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Stakfell er með á skrá 
einbýlishús við Seilugranda 15.

H úsið er á tveimur hæðum 
og 207,3 fermetra stórt 
innst í botnlanga í Vestur-

bænum, þaðan sem stutt er í leik-
skóla og skóla, verslanir og 
þjónustu.

Komið er inn í flísalagða for-
stofu með innbyggðum skápum. 
Úr forstofunni er gengið inn í 
parketlagt hol. Samliggjandi stofa 
og borðstofa með tengingu við 
eldhúsið. Úr stofu er útgengi út 
á stóra verönd til suðurs og vest-
urs með tengingu við stóran garð 
með matjurtagarði og fleiru. Eld-
húsið er rúmgott og hálfopið inn í 
borðstofuna. Vandaðar innrétting-
ar með miklu skápaplássi eru í eld-
húsi, hvítar og beyki. Úr holinu er 
gengið inn á flísalagða gestasnyrt-
ingu með glugga og einnig inn í 
rúmgott þvottahús/geymslu með 
bakinngangi.

Á efri hæð er stór parketlögð 
sjónvarpsstofa og stórt parketlagt 
hjónaherbergi með miklu skápa-
plássi. Útgengi er út á suðvest-
ursvalir bæði úr hjónaherbergi 
og sjónvarpsstofu. Tvö rúmgóð 
parketlögð svefnherbergi eru til 

viðbótar, bæði með skápum. Flísa-
lagt baðherbergið með baðkari og 
sturtu. Gott geymslupláss á rislofti 
er yfir efri hæðinni. 

Vandaðar innréttingar og gólf-
efni eru í öllu húsinu og hefur því 
verið vel við haldið.

Notalegt hús í rólegu 
og barnvænu umhverfi

Húsinu fylgir innbyggður 23,4 fermetra bílskúr og fallegur garður. 

Fasteignakóngurinn auglý-
sir

Þægilega há

Á Heimili fasteignasölu starfa öflugir 
fasteignasalar með áratuga reynslu í 
faginu sem eru tilbúinir að vinna fyrir 
þig með vönduð vinnubrögð að leiðar-
ljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.is

Sími 530 Bogi Pétursson lögg. fasteignasali
Finnbogi Hilmarsson lögg. fasteignasali
Andri Sigurðsson lögg. leigumiðlari

Á Heimili fasteignasölu starfa 
öflugir fasteignasalar með áratuga 
reynslu í faginu sem eru tilbúinir 
að vinna fyrir þig með vönduð 
vinnubrögð að leiðarljósi.

Okkar verkefni eru: 
- Sala og kaup íbúðarhúsnæðis
- Sala og kaup atvinnuhúsnæðis
- Sala og kaup sumarhúsa
- Leigusamningsgerð
- Verðmöt
- Raðgjöf á fasteignamarkaðiheimili@heimili.isSími 530 6500

Njótum síðustu 
sumardaganna

Nú styttist í 
gormánuð



Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

stakfell.isFasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Þorlákur Ómar Einarsson 
sölustjóri

Fax 535 1009

Höfum kaupanda af 3ja – 4ra 
herb. íbúð í Kópavogi

Höfum kaupanda af sérbýli í 
101  eða 107. 

Höfum kaupanda af 2ja og 
3ja herb. íbúð í lyftuhúsi mið-
svæðis í Rvk.   

Höfum kaupanda að einbýli  
í miðbæ Reykjavíkur.

Atvinnufasteignir



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.

Jónsgeisli
Mjög fallegt og vel skipulagt 237,7 fm. 
einbýlishús á tveimur hæðum á frábærum 
útsýnisstað í Grafarholtinu. Rúmgóð stofa, 
stórt sjónvarpshol og 4 svefnherbergi auk 
fataherbergis. Allar innihurðir, parket og 
innréttingar eru úr eik. Verulega aukin 
lofthæð á efri hæð og lofthæð á neðri 
hæð er 2,6 metrar. Hús nýlega málað að 
utan og lóð nýlega endurnýjuð. Miklar 
verandir og skjólveggir. Verð 64,9 millj.

Melhæð-Garðabæ
Glæsilegt 202,5 fm. einbýlishús á 
einni hæð á þessum eftirsótta stað. 
Eignin er innréttuð á vandaðan og 
smekklegan hátt. Samliggjandi bjartar 
stofur, sjónvarpshol, og 4 rúmgóð 
herbergi. Nýtt gler í öllu húsinu og nýjar 
útihurðar og bílskúrshurð. Ræktuð lóð 
með miklum veröndum, skjólveggjum 
og heitum potti. Verð 69,9 millj. 

SÉRBÝLI

3JA HERB.

Kringlan – endaraðhús
Fallegt og vel skipulagt 174,9 fm. endaraðhús auk 24,8 fm. bílskúrs við Kringluna. Stórar 
samligjgjandi stofur með arni, rúmgott eldhús með miklum innréttingum og stórri eyju, 
sjónvarpsstofa/herbergi með útgangi á svalir til vesturs og 3 rúmgóð herbergi auk fataherb./
vinnuherb. Innaf hjónaherbergi. Afgirt og skjólgóð lóð með stórri verönd. 
Verð 56,9 millj.

Fagrahæð – Garðabæ
Fallegt 219,0 fm. einbýlishús með 
innb. bílskúr á þessum eftirsótta stað 
í Garðabæ. Eignin er með vönduðum 
innréttingum, mikilli lofthæð og 
innbyggðri lýsingu í loftum. Glæsilegt 
eldhús með eyju, rúmgóðar stofur, 
sjónvarpsrými/vinnuaðstaða, 3 
svefnherbergi og 2 baðehrbergi. Útgengt 
úr stofum í garðskála með heitum potti. 
Gólfhiti að hluta. Verð 69,0 millj. 

