FASTEIGNIR.IS
8. TBL.

20. FEBRÚAR 2012

Sími 512 4900
landmark.is

*

Við erum Landmark

Landmark leiðir þig heim!

* Starfsemi Landmark byggir á öflugum mannauði sem veitir afburðaþjónustu! Fjórir löggiltir fasteignasalar. Áralöng reynsla.

Ástþór Reynir
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Vantar allar
gerðir eigna
á skrá
Söluverðmetum eign þína
þér að kostnaðarlausu

Húsið er á tveimur hæðum, bjart og rúmgott.

Húsinu fylgir tvöfaldur, innbyggður bílskúr.

Tveggja hæða einbýli
með stórkostlegu útsýni
Fasteignasalan Eignamiðlun kynnir einbýlishús
við Eikarás 7 í Garðabæ.

Skoðanir fasteigna og leiguíbúða.
Verðmöt fasteigna.
Pendo.is – 588 1200

H

úsið er á tveimur hæðum, skráð 299,5 fermetrar og þar af er íbúð 257,2 og bílskúr 42,3
fermetrar.
Á efri hæð er anddyri, eldhús, borðstofa, bókaherbergi, gestabaðherbergi, hjónaherbergi, fataherbergi, baðherbergi hjóna, barnaherbergi, þvottaherbergi og tvöfaldur innbyggður bílskúr. Á neðri hæð
eru tvö svefnherbergi, stór stofa, sjónvarpsstofa og

frístundaherbergi með gufu og snyrtingu innaf. Auk
þess er sér stúdíó íbúð sem gengið er í frá vestur hlið
hússins.
Auk þess er sér stúdíó íbúð sem gengið er í frá
vestur hlið hússins. Þess má geta að frístundaherbergið er 100 fm óskráð rými og eignin því um
400 fm í heildina.
Öll gólf utan baðherbergja eru parketlögð. Gólfhiti
er í öllu húsinu. Skynjari er í lýsingu, meðal annars
í forstofu. Útsýni er gott og óhindrað til suðurs og
vesturs.
Bílaplanið er hellulagt og með hita.

Suðurlandsbraut 22
Opið mán. – fös. frá kl. 9-17
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Bogi Molby
Pétursson
lögg. fasteignasali

Finnbogi
Hilmarsson
lögg. fasteignasali

Andri Sigurðsson
Sölufulltrúi og
lögg. leigumiðlari.

Ásdís Írena
Sigurðardóttir
skjalagerð

Gústaf Adolf
Björnsson
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Logafold 174 - Opið hús
Gott 170 fm einbýli á eini hæð með
innbyggðum 24 fm bílskur. Fjögur
góð herbergi og fallegur garður með
sólpöllum, stórt hellulagt upphitað
bílapalan. V. 51,0 m.
Til sýnis í dag frá 17.30 til 18,00

Gvendargeisli - 3ja herb jarðhæð
Vönduð rúmgóð 120 fm íbúð á
jarðhæð með sérgarði. Stæði í
bílskýli, afgirtur sólpallur, vandaðar
innréttingar og gólfefni. Möguleg
skipti á stærri eign.

Laufengi - 4ra herb.
Vel skipulögð 110 fm endaíbúð á
jarðhæð. Þrjú góð svefnherbergi og
þvottahús innan íbúðar. Sérinngangur, sérgarður og hellulögð
verönd. Stutt í alla þjónustu.
V. 25,5m.

Fensalir - 2ja - 3ja herb.
Stór vönduð 97 fm endaíbúð á
jarðhæð með sérinngangi. Stór 40
fm sólpallur með íbúðinni. Gott lítið
fjölbýli. Auðveld fjármögnun.
V. 23,9 m.

Hringbraut Hfj. - 3ja herb.
Nýleg 80 fm íbúð með sérinngangi og stæði í bílskýli. Íbúðin
er skemmtilega hönnuð á tveimur
hæðum sem veitir útleigu möguleika.

Rjúpnahæð 4 - Einbýli.
Vandað 250 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum tvöföldum
bílskúr. Húsið stendur á barnvænum
góðum stað í Garðabæ. Vandaðar
innréttingar og tæki. V. 74,0 m.

Sævargarðar 18 - Seltjarnarnesi.
Mjög fallegt og vel skipulagt raðhús
á tveimur hæðum innst í botnlanga á
eftirsóttum stað á Seltjarnarnesi. Áhv.
mjög hagstæð lán. V 54 m.

Tröllakór - 2ja herb.
Stór vönduð 85 fm íbúð með sérinngangi og stórum svölum. Vönduð
tæki og innréttingar. Parket og flísar
á gólfum. Þvottahús innan íbúðar.
V. 21.9 m.

Lómasalir - parhús
Gott vel innréttað 190 fm parhús
með innbyggðum bílskúr. parket
og flísar á gólfum og eikarinnréttingar. V. 52,5 m. Góð áhvílandi
lán. Möguleg skipti á minni eign í
hverfinu.

Kambsvegur - Lítil útborgun.
Rúmgóð og björt 3ja herbergja íbúð
á 2. hæð í nýviðgerðu litlu fjölbýlishúsi byggðu árið 1980. Yfirtakanleg
22,4 m. V. 25,9 m.

Andrésarbrunnur - Bílskýli.
Falleg og vel skipulögð 5 herb. 127
fm íbúð í lyftuhúsi og meðfylgandi
stæði í lokuðu 3ja bíla bílskýli.
V. 29,9 m. Laus til afhendingar.

Lyngdalur - endaraðhús
Fullbúið vandað 155 fm með innbyggðum bílskúr. Þrjú góð herbergi,
sólpallur, heitur pottur o.fl V. 29,9 m
Áhv. 26,0

Frostafold með bílskúr.
Mjög rúmgóð 107 fm 3ja herbergja
íbúð á jarðhæð ásamt 25 fm bílskúr.
Parket og flísar á gólfum. Þvottahús
innan íb. Stór stofa með suðursvölum, glæsilegt útsýni. íbúðin er
laus fljótlega. Verð 25,0 milljónir.

Hófgerði - Einbýli í vesturbæ Kóp.
Sérlega vel skipulagt hús á góðum
stað í vesturbæ Kóp. Fjögur svefnherbergi og stofur. Húsið er mikið
endurnýjað. Stór og gróin lóð.
Verð 39,0 milljónir.

Heimili allra landsmanna
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Glæsileg fjölbýlishús
í Fossvogsdalnum
í Kópavogi.

Lundur 86-92

Lundur 86-92 eru þrjú 4ra – 6 hæða fjölbýlishús með
samtals 52 íbúðum. Íbúðirnar eru þriggja herbergja og
stærri. Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.
Leitast var við að hafa íbúðirnar bjartar og rúmgóðar
með stórum gluggum og hita í gólfum.
Leitið upplýsinga á skrifstofu og á www.fastmark.is

SÉRBÝLI

Unnarbraut – Seltjarnarnesi. Efri
sérhæð.
Glæsileg 201,8 fm. efri sérhæð
að meðtöldum 32,6 fm. bílskúr
í þríbýlishúsi á sunnanverðu
Seltjarnarnesi. Eignin var nánast
öll endurnýjuð að innan á afar
vandaðan hátt. Vönduð lýsing.
Stór eyja í eldhúsi. Bjartar
samliggjandi stofur með útgangi
á suðursvalir Sjónvarpsstofa..
Útsýnis nýtur bæði til suðurs og
vesturs. Verð 50,9 millj.

Hraunbrún – Hafnarﬁrði
214,4 fm. raðhús á tveimur hæðum að meðtöldum 21,2 fm. bílskúr. Á neðri hæð eru
forstofa, hol, 3 herbergi auk fataherbergis, baðherbergi og þvottaherbergi með útgangi
á lóð. Á efri hæð sem er með góðri lofthæð eru stofa, borðstofa með útgengi í sólhýsi til
norðvesturs, rúmgott fjölskyldurými, eldhús og gestasnyrting. Suðaustursvalir og verönd
með heitum potti. Hellulögð og upphituð að koma. Verð 34,0 millj.

Starhagi.
Jakasel.

307,2 fm. glæsilegt einbýishús á þremur hæðum með aukaíbúð á þessum glæsilega
útsýnisstað auk 35,1 fm. bílskúrs. Á aðalhæð eru m.a. samliggjandi stofur með föstum innréttingum, borðstofa,sjónvarpsstofa og eldhús með fallegum upprunalegum innréttingum.
Á efri hæð eru 5 herbergi og baðherbergi. Íbúð í kjallara er 3ja herbergja, samþykkt og með
fullri lofthæð. Glæsilegt útsýni úr stofum út á sjóinn. Falleg lóð. Frábær staðsetning. Verð
115,0 millj.

Vandað og vel skipulagt
331,4 fm. einbýlishús
á fallegum og grónum
útsýnisstað. 6 svefnherbergi. Eldhús með stórri
eyju. Stórar stofur með arni.
Tvöfaldur bílskúr. Tvennar
svalir. Glæsileg verðlaunalóð
með stórum viðarveröndum
og skjólveggjum.
Verð 79,0 millj.

Bjarkarás – Garðabæ. 4ra herbergja efri sérhæð
Falleg og vönduð 148,7 fm. 4ra herb. efri sérhæð, endaíbúð í vönduðu litlu fjölbýlishúsi.
Íbúðinni fylgir sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu. Svalir til suðvesturs út af stofu
með útsýni til sjávar. Opið eldhús við stofu með eikarinnréttingum. 3 herbergi, öll með
skápum. Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 49,9 millj.

Klettás– Garðabæ
Mjög vandað og vel skipulagt 180,0 fm. tvílyft raðhús með 22,2 fm. innbyggðum bílskúr
á skjólgóðum útsýnisstað í Ásahverfinu. Vandaðar hvítar sprautulakkaðar innréttingar og
fataskápar eru í húsinu. Á teikningum eru 5 svefnherbergi , en í dag eru 3 svefnherbergi
og stofurými á efri hæð stórt og opið. Aukin lofthæð á efri hæð og innfelld lýsing í
loftum. Suðursvalir út at stofum. Stór verönd með skjólveggjum. Hiti í innkeyrslu og stétt.
Verð 57,9 millj.

Langahlíð – 4ra herb. með bílskúr.
Maríubaugur.
Glæsilegt 150 fm. endaraðhús að meðt. 30 fm. bílskúr. Eignin er innréttuð á vandaðan og
smekklegan hátt. Mikil lofthæð er í eigninni og innfelld lýsing í loftum. 3 rúmgóð herbergi.
Björt stofa. Eldhús með góðri borðaðstöðu. Glæsileg lóð með stórri timburverönd til suðurs
og heitum potti.. Leik- og grunnskóli í næsta nágreinni. Verð 49,5 millj.

118,2 fm. neðri sérhæð í nýviðgerðu húsi auk 29,1 fm. bílskúrs. Húsið var allt viðgert og
steinað upp á nýtt að utan árið 2010. Sama ár var skipt um gler og glugga. Íbúðin skiptist í
forstofu, hol, eldhús, 3 herbergi , stofu og baðherbergi. Svalir til vesturs út af hjónaherbergi.
Laus til afhendingar við kaupsamning.

4 - 6 HERB.

Kársnesbraut- Kópavogi

Fellsmúli – 4ra herbergja

227,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með góðu útsýni til norðurs og vesturs. Vel
ræktuð lóð með 60 fm. verönd og heitum potti að sunnanverðu. Eignin er mikið endurnýjuð. 5 herbergi. 2 baðherbergi. Skjólgóðar vestursvalir út af borðstofu. Góð hellulögð
aðkoma og yfirbyggt bílskýli. Verð 48,0 millj.

