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Fasteignasalan Torg hefur til 
sölu eða leigu stórglæsilegt 
hús í Garðastræti.

H úsið, sem er í funkisstíl, er 
680 fm á þremur hæðum 
auk turnherbergis. Í dag 

er húsið nýtt undir skrifstofur. Það 
stendur á þúsund fm eignalóð.

Húsið er teiknað af Gunnlaugi 
Halldórssyni og var valið ein af tíu 
fallegustu byggingum höfuðborg-
arsvæðisins af hópi fagurkera árið 
2006.

Gengið er inn í húsið á götu-
hæð, inn í forstofu-hol sem er opið 
inn í móttökusal. Stigagangur upp 
á aðra hæð er í holinu ásamt sal-
erni. Fallegt parket er á mest allri 
eigninni þó er náttúrusteinn við 
inngang í forstofuholi. 

Flísalagt er á öllum baðher-
bergjum í húsinu. Alls eru í dag 
u.þ.b. 50 vinnustöðvar, þrjú stór 
fundarherbergi ásamt 3-4 minni 
fundarherbergjum. Á öllum þrem-
ur hæðunum eru rúmgóð og björt 
opin og/eða lokuð vinnusvæði, og 

allnokkrar skrifstofur. Sérhannað 
hljóðupptökuherbergi er í kjallara 
og einnig er í kjallara gott rými 
sem í dag er nýtt undir ljósmynda-
stúdíó. Úr kjallara er gengið út í 
garð, út á hellulagða verönd en 
einnig er þar stór timbursólpall-
ur, útigeymsla úr timbri og stórt 
opið svæði í góðri rækt.

Húsið er listrænt og innandyra 
er það eins og konfektkassi sem 
hefur aðeins góða mola. Nánari 
upplýsingar veitir Sigurður, fast-
eignasali í síma 898-6106.

Eitt fegursta hús bæjarins

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Krókabyggð 3A- 270 Mosfellsbær

Mjög fallegt 220 m2 parhús með innbyggðum bílskúr við Krókabyggð í Mosfellsbæ. Glæsilegar 
innréttingar og gólfefni. Fallegur garður með timburverönd. Fallegt hús á þessum vinsæla stað. 
V. 42,5 m. 5150 Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:00 til 17:30

Maríubakki 8 - 109 Reykjavík
Vel skipulögð 3ja herbergja 99,9 m2 íbúð á efstu 
hæð í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Maríubakka 
í Reykjavík. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö 
svefnherbergi, baðherbergi, stofu, eldhús og 
þvottahús/geymslu. Svalir í vestur með fallegu 
útsýni. Eignin er laus til afhendingar strax. V. 
16,5 m. 5174

Barrholt 24 - 270 Mosfellsbær

Mjög fallegt og mikið endurnýjað 140 m2 einbýlishús ásamt 26 m2 sólskála m/heitum potti og 35 m2 
bílskúr við Barrholt í Mosfellsbæ. Húsið skiptist í forstofu, fjögur svefnherbergi, baðherbergi, salerni, 
eldhús, búr, þvottahús, stofu og borðstofu. Stórt hellulagt bílaplan og garður með miklum veröndum. 
V. 42,9 m. 5253 Opið hús í dag mánudag frá kl. 17:30 til 18:00

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

Garðastræti 4 - 101 Reykjavík
Falleg 52,6 m2, 2ja herbergja íbúð á þriðju hæð 
við Garðastræti 4 í Reykjavík. Frábær staðsetning 
í miðbæ Reykjavíkur. Stutt í alla þjónustu. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, 
stofu og borðstofu. Íbúðinni fylgir 8 m2 
sérgeymsla í kjallara. Húsið er fallegt og virðist 
hafa verið vel viðhaldið.
V. 16,4 m. 5251
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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.

Leirvogstunga 10 - 270 Mosfellsbær

Víðihól 2, er 103,1 m2 
einbýlishús á
einni hæð ásamt 48,7 
m2 bílskúr, 32,6 m2 
sumarbústað og tveimur 
28 m2 gróðurhúsum á 
5.032,5 m2 gróinni eignarlóð 
á mjög fallegum stað í 
Mosfellsdal. Hér er um 
að ræða mjög fallega og 
sjarmerandi lóð, miðsvæðis 
í Mosfellsdal. Frábært 
tækifæri fyrir laghenta og 
náttúruunnendur. V. 33,9 
m. 5254

Víðihóll - 270 Mosfellsdal

Glæsilegt 367 fm einbýlishús 
með innbyggðum bílskúr 
við Súlunes 16 í Garðabæ. 
Húsið er allt hið glæsilegasta 
Húsið skiptist í forstofu, 
innra hol, eldhús, borðstofu, 
stórar stofur með arni, 4 
herbergi, fataherbergi, 2 
baðherbergi, snyrtingu, 
þvottahús o.fl.  
Eignin er laus til 
afhendingar. 
V. 79,5 m. 5244

Súlunes 16 - 210 Garðabær
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Nánari upplýsingar á skrifstofu.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRA AF LANDSBYGGÐINNI
Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, meiri umræða, 
meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. Þú færð meira af öllu á Vísi.
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Stærri eignir

www.Valholl.is
Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

Ingólfur 
Gissurarson 
s: 896-5222
Lögg.fast.Sali.

Bárður 
Tryggvason 
s: 896-5221 
sölustjóri

Heiðar 
Friðjónsson 
s: 693-3356
Lögg.fast.Sali.

Ellert 
Róbertsson 
s: 893-4477
sölumaður

Erlendur 
Davíðsson 
Löggiltur 
fasteignasali. 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 
s: 866-1515
skrifstofustjóri. 

Sigþór 
Bragason 
s: 899-9787
Lögg.fast.Sali.

Jón Rafn 
Valdimarsson 
s: 695-5520
Lögg.fast.Sali.

Pétur Jóhannsson
Sölum. 
Snæfellsbæ/nes
Sími:893-4718

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögðOpið virka daga frá kl. 9-17

Höfum ýmsar gerðir eigna á skrá. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477. 

2ja herb

Sogavegur - falleg 3ja m. sérinng.
Nýkomin falleg 64 fm. íb. á jarðh, í góðu þríbýli 
á góðum stað. Góðar innr. nýtt plastparket á 
gólfum, íb. nýmáluð.  Laus strax. Verð 14,9 m. 
Lyklar á Valhöll.  Uppl. veitir Ingólfur 896-5222
Iðufell - mjög gott verð - laus 
fljótlega.

Gvendargeisli sérhæð með stæði 
í bílag.
Mjög góð 129 fm íbúð á efstu hæð með sér 
inngangi í sérlega vel staðsettu húsi, íbúð 
fylgir gott stæði í þriggja bíla bílskýli. Mögul. 
að taka íbúð upp í kaupverð. V. 27,8 m. 
Nánari uppl. Ellert 893-4477

Í einkasölu ca 200 fm einb. á fráb. stað í suðurhlíðum Kópav. Mikið endurn. eign. 4 
svefnherb., fallegt útsýni, stórar svalir og verönd, nýlegt eldhús og bað + fl. Ásett verð 49,5 
m./ tilboð. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222.

3ja herb

Depluhólar - tvær íbúðir.Gott vel við 
haldið 240 fm einbýli með sér 2ja herb. íbúð 
á jarðhæð. Fimm svefnherbergi, mögul. að 
taka minni eign upp í kaupverð. 
V. 54m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 eða 
ellert@valholl.is

Iðufell - mjög gott verð - laus 
fljótlega
Góð vel skipulögð ca 85 fm íbúð á 2.hæð í 
klæddri blokk, yfirbyggðar svalir. 
V. 14,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477Eitt glæsilegasta sumarhúsið í landi Kiðjabergs staðsett á 1,48 ha lóð.  Eignin er 220 fm 

að stærð sem skiptist þannig, 100 fm fermetra kjallari, 100 fm hæð og 21 fm svefnloft en 
heildargólfflötur þar er 50 fm.  Þrjú stór svefnherbergi. Baðherbergi með  tengi f. þvottavél,  
Stofa og eldhús eru í stóru opnu rými, stóri gluggar með glæsilegu útsýni.  Allt í kring um 
húsið er útsýnispallur þaðan sem sést vel allan fjallahringinn, út yfir Hvítá og einnig er hluti 
golfvallarins sýnilegur.  V. 37,5 mill.  Uppl. Sigþór S: 899-9787

Bjartar stofur með arni og gluggum er ná að gólfi. 3-4 svefnherbergi. Nýlegt baðherbergi.  
Hönnunin mjög skemmtileg með þremur gluggum á þaki og mörgum hurðum í garðinn, 
staðsetning er einstök og stendur húsið hærra en önnur hús í þessari lokuðu botnlangagötu. 
Örstutt er í útivistarparadísina í Elliðaárdalnum og stutt göngufæri í Árbæjarsundlaugina.
Gróinn og fallegur garður er umhverfis húsið með fallega klipptum trjám. 
Verð 49.0m Uppl.Sigþór 899 9787

