m

Grettisgata
Einbýli

101 Rvk

Lítið einbýlishús
84 fm á tveimur hæðum
Laust strax

v. 48,0m

Fýlshólar
Einbýli

111 Rvk

Reisulegt hús
Frábært skipulag
Þarfnast standsetningar
Stórfenglegt útsýni
Laust strax

v. 10,5m

Möðrufell
2ja herb
111 Rvk

Björt 62 fm
Gott skipulag
Rúmgóð stofa
Hús í góðu standi

v. 20,9m

Bárugata
3ja herb
101 Rvk

Falleg 3ja herbergja
Stærð 70,4 fm
Frábær staðsetning
101 RVK.

v. 19,9m

Stigahlíð
3ja herb
105 Rvk

Sérinngangur
Rúmgóð 83,5fm
Opin og björt
Skipti möguleg á stærri eign

v. 23,5m

Álftamýri
3ja-4ra herb

108 Rvk

Bílskúr með gryfju
Austurgafl
Gott viðhald
Innst í götu

v. 11,9m

Seljavegur
Stúdíóíbúð

101 Rvk

Vestast í Vesturbænum
Bóhem - loft 
Stutt í bæinn

v. 43,5m

Básbryggja
Raðhús
110 Rvk

Fallegt 204 fm endaraðhús
Garður og svalir
Tvöfaldur bílskúr
Við höfnina, fyrir þá sem vilja
njóta sjávarloftsins

v. 55,9m

Gvendargeisli
Einbýli

113 Rvk

Fallegt og vel skipulagt
Fimm góð svefnherbergi
Frábær staðsetning
Einbýlishús á einni hæði

v. 28,0m

Básbryggja
4ra herb
110 Rvk

v. 54,9m

Smárarimi
Einbýli

112 Rvk

Fallegt einbýli á hornlóð
Botnlangagata
Frábært skipulag
Glæsilegt útsýni

Hilmar
Jónasson

Hilmar er þaulreyndur í fasteignasölu.

Orðin sem okkur finnst lýsa 
Hilmar best eru:
„Þaðan er góðs von sem gott er fyrir.”
En það á mjög  vel við Hilmar því hann er 
traustur og fylgir sínum málum vel eftir.

Hilmar er rétti maðurinn til að sjá um þín 
fasteignakaup.

Hilmar starfaði í fjölda ára sem slökkviliðs-
maður í Slökkviliði Keflavíkurflugvallar, en 
er þar að auki forfallinn stangveiðimaður.

Hafið samband við Hilmar
á hilmar@miklaborg.is 
eða í síma 695 9500

Sölufulltrúi

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

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 -

Kjarninn Selfossi til sölu:
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eign á yfirtöku lána frá Íbúðalánasjóði
allt að 35 milljónir
amk 4ra herbergja íbúð í Mosfellsbæ.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir
 í síma 695 890

4-6 herbergja íbúð í skiptum fyrir 3ja herbergja 
íbúð í Bryggjuhverfi Grafarvogs
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir
 í síma 695 890

að tvíbýlishúsi.
Tvær fjölskyldur – efri hæð 5 herbergja 
og neðri hæð má vera 3-4 herb. Með 1-2. bílskúrum.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

eign á yfirtöku lána frá Íbúðalánasjóði 
ca. 20 - 23 milljónir, 
2ja - 4ra herbergja íbúð í hverfum 109/110/111/112/113.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir
 í síma 695 890

3ja – 4ra herbergja eign í Grunda-, tún- 
eða brekkuhverfi Kópavegi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178.

raðhúsi á einni hæð í Árbæ, Grafarholti, 
Grafarvogi eða Fossvogi.
Um er að ræða hús um 150 fm með bílskúr.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3-4 herbergja íbúð á Háaleitissvæðinu.
Helst með mikilli yfirtöku lána. Afhending í s.l. í lok apríl.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

2ja herbergja íbúð í lyftublokk í hverfum 109/111 
í skiptum fyrir 3ja herbergja í Grafarvogi, eign á jarðhæð 
með sérinngangi og sér verönd.
- Nánari upplýsingar veitir Elín Viðarsdóttir
 í síma 695 890