Mjög snyrtileg og talsvert endurnýjuð 105,5 fm. íbúð á 2. hæð auk 17,0 fm. sér herbergis
í kjallara með aðgangi að snyrtingu. Einnig er 6,1 fm. sér geymsla í kjallara. Eldhús er með
fallegri innréttingu og nýlegum tækjum. 3 herbergi. Rúmgóð stofa með útgangi á svalir til
suðurs. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 26,5 millj.

Ásakór-Kópavogi. 5 herbergja íbúð með bílskúr.
Glæsileg 154,7 fm. 5 herbergja íbúð á efstu hæð auk bílskúrs með 8,4 fm. geymslu innaf.
Tvennar svalir eru á íbúðinni til suðurs og austurs og fallegt útsýni. Rúmgóð stofa, eldhús
opið við stofu og 4 rúmgóð herbergi. Stutt í skóla, sundlaug og verslanir. Verð 39,9 millj.

Kríuhólar- 4ra herbergja
Góð 4ra herb. 121,4 fm. í´buð
á 6. hæð í góðu fjölbýlishúsi.
Íbúð sem hefur verið mikið
endurnýjuð á síðustu 3-4 árum
t.d. innréttingar og gólfefni. Þrjú
svefnherbergi. Yfirbyggðar svalir
með útsýni til vesturs. Þvottaherbergi innan íbúðar.
Verð 20,5 millj.

Rjúpnahæð – Garðabæ
Afar vandað og vel skipulagt 249,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum að meðt. 46,9 fm.
tvöföldum bilskúr . Eignin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan hátt. Sérsmíðaðar
innréttingar. Innfelld lýsing. Gegnheilt parket og náttúrusteinn á gólfum. 3 herbergi auk
sjónvarps/vinnuherbergis. Stofa með útgangi á svalir til suðurs. Borðstofa með arni. Stór
verönd til suðurs með heitum potti. Verð 73,9 millj.

Ægisíða - 4ra herbergja
Flétturimi- 4ra herbergja endaíbúð með bílskúr.
Góð 103,6 fm. 4ra herb. endaíbúð á 3. hæð auk sér geymslu og 25,3 fm. bílskúr. Björt stofa
með útgangi á svalir til suðurs. Rúmgott sjónvarpshol. 3 herbergi, öll með skápum. Baðherbergi flísalagt í gólf og veggi. Þvottaherbergi innan íbúðar. Verð 26,5 millj.

Falleg 96,1 fm. 4ra herb. íbúð á 2.
hæð í þríbýlishúsi í vesturbænum.
Eldhús með ljósum viðarinnréttingum. Rúmgóð stofa/borðstofa.
3 herbergi.Búið er að endurnýja
gler í íbúðinni að mestu og þak
var endurnýjað fyrir nokkrum
árum síðan.
Verð 27,5 millj.

Kirkjusandur – glæsileg
íbúð á efstu hæð

Langagerði.
431,0 fm einbýlishús á tveimur hæðum með 55,1 fm. samþykktri aukaíbúð á jarðhæð
og 37,4 fm. innbyggðum bílskúr. Aðalíbúðin skiptist m.a. í stórar stofur, stórt eldhús með
mikilum innréttingum, sólskála, sjónvarpsherbergi og 3 svefnherbergi. Á neðri hæð eru m.a.
auk séríbúðar 2 stór herbergi og Spa. Mikil lofthæð í bílskúr. Ræktuð lóð með hellulögn og
stórri viðarverönd með skjólveggjum og stórar svalir til norðurs með útsýni yfir borgina og
víðar. Verð 77,0 millj.

Línakur – Garðabæ. 4ra herbergja
Falleg 133,6 fm. 4ra herbergja íbúð á 3. hæð með góðu útsýni til suðurs í góðu fjölbýli
Akrahverfinu í Garðabæ. Úr stofu er útgengi á suðursvalir með góðu útsýni. Opið eldhús. 3
rúmgóð herbergi með skápum. Þvottaherbergi innan íbúðar. Stutt í skóla og leikskóla.

Glæsileg 174,3 fm. lúxusíbúð á efstu
hæð auk 32,6 fm. sér geymslu í
kjallara og sér stæðis í bílageymslu á
útsýnisstað við sjóinn. Íbúðin er öll hin
vandaðasta með tvennum svölum og
óðviðjafnanlegu útsýni yfir borgina,
til sjávar og víðar. Miklar sérsmíðaðar
innréttingar. Stórar samliggjandi stofur
með arni. Flísalagðar svalir. Sameiginlegt þvottaherbergi á hæðinni.
Verð 72,9 millj.

3JA HERB.

Hringbraut

Þórðarsveigur.
Björt og vel skipulögð 84,3 fm. íbúð á 4. hæð, efstu, í góðu lyftuhúsi. Opið eldhús með ljósri viðarinnréttingu. 2 góð herbergi með skápum. Stofa og borðstofa
með útgengi á suðursvalir með útsýni til suðurs og vesturs. Vel staðsett eign í
nálægð við leik- og grunnskóla. Stæði í lokaðri bílageymslu.

Góð 76,4 fm. íbúð á miðhæð í þríbýlishúsi við Hringbraut. Tvær skiptanlegar
stofur með útgengi á svalir til suðausturs og rúmgott svefnherbergi. Sér geymsla í
sameign. Þrefalt gler í gluggum. Verð 18,9 millj.

Hjallavegur.
Góð 59,0 fm. íbúð á efstu
hæð í góðu þríbýlishúsi á
þessum eftirsótta stað. Um
er að ræða mjög fallega
og vel umgengna íbúð í í
upprunalegum stíl frá árinu
1965. Góðar svalir í suðaustur
út af stofu. Þvottaaðstaða á
baðherbergi. 2 svefnherbergi.
Verð 18,5 millj.

Brekkubyggð
-Garðabæ
92,0 fm íbúð með sérinngangi
og glæsilegu útsýni á góðum
og grónum stað. Stór sér lóð
fylgir íbúðinni. Íbúðin skiptist
í forstofu, þvottah. innaf forstofu, hol, 2 svefnh., rúmgóða
stofu, eldhús og flísalagt baðh.
Útsýni út á sjóinn, að Snæfellsjökli, yfir borgina og víðar.
Verð 23,9 millj.

Grandavegur- laus strax.
Góð 80,3 fm. íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í góðu fjölbýli í vesturbænum. Þvottaherbergi og geymsla innan íbúðar.
Rúmgott svefnherbergi. Hellulögð verönd til vesturs út af stofu Verð 23,5 millj.

Suðurhlíð – laus strax.
Vel staðsett 54,8 fm. íbúð á jarðhæð í Suðurhlíðunum í göngufæri við Háskólann í Reykjavík.
Björt stofa með opnum eldhúskrók, flísalagt baðherbergi og rúmgott svefnherbergi. Lóð hellulögð
og sólrík. Góð aðkoma. Verð 14,7 millj.

2JA HERB.
Skólavörðustígur.
Falleg 78,4 fm. íbúð á 2. hæð auk
sér geymslu í nýlegu húsi í hjarta
miðborgarinnar. Svalir út af stofu
með útsýni til suðurs. Opið eldhús
með sprautulökkuðum innréttingum. Baðherbergi flísalagt í gólf
og veggi.Sameign nýlega tekin í
gegn. Verð 27,5 millj.

Sóleyjarimi 11 - Góð 2ja herbergja íbúð
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Kvisthagi- laus
strax.

EIGNIR ÓSKAST
AUSTURSTRÖND- SELTJARNARNESI
4RA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST FYRIR TRAUSTAN
KAUPANDA.
3500-5000 FM.SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
ÓSKAST FYRIR TRAUSTAN LEIGUTAKA INNAN ELLIÐAÁA.
HELST Í SÉRSTÆÐU HÚSI.

Mjög vel staðsett og vel skipulögð 87,2 fm. íbúð á jarðhæð/
kjallara í mikið endurnýjuðu
fjórbýlishúsi í vesturborginni.
Samliggjandi skiptanlegar
stofur með rennihurð á milli.
1 svefnherbergi. Úr stofum
er útgangur á sér verönd til
suðurs. Laus til afhendingar
fljótlega. Verð 24,9 millj.

ATVINNUHÚSNÆÐI MEÐ TRAUSTUM LEIGUSAMNINGUM
FYRIR FJÁRFESTA
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17.30-18.00
Góð 82,8 fm. íbúð á 1. hæð með sérinngangi í nýlegu fjölbýli í Grafarvogi.
Íbúðin skiptist í forstofu, hol, opið eldhús, rúmgóða stofu/borðstofu með
útgangi á yfirbyggðar svalir, svefnherbergi, baðherbergi og þvottaherbergi. Sér
stæði í bílageymslu. Íbúðin er laus til afhendingar nú þegar. Verð 22,9 millj.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG. ÍBÚÐ MERKT 0103.
SÖLUMAÐUR VERÐUR Á STAÐNUM. VERIÐ VELKOMIN.
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SJÁLAND-GARÐABÆ
ÍBÚÐ ÓSKAST Á EFSTU HÆÐ MEÐ SUÐURSVÖLUM
EÐA ÞAKGARÐI 150 FM. EÐA STÆRRI.
SELTJARNARNES
ÓSKUM EFTIR SÉRHÆÐ, RAÐHÚSI EÐA PARHÚSI
Á SELTJARNARNESI FYRIR TRAUSTAN KAUPANDA
EINBÝLISHÚS, RAÐHÚS OG PARHÚS Í GARÐABÆ

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

3JA – 4RA HERBERJA ÍBÚÐUM Á SELTJARNARNESI

Njálsgata 3- endurnýjuð íbúð.
OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 18.00-19.00
Falleg og björt 69,7 fm. íbúð á 1. hæð á þessum eftirsótta stað í miðbænum.
Íbúðin var nánast öll tekin í gegn að innan árið 2004. Nýtt rafmagn sett í á
sama tíma. Hátt til lofts og góð lýsing. Stór bakgarður með mikla möguleika.
Nýlegt gler í gluggum. Verð 21,0 millj.
ÍBÚÐIN VERÐUR TIL SÝNIS Í DAG. VERIÐ VELKOMIN.

Hjallabrekka - Kópavogi. 3ja herb. íbúð með
sérinngangi

LAUGAVEGUR – BANKASTRÆTI
VERSLUNARHÚSNÆÐI ÓSKAST NEÐARLEGA VIÐ
LAUGAVEG EÐA BANKASTRÆTI
4RA HERBERGJA ÍBÚÐ ÓSKAST Á SELTJARNARNESI
EÐA VESTARLEGA Í VESTURBÆNUM. MÁ VERA Í
LYFTUHÚSI.
2JA ,3JA og 4RA HERBERGJA ÍBÚÐIR ÓSKAST Í
101,104,105,107 OG 108 FYRIR FJÁRFESTA

Mikið endurnýjuð og vel staðsett 110 fm. íbúð á 2. hæð, íbúð 0202. 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 24,9 millj.

ELDRI BORGARAR
Nýbýlavegur –Kópavogi.
2ja herb. íbúð með sérinngangi ásamt íbúðarherbergi og sér geymslu á
jarðhæð. 20,9 fm. bílskúr. Birt stærð 98,3 fm. Góðar svalir til suðurs. Nýlegar
innréttingar í eldhúsi. Nýlegt parket á gólfum. Verð 22,9 millj.