Kiðjaberg - Frábært útsýni

Hlaðbær einbýli á einni hæð

Fýlshólar - Gott útsýni

328 fm eign m. aukaíbúð sem er með sérinngangi og nýtur útsýnis vel eins og aðalíbúðin 
en hún er rúmir 200 fm og fylgir henni til viðbótar 46 fm tvöfaldur bílskúr.  Þar eru alls 
fjögur svefnherbergi.  Stofa er mjög rúmgóð og er þar arinn. Inngangur að aukaíbúð er að 
aftanverðu. 
V. 74 milj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5522

Grænatún - Mögul.að taka tvær íb. 
upp í.
Gott ca 240 fm parhús á tveimur hæðum, 
fimm svefnherbergi, sólskáli, suður garður með 
heitum potti.
V. 48m. Seljandi utilokar ekki að taka tvær 
íbúðir upp í kaupverð. Nánari upp. Ellert 
893-4477

Glæsilegt ca 190 fm mikið endurnýjað raðhús með innbyggðum bílskúr. Fjögur 
svefnherbergi, vandaðar innréttingar, parket og flísar á gólfum. Mögul. að taka minni eign 
upp í kaupverð. V. 49,5m.
Nánari uppl. Ellert 893-4477  

4ra herb. Sérhæð með bílskúr í 
Garðabæ.
Mikið endurnýjuð 4ra herb. 123,5 fm sérhæð 
við Lynghóla í Garðabæ.  Bílskúrinn er 28,8 
fm.  3-svefnherbergi í mikið endurnýjaðri 
sérhæð.  Falegur garður, góð staðsetning.  
Eignin er laus við kaupsamning. 
Verð 26,9 milj. Uppl. veitir Ellert 893-4477

Reykjafold 3 - Tvöfaldur bílskúr
200 fm vel skipulagt einbýlishús á einni 
hæð ásamt tvöföldum bílskúr.  Fjögur 
svefnherbergi og möguleiki á að bæta við 
fimmta svefnherberginu gerist þess þörf.  
Frá stofu er útgengt á sólpall.  Einnig er 
sjónvarpsherbergi.  Stórt eldhús með góður 
skápaplássi.  Bílskúrinn er 62 fm að stærð. 
 V. 49,7 m.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Helluvað 19 
Opið hús í dag milli 17-18
Sérlega glæsilega 2ja herbergja íbúð á 
jarðhæð. Íbúðin er 89 fm og var upphaflega 
hönnuð fyrir fatlaða sem gerir aðgengið að 
henni sérlega gott. Stæði í bílageymslu fylgir 
og er það ein og hálf breidd. 
Verð 19,7 m. Uppl. Þórarinn 844-6353

Falleg 2ja herb. í lyftuhúsi í 
Grafarholti
Glæsileg 70,5 fm 2ja herb. íbúð í lyftuhúsi 
við Katrínarlind í Grafarholti.  Stór stofa og 
góðar suður svalir, þvottarhús innan íbúðar.  
Vönduð gólfefni og vel um gengin íbúð.  
Verð 17,9 milj. Uppl. veitir Ellert 893-4477

Sumarhús

Furuhlíð - endahús.

Sérhæðir

Krókabyggð – Verðlaunagarður
Fallegt einbýli með tvöföldum bílskúr, alls 231 
fm.  Þrjú rúmgóð svefnherbergi, eitt þeirra 
er sameinað úr tveimur herbergjum. Mikið 
skápapláss í húsinu.  Stór stofa og eldhús með 
fallegri innréttingu og góðum tækjum sem 
fylgja.  Baðherbergi með gufu og útgengt 
á verönd með heitum potti.  Fallegur og 
fjölskrúðugur garður, upphitað bílaplan.  Lítið 
við í dag.  V. 57 millj.  Nánari uppl. Jón Rafn 
S: 695-5520

Sumarhús í landi Haukadals
Reisulegt 97 fm bjálkahús á slóðum eins 
þekktasta sögustað Íslandssögunnar, í landi 
Haukadals Biskupstungum.  Rúmt er um 
eignina sem stendur á 7000 fm eignarlandi 
Stofa, borðstofa og eldhús eru í opnu rými 
Tvö stór svefnherbergi ásamt svefnlofti. 
 V. 18,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eyrarskógur eignarlóð
Nýlegt sumarhús á eignarlóð í kjarrivöxnu 
landi. Tvö svefnherbergi og tvö svefnloft..Heitur 
pottur Húsið er vandað og allur frágangur 
góður. Staðsetning er mjög góð í náttúrulegu 
birkikjarri og mikið útsýni  Einungis er um 
40mín akstur frá Reykjavík stutt í sundlaug og 
veitingastaði / verslun. Fallegar gönguleiðir og 
stutt í veiði. V 15,9m Sigþór S: 899 9787

Sumarhús Langá
Vandað 60 fm sumarhús á eignarlóð með 
steyptum grunni  og einstöku útsýni. Engu 
hefur verið til sparað við byggingu hússins.  
Þrjú góð svefnherbergi eru í bústaðnum 
ásamt svefnlofti. Stofa og eldhús eru í opnu 
rými með mikilli lofthæð, þar er parket á 
gólfi , viðarinnrétting er í eldhúsi. Frá stofu er 
útgengt á stóran pall með heitum potti. 
V. 19,5 millj.Uppl. Sigþór S: 899-9787

Sumarhús - Hraunborg
Gott 52 fm sumarhús í landi Hraunborga 
m. tveimur svefnherbergjum, gestahúsi og 
verkfæraskúr.  Stofa og eldhús eru í opnu 
rými.  
V. 14,9 millj.  Uppl. Sigþór S: 899-9787

Vantar-Vantar-Vantar

Höfum kaupanda af íbúð með 4- svefherbergjum í Kópavogi 
fyrir allt að 32 milj. 
Uppl. veitir Ellert í s:893-4477

Vantar einbýli í Rvk eða Kópavogi má kosta allt að 60 miljónum
Með glæsilega 95 fm nýlega íbúð upp í mismunur staðgreiddur.
Uppl. Ellert 893-4477
 
Vantar fimm herbergja íbúð í Lindum Kópavogi. 
Uppl. Ellert 893-4477
 
Vantar ca 100  til 110 fm ívúð í Álfheimum. 
Uppl. Ellert 893-4477
 
Óska eftir: Okkur vantar par/raðhús í Garðabæ eða Kópavogi, 
verðbil 40-55 millj.

Íbúð eða hæð í hverfum 105, 107 og 108, 
verð 20-30 millj.

3-4ra herb. nýlegri íbúð í Sjálands eða Akrahverfinu í Garðabæ. 
Uppl. veitir Bárður í 896-5221 og Þórarinn í 844-6353   
 
Vantar 100- 200 fm Iðnaðarbil, má þarfnast standsetningar
Uppl. Sigþór 899 9787

Sumarhús - Frábært útsýni
Heilsárshús á steyptri plötu í landi Brekku í 
grennd v. Bifröst í Borgarfirði, alls 85 fm. Heitt 
og kalt vatn ásamt rafmagni, hiti í gólfi.  3 
svefnherbergi.  Stórir útsýnisgluggar í stofu en 
þar er einnig opið eldhús. Stór pallur og gert 
ráð fyrir heitum pott. Leyfi er til að bæta v. 16 
fm gestahúsi. 
V: 18 m. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Stórglæsilegt í Húsafelli
far vandað 81 fm sumarhús á steyptri plötu  á 
birki vaxinni lóð í eldri hluta Húsafellsskógar. 
Innbú fylgir með í kaupum.  Þrjú óvenju stór 
svefnherbergi og eru tvö með  tvíbreiðum  
rúmum og það þriðja með kojum. Útgengt er 
á pall frá stofu sem er m. heitum potti. 
V. 26 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

Sumarhús Eskiholt, Stóraborg 2
Vandað 92,5 fm sumarhús á steyptum 
grunni í landi Eskiholts Borgarbyggð.  Þrjú 
svefnherbergi eru í bústaðnum.  Snyrting er 
með flísum í hólf og gólf, stórum sturtuklefa 
og aðstöðu fyrir þvottavél og þurrkara.  Stofa 
og eldhús eru í opnu rými.  
Verð 22 millj. Uppl Jón Rafn S: 695-5520

Víðimelur - laus strax. 
Nýkomin í einkasölu góð ca 43 fm íbúð í kj. 
í góðu húsi vestast á Víðimel. Nýtt eldhús, 
plastparket. Nýmáluð. Laus strax. Verð 10,9 
millj. Uppl. veitir Ingólfur 896-5222. 

Hrauntunga -Glæsil. einbýli-skipti mögul.