2JA HERB.

Tjarnargata - 4ra herb. 
efri hæð.
Glæsileg 100,3 fm. efri hæð í fallegu fjórbýli 
auk 15,7 fm. bílskúrs. Eldhús með nýlegum 
innréttingum. Bjartar og rúmgóðar stofur. 2 góð 
herbergi. Stigapallur með svölum útaf til austurs. 
Í kjallara er nýlega endurnýjað þvotta herbergi. 
Verð 41,9 millj.

Sumarbústaður við Hafravatn
Glæsilegt 99,6 fm. heilsárshús við Hafravatn í einungis um 18 mín. akstursfjarlægð frá 
Reykjavík með stórkostlegu útsýni yfi r vatnið. Bústaðurinn er byggður árið 2001 og stendur 
á 3.300 fm. leigulóð. Landið er girt og lóðin er ævintýraleg með trjám og runnum auk 
kartölfu- og matjurtagarðs. Verð 36,0 millj.

4ra til 5 herb

SUMARBÚSTAÐIR

Sólvallagata
Fallegt og vel skipulagt 227,1 fm. einbýlishús á þremur hæðum á frábærum stað í 
Vesturbænum auk 34,8 fm. bílskúrs. Samliggjandi stórar stofur með fallegum rennihurðum 
á milli. Stórt hol með vinnuaðstöðu. 4 herbergi. Fallegur viðarstigi milli hæða. Mögulegt að 
nýta hluta kjallara sem sér íbúð. Afgirt skjólgóð baklóð með 
veröndum og heitum potti. Verð 79,0 millj.

Mikið endurnýjuð 75 fm. 3ja herb. efri sérhæð miðsvæðis í Reykjavík. Eignin er með góðri 
lofthæð og var mikið endurnýjuð á árunum 2002-2007. Nýleg ljós innrétting í eldhúsi. Stofa og 
borðstofa með útsýni til vesturs. 2 rúmgóð herbergi. Garður í góðri rækt og með sólpalli. 
Verð 25,4 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17-18
Fallegt um 173,3 fm einbýlishús á einni hæð að meðt. 38,3 fm. bílskúr í grónu hverfi  í Garðabæ-
num. Aukin lofthæð í stofu og útsýni til sjávar. Sólskáli með arni. 3 herbergi (4 á teikn.). Ræktuð 
lóð með hellulagðri verönd og heitum potti. Gróðurhús á lóð. Verð 42,9 millj.

Hrólfskálamelur – Seltjarnarnesi – Glæsilegar lúxusíbúðir í nýju lyftuhúsi. Leitið frekari upplýsinga á skrifstofu.

Aratún 23 – Garðabæ

OPIÐ
 H

ÚS
Miðstræti - efri sérhæð

Suðurhlíðar Kópavogs
Útsýnislóð
Ein besta útsýnislóð á stór – Reykjavíkur-
svæðinu. Lóðin er staðsett í suðurhlíðum 
Kópavogs með frábæru útsýni á sólríkum 
og skjólsælum stað .Byggingarmagn á 
lóðinni er um 400 fm. á tveimur hæðum. 
Um 91 fm.timburhús er í dag á lóðinni, í 
þokkalegu ástandi. Verðtilboð.

Reynigrund-Kópavogi
Vel skipulagt 126,6 fm endaraðhús 
auk 24,5 fm. bílskúrs, vel staðsett í 
Fossvogsdalnum. Falleg og skjólgóð 
ræktuð lóð með verönd. Svalir í suður. 
4 herbergi. Stór og opin stofa. Húsið 
nýmálað bæði að utan sem innan. Stutt 
í leik- og grunnskóla og íþróttasvæði. 
LAUST TIL AFHENDINGAR VIÐ KAUP-
SAMNING. Verð 36,5 millj.

Falleg og vönduð 4ra – 5 herb. 123,8 fm. íbúð á 3. hæð í nýlegu lyftuhúsi auk sér stæðis í 
bílageymslu. Íbúðin er innréttuð á vandaðan hátt. Stór eyja og vönduð tæki í eldhúsi. 
Stór og björt stofa með útgangi á stórar svalir til suðurs. 3 herbergi auk vinnuherbergis. 
Verð 32,9 millj.

Melhagi- neðri 
sérhæð
Góð 4ra herbergja 118,7 fm. 
neðri sérhæð að meðt. sér 
geymslu í kjallara. Nýlegar 
innréttingar eru í eldhúsi og 
eyja. Samliggjandi skiptanlegar 
stofur með útg. á suðursvalir. 
2 herbergi auk bóka-
/sjónvarpsherbergis sem hægt 
er að breyta í svefnherbergi. 
Þvottaaðstaða á baðherbergi. 
25 fm. bílskúr. Garður í rækt. 
Verð 39,5 millj.

Selvað – 4ra – 5 herb. íbúð.

Mikið endurnýjuð og vel staðsett 110 fm. íbúð á 2. hæð með sérinngangi. Rúmgóð stofa og 
borðstofa. Eldhús með nýrri sprautulakkaðri innréttingu og góðum borðkrók.  Þvottaaðstaða 
innan íbúðar. Hiti í gólfum að hluta. Sér bílastæði og sér útigeymsla. Verð 25,7 millj.

Strandvegur-Sjálandi 
Garðabæ
Vel skipulögð 77,2 fm á jarðhæð 
með sér verönd og sér stæði 
í bílageymslu. Rúmgóð stofa, 
eldhús opið við stofu og 2 rúmgóð 
herbergi. úr hjónaherbergi 
er útgangur á verönd með 
skjólveggjum. Þvottaherbergi 
innan íbúðar. Verð 22,9 millj.