Laufengi – útsýnisíbúð
Góð 95,9 fm. útsýnisíbúð á 3. hæð að meðtalinni sér geymslu í litlu fjölbýli með
sameiginlegu yfirbyggðu stæði í Grafarvogi. Eldhús með góðum borðkrók. Suðvestursvalir út af stofu. Baðherbergi flísalagt í gólf og veggi.
Laus til afhendingar strax. Verð 21,9 millj.

Hjallabraut – Hafnarﬁrði. 3ja herbergja
3ja herbergja 79,2 fm. íbúð á jarðhæð í fjölbýli fyrir eldri borgara. Svalir út af stofu.Þvottaaðstaða á baðherbergi.
Í húsinu er m.a. matsalur , sameiginleg setustofa og hárgreiðslustofa. Góðar gönguleiðir í nágrenninu.
Laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 21,8 millj.

Skúlagata – 3ja herb.
íbúð

Bjarkarás – Garðabæ. Efri sérhæð.
Falleg 145,0 fm. íbúð á efri hæð með sér inngangi í nýlegu og vönduðu litlu
fjölbýli. Sér stæði í lokaðri og upphitaðri bílageymslu fylgir íbúðinni. Stórar
svalir til suðvesturs út af stofu með útsýni til sjávar. Opið eldhús við stofu með
eikarinnréttingum. 2 herbergi. Geymsla innaf þvottaherbergi.
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning. Verð 47,9 millj.

Stelkshólar.
Falleg og björt 65,5 fm. íbúð í litlu fjölbýli með góðu útsýni til austurs. Björt
stofa og borðstofa með útgengi á suðaustursvalir. Opið eldhús að hluta.
Rúmgott hjónaherbergi. Sameign snyrtileg.
Fín fyrstu kaup. Laus fljótlega. Verð 14,9 millj.

Vel skipulögð 89,1 fm. íbúð á 3.
hæð í húsi fyrir eldri borgara.
Íbúðin nær í gegnum húsið frá
norðri til suðurs. Flísalagðar og
yfirbyggðar svalir eru til suðurs
og frábært útsýni út á sundin til
norðurs. Húsvörður.
Verð 28,9 millj.

Skúlagata - jarðhæð
Falleg 2ja herbergja íbúð á 1. hæð í nýlegu
húsi fyrir eldri borgara við Skúlagötuna.
Aðgangur að mötuneyti með heitum mat er í
næsta húsi. Sér geymsla innan íbúðar. Húsvörður er í húsinu. V. 18,5 m. 7249

Einbýli

Blikanes 22 - mjög góð staðsetning
S

PIÐ

HÚ

O

Ljárskógar 2 - möguleiki á 2 íbúðum
Fallegt mjög vel skipulagt og talsvert endurnýjað einbýlishús á mjög góðum stað við Ljárskóga. Húsið er skráð 282,7 fm að stærð og er
með innbyggðum bílskúr. Möguleiki að hafa
tvær íbúðir í húsinu. Góðar stofur , endurnýjað
eldhús, baðherbergi o.fl. V. 67,0 m. 7077

Blikanes 22 er 268 fm einbýlishús með aukaíbúð og er á þremur
pöllum. Tvöfaldur innbyggður bílskúr. Um er að ræða eign sem
þarfnast verulegrar endurbóta. Húsið er vel staðsett og stendur
á 1216 fm hornlóð. Samkvæmt deiliskipulagi er heimilt að stækka húsið verulega eða með nýtingarhlutfalli allt að 0,45. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 Húsið þarfnast gagngerrar
endurnýjunar. Verð 45,0 m. 1111

Álfheimar - 6 herb. efri sérhæð með bílskúr

Njálsgata 80 - 2. hæð

Fallegt 223,8 fm einbýlishús með auka íbúð í
kjallara. Húsið er staðsett á horni Sólvallargötu
og Hofsvallargötu og er timburhús á steyptum
kjallara. V. 59,8 m. 1100

S

PIÐ

Sólvallagata 25 - einbýlishús

HÚ

O

Urriðakvísl - einstakt útsýni

Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í steinsteyptu húsi við Njálsgötu. Eignin skiptist í gang,
stofu, borstofu, tvö herbergi, baðherbergi, eldhús og búr/geymslu. Sameiginlegt þvottahús í
kjallara. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:15 - 18:00 V. 18,9 m. 1199

Álftamýri 52 - glæsileg uppgerð íbúð
IÐ
OP

Stór, falleg og vönduð 163 efri sérhæð ásamt 22,8 bílskúr. Íbúðin skiptis í stigahol með sérinngangi, fimm herbergi, gestasnyrtingu, hol, eldhús með borðkrók, stofu, gang, þvottaherbergi og
baðherbergi. Í kjallara er geymsla íbúðar. Bílskúr fjær húsinu tilheyrir íbúðinni. V. 41,9 m. 1196

Einstaklega vel staðsett einbýlishús á góðum
útsýnisstað. Húsið er neðst í botnlanga við
opið útivistasvæði og stórglæsilegu útsýni
yfir Elliðadalinn. Eignin er allt í allt 466,1 fm,
þar af ca 70 fm auka íbúð á jarðhæð með
sérinngang og tvöfaldur 52,9 fm bílskúr. Húsið
er teiknað af Helga Hjámassyni og Vilhjálmi
Hjálmassyni arkitektum. V. 87,0 m. 6999

Sólheimar 27 - glæsilegt útsýni

S
HÚ
OP

Glæsileg og nánast algjörlega endurnýjuð 3ja herbergja íbúð á 2. hæð. Nýtt parket á gólfum, ný
eldhúsinnrétting, nýir skápar í herbergjum, nýjar innihurðar og gler. Sameign er mjög snyrtileg
og góð. Íbúðin er laus strax. Brynjar s: 840-4040 sýnir. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL.
17:00 - 18:30 V. 21,4 m. 1072

IÐ

S
HÚ

Falleg 4ra herbergja 104 fm
endaíbúð á 6.hæð í fallegu
lyftuhúsi. Íbúðin er velskipulögð
og í mjög góðu standi og
hefur verið talsvert endurnýjuð.
Glæsilegt útsýni. Parket. Granít
sólbekkir. Tengi f. þvottavél
á baði og stórt sameiginlegt
þvottahús. Laus fljótlega.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG)
FRÁ KL. 17:30 - 18:00
V. 25,9 m. 1086

Bauganes 27 - Skerjafjörður
Reisulegt 206,7 fm einbýlishús á baklóð í
Skerjafirði. Húsið er á tveimur hæðum ásamt
kjallara og auk þess fylgir húsinu lítill bílskúr.
Ytra byrði hússins og burðarvirki var yfirfarið
og endurnýjað eftir þörfum á árinu 2011.
Gluggar voru endurnýjaðir og nýtt gler sett í
flesta glugga. Húsið var málað að utan en eftir
er að mála þá klæðningu sem skipt var um.
V. 49,9 m. 6087

Raðhús
Grenimelur - glæsileg hæð með aukaíbúð

Maltakur 3 - glæsileg íbúð
S

PIÐ

HÚ

Hulduland 30 - Fossvogur
Fallegt og vel viðhaldið 200 fm pallaraðhús
fyrir neðan götu ásamt bílskúr í lengju beint
á móti húsinu. Húsið er vel staðsett, stutt er
í skóla og leikskóla. Hægt er að leggja fyrir
framan húsið. V. 53, m. 1130

O

I9 Glæsileg og vel hönnuð 3ja herb. 111,8 fm íbúð á góðum stað á Arnarneshæðinni. Íbúðin er
fullbúin með fallegu eikarparketi á gólfum. Húsið er aðeins tveggja hæða og er klætt viðhaldslítilli
klæðningu. Byggt 2010. OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:15 - 18:00V. 28,5 m. 1119

Hvassaleiti 17 - vel staðsett
S

PIÐ

HÚ

Falleg og mikið uppgerð neðri sérhæð og íbúð í kjallara ásamt bílskúr, samtals 222,6 fm. Húsið
er vel staðsett milli Furumels og Birkimels. Á árunum 2004-2010 var eignin mikið endurnýjuð
m.a. eldhús, baðherbergi, gólfefni, gler, gluggar og fl. Ennfremur er búið að endurnýja neysluvatnslagnir, rafmagnslagnir og skólplagnir að hluta. V. 57,9 m. 1182

Hrólfsskálamelur - Draumastaður á Seltjarnarnesi

O

Hlíðarbyggð 3 - Garðabær
Mjög vel staðsett 191 fm raðhús sem er tvær
hæðir. Fallegur og gróinn garður. Húsið skiptist
þannig. Efri hæð: Forstofa, gestasnyrting, hol,
sólstofa, stofa, eldhús, þvottahús og búr, 3
svefnh. og baðh. Á neðri hæð er stórt svefnh.,
herb. innaf bílskúr og bílskúr. V. 39,9 m. 1129

Hæðir

Sólvallagata 60 - glæsilegt útsýni
Vel staðsett 258 fm raðhús með ca. 20 fm innb. bílskúr Reykjavík. Tvennar svalir til vesturs. Húsið
er á pöllum og þarfnast endurnýjunar í takt við nýja tíma að utan og innan. Laust strax.
OPIÐ HÚS Í DAG (MÁNUDAG) FRÁ KL. 17:00 - 18:00 V. 39,0 m. 7153

Íbúðirnar eru einstaklega glæsilegar og mikið í þær lagt. Á það jafnt við um hönnun, efnisval,
búnað og frágang. Staðsetningin er einstök og stutt er í allt það besta sem Seltjarnarnes hefur
upp á að bjóða.

Fimm herbergja 88,3 fm íbúð á 3. hæð
með góðu útsýni við Sólvallagötu. Fjögur
svefnherbergi eru í íbúðinni. Íbúðin þarfnast
standsetningar. V. 23,9 m. 1149

2ja herbergja

Litlikriki 33 - Mosfellsbær
Glæsileg og mjög vönduð 281,9 fm sérhæð á
tveimur hæðum og með innbyggðum bílskúr
í flottu hverfi í Mosfellsbæ. Eignin skiptist
þannig: anddyri, hol, sjónvarpsherbergi, tvö
baðherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi,
fjögur góð herbergi, geymslu, þvottahús og
bílskúr. V. 55 m. 1148

Fálkagata 32 - stutt í Háskólann
Björt og rúmgóð 85fm íbúð á 2. hæð (auk
12,7 fm geymslu á jarðhæð) á góðum stað
í vesturbænum. Íbúðin hefur verið mikið
endurnýjuð síðastliðin ár, s.s. eldhús, baðherbergi, hurðar, gler og gólfefni. Stutt er í
Háskólann, verslanir og leik- og grunnskóla.
V. 27,9 m. 1179

Baldursgata
3ja herb. 68,1 fm góð íbúð á 3. hæð (efstu) í
steinhúsi. Íbúðin skiptist m.a. í 2 saml. stofur,
herb. o.fl. Laus 1. apríl n.k. V. 23,0 m. 1181

3ja herbergja

Laugavegur - flott íbúð
2ja herbergja 92,4 fm enda íbúð á 2.hæð
í nýlegu vönduðu lyftuhúsi á fínum stað í
miðborginni. Vandaðar innréttingar, parket.
Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Sérgeymsla
við hlið íbúðarinnar. Laus strax, sölumenn
sýna. V. 26,5 m. 1007

Njálsgata 23 - falleg íbúð
Vel skipulögð 2ja herbergja íbúð á 3. hæð í
fallegu steinhúsi í hjarta Reykjavíkur. Nýlega er
búið að endurnýja þak og skólplagnir.
V. 15,9 m. 1175