Sumarhús – Miðfell Þingvöllum
Fallegt 48 fm sumarhúsi á eignarlandi. 
Bústaðurinn er með tveimur svefnherbergjum 
annað þeirra með kojum, stofa og eldhús 
í opnu rými og lítil snyrting.  Góð stofa og 
eldhús. Þarfnast smávægilegra lagfæringa. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús – Nesjar Þingvöllum
Fallegur og notalegur bústaður  á kjarri vöxnu 
svæðiþ  Bústaðurinn er skráður 39,1 fm en að 
viðbættu setstofu á efri hæð og viðbyggingu 
er bústaðurinn um 50-60 fm að stærð. 
V. 12 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Þórarinn 
Friðriksson 
Sölum. 
Sími:844-6353 
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Netfang: fastmark@fastmark.is - www.fastmark.is
Jón Guðmundsson, sölustj. og lögg. fast.sali. Guðmundur Th. Jónsson, lögg. fast.sali.

Fjarðargata-Hafnarfi rði. 
3ja herb. útsýnisíbúð
Vel skipulögð 117,6 fm á 3. hæð í 
lyftuhúsi með stórum flísalögðum 
svölum og útsýni til sjávar.  Stórar 
og bjartar stofur, rúmgott eldhús 
og 2 herbergi.  Þvottaherbergi  og 
geymsla innan íbúðar.  Aðkoma góð, 
upphitaðar stéttar og sameign til 
fyrirmyndar. Verð 31,9 millj.

Mávahlíð-
sérinngangur.
Falleg og vel skipulögð 
94,2 fm íbúð í kjallara 
með sérinngangi. Rúmgott 
eldhús, samliggjandi stofur, 
önnur nýtt sem svefnherb. 
í dag,  1 svefnherb. og 
flísalagt baðherbergi. Þak 
nýlega viðgert. 
Verð 19,9 millj.

Hátún.
Góð 100 fm. íbúð á 3. hæð 
auk 6,0 fm sér geymslu  í 
þessu eftirsótta fjölbýli 
miðsvæðis í Reykjavík. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. 
Svalir til austurs út af stofu. 
Opið eldhús með góðum 
borðkrók. Sameign góð. 
Verð 28,8 millj.

  Vallarbraut 
– Seltjarnarnesi . Efri 
hæð ásamt bílskúr.
Góð 83 fm efri hæð í fjórbýlishúsi 
ásamt 24 fm bílskúrs. Hæðin 
skiptist í hol, 2 svefnherbergi,  
eldhús, bjarta stofu og borðstofu 
með útgengi á svalir til suðvesturs 
og flísalagt baðherbergi auk 
þvottaherbergis. Verð 27,7 millj.  

Glæsibær
Fallegt 167,2 fm einbýlishús að meðt. 
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 
borðaðstöðu, 3 herbergi(4 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.

Kirkjusandur- 
„penthouseíbúð“- 2 sér stæði 
í bílageymslu.
Glæsileg 195 fm íbúð á efstu hæð auk 35 fm sér 
geymslu og tveggja sér bílastæða í bílakjallara. 
Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og 
smekklegan hátt. Glæsilegar rúmgóðar stofur, 
arinstofa og borðstofa, sjónvarpshol, vel útbúið 
eldhús, 2 herb. og baðherb. auk gesta w.c. 2 
svalir. Útsýni yfir borgina, sundin og víðar. 
Húsvörður. Eign sem vert er að skoða.

Espigerði- útsýnisíbúð.
135,4 fm. íbúð á 8. og 9. hæð  með 
tvennum svölum auk sér stæðis 
í lokaðri bílageymslu. Bjartar og 
rúmgóðar stofur með arni, rúmgott 
eldhús með góðri borðaðstöðu, 
sjónvarpshol og 3 herbergi.  
Húsvörður. Glæsilegt útsýni út á 
sundin, að Esjunni, Bláfjöllum og 
víðar. Laus til afhendingar strax. 
Verð 31,9 millj.

Álfheimar
Fallegt og vel skipulagt 196,9 fm 
raðhús með sér 3ja herb. endurnýjaðri 
aukaíbúð í kjallara. Aðalíbúðin skiptist 
m.a. í eldhús, samliggjandi stofur og 3 
rúmgóð herbergi. Auðvelt er að gera 
innangengt milli íbúða. 
Einstök staðsetning miðsvæðis með 
útsýni yfir Laugardalinn. Göngufæri í 
grunn- og menntaskóla og þjónustu. 
3 sér bílastæði. Verð 48,9 millj.

Langholtsvegur.
Vel skipulagt 212,3 fm einbýlishús 
á tveimur hæðum að meðt. 21,7 
fm innb. bílskúr, vel staðsett 
miðsvæðis í Reykjavík. Opið og 
bjart eldhús, 4 rúmgóð herbergi, 
rúmgóð stofa/borðstofa auk 
sjónvarpsstofu með útgengi á 
útsýnissvalir til norðurs. Stór 
afgirt timburverönd í suður. 
Verð 44,9 millj.

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.

Vættaborgir.
Vandað og vel skipulagt 174,0 fm. 
parhús á 2 hæðum með inn-
byggðum 27,4 fm. bílskúr.  Rúmgott 
eldhús, stórar stofur og 3 herbergi.  
Útsýni úr stofum til sjávar og 
að Esjunni. 2 verandir við húsið 
og stórar svalir til austurs. Hiti í 
innkeyrslu og stéttum. Skipti
möguleg á 3ja herb. íbúð á svip-
uðum slóðum. Verð 46,9 millj.

Barónsstígur
Góð 4ra herb. 92,0 fm íbúð 
á 2. hæð í góðu steinhúsi í 
miðborginni. Íbúðin er mikið 
endurnýjuð m.a. eldhús, 
baðherbergi og gólfefni að 
hluta. Samliggjandi stofur, opið 
eldhús, 2 rúmgóð herbergi auk 
herbergis við inngang íbúðar. Sér 
geymsla í kj. 
Laus fljótlega. Verð 24,7 millj.

Þorragata - 3ja herb. íbúð.
Björt og vel skipulögð 108,1 fm.  íbúð á 
2. hæð auk tveggja sér bílastæða í opinni 
bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu/hol, eldhús, 
samliggjandi rúmgóðar stofur, sjónvarpsstofu, 
1 svefnherbergi og baðherbergi. Auðvelt er að 
útbúa svefnherbergi úr sjónvarpsstofu. Um 20 
fm. svalir til suðurs út af stofum með fallegu 
útsýni til sjávar.  Innangengt er úr húsinu í 
þjónustumiðstöð á vegum Reykjavíkurborgar. 
Gott aðgengi og lyfta. Húsvörður. Verð 36,0 millj.

SÉRBÝLI

4RA HERB. OG STÆRRI

2JA HERB.

Gullsmári–
Kópavogi. 
Falleg 66,4 fm íbúð á jarðhæð 
auk sér geymslu. Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Björt stofa með 
útgangi á hellulagða verönd til 
suðurs út af stofu. Stutt í alla 
þjónustu. SKIPTI MÖGULEG 
Á 3JA – 4RA HERB. ÍBÚÐ í 
KÓPAVOGI, GARÐABÆ EÐA Í 
HAFNARFIRÐI.Verð 19,9 millj.

Markarfl öt -Garðabæ
Afar vel staðsett 214,7 fm einbýlishús 
á einni hæð með innb. tvöf. bílskúr. 
Húsið skiptist í forstofu með 
fataherbergi, hol, arinstofu með 
útgangi á verönd til suðurs, rúmgóða 
setustofu/borðstofu, eldhús, 5 
svefnherbergi og baðherbergi. Húsið 
stendur innst í götu á 1.450 fm 
lóð. Útsýni að Heiðmörkinni og að 
Reykjanesfjallgarði. Verð 59,0 millj.

Grandavegur – 2ja herb. 
Laus strax. 
73,6 fm  íbúð á 4. hæð auk sér geymslu 
í kjallara. Yfirbyggðar opnanlegar svalir 
til suðausturs. Gólfsíður gluggi í stofu. 
Fallegt útsýni úr íbúðinni út á sundin, 
að Esjunni og Akrafjalli. Þvottaaðstaða á 
baðhebergi. Húsvörður og sameiginlegur 
matsalur á 10. hæð. Á jarðhæð er sa-
meiginlegur líkamsræktarsalur, gufubað 
og heitir pottar á lóð.  Verð 19,5 millj.

Kleppsvegur. 2ja 
herb. Laus strax.
Falleg og björt 88,6 fm. íbúð á 
jarðhæð í þessu eftirsótta húsi 
fyrir 60 ára og eldri. Íbúðin 
skiptist í forstofu/gang,  eldhús  
sem er opið við stofu að hluta, 
1 svefnherbergi, baðherbergi og 
þvottaherbergi. Íbúar geta sótt 
ýmsa þjónstu til Hrafnistu. Laus 
við kaupsamning. Verð 21,8 millj.

Austurbrún.
Góð 48,1 fm íbúð á 4. hæð í þessu 
eftirsótta lyftuhúsi við Laugardalinn. Svalir 
til vesturs út af stofu. Opið herbergi innaf 
stofu. Geymsla innan íbúðar. 
Íbúðin er laus til afhendingar við 
kaupsamning. 
Verð 14,2 millj.