3ja herbergja íbúð á Seltjarnarnesi.
Um er að ræða staðgreiðslu fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3ja herbergja íbúð í vesturbæ Reykjavíkur 
með miklu áhvílandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

lítilli íbúð í vesturbæ – Seltjarnarnesi.
Helst tveggja – þriggja herbergja.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

3ja – 4ra herbergja góðri íbúð miðsvæðis í 
Reykjavík með bílskúr eða bílageymslu.
Verð allt að kr. 30 milljónir. 
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

2ja-3ja herbergja íbúð í 101, 107 eða 170.
Gott ef hagstæð lán eru á eigninni. 
Kaupandi getur borgað 4-5 milljónir við kaupsamning.
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

3-4 herbergja íbúð á jarðhæð í Salahverfi 
í Kópavogi.
Staðgreiðsla í boði fyrir réttu eignina.
- Nánari upplýsingar veitir Hilmar Jónasson 
 í síma 695 9500.

4ra herbergja góðri íbúð í nágrenni, 
Snælandsskóla, Víkurskóla eða Engjaskóla. 
Traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

góðu rað/parhúsi með tveimur íbúðum í nágrenni 
Snælandsskóla, Víkurskóla eða Engjaskóla. 
Traustur kaupandi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna S. Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.

v. 31,9m

Efstasund
Tvíbýli

104 Rvk

Sjarmerandi tvíbýlishús
Bílskúr og stór garður
6 herbergja íbúð
Velviðhaldin eign

v. 16,5m

Súluhólar
3ja herb
111 Rvk

2.hæð
Gaflíbúð
Björt- gluggar á 3 vegu
Velviðhaldið hús

v. 19,9m

Mosarimi
3ja herb
112 Rvk

Jarðhæð
Sérinngangur
Sér verönd
Rúmgóð
Skipti á minni eign

v. 18,5 m

Vesturgata
2ja herb
101 Rvk

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

v. 10,9m

Æsufell
2ja herb
111 Rvk

62 fm 
Björt og falleg
Snyrtilegt hús og stigagangur
Lyftuhús
Gott verð

v. 14,9m

Markland
 2ja herb
108 Rvk

Snyrtileg 2ja herbergja
56 fm íbúð á jarðhæð
Góð staðsetning í Fossvogi
Sér suðurgarður

v. 25,9m

Heimahagi
Einbýli

800 Selfoss

Mikið endurnýjað einbýli
Gott skipulag
Fjögur svefnherbergi
Áhv. lán geta fylgt

v. 32,0m

Hverfisgata
Einbýlis
101 Rvk

Einbýlishús með 3 íbúðum
Bakhús
2 samþykktar 3ja herb. íbúðir
+ ósamþykkt íbúð í kjallara
Laust strax

v. 11,8m

Eyrarskógur
Sumarhús

301Akran

Einn með öllu
Búslóð fylgir
Gróin lóð með leiktækjum
Grasflöt f. tjaldvagna
Bátur fyrir veiðina

v. 26,9m

Blikahöfði
4ra herb
270 Mos

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

v. 25,9m

Grenimelur
Hæð

107 Rvk

4ra herb. hæð með sérinng.
Björt og gott skipulag
Möguleiki á 3 svefnherb.
Eldhús og bað nýlega 
endurnýjað

v. 25,9m

Kristnibraut
4ra herb
113 Rvk

Glæsileg jarðhæð
Frábært útsýni
122 fm 
Góðar stofur
Vönduð eign

v. 21,9m

Lækjarbakki
Sumarhús

801Selfoss

8.022 fm eignarlóð
Skráð stærð 97,2 fm
HItaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

v. 21,0m

Skúlagata
2ja herb
101 Rvk

Falleg 2ja herbergja
Frábært útsýni
Fyrir 60 ára og eldri 
Bilastæði í bílastæðahúsi
Lyklar á skrifstofu

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -

Við leitum að ...

Verslunarhúsnæði með góðum leigusamningum.
Traustir leigutakar og langir samningar.
Mikill gestafjöldi í hverjum mánuði.

Í sama húsi eru til leigu ca. 1000 fermetrar við hliðina 
á Krónunni og er tilvalið fyrir verslunar- og
þjónustustarfsemi svo sem, sportvörubúð, 

veiðiverslun, kaffihús, bókabúð, 
heimilistækjaverslun, húsgagnaverslun, 
veitingasölu osfrv. 

Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
Lögg.fasteignasali í síma 897 0634.
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Opið virka daga frá kl. 9-17

Álftanes - endaraðhús í sérflokki.
Stórglæsilegt 155 endaraðhús á 
frábærum stað stað með 100 fm 
harðviðarverönd. Arinn. Heitur 
pottur. Eign í algjörum sérflokki. 
Verð 44 millj. Uppl. Bárður 
896-5221

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Hákotsvör - Álftanesi.
Glæsilegt mjög vel við haldið ca. 
200 fm einbýli á einni hæð með 
innbyggðum bílskúr. Fjögur góð 
svefnherbergi, glæsilegt útsýni, 
heitur pottur í garði. Parket og flísar 
á gólfi. Frábær staðsettning. V. 43 
m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Skólagerði - V-bæ Kópavogs
Fallegt parhús á tveimur hæðum 
með bílskúr, alls 159 fm.  Neðri 
hæð m. stóru eldhúsi ásamt búri 
einnig þvottahús og stór stofa.  
Efri hæð með tveimur svefnherb. 
Upphitað bílskúrsplan. V. 37,5 m.  
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520
Sogavegur - einbýli ein hæð.
172 fm einb. m. innb. bílskúr á 
góðum stað. 90 fm yfirbyggður, 
hellulagður bakgarður m. gólfhita. 
ca 65 fm geymsla í kj. 2-4 
svefnherb. Parket. gestasnyrting og 
baðerb., Laust strax. Verð 45 m. 
Uppl. gefur Ingólfur 896-5222

Sólheimar  Falleg sérhæð
Glæsileg 141,0 fm sérhæð við 
Sólheima. Þar af er 27,6 fm bílskúr. 
3- svefnherbergi, stórar stofur.   
Endurnýjað baðherbergi, nýjar 
innihurðir og góð gólfefni. 
Verð 31,9 milj.  Uppl. veitir 
Sigþór s:899-9787.

Falleg 120 fm sérhæð við 
Sogaveg
Um er að ræða nýja vandaða 120 
fm neðri sérhæð. Til afhendingar 
í apríl fullbúin án gólfefna. 3-
svefnh., vandaðar innr., gólfhiti, 
sérinng. og garður. Verð 29,9 milj. 
Uppl. veitir Heiðar í s:6933356.

Nóatún - góð kaup. 
Ágæt 63 fm 3ja herb. íb. á 3.hæð í 
litlu velstaðettu fjölbýli miðsvæðis. 
Að auki er 20 fm gott risloft (ekki 
inní fm) m.þakgluggum, sem getur 
nýst sem herb, eða geymsla. Verð 
16,8 m.  Uppl. Bárður 896-5221

Kaplaskjólsvegur - Skipti á stærri eign. 
Falleg 80 fm 3ja herb. íb. á 1 hæð í góðu 
fjölbýli. Gott eldhús, rúmgóð stofa m. 
suðvestur svölum. Jatoba parket á gólfum. 
Nýl. skápur í herb., Áhv. 15,5 m. (4,35% vxt). 
Bein sala eða skipti á sérh./sérbýli í Rvk, 
vestan Elliðár eða Garðabæ.   V. 21,9 m. Uppl. 
Jón Rafn S: 695-5520

Kvisthagi.
Vorum að fá mjög góða 3ja 
herbergja íbúð á jarðhæð með 
sér inngangi. Íbúð er mikið 
endurnýjuð. V. 15,9m. Nánari 
uppl. Ellert 893-4477 

Dvergaborgir - sér inngangur.
Góð vel skipulög 67 fm íbúð á 
efstu hæð með sér inngangi, góðar 
svalir. Mögul. skipti á stærri eign 
miðsvæðis með sér inngangi mætti 
kosta allt að 24 miljónum. V. 15,9 
m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Eldri borgarar - Gullsmári - m.bílskúr.
Vorum að fá mjög góða ca 77 fm íbúð á 10 
hæð í þessu vinsæla húsi fyrir eldri borgara. 
Íbúð fylgir góður 30,4 fm bílskúr. Suður svalir. 
Ymiskonar þjónusta í boði fyrir fólk. 
V. 26,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 

Nýkomnar eignir í sölu.