Rauðalækur 27 - glæsileg hæð
5 herbergja140 fm glæsileg hæð sem skiptist
í forstofu, stigapall, þrjú svefnherbergi, hol,
tvær samliggjandi stofur, eldhús og baðherbergi. Í kjallara fylgir sér geymsla, sameiginlegt
þvottahús o.fl. Tvennar svalir eru á húsinu, til
suðurs út af stofu og til vesturs út af stigapalli.
Húsið er reisulegt og fallegt og virðist vera í
góðu ástandi. Bílskúrinn er 30 fm sérstæður
norðan megin við húsið. V. 39,9 m. 5257

Hraunbær talsvert endurnýjuð

Njálsgata 80 - risíbúð
Talsvert endurnýjuð 3-4ra herbergja 63,3 fm
risíbúð á 4.hæð í góðu steinhúsi miðsvæðis.
Endurnýjað ofna og raflagnir ásamt ofnum,
gluggum og gleri og fl. 2-3 svefnh.(geymsla á
hæðinni nýtist sem herb.) Suðurs. Útsýni m.a.
á Perluna og fl. Laus strax. V. 15,5 m. 7161

Falleg talsvert endurnýjuð 3ja herbergja 91,6
fm íbúð á 1.hæð í góðu fjölbýli. Húsið er klætt
að mestu með steni. Endurnýjað eldhús og
baðherbergi. Mjög gott skipulag. Sameiginlegt
þvottahús með vélum og mjög snyrtileg sameign. V. 17,9 m. 1168

Álftahólar - 7. hæð - yfirtaka lána
YFIRTAKA Á ÁHVÍLANDI LÁNUM CA. KR. 15,8
MILLJÓNIR. 2ja herbergja góð íbúð á 7. hæð í
lyftuhúsi með frábæru útsýni. Íbúðin skiptist í
hol, stofu, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi. Glæsilegt útsýni. V. 15,8 m. 1197

Drápuhlíð - glæsileg sérhæð
Glæsileg 122 fm sérhæð í fallegu húsi við
Drápuhlíð í Reykjavík. Hæðin er í mjög góðu
standi og er sérstaklega vel skipulögð. Lóðin
er gróin og falleg eins og húsið sjálft. Marmari
og parket er á gólfum. Gler og gluggar endurnýjaðir. Góð og vönduð eign í fallegu húsi
miðsvæðis í Reykjavík. V. 38 m. 1121

Hverfisgata - mikið endurnýjuð
Mjög falleg og mikið endurnýjuð 3ja herbergja, samtals 96,7 fm íbúð á 2. hæð í góðu
steinhúsi. Gegnheilt parket á gólfum. Íbúðin
er laus strax. V. 23,9 m. 1198

Norðurbakki - glæsilegar fullbúnar
íbúðir
Vorum að fá í sölu þrjár glæsilegar fullbúnar
og vandaðar íbúðir við Norðurbakka 11 og 13
á besta stað í Hafnarfirði. Íbúðirnar eru 3ja
herbergja og eru fullbúnar með mikilli innfelldri lýsingu, gólfefnum, hita í gólfi og fl.
Stórar sameiginlegar hellulagðar þaksvalir.
Verð frá 26,4 m - 31,5 m. 1113

Lynghagi - mjög góð íbúð.
Falleg einstaklega vel skipulögð 56 fm 2ja
herbergja íbúð á efri hæð í fallegu húsi á
frábærum stað í vesturbænum. Merbau
parket. Endurnýjað baðherbergi. Góðar suðvestursvalir með fallegu útsýni. Hús að sjá í
góðu standi. Endurn. þak. V. 20,4 m. 1106

Eignir óskast
Raðhús í Fossvogi óskast
Höfum kaupanda að raðhúsi í Fossvogi. Góðar
greiðslur í boði. Allar nánari uppl veitir Kjartan Hallgeirsson í síma 824-9093

Bogahlíð - Penthouse - 65 fm þakgarður
Einstaklega glæsileg 158 fm íbúð með um 65
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

4ra-6 herbergja

Tröllakór - sérlega vönduð íbúð
Vönduð vel skipulögð 3ja herbergja 112,5 fm
íbúð á 2.hæð í fallegu lyftuhúsi. Sérinngangur
af svalagangi. Stæði í bílskýli fylgir. Granít á
borðum og í sólbekkjum. Sérþvottahús innan
íbúðarinnar. Innb. ísskápur og uppþvottavél
fylgja. Góðar svalir. Laus strax. V. 24,9 m. 1176

Furugrund - 1.hæð m. aukaherb.
3ja herbergja íbúð á 1.hæð í viðgerðu og
máluðu húsi ásamt aukah. í kjallara samt.
87,7 fm. Góð staðsetning í grónu hverfi við
Fossvoginn Kóp. Góðar svalir. Gott skipulag.
Parket og góðar svalir. V. 19,3 m. 1038

Atvinnuhúsnæði

2ja herbergja íbúðir óskast
Fjársterkur kaupandi óskar eftir nokkrum 2ja herbergja íbúðum í lyftuhúsum á Höfuðborgarsvæðinu.
Íbúðirnar verða staðgreiddar ef um semst. Allar
nánari uppl. veitir Magnús Geir Pálsson sölumaður á
Eignamiðlun.

Skútuvogur 3 - vöruhótel
Einbýlishús í Þingholtunum óskast - staðgreiðsla
Óskum eftir 250-400 fm einbýli í Þingholtunum.
Allar nánari upplýsingar veitir Sverrir Kristinsson.
Einbýlishús í Vesturborginni óskast. Æskileg
stærð 400-500 fm

Sigtún - mikið endurnýjuð
Mjög góð og mikið endurnýjuð 95 fm kjallaraíbúð með sérinngang í fallegu húsi við
Sigtún í Reykjavík. Þrjú svefnherbergi og tvær
stofur eru í íbúðinni. V. 24,5 m. 1188
Fullbúið og glæsilegt vöruhótel við Skútuvog. Um er að ræða samtals 3.752,8 fm að stærð. Húseignin selst með öllu innbúi sem í húsinu er, þ.e. allir vörurekkar, plastpökkunarvélar, skrifstofuhúsgögn, skjávarpar, hljóðkerfum í fundarherbergjum, tölvuskápum og ýmsu fleiru. Húsið er laust
strax og tilbúið til innflutnings. Fjöldi bílastæða og athafnapláss er á lóðinni. V. 499,0 m. 6641

Faxafen - lagerhúsnæði
Kóngsbakki 2 - snyrtileg
Snyrtileg og rúmgóð 5 herbergja 111,3 fm
íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli. Íbúðin skiptist
í 4 svefnherbergi, eldhús, baðherbergi. stofu
með borðstofu, þvottahús og geymslu í
kjallara. V. 21,9 m. 1075

Vantar í Smáranum
Vantar 4-5 herbergja íbúð í Smárahverfi í Kópavogi.
Traustar greiðslur í boði. Nánari uppl. Veitir Sverrir
Kristinsson.

Fálkagata - 4ra herbergja íbúð
Falleg vel skipulögð og talsvert endurnýjuð
102,4 fm íbúð á 1.hæð (einn stigi upp) í góðu
húsi í vesturbæ Reykjavíkur. Húsið hefur verið
viðgert og málað að utan að sunnanverðu.
3 svefnherb. Endurnýjað eldhús o.fl. Mjög
snyrtileg sameign. Mjög góður suðurgarður.
Suðursvalir.Mjög snyrtileg sameign .Sam.
þvottahús m.vélum. V. 27,0 m. 1141

Vel staðsett geymsluhúsnæði. Um er að ræða 100,5 fm rými með máluðu gólfi. Sameiginleg innkeyrsludyr og innkeyrslugangur. V. 7,0 m. 1156

Ögurhvarf - tvö hús

Hæð í hverfi 101, 107 eða 170 óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120-150 fm hæð í
hverfi 101, 107 eða 170. Góðar greiðslur í boði. Allar
nánari uppl. veita Þórarinn eða Sverrir.
Sérhæð í Vesturborginni eða í Hlíðunum óskast
Traustur kaupandi óskar eftir 120 - 150 fm sérhæð
í Vesturborginni eða í Hlíðunum. Góðar greiðslur í
boði. Sölumenn veita allar nánari upplýsingar.
Óskum eftir 2ja herbergja
Fjársterkur kaupandi óskar eftir þremur 2ja herbergja íbúðum, helst í sama húsi, miðsvæðis í
Reykjavík. Staðgreiðsla í boði.

Hrólfsskálamelur - Draumastaður á
Seltjarnarnesi
Íbúðirnar eru einstaklega glæsilegar og mikið í
þær lagt. Á það jafnt við um hönnun, efnisval,
búnað og frágang. Staðsetningin er einstök
og stutt er í allt það besta sem Seltjarnarnes
hefur upp á að bjóða.
Íbúðastærðir eru frá 84 fm og upp í 225
fm og ættu því allir að finna sér hentuga
íbúðarstærð. Íbúðirnar afhendast fullbúnar án
gólfefna. Eitt til þrjú stæði í bílageymslu fylgja
hverri íbúð. Sölumenn Eignamiðlunar sýna
íbúðirnar eftir óskum. Ítarlega skilalýsingu
fá finna á eignamidlun.is 6973

Traustur kaupandi óskar eftir 300 - 400 fm einbýlishúsi í Vesturborginni.
Góðar greiðslur í boði. Nánari upplýsingar veitir
Sverrir Kristinsson í síma 861-8514

Ögurhvarf 4 eru tvær aðskildar byggingar á sömu lóð og eru fjórar einingar í hvorri byggingu frá
170-280 fm að stærð. Heildarstærð húsanna er 1751,1 fm. Húsið er að mestu fullfrágengið að
utan og er lóð grófjöfnuð. Góðar innkeyrsludyr eru á neðri hæðinni. Selst í einu lagi. V. 115 m.
1090

Einbýlishús í Fossvogi óskast
Höfum fjársterkan kaupanda að góðu einbýlishúsi í
Fossvogi.
Nánari uppl. veitir Kjartan Hallgeirsson.
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Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Lundur 86-92 – 200 Kóp

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499

Opið
hús

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Verð: 39,9 m

Ásakór 3 – 203 Kóp

Verð frá kr. 29,5 -78 m

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni Tómas
Sölufulltrúi
895 9120

Línakur 3a – 210 Gbæ

Opið
hús

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Verð: 38,5 m

Opið
hús

Herb:3-5
5-6 Stærð: 100,3-189.5 fm
Herb.

Herb:55-6Stærð: 187,5 fm
Herb.

Herb:45-6Stærð:132,3 fm
Herb.

Bókið skoðun í gsm: 699-4610

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN

OPIÐ HÚS mánud 20.feb. kl 17.30-18.00

Vandaðar og bjartar 3ja-6 herb. íbúðir með stæði í bílastæðahúsi.
Þetta er vafalítið ein allra glæsilegustu staðsetningu íbúðarbyggðar á
höfuðborgarsvæðinu. Lundur 86-92 eru þrjú 4ra-6 hæða fjölsbýlishús
með samtals 52 íbúðum. Fallegar eikarinnréttingar en íbúðirnar skilast
á gólfefna nema á baði og á þvottahúsi.

Fallega 5 herbergja útsýnisbúð á 4. hæð í lyftuhúsi með bílskúr. Íbúðin
er afar rúmgóð með fjórum svefnherbergjum. Glæsilegt útsýni og
stórar suðursvalir . Gólfefni eru flísar og eikarparket. Ýmis afþreying
eins og golfvöllurinn, hesthúsabyggð, Íþróttaakademían Kórin og
sundlaug eru á næsta leiti .