ELDRI BORGARAR.

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 12,9 millj.

Bókhlöðustígur
Sögufræg húseign í hjarta miðborgarinnar. Húsið er kjallari, hæð og ris, samtals 283,3 
fm. að stærð. Aukin lofthæð er á aðalhæð hússins og tvær fallegar kamínur í stofum. 
Sérinngangur og innangengt er á efri hæð frá aðalhæð. Tvö verslunarrými eru í kjallara, 
hvort með sér inngangi. Eignarlóð.  

Klapparstígur-útsýnisíbúð
Glæsileg  2ja – 3ja herb.  „penthouse“ 
íbúð á 5. hæð ásamt sér stæði í 
bílgeymslu.  Íbúðin er öll mjög björt 
og opin og lofthæð mikil á efri hæð.  
Vandaðar innréttingar og parket á 
gólfum.  Gott útsýni er úr stofu og 
eldhúsi í átt að Hörpu og höfninni. Litlar 
suðursvalir út af stofu. Sér geymsla 
í kjallara. Sér stæði í bílageymslu.  
Húsvörður. Verð 31,9 millj.  

Gulaþing- Kópavogi
Einbýlishús með glæsilegu útsýni yfi r Elliðavatn
Nýtt og glæsilegt 357 fm einbýlishús á tveimur hæðum, hannað af Baldri Ó. Svavarssyni 
arkitekt.  Eignin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt og skiptist m.a. í stórt 
eldhús, stofu með arinstæði, borðstofu, 48 fm. hjónaherbergissvítu með fataherbergi og 
baði, tvö svefnherbergi, skrifstofu, sjónvarpsherbergi og tvö baðherbergi.  Sérsmíðaðar 
innréttingar og sérhönnuð lýsing. Vandaðar flísar og parket á gólfum. Gólfhitakerfi er á 
öllu húsinu. Tvennar svalir, útsýnissvalir í austur yfir Elliðavatn og stórar suðvestursvalir 
frá eldhúsi, stofu og baðherbergi. Húsið verður afhent í núverandi ástandi, fullbúið að 
innan, en ófrágengið að utan. Möguleiki er þó að fá  eignina afhenta fullbúna að innan 
sem utan.

Flatir-Garðabæ
Einbýlishús til leigu

Um er að ræða rúmlega 200 fm einbýli á 
einni hæð.

Húsið skiptist m.a. í 2 svefnherbergi, stórar 
samliggjandi stofur,

Stórt eldhús, 2 baðherbergi, fataherbergi, 
bílskúr o.fl. 

Leigutími frá ágúst 2011 til maí 2013
Leiguverð um 300 þúsund pr mánuð

Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Gerðavelllir-Grindavík
Fallegt og þó nokkuð endurnýjað 
171,3 fm. raðhús með innb. 
31,8 fm. bílskúr. Eignin skiptist í 
forstofu, forstofuherb., rúmgóða 
stofu með útg. á lóð, eldhús, 
3 svefnherb., vandað eldhús 
og baðherb. Húsið er í góðu 
ástandi að utan, nýmálað og með 
nýlegum þakkanti. Verð 22,9 millj.

Sumarhús  á útsýnisstað í Úthlið.
Mjög vandað og vel staðsett 116,7 fm. heilsárshús auk 24,5 fm. gufubaðhúss á miklum 
útsýnisstað við Djálknaveg í Úthlíð. 3 góð svefnherbergi.  Stór og afgirtur pallur umlykur 
húsið. ½ gróin leigulóð.  Golfvöllur og þjónustumiðstöð í nokkurra mínútna fjarlægð. 
Eign sem vert er að skoða. Verð 24,9 millj.

3JA HERB.
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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

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.IS2. MAÍ 2011 5



FASTEIGNIR.IS6 2. MAÍ 2011

Smárarimi 112 Reykjavík

FalFalleglegge t et einbýli á horhornlónlóðð

BotBotnnlangaangangangagatgatggg aa
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fjafjallahringss í  í aususa turtur frfr frá bá bá orgorginnnni

v. 54,9m

v. 57,0m

Grófarsmári 26 

Parhús

201 Kóp

Mjög gott 237,5 m2 parhús 
á tveimur hæðum með 
innbyggðum 24,4 m2 bílskúr

Aukaíbúð í kjallara
Glæsilegu útsýni

Nánari upplýsingar veitir:
Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignasali
halldor@miklaborg.is  sími 897 4210

Í dag 
frá 17:00-18:00

Mánudagur 4. maí 

OPIÐ HÚS

v. 39,9m

Langholtsvegur
Glæsilegt raðhús

104 Rvk

Raðhús á 3.hæðum
Gróinn og fallegur garður
Húsið hefur verið mikið tekið
í gegn síðustu árin

v. 19,3m

Mosarimi 
Falleg 3ja herb

112 Rvk

Á góðum stað í Rimahverfi 
Sérinngangur
Næg bílastæði
Stutt í bæði grunnskóla 
og leikskóla.

v. 29,9m

Vindakór 
4ra herb
203 Kóp

130 m2 í lyftuhúsi
Efstahæð
Tvennar svalir
Laus strax

v. 26,8m

Andrésbrunnur
Góð 4ra herb

113 Rvk

119 m2
Lyftuhús
Allt sér
Sérstæði í lokaðri bílageymslu

v. 18,9m

Tungusel
3ja herb
109 Rvk

Góð 88 m2 3ja herbergja 
Talsvert endurnýjuð
Frábært útsýni 
Stutt í skóla og leikskóla.

TILBOÐ

Básbryggja
 8 herb

332 m2 penthouse
Stórkostlegt útsýni
Tvöfaldur bílskur
Alveg við sjávarsíðuna

110 Rvk

v. 39,5m

Lyngbrekka
Fallegt parhús

220 Kóp

167,6 m2
Töluvert endurnýjað
4 svefnherbergi
Stór suðurverönd
Frábær staðsetning

v. 12,4m

Engjasel
2ja herb
109 Rvk

Góð fyrstu kaup
Stór og björt stofa 
Góð áhvílandi lán

v. 22,9m

Skipholt
Góð 3ja herb

201 Kóp

2. hæð
Bílskúr 
Mjög miðsvæðis

v. 18,1m

Skálagerði
Skemmtileg 3ja herb

108 Rvk

68 m2, endaíbúð
Frábær staðsetning 
Miðsvæðis í Reykjavík
Eftirsótt eign

v. 26,3-28,4m

Skipalón
3ja-4ra herb

220 Hfj

Vandaðar 3ja-4ra herb íbúðir
Tvennar svalir
Nýjar íbúðir
Lyftuhús og stæði

v. 24,9m

Arnarhraun
4ra herb

220 Hfj

127,4 m2
Falleg 4ra herbergja
Gróinn garður
Bílskúr

v. 29,9m

Vindakór
4ra herb
203 Kóp

129 m2 íbúð 
ásamt stæði í bílgeymslu
Fullbúin með gólfefnum
Jarðhæð með sér verönd
Traustur byggingaraðili

v. 37,5m

Bjarkarás
Glæsileg sérhæð

210 Gbæ

3ja herb sérhæð í tvíbýli
155,2 m2 auk stæðis í bílag.
Eignin er tilbúin til innréttinga
Frábær staður í Garðabæ
Vinsæl hús

v. 78,0m

Bleikjukvísl
Glæsilegt einbýli

110 Rvk

Vel staðsett í Reykjavík
Hornlóð
3ja herbergja aukaíbúð
Tvöfaldur bílskúr
420,9 m2 skv. MFR

v. 39,9m

Hljóðalind 
Mjög gott raðhús 

201 Kóp

141,2 m2, 3 svefnherbergi 
Góður afgirtur pallur
Innbyggður bílskúr
Vinsælt hverfi

v. 56,0m

Suðurmýri
Glæsilegt tvílyft parhús

170 Seltj

Góður suðurpallur 
Vandaðar innréttingar 
og gólfefni
Fullbúinn flísalagður bílskúr

v. 20,0m

Krummahólar                         
4ra herb

111 Rvk

3 svefnherbergi
Bílskúr
Fallegt útsýni

v. 20,5m

Hverafold
Stór 3ja herb

112Rvk

Endaíbúð
Fallegt útsýni
Hús og sameign nýuppgerð
Stutt í alla þjónustu

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson
löggiltur fasteignasali r

Guðrún Pétursdóttur
skjk alagerð

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur
fasteignasali 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi

Davíð Jónsson
sölufulltrúi

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi

Margrét Kjartansdóttir
ritari

569 -7000  Síðumúl i  13  www.miklaborg. is

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -
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... 4ra herbergja íbúð á 2-3 hæð 
í Sjálandshverfi með sjávarsýn. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.  