Hrísmóar-Garðabæ.  Útsýnisíbúð- laus strax.

Góð 83,4 fm. íbúð á 4. hæð auk yfi rbyggðra hornsvala með gólfhita og stæði í bílageymslu. 
Eldhús með góðum borðkrók, 2 herbergi, sjónvarpshol og stofa/borðstofa. Stutt í alla 
þjónustu, heilsugæslu og skóla. Verð 23,9  millj.

Hjallabrekka-Kópavogi. Sérinngangur

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 26,0 millj.

Kelduland
Falleg og mikið endurnýjuð 43,1 
fm. íbúð á jarðhæð í góðu fjölbýli í 
Fossvogi. Íbúðin skiptist í forstofu/
gang, eldhús/stofu, 1 herbergi, 
fataherbergi og baðherbergi. 
Verð 14,9 millj.

Flyðrugrandi
2ja – 3ja herb. 61,7 fm. íbúð á 3.hæð 
í þessu eftirsótta fjölbýli. Góður 
borðkrókur í eldhúsi. Stórar svalir út af 
stofu, yfi rbyggðar að hluta. Rúmgott 
svefnherbergi. Sameiginlegt þvotta-
herb. á hæðinni. Verð 17,9 millj.

62,4 fm. íbúð á jarðhæð með sérinngangi. Stofa og borðstofa með útgengi í garð sem er 
hellulagður að hluta. Opið eldhús og rúmgott svefnherbergi. Sér bílastæði. Stutt í skóla og 
leikskóla. VERÐTILBOÐ 

Langamýri- Garðabæ. Sérinngangur.

Hverafold

275,5 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 24,2 fm. innbyggðum bílskúr í rólegu og 
barnvænu hverfi . Aðalhæðin skiptist m.a. í bjarta stofu og borðstofu með mikilli lofthæð 
og útsýni. Eldhús með sérhannaðri innréttingu. 4 góð svefnherbergi og baðherbergi sem 
er nýlega endurnýjað. Auk þess 3ja herb. íbúð með sérinngangi á neðri hæð.  Garður til 
suðurs í góðri rækt. Stutt í skóla, leikskóla og þjónustu.

Mánatún.
Falleg og vel skipulögð 97,5 fm íbúð á 2. hæð 
auk sér geymslu í kj. og sér bílastæðis í lokaðri 
bílageymslu.  Fallegar innréttingar úr mahogny. 
Björt stofa. Eldhús með góðri borðaðstöðu. 2 góð 
herbergi.  Svalir til suðvesturs.  Lyfta í húsinu og 
sameign til fyrirmyndar. Verð  30,9 millj.

Hvassaleiti – 4ra herb. m. 
bílskúr
4ra herb. 96,1 fm. íbúð á 4. hæð auk sér 
geymslu í kjallara og 20,0 fm. bílskúr. Fallegar 
ljósar innréttingar í eldhúsi. Björt og rúmgóð 
stofa með fallegu útsýni til suðurs. 3 herbergi. 
Fataherbergi innaf hjónaherbergi. <B>Verð 
25,9 millj.<BL>

Naustabryggja.
Góð 93,7 fm. íbúð á 2. hæð auk 8,1 
fm. sér geymslu í góðu fjölbýlishúsi í 
Bryggjuhverfi nu. Allar innréttingar og hurðir 
eru spónlagðar með maghony. Eikarparket 
og fl ísar á gólfum. Svalir til vesturs út af stofu. 
Þvottaherbergi innan íbúðar. Sér stæði í 
bílageymslu. Verð 26,9 millj.

GRANDAVEGUR 47
3JA HERB. ÍBÚÐ ÓSKAST Á 
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Sverrir Kristinsson,
framkvæmdastjóri,
lögg. fasteignasali

Guðmundur
Sigurjónsson,
lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Þorleifur St. 
Guðmundsson,
lögg. fasteignasali

Kjartan Hallgeirsson,
lögg. fasteignasali

Geir Sigurðsson,
lögg. fasteignasali

Hilmar Þór 
Hafsteinsson,
lögg. leigumiðlari,
lögg. fasteignasali

Magnús Geir 
Pálsson,
sölumaður

Þórarinn M. 
Friðgeirsson,
lögg. fasteignasali

Jóhanna
Valdimarsdóttir,
gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir,
ritari

Reykjavík

Frá 1957
Elsta starfandi fasteignasala landsins
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Endaíbúð

Glæsilegt útsýni

Miðsvæðis

Safamýri 
Mjög góð 4ra herb

108 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

68 m2

3ja hæð

Stutt í alla þjónustu 

Iðufell
Rúmgóð 2ja herbergja

111 Reykjavík

Verð: 11,9 millj.

106 m2 íbúð 30,5 m2 stæði í bílageymslu

Elliðaárdalur í næsta nægrenni

Laus fljótlega

Álakvísl
Falleg 4 herb á 2. hæðum

110 Reykjavík

Verð: 29,9 millj.

3ja herbergja, 72,7m2 

Nýtt gler í húsinu

Fallegur garður með leiktækjum

Furugrund 
Falleg íbúð á fjórðu

203 Kópvogur

Verð: 17,9 millj.

Bílskúr

Vinsælt hús

Frábær staðsetning

Ánaland
Björt 4ra herbergja

108 Reykjavík

Verð: 40,7 millj.

6 herbergja

Stærð ca. 235 fm

Töluvert endurnýjuð

Stór verönd 70 m2

Heitur pottur

Hálsasel 
Fallegt raðhús

109 Reykjavík

Verð: 45,0 millj.

Einstakt útsýni.

Vandaðar innréttingar.