Stórglæsileg 4ra herbergja endaíbúð á efstu hæð (3.hæð) í Akralandi.
Íbúðin er með sérinngangi af svölum. Einstakt útsýni er frá íbúðinni yfir
Garðabæ og Kópavog. Íbúðin er sérstök að því leiti að öll rými hennar
eru með glugga. Stórar útsýnissvalir snúa til suðurs út frá stofu. Stutt í
leikskóla, skóla og fjölbraut.

Uppl. Sigga Rut í gsm: 699 4610

Uppl. Sigga Rut gsm: 699 4610

Uppl. Berglind gsm 694 4000

Verð: 24,7 m

Sólvallagata 66 – 101 Rvk

Verð: 37,5 m

Ásakór 9 – 203 Kóp

Opið
hús

Kópavogsbraut 87 – 200 Kóp

Opið
hús

Verð: 37 m

Opið
hús

Herb:45-6
Herb.
Stærð: 102,0 fm

Herb:55-6
Herb.
Stærð: 154,5 fm

Herb:55-6
Herb.
Stærð: 154,5 fm Bílskúr

OPIÐ HÚS mánud 20.feb kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánud 20.feb. kl 18.30-19.00

OPIÐ HÚS mánud 20.feb. kl 18.30-19.00

Rúmgóð og björt íbúð á 2.hæð í fjölbýlishúsi á frábærum stað í
Vesturbænum. Tvær stofur og tvö svefnherbergi með parketi á gólfi.
Nýleg stáltæki í eldhúsi,keramikhelluborð og tengi fyrir þvottavél og
uppþvottavél. Tvennar svalir eru á íbúðinni og búið að skipta um
glugga og ofna. Möguleiki að yfirtaka ca 16.000.000 kr lán.

Einstaklega falleg og rúmgóð 5 herbergja íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi.
Húsið er á frábærum útsýnisstað við golfvöllinn í Kópavogi. Stórar
suðursvalir og góðar eikarinnréttingar. Eignin er öll mjög vel um gengin
og frágangur allur til fyrirmyndar. Örstutt er út á golfvöllinn, verslun,
íþróttasvæði og sundlaug.

Stórglæsileg mikið endurnýjuð 5 herbergja sérhæð á 2.hæð (efstu
hæð) með sérinngangi og bílskúr á eftirsóttum stað í Vesturbæ
Kópavogs. 4 svefnherb. og 1 stofu. Eldhús, baðherb., gólfefni og
sápar eru endurnýjaðir. Stærð íbúðar: 119,5 fm + bílskúr: 35 fm =
154,5 fm. Undir bílskúrnum er gryfja sem er með sirka 2,1 m lofthæð.

Bjarni gsm 895 9120

Uppl. Hafdís gsm 895 6107
Breiðvangur 30 – 220 Hfj

Verð: 22.9 m

Opið
hús

Kríuás 45 – 221 Hfj

Verð: 25,9 m

Opið
hús

Uppl. Berglind gsm 694 4000
Naustabryggja 57 – 110 Rvk

Verð: 21.3 m

Opið
hús

Garðhús 12 – 112 Rvk

Verð: 16.9 m

Opið
hús

Herb. 4 Stærð: 131,7 fm

Herb. 4 Stærð: 104,3 1fm

Herb. 3 Stærð: 82,7 fm

Herb. 2 Stærð: 62,5 fm

OPIÐ HÚS mánud 20 feb kl 17.30-18.00

OPIÐ HÚS mánud. 20. feb. kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud 20.feb kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 20.feb. frá kl. 18:30-19:00

Falleg 4ja herb endaíbúð á annari hæð í fjölbýli
sem er vel staðsett í norðurbæ Hafnarfjarðar.
Eigninni fylgir bílskúr og þvottahús er innan
íbúðar. Gólfefni er parket, flísar og dúkur. Stutt
er í skóla og alla þjónustu.

Sérlega rúmgóð og björt endaíbúð á á annari
hæð innst í Áslandinu með útsýni yfir
höfuðborgarsvæðið. Parket og flísar á gólfum
og vandaðar innréttingar. Sérinngangur af
svölum. Svalir í suðvestur. Laus strax!

3ja herbergja íbúð á 2.hæð í lyftuhúsi með
fallegu útsýni út á Elliðaárvoginn. Eldhús opið við
stofu með eldunareyju. Baðherbgi með tengi f.
þvottavél. Hjónaherbgi með fataherbergi.
Sameiginleg hjóla-og vagnageymsla.

Björt og velskipulögð 2ja herbergja íbúð á
jarðhæð í góðu fjölbýli. Útgengi er út í sérgarð
sem er að hluta hellulagður og að hluta tyrftur
frá stofu. Þvottaherbergi er innan íbúðar. Falleg
hvít innrétting er í eldhúsi.

Uppl. Hafdís gsm 895 6107

Uppl. Bjarni gsm: 895 9120

Uppl. Dórothea gsm: 898 3326

Uppl. Berglind gsm: 694 4000

Glitvellir 4 – 221 Hfj

Verð: 24,6m

Opið
hús

Digranesvegur 20 – 200 Kóp

Verð: 43,0m

Opið
hús

Grandavegur 47 – 107 Rvk

Verð: 26.9 m

Opið
hús

Blikaás 25 – 221 Hfj

Verð: 21,9 m

Opið
hús

Herb. 3 Stærð: 111,3 fm

Herb. 5-6 + Bílskúr

Herb. 3 Stærð: 111,1 fm

Herb. 3 Stærð: 85,7 fm

OPIÐ HÚS mánud. 20.feb kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 20. feb kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 20.feb kl. 18:30-19:00

OPIÐ HÚS mánud. 20.feb. kl.19:30-20:00

Eignin fæst gegn yfirtöku lána + 1.000.000.
Falleg íbúð í nýlegu vönduðu fjórbýli á góðum
stað á Völlunum. Sérinngangur . Innbyggð
halogen lýsing í stofu og herbergi. Gólfhiti í allri
íbúðinni. Baðkar og sturta á baðherbergi.

SÉRHÆÐ – Lúxus íbúð; 179,7fm þar af 23,4fm
bílskúr. Parket á öllu sem er ekki sérstaklega
flísalagt. 2 svefnherb. (3 á teikn.) 3 stofur. Svalir
og verönd 37,0fm með óhindruðu suður- og
vestur útsýni. Skoðið nánar á fasttorg.is

Fjölbýli 60+. Eignin er laus við kaupsamning.
86,9 fm 3ja herb. íbúð á 1.hæð með 24,2 fm
bílskúr. Mötuneyti á efstu hæð, sameiginleg
gufa, tæki og heitur pottur út á verönd .
Hárgreiðslustofa og sjúkraþjálfi eru í húsinu.

Falleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð með
sérinngangi á 2.hæð(efstu) í góðu fjölbýli.
Glæsilegt útsýni er frá eldhúsi yfir Hafnarfjörðin
og út á sjóinn og Snæfellsjökul. Stórt þvottahús
er innan íbúðar. Parket er á gólfum.

Uppl. Hafdís gsm: 895 6107

Upp. Sigurbjörn gsm: 867 3707

Uppl. Dórothea gsm. 898 3326

Uppl. Berglind gsm: 694 4000

Tröllateigur 24 – 270 Mos

Verð: 27,5 m

Hólmgarður 16 – 108 Rvk

Verð: 19,3 m

Opið
hús

Kleppsvegur 102 – 104 Rvk

Verð: 29,9 m

Opið
hús

Skólabraut 5 – 170 Seltj

Verð: 16,9 m

Opið
hús

Herb. 3 Stærð: 127 fm

Herb. 2 Stærð: 62 fm

Herb. 1 Stærð: 105 fm

Herb. 1 Stærð: 55 fm

OPIÐ HÚS mánud 20.feb kl.17:30-18:00

Hringdu og bókaðu skoðun 694-4700

OPIÐ HÚS mánud. 20.feb kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánud. 20 feb kl. 18:30-19:00

Uppl. Jóhanna Kristín gsm 698 7695

Uppl. Jóhanna Kristín gsm 698 7695

Glæsileg 3ja herbergja íbúð auk stæðis í
bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, stofu,
eldhús, hol, baðherbergi, þvottahús og tvö
svefnherbergi. Sérinngangur af svölum. Fjölbýli
þar sem er lyfta og bílageymslu rými.

Uppl. Þorsteinn gsm: 694 4700

Glæsileg mikið endurnýjuð 2ja herbergja íbúð á
einum besta stað í borginni. Íbúðin er á jarðhæð
með sérinngangi. Mjög stutt er í alla helstu
þjónustu, skóla og leikskóla.

Uppl. Þorsteinn gsm: 694 4700

Mikið endurnýjað einbýli á stórri lóð með
tveimur 50 og 55 fm. 2ja herbergja íbúðum á
sitt hvorri hæðinni þar sem eingöngu þvottahús
er sameiginlegt. Nýir gluggar, nýtt rafmagn,
eldhús, bað (ekki fullklárað) og gólfefni.

Falleg eins herbergja íbúð á jarðhæð fyrir eldri
borgara á góðum stað á Seltjarnarnesi þar sem
öll þjónusta er innanhúss. Eldhús rúmgott,
baðherbergi flísalagt m/sturtu og sameiginleg
stofa/herb. m/útgengi á svalir.

Grunnur að góðu lífi

: : 535_1000
Aðalheiður Karlsdóttir
lögg. fasteignasali

Fasteignasala . Íbúðarhúsnæði . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Norðurbakki - 220 Hafnarfirði
Fallegar 3ja og 4ra herb. íbúðir sem skilast fullbúnar án gólfefna. Flísar í þvottah. og baði. Stærðir frá 99,8 - 132 fm.
Allur frágangur til fyrirmyndar. Lyftuhús. Stæði í bílageymslu.
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Vantar 150 – 200 fm sérbýli,
par, raðhús eða hæð í 101

ÚS

O

Ð

PI

H

Fax 535 1009

Urðarhvarf, heil húseign
Um er að ræða 14.475 fm tæplega fokhelt skrifstofuhúsnæði á 6 hæðum ásamt tveimur hæðum niður í kjallara
samtals 8 hæðir. Þetta er eign sem býður uppá mikla möguleika. Mikið útsýni er úr efstu hæðunum.
Verð, 775 millj.

Árvað, byggingarlóð
8.792 fm byggingarlóð í Norðlingaholti undir atvinnuhúsnæði
og íbúðarhúsnæði. Samþykkt
deiluskipulag gerir ráð fyrir að byggja
megi 4.200 fm atvinnuhúsnæði
(matvöruverslun) og að auki níu
íbúða fjölbýlishús. Gatnagerðagjöld
hafa verið greidd fyrir 4.000 fm eign,
sem gerir 65 millj. Verð, 90 millj.

Vantar par eða raðhús
í Ásahverfi í Garðabæ

stakfell.is

Stakkholt, byggingarlóð
130 – 140 íbúðar byggingarlóð á svokölluðum Hampiðjureit. Gert er ráð fyrir u.þb. 16.000 fm nýbyggingu ofanjarðar
sem skiptist í 1.500 – 2.000 fm verslun og þjónustu, og 130 -140 íbúðir, alls 26.300 fm með bílastæðakjallara. Búið er
að grafa púðann á lóðinni fyrir húsið. Gott tækifæri fyrir byggingarfyrirtæki til að reisa hús á stað þar sem skortur hefur
verið á nýjum eignum. Inneign er í gatnagerðagjöldum af eldri húsum á lóðinni um kr. 100 millj. Verð, 530 millj.