... 3ja – 4ra herbergja íbúð í Kópavogi
þ.e hvörfum-, sala-, kóra-, eða lindahverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178. 

... 3ja-4ra herbergja íbúð í 101 Reykjavík, 
verður að vera yfirtaka á láni eða því sem næst. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.  

... herbergja íbúð í Smára eða Lindahverfi 
fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.  

... 3ja herbergja íbúð á jarðhæð eða lyftuhúsi 
á höfuðborgarsvæðinu,
ekki vera ef lán geta fylgt.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson 
 í síma 899 1178. 

... 80m² 3ja herbergja eða stærra í 
Hæðargarði fyrir eldri borgara. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.

... raðhúsi í Ölduselsskóla hverfinu í Seljahverfi 
með hugsanleg skipti í huga á minni eign í hverfinu.,
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.

... einbýlishúsi við Gvendargeisla 
með hugsanleg skipti á minni eign í Þorláksgeisla í huga. 
- Nánari upplýsingar veitir Davíð Jónsson 
 í síma 697 3080.  

... einbýli á Seltjarnarnesi fyrir aðila sem 
er búinn að selja. 
Staðgreiðsla í boði. 
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.  
            

... rað- par eða einbýli í nágrenni Snælandsskóla 
eða Álfhólsskóla. 4 – 5 svefnherbergi.
Möguleg skipti á 4ra herbergja íbúð í sama hverfi.
- Nánari upplýsingar veitir Ragna Óskarsdóttir 
 í síma 892 3342.  

... 150m² eða stærra í Suðurhlíð við 
Fossvogskirkjugarð. Helst efstu hæð. 
Staðgreiðsla fyrir réttu eignina. 
- Nánari upplýsingar veitir Ólafur Finnbogason 
 í síma 822 2307.  

... vantar 4ra herbergja í til leigu í Grafarvogi. 
- Nánari upplýsingar veitir Halldór I. Andrésson 
 í síma 897 4210.

... raðhúsi í Fossvogi fyrir ákveðinn kaupanda.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

... 3-4ra herbergja íbúð í Hvassaleiti-Stóragerði
fyrir fjölskyldu utan af landi.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson 
 í síma 897 0634.

Við leitum að ...

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 

v. 21,9m

Lyngbrekka
Fullbúið heilsárshús

Grímsnesi

Stærð ca. 110 m2 gólfflötur
Glæsileg staðsetning
7.576 m2 eignarlóð
Hitaveita

v. 20,9m

Jörfabakki
4-5 herb
109 Rvk

Stærð 119,7 m2
2. hæð
Aukaherbergi í sameign
Útleigumöguleikar
LAUS STRAX

v. 19,9m

Veghús
Falleg 2ja herb

112 Rvk

Vel skipulögð íbúð á jarðhæð 
Snyrtilegt fjölbýli
66,8 m2 með útgangi 
út á verönd

v. 11,9m

Kóngsvegur
Fallegt sumarhús

Úthlíð

Stærð 52 m2
Leigulóð til 25 ára
Gróin og falleg lóð
Pallur og heitur pottur

v. 15,9m

Fullbúið heilsárshús

Stærð 68 m2
Innastokksmunir geta fylgt
Lokað svæði
4.610 m2 eignarlóð

Lækjarbrekka Grímsnesi

v. 24,5m

Norðurbakki
3ja herb
220 Hfj

Falleg  95 m2 
Stæði í bílageymslu
Laus strax
Eftirsótt eign

v. 45,0m

Birtingakvísl
Raðhús
110 Rvk

Einstaklega vandað 
og velskipulagt raðhús
214 m2 með bílskúr
Möguleiki á 5 svefnherb.

v. 15,0m

Kringlumýrarvegur
Sumarhús

Sveitasæla!
Notalegt 32 m2 sumarhús
Sérlega falleg lóð
Nágrenni Þrastarlundar

v. 39,5m

Vesturholt
Einbýli m/aukaíbúð

220 Hfj

213 m2
Bílskúr
Frábært útsýni
Rétt við golfvöll.
Hagstætt áhv. lán kr. 33,0 m ÍLS

v. 14,7m

Eyrarskógur
Sumarhús

311 Bor

50 m2 með góðum sólpalli
2 svefnherbergi
10 m2 svefnskáli með sólpalli
5.200 m2 leigulóð
Selst með öllu innbúi

v. 18,5m

Naustabryggja
Glæsileg 2-3ja herb

110 Rvk

Eignin er á jarðhæð
Góð timburverönd
Skemmtileg íbúð
Skipti koma til greina á 
4ra herb í Norðlingaholti

v. 18,5m

Vesturgata 
2ja herb
101 Rvk

Rúmgóð 2ja herb 66 m2
Fyrir eldri borgara 67 ára+
Mikil þjónusta í húsi
Gott verð
Laus við kaupsamning

v. 25,9m

Skeljanes  
Sjarmerandi 3ja herb

101 Rvk

Í fallegu reisulegu 
timburhúsi
Eftirsóttur staður
Góð bílastæði 

v. 21,9m

Lækjarbakki Grímsnesi
Fullbúið sumarhús

8.022 m2 eignarlóð
Stærð ca. 140 m2 gólfflötur
Hitaveita
Pallur og heitur pottur
Glæsilegt útsýni

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  
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 Rauðalækur 67 – 105 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 2.maí kl.17.30-18.00
Mjög falleg hæð með 3 svefnh. + 2 stofum á 2.hæð. Húsið 
er mikið endurnýjað og í góðu ástandi. Íbúðinni fylgir sér 
stæði og bílskúrsréttur sem hægt er að endurnýja. Nýlegt 
eikarparket er á stærstum hluta eignarinnar og eldhús var 
endurnýjað fyrir um 10 árum. Á síðustu 2 árum hefur verið 
skipt um skolp, dren, hús málað og múrviðgert.  
Uppl. Berglind gsm 694-4000

Verð 28.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 109 fm.

Efstilundur 9 – 210 Gbæ

BÓKIÐ SKOÐUN Í SÍMA 694-4700
Mikið endurnýjað einbýli á einni hæð. Húsið er 195 fm, þar 
af bílskúr 45 fm. Húsið var endurnýjað árið 2006, skipt um 
gólfefni,fataskápa, gluggakistur, gestasnyrting endurnýjuð 
og skipt um allar rafmagnsinnstungur. Einnig var hús, 
gluggar og þak málað í sumar. Þrjú svefnherbergi eru í 
húsinu + eitt lítið vinnuherbergi sem var áður fataherbergi. 
Uppl. Þorsteinn gsm: 694-4700

Verð 53.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 195,5 fm.

Breiðahvarf 17 – 203 Kóp

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN 895-6107
Glæsilegt einbýlishús á einstakri hornlóð með miklu 
útsýni, innbyggðum bílskúr og 60 fm gestahúsi  innréttað 
sem  fullbúin íbúð. Húsið er teiknað af Sigurði Pálma 
Ásbergssyni arkitekt. Innanhúshönnun var unnin í samráði 
við Rut Káradóttur og er samræmd í öllu húsinu. Lóðin 
sérstaklega falleg og stór (1.230 fm). Skipti á minni 
eignum koma til greina. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 119 m.
Herbergi: 8 - Stærð: 351 fm.

OPIÐ HÚS

Ásbúð 65 – 210 Gbæ

Bókið skoðun í síma 897-5090
Mjög gott parhús á tveimur hæðum ásamt 
tvöföldum bílskúr í Garðabæ. Alls eru 6 
herbergi í húsinu, fimm svefnherbergi, 
tvö baðherberig og tvennar stofur ásamt 
skjólgóðri suðurverönd og góðum garði. 
Uppl. Bergsteinn gsm 897-5090

Verð 59.9 m.
Herbergi: 6 - Stærð: 263,1 fm.

OPIÐ HÚS

Fífulind 7 – 201 Kóp

Bókið skoðun í síma 897-6107
Falleg 6 herb. íbúð á tveim hæðum á 3.hæð 
(efstu) á eftirsóttum stað í Kópavoginum.  
Íbúðin er með mjög fallegu útsýni. Skiptist í 5 
svefnherbergi, stofu, baðherbergi, eldhús og 
þvottahús. Stutt í skóla, leikskóla. 
Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 26.9 m.
Herbergi: 6 - Stærð: 137 fm.

Hjallasel 23 – 109 Rvk

Bókið skoðun í síma 895-6107
Mjög fallegt  parhús á einni hæð með góðum 
flísalögðum sólskála, hátt er til lofts í stofu 
og eitt svefnherbergi. Húsið er mjög vel 
staðsett við Seljahlíð sem er þjónustumiðstöð 
fyrir aldraða. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 19.9 m.
Herbergi: 2 - Stærð: 69,1 fm.