3-4 svefnh, tvær stofur.

Tvennar svalir.

Jötunsalir
Einstök 215 m² íbúð á einni hæð

201 Kópavogur

Verð: 63,9 millj.

Aukaíbúð í kjallara

Stór sólstofa 

Pallur með heitum potti

Skipti möguleg

Garðhús
Vel staðsett endaraðhús

112 Reykjavík

Verð: 48,5 millj.

Stærð 216,3 m2

Frábær staðsetning

Gróinn suðugarður

Bílskúr 36 m2

Hlíðargerði
Fallegt einbýlishús

108 Reykjavík

Verð: 45,9 millj.

Stærð 171,3 m2

Fimm herbergja

Vönduð eign

Vill skipta á minni eign

Dofraborgir
Glæsilegt endaraðhús

112 Reykjavík

Verð: 42,5 millj.

4ra herbergja auk samliggjandi bílskúrs

Gott skipulag

Frábær staðsetning

Getur verið laus fljótlega

Austurbrún
Falleg 110 m² neðri sérhæð

104 Reykjavík

Verð: 29,5 millj.

2ja herbergja

Góðir skápar góðar vestursvalir

Mikil þjónusta í húsi 

Vesturgata 
Mjög góð eldri borgara íbúð

101 Reykjavík

Verð: 18,9 millj.

569 7000
www.miklaborg.is  Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 

Ragna S. Óskarsdóttir 
MBA og löggiltur 
fasteignasali 

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur fasteignasali 

Guðrún Pétursdóttir 
skjalagerð 

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi 

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi 

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 

Margrét Kjartansdóttir
ritari 

Davíð Jónsson
sölufulltrúi 

Jórunn Skúladóttir 
sölufulltrúi 

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -



Tveggja hæða, einbýli, 330 m2

Fjögur svefnherbergi

Sérlega vandaðar innréttingar

Þrymsalir
Einstaklega, glæsileg eign

201 Kópavogur

Verð: 82,0 millj.

Stærð 215 m2

Mjög gott skipulag

Góð suðurverönd

Heitur pottur

Bílskúr

Frostaskjól 
Fallegt raðhús

107 Reykjavík

Verð: 62,9 millj.

Neðri sérhæð

122 m2 þar af 26,8 m2 bílsúr

Rúmgóð svefnherbergi

Sundlaugavegur
Góða 3-4 herbergja

105 Reykjavík

Verð: 27,9 millj.

4. hæð í eftirsóttu lyftuhúsi

Einstakt útsýni - Tvennar svalir

Stæði í bílageymslu

Norðurbakki 
Glæsileg 107 m² útsýnisíbúð

220 Hafnarfjörður

Stórglæsileg 3ja herbergja, 151,1 m2

Vandaðar innréttingar

Góður pallur

Stæði í bílageymslu

Langalína
Einstakt hús

210 Garðabær

Iðnaðarbil, þrjár einingar:

33,4 m2.   Kr. 4,1 millj

50,8 m2 .  kr. 6,0 millj.

112,4 m2  kr. 13,5 millj.

Faxafen
Atvinnuhúsnæði

108 Reykjavík

Mikið endurnýjað

Glæsilegt útsýni

5 svefnherbergi

Látraströnd
200 m² endaraðhús

170 Seltjarnarnes

Verð: 59,0 millj.

Stærð 190,5 m2 

Frábær staðsetning

Mikið endurnýjað

Bílskúr

Holtagerði 
Fallegt einbýli

200 Kópavogur

Verð: 54,9 millj.

Húsið er skráð 270,1 m2 að stærð, 

þar af er bílskúr 38,5 m2. 

4 svefnherbergi, góð verönd og sérlega 

fallegur stigi til efri hæðar.

Reyðarkvísl
Gott fjölskylduhús

110 Reykjavík

Verð: 52,0 millj.

Nýtt eldhús, bað og þvottahús

220 m2 endaraðhús

Bollagarðar
Sérlega glæsilegt

170 Seltjarnarnes

Verð: 59,9 millj.

Mjög gott skipulag.

Mikið útsýni, stæði í bílageymslu.

Laus flótlega.

Frábær eign.

Glósalir 
3ja herb. íbúð í mjög góðu fjölbýli

201 Kópavogur

Verð: 27,9 millj.

Ný, björt og falleg 3ja herb. á efstu hæð

80,4 m2 auk stæðis í bílageymslu

Einstakt tækifæri til að kaupa nýja íbúð á 

þessum eftirsótta stað

Ferjuvað
Frábært verð

110 Reykjavík

Verð: 20,9 millj.

Skiptist í forstofu, eldhús, búr, stofur, hol, 

garðskáli, 2 snyrtingar, 3-4 svefnherbergi 

og sjónvarpshol. Bílskúr.

225,5 m2 samtals.

Frábær staðsetning.

Laxakvísl 
Glæsileg 2 hæða raðhús

110 Reykjavík

Verð: 52,0 millj.

Vandaðar innréttingar  og tæki

4 svefherbergi

Gott skipulag

Vinsælt hverfi

Lækjarvað
Falleg 136 m² n. sérhæð í tvíbýli

110 Reykjavík

Verð: 34,0 millj.

Íbúðin skiptist í stofu, svefnherbergi, eldhús, 

bað og hol sem er á hæðinni. 3ja herbergið er 

í kjallara en er innangent í það úr stofu (ef vill).

Sameiginlegt þvottahús og auka herbergi 

í kjallara.

Meðalholt 14
Mjög skemmtileg 2-3 herb.
íbúð við Meðalholt í Reykjavík

105 Reykjavík

Verð: 16,9 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN
frá kl. 17:00-18:00

Nánari upplýsingar veiti:

Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi  

jorunn@miklaborg.is

sími: 845 8958

Frábær staðsetning.