Vantar 3ja herb íbúð í lyftuhúsi
í 101 – 108

Einbýli óskast með
möguleikum á eignaskiptum
á 4ra herb. íbúð í Sjálandi.

ÚS

O

Rofabær 43 - 110 Rvk
81,8 fm. 3ja herb. íbúð á 3ju hæð. Gott
skipulag, endurnýjaðar innréttingar, suðursvalir. Verð 17.9 millj

Stuðlasel 27 - 109 Rvk
Gott 5 herb. 184 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr. Húsið er
í góðu standi.Tilboð óskast.

OPIÐ HÚS 18-18.30

OPIÐ HÚS Í DAG KL 18-18.30

Rauðagerði - 108 Rvk
344,7 fm. tvílyft auk 38,7 fm. bílskúrs miðsvæðis í Rvk. Tvær góðar íbúðir eru í húsinu
í dag, en auðvelt er að breyta húsinu aftur.
Verð kr. 86 millj

Frjóakur - 210 Garðabæ
Glæsilegt 270,4 fm. einbýlishús á einni
hæð, þar af 39 fm. bílskúr. Gott skipulag og
vandaðar innréttingar. Góð staðsetning.

Engjasel - 109 Rvk.
155.4 fm 5 herbergja íbúð á tveimur
hæðum, stæði í bílageymslu. Tilvalin eign
fyrir laghenta. Eignin laus strax.
Verð 23.9 millj.

Nesbali - 170 Seltj.nes
Vel skipulagt og skemmtilegt 279 fm.
raðhús. Opið eldhús, bjartar stofur og 4-5
svefnh. Góð lofthæð. Innb. bílskúr. Stutt í
golf og fallegar gönguleiðir. Verð 59.8 millj

Austurkór - 203 Kóp
NÝ 78,4 fm, 3ja herb endaíbúð með
sérinngangi á jarðhæð. Fjöskylduvænt
umhverfi, stutt í skóla, leikskóla, íþróttahús
og opin græn svæði. Verð 20.9 millj.

Álakvísl - 112 Rvk
106,5 fm, 4ra herb. endaíbúð á annari
hæð með sérinngangi og 30,5 fm stæði í
bílageymslu, alls 137 fm. Verð 27,9 millj

Kögursel - 109 Rvk
206,5 fermetra 6-7 herbergja glæsilegt
parhús. Mikið endurnýjað á undanförnum
árum. Fallegur garður með sólpall.

Borgartún - 105 Rvk
Glæsileg 147,7 fm 3ja herb. lúxusíbúð á
6.hæð í lyftuhúsi, gengið inní íbúð úr lyftu.

Ljósheimar - 104 Rvk
86,8 fm. 3ja. herb. íbúð á 7. hæð í lyftuhúsi. Góð staðsetn. Góðar svalir, frábært
útsýni. Snyrtileg sameign. Verð 21.5 millj

Mánatún - 105 Rvk
Ný íbúð nálægt hjarta Rvk, 133.3 fm 3ja
herb. í lyftuhúsi. Hátt til lofts, góð hljóðeinangrun, gott skipulag. Verð 41.2 millj

Norðurbrú - 210 Grb
Snyrtileg 106,4 fm 3ja herb. íbúð á
jarðhæð með sér afgirta verönd í Sjálandinu. Verð 26.9 millj.

Huldubraut – 200 Kóp
258.7 fm parhús með innbyggðum bílskúr.
Snyrtileg eign með arin í stofu. Stór timburverönd á baklóð. Laust strax. Verð 57 millj.

Hraunbær - 110 Rvk
LAUS STRAX 68.8 fm 3ja herb. íbúð með
sérinngang af svölum. Sér geymsla. Þvottah. í sameign. Verð 14.5 millj.

Fjarðarás - 110 Rvk
264,6 fm fallegt einbýlishús á 2 hæðum,
vel staðsett fyrir neðan götu, innst í
götunni. Fallegt útsýni. . Húsið er í dag nýtt
sem tvær íbúðir. Verð 56,9 millj.

Hrísateigur - 105 Rvk
92,1 fm 3ja herbergja íbúð á efstu hæð, þar
af 30,7 fm bílskúr sem er innréttaður sem
íbúð. Verð 19.2 millj.

Bergstaðastræti – 101 Rvk
Falleg og mikið endurnýjuð 4ra herb. 133,7
fm. hæð í góðu steinhúsi í hjarta Rvk. Svalir
og sérbílastæði. Tilvalin til útleigu.
Lækkað verð 41.9 millj.

Norðurbakki - 220 Hfj
Góð 101.6 fm 3ja herb. íbúð á 4.
hæð ásamt stæði í bílageymslu. Hiti í
flísalögðum gólfum. Þvottah. innan íbúðar.
Sér geymsla í sameign. Verð 27,7 millj.

Naustabryggja – 110 Rvk
Glæsilegt 239,2 fm. endaraðhús. 3-4
svefnh., stórar suðursvalir. Vel hannað.
Útsýni yfir Esjuna og sundin.
Lækkað verð 55,9 millj.

.is

: : 535_1000

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali.
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Þorbjörn Helgi Þórðarson sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Valgerður Ása Gissurardóttir ritari
Guðrún Jóna Helgadóttir – ritari.

Fasteignasala
snýst ekki bara
um fasteignir...
...heldur líka um fólk
Norðurbakki 17-19 - Hafnarfjörður

*
*
*
*
*
*
*

Glæsilegar íbúðir í miðbæ Hafnafjarðar.
Skilast fullbúnar án gólfefna.
Baðherbergi og þvottahús flísalögð.
2ja og 3ja herbergja íbúðir.
Stærð frá 83 fm.-132 fm.
Verðbil er frá 22,9 millj. til 34 millj.
Vandaðar sérsmíðaðar innréttingar frá
GKS spónlagðar í EIK.
* Stæði í bílageymslu fylgir hverri íbúð.
* Lyfta.

Eskivellir 21b - Hf
Nýjar 2ja til 3ja herbergja íbúðir.

* Íbúðirnar fullbúnar með gólfefnum til
afhendingar strax.
* Íbúðirnar eru 77,5 fm - 98,6 fm.
* Innréttingar frá Innex
* Sérinngangur af svölum. Lyftuhús.
* Tvær geymslur fylgja hverri íbúð.
* Traustir byggingar aðilar ER hús ehf.
* Verð frá 18,6 -22,3 millj.

Furuhlíð - Einbýli - Hf
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt tvílyft einbýli með bílskúr
samtals ca 260 fm auk 32 fm rými undir bílkskúr m. innnk.hurð
samtals ca 291 fm. 5-6 herb. ofl. Frábær staðsetn. innst í botnlanga. Garður með verönd og pöllum. Útsýni. Fullbúin vönduð
eign. Verð 67,5 millj.

Sandprýði - Einbýli - Gbæ.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög gott parhús á einni hæð
með innbyggðum bílskúr samtals um 199 fermetrar vel staðsett
við Sandprýði 1 í Garðabæ. Eignin skiptist í forstofu, forstofuherbergi, gestasnyrtingu, þvottahús, bílskúr, gang, hol, sjónvarpshol,
eldhús, stofu, borðstofu, baðherbergi, barnaherbergi og hjónaherbergi. Fallegar innréttingar. Verð 48 millj.

Kjarrmóar - Raðh. - Gbæ.
Mjög góð 105,5 fm. parhús á tveimur hæðum ásamt 30,8 fm.
bílskúr samtals um 136,3 fermetrar vel staðsett við Kjarrmóa 16
í Garðabæ.Eignin skiptist í forstofu, hol, herbergi, baðherbergi,
eldhús, stofu, borðstofu, þvottahús. Á efri hæð er herbergi og
geymslur. Góður sérstæður bílskúr. Sér garður. Verð.31,9 millj.

Lækjarfit - Einbýli - Gbæ.
Glæsilegt nýtt 251,8 fermetra nýtt einbýli á einni hæð með
innbyggðum bílskúr vel staðsett við við Lækjarfit 11 í Garðabæ.
Húsið er byggt 2010 úr steypu og skiptist þannig: anddyr/forstofa,
gestasnyrting, hol, gott eldhús, borðstofa, stofa, gangur, þrjú herbergi, baðherbergi, þvottahús, hjónaherbergi með fataherbergi
og baðherbergi inn af, geymsla og bílskúr. Fallegar innréttingar
og gólfefni. Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi sölumaður gsm
8960058.

Laufvangur - Sérhæð - Hf.
Smekkleg efri sérhæð vel staðsett í Norðurbæ Hafnarfjarðar.
Hæðin er 139,8 fm ásamt bílskúr sem er 27 fm. hæðin skiptist
m.a. í 4 svefnherbergi, stofa, borðstofa, eldhús með borðkróki
hæðin er mikið endurnýjuð, s.s. nýlegar innréttingar og gólfefni.
v. 36 millj.

Sæbólsbraut - Endaraðhús - Kóp.
Mjög gott töluvert endurnýjað 181,8 fermetra endaraðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílkúr vel staðsett í vesturbæ
Kópavogs. Eignin skiptist í forstofu, hol, gestasnyrtingu, eldhús,
stofu, borðstofu og bílskúr. Á efri hæð eru tvö barnaherbergi,
hjónaherbergi, baðherbergi, þvottahús og sjónvarpshol. Fallaegar
innréttingar og gólfefni. Áhvílandi hagstæð lán. Verð. 47,9 millj.

Bæjargil - Einbýli - Gbæ.
Mjög gott fjölskylduvænt 159,3 fermetra einbýli á tveimur
hæðum ásamt sérstæðum 28 fermetra bílskúr samtal sum 187,3
fermetrar vel staðsett við Bæjargil 126 í Garðabæ.Eignin skiptist
í forstofu, gestasnyrtingu, hol, eldhús, borðstofu, þvottashús,
setustofu, stofu og sólstofu. Á efri hæð eru þrjú mjög góð
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi og risloft. Fallegar
innréttingar og gólfefni. Verð 59 millj.

Birkihvammur - Hf - Einbýli/Tvíb.
Nýkomið í einkasölu í s-bæ Hfj. virðulegt þrílyft einbýli m/
auka íbúð á jarðhæð. Eignin skiptist þannig: Hæð og ris ,í risi er
þónokkuð undir súð, hefur líka verið lítil íbúðaraðstaða. Á aðalhæð er aðalinngangur, en þar er líka sér 2ja herb. íbúð, samtals er
húsið 180 fm. Rógleg og góð staðsetning í botnlanga. S- garður.
Húsið er laust fljótlega. Verðtilboð

Blikaás - Hf. - Sérhæð
Falleg 120 fm neðri sérhæð, endaíbúð á neðri hæð í skemmtilegu
6 íbúða húsi, íbúðin er 120 fm. Íbúðin skiptist m.a. í 3 svefnherb.
stofu, eldhús. sérlega rúmgóður sólpallur, gott aðgengi. Vönduð
eign sem vert er að skoða. Verð 30,9 millj.

Kvistavellir 51 - Hf. - Raðhús
Um er að ræða raðhús við Kvistavelli 51.Samtals 187 fm fokhlet
milliraðhús. Íbúðin er 160,1 fm og bílksúr 26,9 fm. Húsið er
klætt lituðu bárustáli. Útveggir allir einagraðir og búið er einnig
að einagra loft og plast. Varðandi skipulag er vísað í teiknngar.
Frágengið að utan og lóð grófjöfnuð. Laust strax.