Auglýsingasími

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

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

vupóst
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Fasteignasala • Íbúðarhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali
www.stakfell.is

storeign.is      FAX 535 1009

Aðalheiður Karlsdóttir
Löggiltur fasteignasali

Fasteignasala • Atvinnuhúsnæði • Skúlatún 2 • 105 Rvk
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Auglýsingasími

Albert Bjarni Úlfarsson
Löggiltur fasteignasali

[+354] 821 0626
albert@domusnova.is
albert.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 821 0626

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

Fyrir nokkru birti 
Seðlabankinn 
greiningu á þróun 
í efnahags- og 

peningamálum þar sem 
bankinn telur að fasteigna-
verð eigi eftir að lækka 
eitthvað á þessu ári og 
húsnæðisverð nái lágmarki 
á seinni hluta þessa árs en síðan 
taki við hægfara bati.

Í greiningu bankans kemur jafn-
framt fram að lækkun íbúðarverðs 
hafi orðið minni en Seðlabankinn 
hafi spáð áður. Nýleg spá Íslands-
banka gerir á hinn bóginn ráð 
fyrir 10% hækkun fasteignaverðs 
á árinu.

Þessi munur á spám um fast-
eignaverð byggir á mismunandi 
forsendum og niðurstöður verða 
þ.a.l. ólíkar. Vitaskuld er þarna um 
spár að ræða en spár bankanna 
hafa oft illa gengið eftir enda oft 
erfitt að ráða í fasteignaverð og 
þróun þess.  

Hver er á hinn bóginn staðan 
á fasteignamarkaði nákvæmlega 
núna og síðustu vikur? Fasteigna-
salar eru almennt sammála að fast-
eignamarkaðurinn hafi verið mjög 
líflegur, mikil eftirspurn og sala hafi 
verið langt umfram það sem hefur 
verið undanfarin ár. Þessi viðskipti 
koma á hinn bóginn ekki inn í opin-

berar tölur fyrr en allt að 4-
6 vikum eftir að kauptilboð 
er gert. Þetta byggir á að 
fyrst er kauptilboð gert en 
talsverður tími líður síðan 
þangað til kaupsamningur 
er gerður og honum 
þinglýst, þá fyrst kemur 
fjöldi samninga fram hjá 

hinu opinbera þ.e. Þjóðskrá Íslands. 
Opinberar tölur munu á næstu 
vikum sýna fram á verulega fjölgun 
frá þvi sem verið hefur.  

Þær breytingar sem hafa orðið 
undanfarnar vikur á eftirspurn og 
sölu fasteigna virðist Seðlabank-
inn ekki taka tillit til í sinni spá 
enda ekki fyrir hendi opinberar 
tölur. Fasteignasalar sem eru með 
púlsinn á markaðinum merkja á 
hinn bóginn umtalsverðar breyt-
ingar á fjölda samninga, en eins 
og gefur að skilja skiptir eftirspurn 
miklu fyrir verðþróun fasteigna. 
Vitaskuld er erfitt að segja 
nákvæmlega hvert fasteignaverð 
muni þróast en ef eftirspurn mun 
verða eins og undanfarnar vikur 
og fjöldi kauptilboða einnig þá 
er hæpið að frekari lækkun fast-
eignaverðs sé fram undan eins og 
Seðlabankinn telur.   

Grétar Jónasson hdl. og lgf.,
framkvæmdastjóri Félags fast-

eignasala

Spár um fasteignaverð

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

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt á Vísi 

eða fengið sendan daglegan tölvupóst 

með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU
Vísi 
U
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Auglýsingasími

•Annast skoðun ökutækja 
•Samskipti við viðskiptavini

• Starfsréttindi sem bifvélavirki (sveinn eða meistari) 
skilyrði 

• Skráningar í tölvu 
• Eftirlit með tækjum og þrif á húsnæði 

• Hæfni í mannlegum samskiptum og þjónustulund 

•Góður starfsandi og öflugt starfsmannafélag

Embætti héraðsdómara 
laust til setningar

Innanríkisráðuneytið, auglýsir laust til umsóknar em-
bætti héraðsdómara við héraðsdóm Reykjavíkur til 
setningar, meðan á leyfi skipaðs dómara stendur, sbr. 
2. mgr. 20. gr. laga um dómstóla nr. 15/1998. Laun eru 
samkvæmt ákvörðun kjararáðs.