Þorláksgeisli 5 - 113 Rvk

Bókið skoðun í síma 895-6107
Glæsileg íbúð á þriðju hæð í góðu lyftuhúsi 
með stæði í bílageymslu við Þorláksgeisla 
í Grafarholti. Samtals er eignin 116,7fm. 
Tvennar svalir eru á eigninni og húsið er 
staðsett á góðum stað stutt frá fallegu 
útivistarsvæði. Uppl. Hafdís gsm 895-6107

Verð 27.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 116,7 fm.

Tungusel 3 – 109 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 2.maí kl. 17:30-18:00 
 Rúmgóð 3ja herberjga íbúð á 1.hæð með 
verönd og afmörkuðum garði í suður. 
Baðherbergi og eldhús tekið í gegn. Þvottahús 
, þurrkherbergi, hjóla-og vagnageymsla í 
sameign ásamt sérgeymslu. Uppl. Dórothea 
gsm: 898-3326

Verð 16.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 80,9 fm.

Reyrengi 10 – 112 Rvk

Pantið skoðun í síma 898-3326 
Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 2.hæð með 
sérinngangi. Rúmgóð herbergi og svalir með 
útsýni til austurs. Sérmerkt bílastæði og 
sérgeymsla á jarðhæð. Göngufæri í grunn-og 
leikskóla. Borgarholtsskóli við enda götunnar. 
Uppl. Dórothea, gsm: 898-3326

Verð 17.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 82,2 fm.

Skógarás 4 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 2. maí kl. 18:00 – 18:30
Útsýnisíbúð laus við kaupsamning, 3ja 
herbergja íbúð 2 hæð í 6 íbúða fjölbýli. Húsið 
er klætt að utan og snyrtileg sameign. Stutt í 
leikskóla, skóla og alla þjónustu. 
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 19.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 85,4 fm.

Hraunbær 36 – 110 Rvk

OPIÐ HÚS mánud. 2. maí kl. 17:00 – 17:30 ! 
Vel skipulögð 102,3 fm íbúð á 2 hæð. Íbúðin 
er opin og björt með stórri stofu og góðum 
herbergjum. Húsið er að hluta klætt að utan 
og sameign snyrtileg. Stutt í alla þjónustu. 
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 18.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 102,3 fm.

Langalína 13 – 210 Gbæ 

Bókið skoðun í síma 699-4610 
Stórglæsilegar íbúðir m/bílastæði í bílskýli 
í nýju fjölbýli með lyftu í Sjálandshverfinu. 
Aðeins 7 íbúðir óseldar! Vandaðar 
eikarinnréttingar frá Brúnás. Stutt í skóla og 
leikskóla. Útivistarsvæði er á næsta leiti. Uppl. 
Sigríður Rut gsm 699-4610

Verð 32 m.
Herbergi: 3-4 - Stærð: 111,9-138,9 fm

Sogavegur 105 – 108 Rvk

Mjög góð fyrstu kaup ! 
Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð í litlu fjölbýli . 
Íbúðin er mjög snyrtileg nýmáluð og með nýju 
gólfefni. Húsið er klætt að utan að hluta. Góð 
staðsetning. Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 14.9 m.
Herbergi: 2-3 - Stærð: 63,5 fm.

Holtagerði 6 – 200 KópLynghæð 3 – 210 GbæAðalþing 6 – 203 Kóp

OPIÐ HÚS mánud. 2.maí kl. 17:30-18:00 
Gullfalleg og vel skipulögð 5 herbergja 129,9 
fm. efri sérhæð á Kársnesinu í Kópavogi með 
fallegu sjávarútsýni í norður: 3 svefnherbergi, 
2 samliggjandi stofur, auk 34 fm. bílskúrs. 
Eldhús endurnýjað 2004. Uppl. Jóhanna 
Kristín gsm: 698-7695

HRINGDU OG BÓKAÐU SKOÐUN. ÉG SÝNI 
ÞEGAR ÞÉR HENTAR Sérstakt og fallegt 
hús - arkitektahannað að utan sem innan 
- í einu vinsælasta hverfi Garðabæjar. 
Fjögur svefnherbergi, stofa og borðstofa, 
sjónvarpshol, baðherbergi, gestasnyrting og 
tvöfaldur bílskúr. Uppl. Jóhanna Kristín gsm: 
698 7695

OPIÐ HÚS mánud. 2.apríl kl.17:30-18:00
Stórglæsilegt og vel skipulagt - 246fm - 
5-6herbergja raðhús á tveim hæðum á 
frábærum útsýnistað við Elliðavatn í Kópavogi.
SKIPTI MÖGULEG Á MINNI EIGN. HÚSIÐ ER 
LAUST FLJÓTLEGA. Uppl. Gunnar gsm: 
822-3702

Verð 33.9 m.
Herbergi: 5 - Stærð: 164 fm.

Verð 64.7 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 208 fm.

Verð 58.9 m.
Herbergi: 6 - Stærð: 246,9 fm.

Jörfabakki 4 – 111 Rvk

Laus fljótlega! 
Laus við kaupsamning, 3ja herbergja íbúð 
3 hæð í barnvænu hverfi. Íbúðin er vel 
skipulögð, rúmgóð stofa með útgengi á suður 
svalir. Stutt í leikskóla, skóla og alla þjónustu. 
Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 15.9 m.
Herbergi: 3 - Stærð: 82,9 fm.

Vantar eignir á 
söluskrá!OPIÐ HÚS

Langalína 2 – 210 Gbæ

Fullbúin ný og glæsileg íbúð!
Glæsileg 4ra herbergja  íbúð á jarðhæð 
með svölum og verönd, tvö sérmerkt stæði 
í bílageymslu í þessu vandaða sex hæða 
lyftuhúsi. Eignin er alls 156,8 fm að stærð. 
Stutt í almenna þjónustu í Garðabæ sem og 
útivistarsvæði. Uppl. Þóra gsm: 822-2225

Verð 34.9 m.
Herbergi: 4 - Stærð: 156,8 fm.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS OPIÐ HÚS

Fasteignasölunni TORG vantar

allar tegundir fasteigna í sölu

hringið núna og fáið frekari 

uppl. sími 520-9595

SELD

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. 
fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

Gunnar 
Sölufulltrúi
GSM: 822 3702

Fasteignasalan Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 - Fax: 520 9599 - www.fasttorg.is 
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HOFGARÐAR-SELTJ.NESI 
Mjög gott og vel við haldið einbýlishús á einni hæð alls ca. 200 fm með fallegum 
verðlaunagarði, sólpöllum og skjólgirðingum. Bílskúr er viðbyggður tvöfaldur 47 fm. 
með nýlegum hurðum. Góð lofthæð og rúmgóðar stofur. Standsett eldhús, aðalbað og 
gestasnyrting. Verð 62,0 millj. 

AFLAGRANDI – 2 
ÚTSÝNISÍBÚÐIR
60 ára og eldri
Vorum að fá í sölu tvær 
69 fm íbúðir í þessu húsi 
fyrir 60 ára og eldri. 
Önnur er á 8.hæðinni og 
hin á 10 hæðinni. 
Glæsilegt útsýni úr 
báðum íbúðum í suður-
vestur-austur. Yfirbyggðar 
svalir, parket á gólfum 
og góðar innréttingar. 
Hægt að fá leigt stæði í 
bílakjallara. 
Verð 21,5 millj. hvor íbúð. 

LAUGATEIGUR –GLÆSILEG Laus strax
Vorum að fá í sölu glæsilega og algjörlega endurnýjaða 129 fm neðri sérhæð ásamt 
27 fm bílskúr eða samtals 156 fm á frábærum stað á Teigunum í Reykjavík. Búið er 
að endurnýja m.a. allar lagnir, gólfefni, eldhús, baðherbergi, innihurðar og alla skápa 
ásamt gluggum og gleri. Sjón er sögu ríkari. Verð 37,9 millj. 

VALLHÓLMI
Mjög spennandi tvílyft 190 fm. einbýlishús ásamt 29 fm. bílskúr eða samtals 219 fm með 
möguleika á íbúð á jarðhæð. Á efri hæðinni er forstofa, hol, eldhús, tvö svefnherbergi, 
baðherbergi og tvær stofur. Á neðri hæðinni er þvottahús, tvö stór herbergi og geymsla.  
Verð 49,2 millj. 

SELJALAND-FOSSVOGI
Mjög björt og falleg 4ra herbergja 98 fm. íbúð á annari hæð (efstu) ásamt 23 fm bílskúr 
samtals 122 fm. á frábærum stað í Fossvogi.Gengið er aðeins upp á einn stigapall. Íbúðin 
og sameign er mikið endurnýjuð. Skiptis skiptist í hol, stofu, þrjú svefnherbergi, eldhús, 
baðherbergi og búr. Suðursvalir með fallegu útsýni yfir dalinn. Verð 25,9 millj. 

BARÐASTRÖND-SELTJ.NESI Laust strax
Gott 173 fm endaraðhús staðsett ofarlega með glæsilegu útsýni yfir flóann til norðurs. 
Nýlegt eldhús, parket á gólfum, fjögur herbergi og fallegur suður/vestur garður. 