Álftahólar - 3ja herb. - 111 Rvk.
Mjög góð 87,8 fm 3ja herb. íbúð í klæddu fjölbýli. Eignin skiptist
í forstofu, hol, eldhús, stofu, borðstofu, yfirbyggðar svalir, herb.,
hjónaherb., baðherb., geymslu, sameiginl. þvottah.
Verð 17,9 millj.

Túnhvammur - Hf - Raðhús
Fallegt 214,9 fm raðhús á tveimur hæðum ásamt 46,6 fm bílskúr
samtals um 261,5 fm vel. Eignin skiptist í forstofu, hol, gott herbergi, fjölskyldurými, baðherbergi, snyrtingu, bílskúr og geymslu/
herbergi inn af bílskúr. Á efri hæð er gott hol, stofa, borðstofa,
eldhús, búr, tvö herbergi, baðherbergi og hjónaherbergi með
fataherbergi inn af. Verð 48.9 millj

Suðurholt - Hf. - Sérhæð
Hraunhamar kynnir Fallega talsvert ENDURNÝJAÐA 125 fm
NEÐRI SÉRHÆÐ í góðu tvíbýli á sérlega góðum stað í jarðri
byggðar. 3 rúmgóð svefnherbergi. Stutt í alla Þjónustu, skóla,
leikskóla og gólfvöllinn. Laust strax. Verð 27,9 millj

Ölduslóð - Einb./Tvíbýli - Hf.
Mjög fallegt virðulegt steinhús 177,2 fm ásamt 20,4 fm bílskúr
samtals um 197,6 fm vel staðsett við Ölduslóð 9 í Hafnarfirði.
Eignin er tvær íbúðir í dag hefur verið mikið endurnýjuð á síðustu
árum. Verð 43 millj.

Suðurholt - Hf - Sérhæð m/bílskúr
Glæsilegt 153 fm. efri sérhæð auk 66 fm. bílskúrs samtals 219
fm. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Allt fyrsta flokks. Sólskáli.
verönd m/ potti og fleira.Eign í sér flokki. Hagstætt lán.
Verð 40,9 millj.

Erluhraun - Hf. - Einbýli
Sérlega fallegt vel staðsett einbýli m/ bílskúr 180 fm. Nýtt vandað
eldhús. Gott skipurlag. Glæsil. ræktaður garður. Laust fljótlega.
Verð 47,5 millj.

Háholt - Hf. - 3ja herb. m. bílskúr
Hraunhamar fasteignasala kynnir glæsileg nýleg 3ja herbergja
íbúð 92,8 fermetrar í litlu fallegu fjölbýli auk innbyggðs bílskúrs
40,4 fermetrar samtals 133,2 fermetrar vel staðsett á Holtinu í
Hafnarfirði. Eignin skiptist í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús,
tvö herbergi, baðherbergi, þvottahús og bílskúr. Fallegar innréttingar og gólfefni. Verð 23,9 millj.

Álfholt - Hf - 3ja
Smekkleg útsýnisíbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli. Íbúðin er 93 fm
fyrir utan geymslu í kjallara. Skipting eignarinnar: Forstofa, hol,
baðherbergi, stofa, borðstofa, eldhús, tvö svefnherbergi, einnig
eru tvær geymslur.Fallegar innréttingar og gólfefni.
Verð 19,9 millj.

Dofraberg - Hf - 2ja
Nýkomin skemmtil. 70 fm íbúð á 1.hæð í góðu vel staðsettu fjölb.
í þessum vinsæla hverfi. Hagstætt verð. Laus fljótlega.
Verð 15,9 millj.

Ölduslóð - Hf - 3ja
Snyrtileg 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í góðu þríbýli. Góður
sérinngangur. Gólfefni eru parket og flísar. Hús er í mjög góðu
ástandi. Frábær staðsetning. Verð 19,9 millj.
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Við erum við símann

569 7000
Óskar R. Harðarson Jason Guðmundsson Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
MBA og löggiltur
löggiltur
löggiltur
hdl. og löggiltur
hdl. og löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 661 2100
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

mán. 20. febrúar

Guðrún Pétursdóttir Margrét Kjartansdóttir Ólafur Finnbogason Atli S. Sigvarðsson
skjalagerð
sölufulltrúi
sölufulltrúi
ritari
Sími: 822 2307
Sími: 899 1178

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
695 9500

Sími:

108 Reykjavík

170 Seltjarnarnes

Hrólfsskálamelur

milli 17:00 og 17:30 að Heiðargerði 50

Nánari upplýsingar veitir:
Hilmar Jónasson, sölufulltrúi
hilmar@miklaborg.is sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

Fallegt einbýli í grónu hverfi

Stærð 204,6 m2

Glæsileg 225 m2 íbúð á 2. hæð

Frábær staðsetning

Sérstæður 36 m2 bílskúr

4ja herbergja íbúð
Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu

Töluvert endurnýjað
Verð:

54,9 millj.

Frábær staðsetning rétt við góða þjónustu
s.s. sundlaug og verslun.

Viltu búa á Seltjarnarnesi

OPIÐ HÚS

Verð:

90,4 millj.

í einu glæsilegasta fjölbýlishúsi höfuðborgarsvæðisins

Fasteignasalan Miklaborg er með í sölu 26 íbúða nýtt lyftuhús þar sem allur
frágangur og íburður er eins og best er á kosið. Einungis eru 10 íbúðir eftir óseldar.
Íbúðirnar eru sérlega vandaðar með
gólfsíðum gluggum, hita í gólfi og
sérsmíðuðum innréttingum frá GKS.

Öll heimilistæki eru frá Miele og eru af
vandaðri gerðinni. Íbúðum fylgir 1-2 stæði
í bílgeymslu sem og góðar geymslur.
Íbúðirnar afhendast
fullbúnar að innan
sem utan en þó án
gólfefna, þó eru
votrými flísalögð.
Mikil lofthæð er í
íbúðum (2,7 m).

Mikil eftirspurn hefur verið eftir íbúðum
á Hrólfsskálamelnum á síðustu vikum og
margar eignir hafa selst á árinu. Stærð
óseldra íbúða er frá 80-225 m2 og verð á
bilinu 34-90 milljónir.

170 Seltjarnarnes

Hrólfsskálamelur
Glæsileg 120,6 m2 íbúð á 2. hæð

Kaupendur hafa verið á öllum aldri en þó
aðallega fólk sem er að minnka við sig úr
sérbýlum á Seltjarnarnesi og Vesturbæ
Reykjavíkur. Eignirnar henta vel fólki sem
eiga uppkomin börn þar sem stofur eru
stórar og íbúðirnar hannaðar með það í
huga að ekkert heyrist á milli íbúða.

3ja herbergja íbúð
Íbúðinni fylgja tvö stæði í bílageymslu
Gólfsíðir gluggar
Gólfhitalagnir ásamt stjórnbúnaði

OPIÐ HÚS

Verð:

49,9 millj.

OPIÐ HÚS
Aðeins
10 íbúðir
eftir

þriðjudaginn 21. febrúar frá 16-18.
Ólafur Finnbogason og Þröstur Þórhallsson
frá Mikluborg sem hafa selt margar
170 Seltjarnarnes
eignir á þessu svæði á síðustu misserum
num
verða á staðnum
Hrólfsskálamelur
irnar
og sýna eignirnar
Glæsileg 82 m2 íbúð á 1. hæð
n
þriðjudaginn
21. febrúar frá
2ja herbergja íbúð auk stæðis
18.
klukkan 16-18.
Fallegt fjölbýlishús
Innréttingar, íslensk sérsmíði

OPIÐ HÚS

Síðumúla 13 108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalar

Kíktu við á

- með þér alla leið -

Verð:

34,0 millj.

www.miklaborg.is
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569 7000

- með þér alla leið -

203 Kópavogur

Fákahvarf

þrið. 21. febrúar

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG

Fallegt og reisulegt 293 m2 einbýlishús

69,0 millj.

Verð:

203 Kópavogur

Þrymsalir

Nánari upplýsingar veitir:
Davíð Jónsson, sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: 697 3080

Stæði í bílageymslu
Verð:

45,0 millj.

110 Reykjavík

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG

Nánast full búið að utan

42,0 millj.

Nánari upplýsingar veitir:
Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

110 Reykjavík

Vönduð eign
3 svefnherbergi
Barnvænt hverfi
Lítil útborgun

Glæsilega innréttað
Innbyggður bílskúr
100 m2 sólpallur
Verð:

111 Reykjavík

Keilufell

Stæði í bílageymslu
Lyfta

Húsið hefur verið mikið endurnýjað
Stór afgirt lóð
Stór og rúmgóður bílskúr

Verð:

30,0 millj.

Verð:

110 Reykjavík

101 Reykjavík

Njálsgata

Sandavað

Álagrandi

Falleg 4 herbergja á tveimur hæðum

70 m2 einbýli
Mikið endurnýjað á síðustu árum

Falleg íbúð
Tvö svefnherbergi

109 m2 4ra herbergja

106 m2 íbúð 30,5 m2 stæði í bílageymslu

Bílageymsla
Pallur sem er afgirtur

Stutt í alla þjónustu

Frábær staðsetning

Laus ﬂjótlega

Sérlega falleg eign
Verð:

27,9 millj.

105 Reykjavík

Stigahlíð

Verð:

26,7 millj.

Lítil útborgun

Góð staðsetning
Vel skiplögð
Verð:

mið. 22. febrúar

OPIÐ HÚS MIÐVIKUDAG

3ja herbergja íbúð

27,0 millj.

110 Reykjavík

Útsýni
Leyfi fyrir bílskúr

2ja herbergja

Suðvestur svalir
Frábær staðsetning
Verð:

21,9 millj.

Nánari upplýsingar veitir:
Jórunn Skúladóttir, sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

108 Reykjavík

Eldhús með borðkrók
Þvottahús inn í íbúðinni
Gengið út úr stofu á verönd

Verð:

203 Kópavogur

Þorrasalir
útivistarstað í Salahverfi. Stutt í alla þjónust,
skóla og sund. Fallegt útsýni yfir gólfvöll GKG
Afhending í mars 2012

Verð:

221 Hafnarfjörður

21,0 millj.

Verð:

Fagrahlíð

Engjasel

Grettisgata

Mjög góð 3ja herbergja

Falleg 3ja herbergja íbúð á 2.hæð

Góð 3ja herbergja

Hlýleg og björt stúdíóíbúð

Nýlega málað hús

Stórar bjartar stofur
Svalir út af stofu mikið útsýni
Góð staðsetning
Bílastæði í bílageymslu

Með arni og aukinni lofthæð

Bílskúr 18,5 m2

Snyrtileg sameign

Frábær staðsetning
Verð:

Suðaustur svalir

21,9 millj.

Verð:

20,9 millj.

- með þér alla leið -

Verð:

24,8 millj.

101 Reykjavík

109 Reykjavík

Stóragerði
Stærð 87,4 m2

29,9 millj.

Ný 79 m2 3ja herbergja íbúð á fallegum

milli 17:00 og 17:30 að Rauðás 16

2. hæð 87 m2

42,9 millj.

107 Reykjavík

Álakvísl

Elliðaárdalur í næsta nágrenni

54,0 millj.