þrið. 11.október

- með þér alla leið -

- með þér alla leið -  



fasteignasala
Skeifan FÖSTLÁG

SÖLUÞÓKNUN

Magnús Hilmarsson
Sölumaður / Sími: 896-6003
magnus@skeifan.is / skeifan.is

Sigurður Hjaltested
Sölumaður / Sími: 821-5400
sigurdur@skeifan.is / skeifan.is

Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is magnus@skeifan.is / skeifan.is sigurdur@skeifan.is / skeifan.iseysteinn@skeifan.is / skeifan.is

%Söluþóknun óháð verði íbúðar

Ýmis söluþóknunargjöld
(t.d. skoðunargjald, umsýslukostnaður o.fl.)

Söluverð á eign

Söluþóknun (Kynntu þér mismunandi prósentur)

Ýmis söluþóknunargjöld   
(Kr. 0 til 50.000,- mismunandi eftir fasteignasölum)

Samtals án vsk.

Vsk. (25,5%)   

Samtals

Reiknaðu
dæmið
sjálf(ur)

Verð miðast við einkasölu

ÞÚ SPARAR

299.900

0

Fast verð án vsk.

Vsk. (25,5%)

238.964
60.936

350.000 625.000 930.000

237.100

1.167.150

159.37589.250

439.250 784.375

484.475139.350 867.250

30.00025.000

238.964 2,25% 900.000

30.000.00 40.000.00

2,0%

Samtals

Aðrar fasteignasölur, raundæmi:

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

1,7%

20.000.00

10.000

0 - 60.000.000Söluverð á eign

Sími 568-5556    www.skeifan.is

600.000340.000

Starfandi í yfir 26 ár!

%

mið
(ur)

Skeifan fasteignasala / Suðurlandsbraut 46 / 108 Reykjavík / Sími: 568-5556 / Fax: 568-5515 / skeifan@skeifan.is

Réttarholtsvegur
Falleg 4ra herbergja, 124,5 fm íbúð á 2. hæð í góðu 
steinhúsi ásamt 26,4 fm bílskúr. Rúmgóðar fallegar 
stofur með parketi. Góðar svalir. Bílskúr. 
Verð 24,9 millj.

Gunnarsbraut - 3ja herb.
Falleg 3ja herbergja 79 fm íbúð í kjallara í þríbýli á 
þessum góða stað í Norðurmmýrinni. Góðar innréttingar. 
Parket. Sérinngangur. Góð staðsetning. Verð 17,5 millj

FR
U

M

Aflakór - Parhús - Aukaíbúð
Gérlega glæsilegt nýlegt 261 fm parhús á 2 hæðum á 
fallegum stað í Kópavogi. Gegnheilt hnotuparket. Glæsil. 
innrétt. Stór 40 fm innb. bílskúr með flísal. gólfi. Stór timb-
urverönd í suður með skjólveggjum. Ræktaður garður. 
Útsýni. Á neðri hæð er séríbúð. Auðvelt að breyta og gera 
að einni íbúð. Glæsil. eign á góðum stað. Verð 65,9 millj.

Austurbrún - Stúdíó-íbúð
Falleg stúdíó-íbúð 48 fm íbúð á 7. hæð í lyftublokk á 
þessum vinsæla stað í Austurborginni. Góðar innréttingar. 
Austursvalir. Sérlega glæsilegt útsýni. 
Verð 13,2 millj.

Rauðhamrar
Falleg 4ra herbergja, 112 fm íbúð á 3. hæð í góðu
endurbættu fjölbýli. 3 góð svefnherbergi. Parket og flísar. 
Stórar suðursvalir. Fallegar innréttingar. Góð eign á
frábærum stað í Grafarvoginum. Verð 24,8 millj.

Reyrengi - 3ja herbergja 
Góð 81 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Sérinngangur 
af svölum. Dúkar á gólfum. ágætar innréttingar. Sér-
þvottahús. Suðursvalir. Verð 19,9 millj.

Ölduslóð Hf. - Raðhús aukaíb.
Fallegt raðhús sem er tvær hæðir og kjallari 295 fm með 
innb. 32 fm bílskúr. Í kjallara er sér 60 fm 2ja herbergja 
íbúð. Fallegar stofur með arni. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar. Húsið stendur á sérlega fallegum og 
góðum stað. Verð 45,9 millj. 

Bogahlíð – 3ja + aukaherb.
Sérlega falleg og mikið endurnýjuð 97 fm.  3ja herb. íbúð 
á 3. hæð með góðu aukaherbergi í sameign með aðgangi 
að snyrtingu og sturtu. Nýlegt eldhús, baðherbergi og 
gólfefni. Suður svalir. Hús og sameign lítur vel út. Laus 
strax. Verð: 24,5 millj.

NÝ EIG
N

Kleppsvegur inn við Sund
Mjög falleg 106 fm 4ra herbergja endaíbúð á 1. hæð í 
litlu fjölbýli á þessum vinsæla stað við Sundin. Nýlegt 
eldhús og nýlegt bað. Fallegar innréttingar. Parket. Suð-
vestursvalir. Nýir gluggar og gler. Ný svalahurð. Húsið 
var tekið í gegn og málað árið 2008. Verð 25,8 millj.

Viðarrimi - Einbýli
Sérlega glæsilegt og vandað einbýlishús á einni hæð 
168 fm með innb. 36 fm bílskúr. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar. út frá stofu er stór timburverönd með 
heitum potti og skjólgirðingum. Sérlega fallegur garður. 
Eldhús með nýjum hvítsprautuðum innréttingum. Sérlega 
glæsileg eign á frábærum rólegum stað. Verð 54,8 millj.