Miðað er við að innanríkisráðherra setji í embættið frá 
og með 1. apríl nk. til og með 29. febrúar 2012, að 
fenginni tillögu dómstólaráðs. 

Umsækjendur skulu fullnægja skilyrðum 2. mgr. 12. 
gr. laga um dómstóla nr. 15/1998. Áskilið er að í um-
sókn komi fram upplýsingar um 1) menntun og fram-
haldsmenntun, 2) reynslu af dómstörfum, 3) reynslu 
af lögmannsstörfum, 4) reynslu af stjórnsýslustörfum, 
5) reynslu af fræðistörfum, s.s. kennslu og öðrum 
akademískum störfum og upplýsingar um útgefnar 
ritrýndar greinar og bækur, fræðilegir fyrirlestrar 
o.s.frv., 6) reynslu af stjórnun, 7) reynslu af öðrum 
aukastörfum sem nýtast dómaraefni, s.s. vinnu í tengsl-
um við undirbúning lagasetningar o.fl., 8) upplýsingar 
um almenna og sérstaka starfshæfni, 9) upplýsingar 
um andlegt atgervi og sjálfstæði í vinnubrögðum og 
10) upplýsingar um þrjá fyrrverandi samstarfsmenn 
sem geta veitt bæði munnlega og skriflega upplýs-
ingar um störf og samstarfshæfni umsækjanda og 11) 
aðrar upplýsingar sem varpað geta ljósi að faglega 
eiginleika og færni umsækjanda sem máli skiptir fyrir 
störf héraðsdómara.

Umsóknir óskast sendar til innanríkisráðuneytisins, 
Skuggasundi, 150 Reykjavík og á netfangið postur@
irr.is. Með umsókn skal fylgja eftir því sem við á: 1)
afrit af prófskírteinum, 2) afrit dóma í munnlegum 
fluttum málum sem umsækjandi hefur samið atkvæði 
í síðustu 12 mánuði, 3) afrit af stefnu og greinargerð 
í málum sem umsækjandi hefur samið og flutt munn-
lega síðustu 12 mánuði, 4) afrit af úrskurðum stjórn-
valda sem umsækjandi hefur samið síðustu 12 mánuði 
og 5) útgefin fræðirit og ljósrit af tímaritsgreinum um-
sækjenda. Þess er óskað að þær tímaritsgreinar sem 
hafa verið ritrýndar verði auðkenndar. 6) Önnur gögn 
sem varpa ljósi á faglega færni umsækjanda til starfa 
sem héraðsdómari.

Til þess að hraða afgreiðslu umsókna og bréfaskip-
tum, er áskilið að umsækjendur gefi upp netfang sem 
notað verður til að eiga öll samskipti við umsækjen-
dur. Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun 
um setningu liggur fyrir.

Umsóknir skulu berast innanríkisráðuneytinu, Skugga-
sundi, 150 Reykjavík, eigi síðar en 7. mars nk.

Innanríkisráðuneytinu,
18. febrúar.

Þú getur alltaf lesið Fréttablaðið frítt 

á Vísi eða fengið sendan daglegan 

tölvupóst með blaði dagsins. Nánari 

upplýsingar á: visir.is/dreifing

FRÉTTABLAÐIÐ Á NETINU

GÓÐAR 
FRÉTTIR FYRIR 
SUÐURNES
Þú færð Fréttablaðið á kostnaðarverði á 11 stöðum á Suðurnesjum og 120 stöðum um land allt. 

Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.

Fjöldi lausasölustaða á Suðurnesjum

Nánari upplýsingar á visir.is/dreifing.

Fjöldi lausasölustaða á Suðurn

Suðurnes

N1 verslun, Hafnargötu, Keflavík
N1 þjónustustöð, Aðalstöðinni, Keflavík
Olís, Básnumn, Reykjanesbæ
Samkaup Strax, Reykjanesbæ
Tíu ellefu, Hafnargötu, Keflavík
Eymundsson, Leifsstöð
Tíu ellefu Hraðkaup, Leifsstöð
Nettó, Grindavík
Samkaup Strax, Sandgerði
Samkaup Strax, Garði
Bónus, Fitjum, Njarðvík