Árni 
Lögg. fasteignasali
GSM: 893 4416

Þóra 
Lögg. fasteignasali
GSM: 822 2225

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
GSM: 698 7695

Bergsteinn
Lögg. fasteignasali
S: 520 9595

Sigurður
Lögg. fasteignasali
GSM: 898 6106

Berglind
Lögg. fasteignasali
GSM: 694 4000

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
GSM: 867 3707

Þorsteinn
Sölufulltrúi
GSM: 694 4700

Hafdís
Sölustjóri
GSM: 895 6107

Dórothea
Sölufulltrúi
GSM: 898 3326

Sigríður
Sölufulltrúi
GSM:699 4610

Gunnar 
Sölufulltrúi
GSM: 822 3702

Fasteignasalan Torg - Garðatorgi 5 - 210 Garðabæ
Sími: 520 9595 - Fax: 520 9599  - www.fasttorg.is 

Skrifstofuhúsnæði í miðbæ Rvk til LEIGU og/eða SÖLU! 
Sérlega skemmtilegt og glæsilegt fúnkishús sem er algjörlega tímalaust, teiknað af Gunnlaugi Halldórssyni, alls um 
680fm á þremur hæðum. Húsið er formrænt listaverk og innandyra er húsið eins og konfektkassi sem hefur bara góða 
mola. Húsið er á þremur hæðum, kjallari er skráður 245,4 fm, jarðhæð er skráð 205,9fm, önnur hæð er skráð 205,9 
og turnherbergið er skráð 22,5fm, alls er húisð allt skráð 679,7 fm ásamt stórum timbursólpalli í garði með 
útigeymslu, en um er að ræða eignarlóð, alls er lóðin um 1.000 fm að stærð. Óskað er eftir tilboði í húsnæðið 
til leigu og/eða til kaupa. Teikningar og nánari upplýsingar skal nálgast hjá Sigurði, fasteignasala 
í síma: 898-6106.

VERÐTILBOÐ
Stærð: 679,7 fm.

Garðastræti 37 – 101 Rvk    TIL LEIGU og/eða SÖLU!
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Axel Axelsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 7706666

Elín Viðarsdóttir
Löggiltur fasteignasali
Sími: 695 8905

Albert Bjarni Úlfarsson
Löggiltur fasteignasali
Sími: 821 0626

Bóas Ragnar Bóasson
Sölustjóri
Sími: 6996165

Lárus Óskarsson
Sölumaður
Sími: 823 5050

Bjarnheiður Hannesdóttir
Sölumaður
Sími: 849 0491

Þorgeir Símonarson
Sölumaður
Sími: 696 6580

44.7 millj.

Baugakór 30

203 KÓP 169.6 fm

Falleg og vel skipulögð 169,6 fm, 5
herb. hæð í góðu og mjög virðulegu
fjórbýli, þar af er íbúðarhúsið 144,5 fm
og 25,1 fm bílskúr.

Uppl: Bjarnheiður Hannesdóttir 47.9 millj.

Lækjarhvammur 21

221 HAFN 259.3 fm

Fallegt endaraðhús á þessum friðsæla
stað rétt við Suðurbæjarsundlaug í
Hafnarfirði. Húsið er 259,3 fm með
bílskúr sem er 37,5 fm. Opið hús kl.
17.30-18.00

Uppl: Bjarnheiður Hannesdóttir 39.9 millj.

Leiðhamrar 17

112 RVK 175.8 fm

Fallegt og vel skipulagt fjölskylduhús á
góðum stað í Gravarvoginum. Húsið er
á tveimur hæðum og er gengið inn á
neðri hæðina. Húsið hefur verið lagfært
að hluta til. Opið hús kl. 18.30-19.00

Uppl: Bjarnheiður Hannesdóttir

29.9 millj.

Vindakór  9-11

203 KÓP 114.2 fm

Falleg 4ra herbergja, 114,2 fm íbúð á
þriðju hæð í fallegu fjölbýlishúsi í
Kópavogi. Eikar parket er á allri íbúðinni
nema í þvottahúsi, forstofu og á
baðherbergi þar eru flísar. Opið hús
Þriðjudag 3 maí kl. 18.00 - 18.30 bjalla
0304

Uppl: Bjarnheiður Hannesdóttir 35.9 millj.

Langalína 7

210 GBÆ 117.4 fm

Fallega og vandaða útsýnisíbúð með
bílskýli í Sjálandshverfinu í Garðabæ.
Íbúðin er 117,4 fm þriggja herbergja á
þriðju hæð,tvennar svalir. Opið hús
16.30 - 17.00 íbúð 0304

Uppl: Þorgeir Símonarson 38.9 millj.

Kópalind 4

201 KÓP 130.6 fm

Falleg 4 herbergja íbúð með góðu
útsýni á eftirsóttum stað í Kópavogi.
Íbúðin er 153 fm þar af er bílskúr 22.7
fm. Opið hús kl. 17.30 - 18.00

Uppl: Þorgeir Símonarson

22.5 millj.

Kleppsvegur 26

104 RVK 96.7 fm

Bjarta og fallega íbúð á kleppsvegi.
Íbúðin er samtals 96,7 fm 4ja herbergja
á annari hæð.  Skipti möguleg á stærri
eign. Íbúðin var nýlega öll tekin í gegn
ný eldhúsinnrétting,baðherbergi,hurðir
og gólfefni.

Uppl: Þorgeir Símonarson 54.9 millj.

Fífuvellir 12

221 HAFN 163.8 fm

Fallegt einbýlishús í vallarhverfinu í
Hafnarfirði. Húsið er samtals 204,7 fm,
íbúðarhlutinn er 163,8 fm og bílskúrinn
40,9 fm. Skipti á ódýrari eign kemur til
greina.
Opið hús kl. 18.30 - 19.00

Uppl: Þorgeir Símonarson 14.9 millj.

Snorrabraut 40

105 RVK 55.6 fm

skemmtilega 55,6 fm 2-3ja herbergja
íbúð á 3. hæð á þessum eftirsótta stað
við miðbæ Reykjavíkur og í
göngufjarlægð við HR og HÍ. Opið hús
Þriðjudaginn 3 maí kl. 20.00 - 20.30.
Gott áhvílandi lán ca 13 milljónir

Uppl: Albert Bjarni Úlfarsson

15.5 millj.

Furugrund 22

200 KÓP 75.5 fm

Falleg 75,5 fm 3ja herbergja íbúð á
2.hæð á þessum góða stað við
fossvoginn í Kópavogi. Skipti á stærri
eign í póstnúmeri 201 / 202 / 203 koma
til greina. Góð áhvílandi lán eru á
eigninni. 

Uppl: Albert Bjarni Úlfarsson 23.9 millj.

Flétturimi 3

112 RVK 92.5 fm

Mikið endurnýjaða og vel skipulagða
92,5 fm 3ja herbergja íbúð á annari hæð
í góðu fjölbýli í Grafarvogi. Skipti
möguleg á stærri eign smá má þarfnast
endurbóta. Opið hús Þriðjudag 3 maí kl.
19.30 - 20.00 íbúð 0206, góð áhvílandi
lán tæpar 20 milljónir

Uppl: Albert Bjarni Úlfarsson 22.5 millj.

Bauganes 31A

101 RVK 450 fm

Góð eignarlóð á þessum eftirsótta stað í
Skerjaferðinu með byggingarétti og
samþykktum teikningum að 228 fm
tvílyftu einbýlishúsi með 29,8 fm
bílskúr. Ýmis skipti koma til greina.
Hagstæð lán upp á rúmalega 19
milljónir áhvílandi.

Uppl: Albert Bjarni Úlfarsson

31.9 millj.

Efstasund 85

104 RVK 113 fm

Sjarmerandi tvíbýlishús (71,95%
hlutfallstala í eigninni) ásamt bílskúr og
stórum fallegum garði. Húsið er klætt
timburhús á steyptum kjallara. Opið
hús kl. 17.00 - 17.30 

Uppl: Elín Viðarsdóttir 14.0 millj.

Hraunbær 30

110 RVK 55.6 fm

Snyrtileg 2ja herbergja gaflíbúð á 2.
hæð í góðu velviðhöldnu fjölbýli. Gott
áhvílandi lán getur fylgt eigninni sem er
ca. 12,4 millj með 4,15% vöxtum ca. 55
þús á mán. EIGNIN STENDUR LAUS-
Lyklar á skrifstofu. Opið hús kl. 18.00 -
18.30

Uppl: Elín Viðarsdóttir 19.9 millj.

Mosarimi 7

112 RVK 78.6 fm

Björt og falleg 78,6 fm 3ja herbergja
íbúð með sérinngangi á jarðhæð í góðu
fjölbýli. Eignin skiptist í forstofu,
hol/gang, 2 svefnherbergi,
baðherbergi, geymslu (innan íbúðar),
stofu og eldhús. Opið hús 19.00 - 19.30

Uppl: Elín Viðarsdóttir

34.5 millj.