Ásgarður – Endaraðhús 
Laust strax
Fallegt og mikið endurnýjað endaraðhús sem er 2 hæðir 
og kjallari 136 fm. Parket. Nýlegar innréttingar. Nýjar 
lagnir. o.fl. Sér bílastæði.  Verð 31,2 millj.

Fjóluvellir – Nýtt einbýli
Glæsilegt nýtt 219 fm einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum 44 fm bílskúr. Húsið er með glæsilegum 
innréttingum og er mjög fallega hannað. Gólfhiti í öllu 
húsinu. Alveg nýtt hús á rólegum stað sem aldrei hefur 
verið búið í. Verð 55,9 millj. 

Vesturás – Raðhús
Tvær íbúðir
Mjög fallegt raðhús á tveimur hæðum 178 fm auk 80 fm 
2ja herb. íbúðar á neðri hæðinni. Fallegar innréttingar. 
Parket og flísar. 4 svefnherbergi. Svalir í suð-vestur. 
Ræktaður garður. 22 fm bílskúr fylgir. Verð 57,9 millj.

Garðavegur – Hafnarfirði
Um er að ræða fallegt einbýlishús á 2 hæðum á 
þessum vinsæla stað. Frábært útsýni af efri hæð húsins, 
meðal annars út á sjóinn. Efri hæðin er opin og mjög 
skemmtileg. Fallegur ræktaður garður með pöllum og 
skjólgirðingum. Verð 33,5 millj.

Ögurás - Laust strax
Fallegt 143 fm raðhús sem er hæð og ris. Parket og flísar 
á gólfum. Fallegar innréttingar úr kirsuberjaviði. Stór 
timburverönd í vestur með skjólveggjum. Fallegt hús á
góðum stað í Garðabænum. Verð 39,9 millj.

Hverfisgata – Parhús 
Tvær íbúðir
Fallegt 112 fm parhús sem er kjallari, hæð og ris. 
Gólfpanill. Ágætar innréttingar. Suðurverönd. Nýlegir 
gluggar og gler. Nýlegt rafmagn. Séríbúð er í kjallara. 
Verð 27,8 millj.

Helgubraut Kóp. – Raðhús 
Tvær íbúðir
Fallegt 264 fm raðhús sem er tvær hæðir og ris. Á 1. 
hæð er rúmgóð íbúð með sérinngangi. Á efri hæðinni og 
í risinu er rúmgóð íbúð. Parket og flísar. Suðursvalir. 3 
góð svefnherbergi. Hægt að tengja íbúðina á jarðhæðinni 
aftur við hæðina. Innbyggður bílskúr. Verð 42,9 millj.

Brekkuhvarf – Einbýlishús
Fallegt 174 fm einbýli með 47 fm bílskúr við Elliðavatnið. 
Fallegar innréttingar. Parket. Stór lóð. Byggingareitur 
hefur ekki verið fullnýttur og eru miklir möguleikar á 
stækkun. Hægt er að sækja um hesthús eða gestagús á 
lóðinni. Góð eign á frábærum stað. Stutt í veiði og útivist. 
Verð 46,9 millj.

Sunnuvegur HF. – Bílskúr
Stórglæsileg efri hæð og ris í tvíbýli ásamt bílskúr, 
samtals 161,3 fm. Þetta er sérlega vönduð eign við 
miðbæ Hafnarfjarðar. Vandaðar innréttingar. Í risi er 
glæsileg stofa með arni. Verð 35,2 millj.

Grænatún – Einbýli
Mjög fallegt og mikið endurnýjað 286.9 fm. einbýlishús 
á tveimur hæðum, með innbyggðum bílskúr með gryfju.
Stórar og bjartar stofur á efri hæð með arni. Suður svalir 
með heitum potti. Nýtt eldhús. 3 svefnherb. á efri hæð 
(geta verið 4), einnig 2 svefn. á neðri hæð. Falleg lóð.
Verð: 59,8 millj.

NÝ EIG
N





Sími 562 4250

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is

Pétur Þ. Sigurðsson hrl.
löggiltur fasteignasali





Gagnagaman í öruggu umhverfi
Árið 2007 stofnaði Brynja Guðmundsdóttir þekkingarfyrirtækið Gagnavörsluna. 
Höfuðstöðvar fyrirtækisins eru á Ásbrú í sérhæfðu vörsluhúsnæði búnu full komnu öryggis- 
og brunakerfi. Þar eru varðveitt skjöl, munir, menningar minjar og lista verk fyrir ýmis fyrirtæki 
og stofnanir. Gagnavarslan hefur þróað hugbúnaðarlausnir á sviði upplýsingastýringar, s.s. 
CoreData ECM og kröfukerfi.  Fyrirtækið býður einnig upp á skönnunar- og prentþjónustu.  
Hjá fyrirtækinu starfa um 50 sérfræðingar á ýmsum sviðum upplýsinga- og tæknimála.

GAGNAVARSLAN er eitt fjölmargra fyrirtækja 
sem kjósa Ásbrú, samfélag frumkvöðla, fræða 
og atvinnulífs, sem sína bækistöð.

www.gagnavarslan.is

Sími 425 2100 | fyrirspurnir@kadeco.is

Verður þín hugmynd að veruleika á Ásbrú?

Nánari upplýsingar um Ásbrú má finna á 
www.asbru.is og hjá Kadeco sem hefur frá 
árinu 2006 leitt uppbyggingu á Ásbrú.

Ásbrú í Reykjanesbæ er kjörinn staður fyrir fyrirtæki á sviði tækni og 
heilsu tengdrar þjónustu, auk fyrir tækja sem sjá hag sinn í nálægð við 
alþjóða flugvöll. 
Á Ásbrú er stór háskóla garður, spennandi nám í boði hjá Keili, kvikmynda -
ver, heilsu þorp í farar broddi heilsu ferða mennsku, tækni þorp þar sem 
alþjóð legt gagna ver er að rísa og fjöldi áhuga verðra sprotafyrirtækja. 
Mikil upp bygging er á svæðinu og má 
þar nú meðal annars finna leikskóla, 
grunn skóla, verslun og veitinga stað.

Þróunarfélag Keflavíkurflugvallar
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Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

S. 562 1200   862 3311

TRAUST
ÞJÓNUSTA Í 

ÁRATUGI

Kári Fanndal Guðbrandsson,
Sigrún Sigurpálsdóttir,

lögg. fasteignasali.

fjölpósti, blöðum, 
tímaritum, bréfum 
og vörum.

Okkar 
hlutverk 
er að 
dreifa

Sími 585 8300 - www.postdreifing.is

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MÁ BJÓÐA 
YKKUR 
MEIRI VÍSI?



Suðurlandsbraut 54 - við Faxafen - 108 Reykjavík

Sími
568 2444

– www.asbyrgi.is

Sími
568 2444

Telma Róbertsdóttir  
Löggiltur fasteignasali
telma@husin.is

VH ehf · Njarðarbraut 11 · 260 Reykjanesbæ · Sími 864-2400 · Sími í verslun 527-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RISA
HAUST-TILBOÐ
Fyrstur kemur fyrstur fær - Aðeins tvö gestahús í boði

VH
/1
1-
08

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

Gestahús 24 m² - Sýningarhús

Fullt verð 2.900.000 kr.
Haust-tilboðsverð kr. 2.390.000,- 

(Aðeins eitt eintak)
Fullbúið að utan, fokhelt að innann.

Byggingarnefndarteiknisett.

Garðhús í úrvali
 10% afsláttur af öllum garð-
húsum meðan byrgðir endast.

Sjá nánar á heimasíðu
 

www.volundarhus.is

Af gæðunum þekkið þið 
pallaefnið frá Völundarhúsum

Tilboð Gestahús 25 m²
Verð áður kr. 1.689.000,- án fylgihluta.

Haust-tilboðsverð kr. 1.500.000,- án fylgihluta.
Verð áður kr. 1.989.000,- með fylgihlutum.

Haust-tilboðsverð kr. 1.800.000,- með fylgihlutum 
og byggingarnefndar teiknisetti.

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

ÞAÐ ERU ENGIN HÖFT 
Í VIÐSKIPTUNUM Á VÍSI

m.visir.is
Fáðu Vísi í símannog iPad!

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.

Heimir & Kolla 
vakna með þér í bítið

Fréttir, fróðleikur  
og frábær tónlist  
alla virka morgna  

kl. 6.50 – 9.00
Þráinn á tökkunum og  
Gissur með fréttirnar

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

Meiri Vísir.



Smáauglýsingasíminn 
er opinn alla daga kl. 8–17

Smáauglýsingasíminn er 512 5000 
smaar@frettabladid.is / visir.is

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga   8–17

Allar smáauglýsingar 
vikunnar á visir.is

BÍLAR &
FARATÆKI

JEEP GRAND CHEROKEE laredo 4x4. 
Árgerð 2005, ekinn 95 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.790.000.Áhvílandi 
1.650þús Rnr.103515. Er á staðnum.

Diesel.is
Kletthálsi 15, 110 Reykjavík

Sími: 578 5252
http://www.diesel.is

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á 
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600

http://www.krokur.net

Vegna góðrar sölu vantar okkur allar 
gerðir bíla á skrá, Komdu á staðinn, 
sendu okkur skráningar á netbilar@
netbilar.is eða í síma 588-5300.

Netbílar.is
Hlíðasmára 2, 201 Kópavogur

Sími: 588 5300
http://www.netbilar.is

INFINITI FX35 4WD V6 Árg. 2004, ek. 92 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 4.490Þ. 
áhvl 3.500þ. afb 75þ. Rnr.101889.
Óskum eftir bílum á sölukrá okkar og 
á staðinn. MIKIL SALA!

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík

Sími: 577 4747
www.hofdabilar.is

ARCTIC CAT F8 Sno Pro . Árg. 2007, ek. 
6 Þ.KM, 800cc, 144hö, 264kg, Sleðinn 
lítur mjög vel út, í topp standi og 
með neglt belti, Ásett verð 890.000. 
Rnr.140587. Er á staðnum,

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær

Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og 

laugardaga 12-16.
www.100bilar.is

 Bílar til sölu

Gerðu felgurnar eins og 
nýjar!

Níðsterk duftlökkun. Héðinsgata 2 105 
Reykjavík. WWW.duft.is Sími 512 4460.

Ford Mondeo Ghia 2.0 árg. 2003. ekinn 
93 þús. verð 1.000.000 s: 6616713.

50% ódýrara eldsneyti með metan 
breytingu. Engin útborgun. Greiðist 
með rekstrarsparnaði! Reiknaðu út 
þinn bíl á www.islandus.is. Bjóðum 
einnig ódýrari nýja og notaða bíla frá 
helstu bílaframleiðendum. Hundruð 
ánægðra viðskiptavina. www.islandus.
com - S. 5522000.

 Bílar óskast

Óska eftir bíl á bilinu 30-300þ. Ekki 
eldri en ‘00. Má þarfnast viðgerðar. S. 
866 0784.

 Sendibílar

Allar stærðir sendibíla. Nýja 
Sendibílastöðin sími 568-5000.