Dofraborgir 7

112 RVK 140 fm

5 herbergja neðri sérhæð með 70fm
verönd á jaðarlóð með útsýni, í
Grafarvogi. Eignin telur forstofu, 4
svefnherbergi, eldhús, stofu, þvottahús,
baðherbergi, geymslu og hol. Opið hús
kl 20.00 - 20.30 

Uppl: Elín Viðarsdóttir 35.9 millj.

Vesturtún 47A

225 ÁLFT 144.9 fm

Fimm herbergja parhús á tveimur
hæðum á góðum stað á Álftanesi. Húsið
er samtals 144,9 fm, þar af er bílskúrinn
26,5 fm. Efri hæðin er að miklu leyti
undir súð og því grunnflötur
eignarinnar stærri.

Uppl: Lárus Óskarsson 23.9 millj.

Trönuhjalli 3

200 KÓP 92.4 fm

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja
íbúð á 2.hæð í vel staðsettu fjölbýli í
suðurhlíðum Kópavogs. Eignin er mjög
björt og vel skipulögð. Herbergin eru
mjög rúmgóð og gott útsýni er af
svölum og úr stofu.

Uppl: Lárus Óskarsson

44.9 millj.

Vallartröð 3

200 KÓP 173.9 fm

Húsið hefur verið endurnýjað að stórum
hluta. Stutt er í skóla og aðra þjónustu.
Eignin er samtals 205,9 fm, húsið sjálft
er 173,9 fm og bílskúrinn 32 fm. 

Uppl: Lárus Óskarsson 26.9 millj.

Logasalir 3

201 KÓP 97.3 fm

Falleg og vel skipulögð 3ja herbergja
íbúð í tvíbýlishúsi á góðum stað í
Salahverfinu í Kópavogi. Íbúðin er á
jarðhæð og með sér inngangi. Tvö
merkt stæði fylgja eigninni.

Uppl: Lárus Óskarsson 16.9 millj.

Lindarhvammur 4

220 HAFN 76.3 fm

Falleg og mikið endurnýjuð þriggja
herbergja risíbúð í þríbýli við
Lindarhvamm, Hvaleyrarholti. Komið
inn í hol og þaðan í opið eldhús, stofu
og borðstofu.

Uppl: Lárus Óskarsson

15.9 millj.

Furuás 19

221 HAFN 262.2 fm

Fallega hannað 297,6 fm parhús þar af
35,4 fm bílskúr. Húsið er á 2 hæðum við
Furuás í Hafnarfirði. Möguleiki að útbúa
séríbúð á neðri hæð. Húsið er ekki
komið allt upp, myndin er af hinu
parhúsinu. 

Uppl: Bóas Ragnar Bóasson 41.9 millj.

Leirdalur 5

260 TBV 219.5 fm

Fallegt 219,5 fm 5 herbergja einbýlishús
við Leirdal í Reykjanesæ. Íbúðarhús er
186,3fm og bílskúr 33,2fm. Allar
innihurðir eru 220cm háar og eru úr eik.
Allir skápar húsins eru hvítir háglans og
innréttingar eru einnig hvítar háglans. 

Uppl: Bjarnheiður Hannesdóttir 1000

Vatnagarðar 12

104 RVK 830.3 fm

Til leigu vel staðsett 830,3 fm
atvinnuhúsnæði í Vatnagörðum 12 með
góðum bílastæðum og miklu útisvæði,
en einnig er aðkoman góð. GOTT
AUGLÝSINGAGILDI.

Uppl: Albert Bjarni Úlfarsson
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Grunnur að góðu lífi        : : 535_1000

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.is Fax 535 1009

: : 535_1000.is

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri
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Samkvæmt þjónustukönnun Capacent 
mæla 94% íbúa með félaginu við vini 

og fjölskyldumeðlimi.

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

Fasteignaeigendur ! 

höfum áhuga á að kaupa 

heilu fjölbýlishúsin, 
ekki stakar íbúðir.

Búseti býður uppá rúmlega 700 íbúðir á 

höfuðborgar svæðinu þar sem áhersla 

er lögð á þjónustu og öryggi. Félagið er 

sjálfstætt, óháð og opið öllum. Félagið 

er rekið án hagnaðarsjónarmiða í þágu 

félagsmanna og íbúa með langtíma-

sjónarmið að leiðarljósi.

Bjóðum bæði uppá búsetu-
réttaríbúðir og almennar leiguíbúðir

Búseti hsf. • Skeifan 19, 108 Reykjavík • Sími: 520 5788 • Fax: 533 5749 • www.buseti.is

Íbúðir í fyrstu auglýsingu - umsóknarfrestur til og með 10. maí og úthlutun 11. maí nk.

                                    
Staður Íbúð nr. Fm  Fj.herb         Búseturéttur    Búseturéttur             Búsetugjald     Tegund láns Afhending/losnar

Reykjavík        
Kristnibraut 65 402 84,1  3  2.864.789  1.712.545  100.140  Almennt lán 1.júní 
Kirkjustétt 13 107 112,0  4  3.618.651  2.013.069  124.647  Almennt lán Byrjun Júlí 
Kirkjustétt 7a 203 103,7  4  3.339.623  1.857.845  124.399  Almennt lán í ágúst  
Kirkjustétt 13 209 114,3  5  3.697.128  2.056.727  130.257  Almennt lán 8. júlí  
Berjarimi  7 301 67,0  2  2.066.861  1.245.573  73.441  Lán með tekjumarki  1. júlí nk.
Frostafold 20 306 88,1  4  2.363.569  1.465.133  92.586  Lán með tekjumarki  Samkomulag 

Kristnibraut 65

Kirkjustétt 7-13 

Frostafold 20

Berjarimi 1-7

Ásdís Ósk Valsdóttir
Lögg fasteignasali
GSM: 863 0402
asdis@fasteignasalinn.is

Stórhöfða 23 110 Reykjavík Sími: 863 0402 www.fasteignasalinn.is  

Mjög fjölskylduvænt endaraðhús á 2 hæðum, innbyggður bílskúr, stór pallur og 
garður, útgengt frá þvottahúsi í garð. Eignin er vel skipulögð og ber þess merki 
að hafa fengið gott viðhald í gegnum tíðina. Hérna þarf bara að flytja inn.

Mjög skemmtileg sérhæð á 2 hæðum með sérinngangi í tvíbýlishúsi. Efri hæð: 
forstofa, geymsla, eldhús, stofa og 2 svefnherbergi. Neðri hæð: vinnuherbergi, 
baðherbergi, sameiginleg geymsla og útgengt í garðinn. Frábært tækifæri til að 
eignast notalega séreign í hjarta Reykjavíkur.

Kaupendaþjónusta – Bein kaup

Sérbýli í Kópavogi, max 45 M

Sérhæð í 101, 105, 107, kostur ef bílskúr, max 35 M

Sérbýli í Kópavogi, Vesturbær eða Smárar, 200 fm. Max 50M

Einbýli á einni hæð, Garðabær eða Kópavogur, max 70 M

4ra hebergja íbúð við Sjálandsskóla, max 30 M

Sérhæð í 105, 4 svefnherbergi, max 35 M

Ertu í fasteignahugleiðingum?
Kynntu þér fría ráðgjöf Fasteignasalans á 
www.fasteignasalinn.is/spjallið

Jakasel 15 – parhús – 109 RVK
Verð: 47.9 M - stærð: 218,5 fm – 5 Svefnherbergi
Opið hús mánudaginn 2. maí kl. 17:30-18:00

Ummæli viðskiptavinar
Ásdís seldi okkur fjölskyldunni hús í ágúst síðastliðinn. Allt 
það ferli var til mikillar fyrirmyndar og hikum við ekki við að 
mæla með henni hvar og hvenær sem er.
Fleiri umsagnir viðskiptavina eru á
 www.facebook.com/Fasteignasalinn

Vatnsstígur 9 – sérhæð – 101 RVK 
Verð: 25,9 M - stærð: 86,2 fm – 2 Svefnherbergi
Opið hús mánudaginn 2. maí kl. 18:30-19:00
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ÞAÐ ER MEIRA AÐ GERA Á FASTEIGNA-

MARKAÐNUM EN ÞIG GRUNAR. 

LÁTTU MIG SELJA FYRIR ÞIG, HRINGDU NÚNA

Hafðu samband

 699 5008
Hannes Steindórsson

Sölufulltrúi

hannes@remax.is

Sími: 699 5008

Þórarinn 

Jónsson hdl. 

lögg. Fasteignasali

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

KOMDU Í ÖLL HELSTU
PARTÝIN MEÐ OKKUR

m.visir.is
Fáðu Vísi í símann!

Meiri Vísir.

Meira sjónvarp, meira útvarp, meiri fréttir, meiri upplýsingar, 
meiri umræða, meira líf, meiri íþróttir, meiri virkni, meira úrval. 
Þú færð meira af öllu á Vísi.