 Vörubílar

Til Sölu
MAN TG510A ek. 504þ.km. Góður bíll 
Einnig 3ja öxla KING GTS44 vélavagn 
árg. 2004 og 3ja öxla lokaður vagn á 
lofti. Ýmis skipti koma til greina. uppl. í 
síma 821 1125.

Er með kaupanda af 4gra öxla bíl á 
verðbilinu 4-6milljónir auk vsk. Bíla-& 
vélasala Borgarnesi, geisli@geisli.com 
894-8620

 Vinnuvélar

Til Sölu
Til sölu lítið notaður BRON kapalplógur 
fyrir Caterpillar D6. Skipti á beltagröfu, 
hjólagröfu, eða dráttarvél koma til 
greina. Uppl. í síma 8211125.

 Bátar

Vantar báta og skip á söluskrá okkar. 
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður, 
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is

 Bílaþjónusta

INNI VINNULYFTUR - PASSA INN UM 
90CM HURÐARGÖT OG FARA Í 4,9m 
VINNUHÆÐ. EINNIG STÆRRI LYFTUR TIL 
LEIGU Á FRÁBÆRU VERÐI. DS-LAUSNIR 
EHF 561-8373 www.dslausnir.is

 Hjólbarðar

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
S. 896 8568.

 Varahlutir

Kaupum Toyota bíla. Opið virka daga 
9-18. Við erum þjónustuaðilar fyrir 
Úrvinnslusjóð. Eigum bíla til sölu. 
Bílapartar, Grænamýri 3, Mosfellsbær.

Bílapartasala
Höfum opnað varahlutasölu með 
notaða varahluti í nýlega bíla www.
netpartar.is

Varahlutir, dekk og felgur á ýmsa bíla. 
Dráttarbeisli í Primera ‘98, Elantra ‘98, 
Almera ‘98. S. 896 8568.

Japanskar vélar 
 Bílapartasala

Eigum úrval varahluta í Japanska og 
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum 
bíla. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is 
japvel@carparts.is

Musso varahlutir.
Erum að rífa Musso, Terrano, 
Nubiru,Lanos, Galloper,H1,Santa 
Fe,Trooper, Freelander,  Impreza 97, 
Baleno, Caddy 98-02, Polo 97-99, 
Matiz, Mondeo 98. Kaupum bíla til 
niðurrifs . Musso varahlutir Kaplahrauni 
9 Hafnarfirði. S.864 0984.

Varahlutavaktin 
 Sími 555 6666

Erum að byrja rífa H1 (starex), Peugeot 
‘02, Golf ‘98-’05, WV Passat ‘98-’00, 
Pajero ‘92-00 Accent ‘98. Grand vitara 
XL7 ‘03. Benz ‘88-’05, Landrover 
Discovery ‘98. Fiat Stilo ‘04 Yaris ‘04. 
Kaupum bíla niðurrifs og uppgerðar. 
Ísetningar á staðnum. Eldshöfða 6, 110 
RVK. Opið 09-18 og lau. 10-14.

Varahlutir í VW Golf, Polo,Yaris, Skoda 
Oktavia árg. ‘03 og Kangoo. Viðgerðir. 
Gírkassar. Bremsuviðgerðir, renni diska 
og skálar. Kaupi bíla. Uppl. í s. 892 
7852.

VW - Skoda - Varahlutir 

Eigum varahluti í VW, Skoda og Audi og 
Pajero frá ‘02 Kaupum bíla til niðurrifs 
og uppgerðar. Bílabúið, Kaplahrauni 11 
220 hfj. S. 534 1045.

ÞJÓNUSTA

 Pípulagnir

Faglærðir Píparar
Tökum að okkur viðhald og nýlagnir, 
vönduð vinnubrögð mikil reynsla. 
Pípulagnaþjónusta Reykjavíkur S: 770 
4499.

 Hreingerningar

Hreingerningar - Bónun - Bónleysing 
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn 
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir og 
vanir menn.

Sími 842 6522
Alþrif fyrir heimili - fyrirtækjaþrif - 
Steinteppu- og teppahreinsun - 
Bónvinna.

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662 
0662

Hreingerningar, Flutningsþrif, 
Gólfbónun, Teppahreinsun og 
Húsgagnahreinsun.

Húsfélög, vönduð og ódýr þrif á 
stigagöngum og sameignum. S. 618 
3469.

Vy-þrif ehf.
öll almenn þrif, fyrir heimili, húsfélög, 
fyrirtæki ofl. Gerum verðtilboð. Sími 
512-4010 www.vy.is

 Garðyrkja

allan ársins hring
LÉTT OG VIÐRÁÐANLEGT
STERKBYGGT OG TRAUST

Seljum glerbrautakerfi frá 
finnska framleiðandanum 
Jokke. 

Kerfið er létt og viðráðan-
legt í notkun, sterkbyggt 
og traust.

Einföld og hagstæð lausn 
sem eykur vellíðan á 
heimili þínu árið um kring. 

Hagstætt verð og góð 
greiðslukjör

Mælum svalir og gerum 
tilboð að kostnaðarlausu.
Gerum einnig tilboð í 
handrið úti sem inni, ásamt 
glerskjólveggi og þök.   

Skjól á svölunum

Vélsmiðja Heiðars ehf. - Skemmuvegur 24 Blá gata - 200 Kópavogur 
Sími 554 2570 - Gsm:  660 4088  

vheidar@simnet.is - www.velsmidjaheidars.is

10 ára framleiðsluábyrgð
VÉLSMIÐJA HEIÐARS

Svalalausnir með gleri
frá Vélsmiðju Heiðars

Til sölu

FRÉTTIR VIÐSKIPTI ÍÞRÓTTIR LÍFIÐ UMRÆÐAN

MEIRI
FRÉTTIR