Fallegt einbýlishús við Elliðaárdalinn

milli 17:00 og 17:30 að Sandavaði 3

Húsið er reist úr forsteyptum einingum

Verð:

Stórglæsileg 3-4ra herb. útsýnisíbúð á efstu hæð
Fallega innréttuð eign á frábærum stað

þrið. 21. febrúar

Fokhelt 267 m2 2ja hæða einbýli

270 Mosfellsbær

Tröllateigur
Vandað endaraðhús
Stærð 212 m2

milli 17:00 og 17:30 að Löngulínu 27

Frábær staður
Útsýni til allra átta

210 Garðabær

Íbúðin er 60 fm og á 2. hæð
Í bakhúsi, skjóli frá skarkala og umferð

19,5 millj.

Í hjarta miðbæjarins

Verð:

16,9 millj.

www.miklaborg.is

MIKLABORG

- með þér alla leið -

leitar að ...
101 Reykjavík

Baldursgata
Glæsilegt einbýlishús
Í hjarta Reykjavíkur, mikið endurnýjað

... 3-4 herb. íbúð í Norðingaholti.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

... hæð í 101 eða 107
Með 3-4 svefnherbergjum.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

Stærð 172,4 m2 og 40 m2 í kjallara óinnréttað
Flott eign sem býður uppá
mikla möguleika
Verð:

58,5 millj.

... að 3-4ra herb. íbúð fyrir aldraða
í Kóp, Mos, eða Reykjavik.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir
í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

4-5 herbergja íbúð/húsi
fyrir 4ra manna fjölskyldu með
hund. Sér inngang, bílskúr eða stór
geymsla, garður.
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

112 Reykjavík

Leiðhamrar
200 m2 parhús

... 50-100 m² iðnaðarhúsnæði
með góðu aðgengi til leigu
Þarf að vera á góðu verði og ástand
ekki aðalatriði. Aðkoma þarf að vera
góð og kostur að hægt sé að keyra inn
í húsnæðið. Leiguverð allt að 130 þús.

4ra herbergja íbúð í Garðabæ
- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson

Innst í botnlanga

í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

Fallegt útsýni

2ja - 3ja herbergja í Breiðholti.
Með áhvílandi lánum til yfirtöku.

Allt að 5 svefnherbergi
Verð:

47,9 millj.

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson

... 3ja-4ra herbergja, 120-150 m²
hæð, lúxusblokk, raðhús, parhús

í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

- Nánari upplýsingar veitir Halldór Ingi Andrésson
í síma 897 4210 eða halldor@miklaborg.is

108 Reykjavík

Sogavegur
Einbýli á tveimur hæðum

... stóru einbýlishúsi í Mosó
Leita að rúmgóðu einbýlishúsi í
Mosfellsbæ. Verðhugm. 45-65 millj.

... glæsilegu skrifstofuhúsnæði
fyrir þekkt þjónustufyrirtæki
Skilyrði að staðsetning sé mjög
áberandi og næg bílastæði.
Góðar greiðslur. Húsnæðið þarf
að losna sem fyrst.

- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson

- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson
í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

Mikið endurnýjað
3 svefnherbergi
Innarlega í botnlanga
Verð:

36,9 millj.

... nýbygging eða eign
sem þarfnast viðhalds
Leita fyrir verktaka að nýbyggingu
í smíðum eða íbúð sem þarfnast
viðhalds. Sterkar greiðslur,
afhendingartími samkomulag.
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

... 3-4ra herbergja í
Norðlingaholt eða Kópav.
Leita fyrir ákveðinn kaupanda eftir
3-4ra herbergja íbúð í Norðlingaholti
eða Hvörfum, Kórum, Sölum eða
Lindum í Kópavogi. Kostur ef
Áhvílandi lán geta fylgt
- Nánari upplýsingar veitir Atli S. Sigvarðsson
í síma 899 1178 eða atli@miklaborg.is

112 Reykjavík

Berjarimi

...3ja herbergja íbúð á Granda
eða Kirkjusandi
ca. 100 m2 þarf að vera með stórum
stofum. Verðhugmynd +-30millj.
- Nánari upplýsingar veitir Jórunn Skúladóttir

Rúmgóð og björt
3ja herbergja 93 m2 auk stæði
Gott skipulag

Verð:

22,9 millj.

í síma 845 8958 eða jorunn@miklaborg.is

... lítið skrifstofuhúsnæði í
miðborginni óskast til leigu
verður að vera snyrtilegt og bjart.
Leiguverð allt að 130 þús.
- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson
í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

... 50- 70 m² 2-3ja herbergja
á svæði 101-108
Helst mikið áhvílandi.

... 1-3 herbergja íbúð í 101
Óska eftir 1-3 hverberja íbúð í 101 á
góðu verði , má vera ósamþykkt.

- Nánari upplýsingar veitir Óskar R. Harðarson

- Nánari upplýsingar veitir Svan Gunnar Guðlaugsson

í síma 661 2100 eða oskar@miklaborg.is

í síma 697 9300 eða svan@miklaborg.is

101 Reykjavík

Njálsgata
3ja herbergja 55 m2 kjallaraíbúð

Skráðu þína leit á

Nýuppgerð

www.miklaborg.is

Góð staðsetning
Sér inngangur
Verð:

14,9 millj.

- með þér alla leið -

MIKLABORG

569 7000

- með þér alla leið -

Atvinnuhúsnæði
selur atvinnuhúsnæði

110 Reykjavík

Bæjarháls 1

203 Kópavogur

Urðarhvarf

Til sölu eða leigu glæsilegt ca. 2800 fermetra skrifstofuhúsnæði á fimm hæðum.

Til sölu þessi einstaka og áberandi nýbygging við Urðarhvarf 8 í Kópavogi samtals 16.214,8 m2.

Um er að ræða austurhluta hússins sem er samtengt við alla bygginguna.

Eignin er sérstök að því leyti að þetta hús getur hýst stórfyrirtæki á nánast einum fleti eða fáum

Í kjallara er mötuneyti og líkamsræktaraðstaða sem hægt er að samnýta með Orkuveitu Reykjavíkur.

hæðum. Miklir möguleikar. Byggingin er sex hæðir hver um sig um 2.400 m2 og sú sjöunda

Auk þess eru til leigu allt að 800 fermetra skrifstofuhúsnæði til viðbótar í vesturhúsi.

inndregin og er yfir hluta hússins. Gert er ráð fyrir fjölda bílastæða í bílastæðiskjallara.
Eignin er á byggingarstigi og selst í núverandi ástandi.

220 Hafnarfjörður

210 Garðabær

103 Reykjavík

104 Reykjavík

Hvaleyrarbraut

Vesturhraun

Kringlan

Skútuvogur - fjárfestar

Gott 976 m2 iðnaðarhúsnæði á jarðhæð

Mög gott atvinnuhúsnæði

Tæplega 300 m2 glæsilegt skrifstofuhúsn. til sölu

Fallegt 900 m2 skrifstofuhúsnæði

Góður leigusamningur á hluta húsnæðisins

Húsið er 1.512 m2 að grunnfleti

Húsnæðið er í dag 10 skrifstofur

til sölu með leigusamningi

auk 432 m2 millilofts

og móttaka með möguleika á breytingum

Eigandi og tilvonandi leigutaki er traust fyrirtæki

Gott aðgengi

Frábært útsýni

skráð í Kauphöll Íslands

Ýmsir möguleikar fyrir rétta aðila
Stórt malbikað útisvæði
Skipti möguleg

110 millj.

Verð:

Verð:

285 millj.

90,0 millj.

Verð:

Til sölu

Verð:

Til sölu

BYGGINGARLÓÐ

BYGGINGARLÓÐ

105 Reykjavík

110 Reykjavík

Stakkholt (Hampiðjureiturinn)

Árvað 1

Gert er ráð fyrir u.þ.b. 16.000 m2 nýbyggingu
201 Kópavogur

Akralind

ofanjarðar sem skiptist í 1.500-2.000 m2
verslun og þjónustu, og 130-140 íbúðir

Lóð með byggingarrétti fyrir 9 íbúðir og verslun
200 Kópavogur

Bakkabraut

Alls 26.300 m2 með bílastæðakjallara.

Atvinnuhúsnæði, stærð 183,7 m2

155 m2 með millilofti

Búið er að grafa grunninn á lóðinni fyrir húsið

128,6 m2 vinnslusalur, 55,1 fm milliloft

Frábær staðsetning

Samkvæmt upplýsingum seljanda er inneign í gatnagerðargjöldum af eldri húsum á lóðinni um kr. 100 milljónir. Að öðru
leyti eru gatnagerðargjöld ógreidd.

Góð staðsetning

Verð:

Verð:

113 Reykjavík

Þórðarsveigur

Háaleitisbraut

Frábært tækifæri fyrir duglegt fólk

Verslunarhúsnæði 200 m2, til sölu eða leigu

191 m2 veislusalur

Möguleiki að kaupa rekstur einnig

Allt tilbúið til að hefja rekstur

Þar af 80 m2 skrifstofurými

4 inngangar, 16 bílastæði.

Góð staðsetning

Sér aðkoma fyrir lager

5 stólar
Verð:

11,9 millj.

Laust strax.

19,8 millj.

108 Reykjavík

Rakarastofa á Seltj.

Mikið af föstum kúnnum

27,0 millj.

- með þér alla leið -

Verð:

90,0 millj.

Óskum eftir fasteignum til
sölu með leigusamningum.
Verðhugmynd allt að 1000 millj.
- Nánari upplýsingar veitir Þröstur Þórhallsson
í síma 897 0634 eða trostur@miklaborg.is

Miklir möguleikar
Verð:

Frábært tækifæri fyrir verktaka

Endabil

24,9 millj.

170 Seltjarnarnes

Eina matvöruverslunin í hverfinu
Búið að greiða gatnagerðargjöld fyrir 4000 m2

Góðar innkeyrsludyr

Laust strax

140 millj.

Verð:

27,0 millj.

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.

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

Margrét
Sigurgeirsdóttir
s: 866-1515
skrifstofustjóri.

Þórarinn
Friðriksson
Sölum.
Sími:844-6353

www.Valholl.is

Áratuga reynsla tryggir fagleg vinnubrögð

Opið virka daga frá kl. 9-17

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

Ingólfur Gissurarson lögg. fasteignasali

ALLIR ÞURFA ÞAK YFIR HÖFUÐIÐ
Garðabær
Urriðaholt. Loksins, lóðir undir, einb. rað-par og fjölbýlishús, á góðum kjörum.

Höfum tekið í sölu lóðir undir einb. rað, par og fjölbýlishús, í suð-vesturhlíðum Urriðaholts upp af Urriðavatni í
Garðabæ. Einbýlishúsalóðir frá 11,5 milj. með gatnagerðargjöldum. Á þessum fallega stað er nú hægt að verða sér út
um lóð á góðum verði. Lóðirnar eru byggingarhæfar strax. Öll kynningargögn á staðnum, leitið upplýsinga hjá Heiðari
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Sérhæðir

Falleg sérhæð með bílskúr, aðkoma frá
Rauðagerði
Um er að ræða fallega og mikið endurnýjaða 178,5 fm
sérhæð við Sogaveg í Reykjavík. Endurnýjað eldhús
með fallegri innréttingu, 4 svefnherbergi. Vönduð
gólfefni og skemmtilegt skipulag. Bílskúrinn er 28,8 fm.
Verð 38,9 milj. Allar uppl. um eignina veitir Heiðar í
s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

3ja herbergja

Mávahlíð, góð íbúð á góðu verði
Vorum að fá góða 85 fm íbúð í góðu vel staðsettu húsi.
Sér inngangur. V. 18,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Fururgrund -mikið áhv.
Góð mikið endurnýjuð 57,2 fm. íbúð á efstu hæð í mjög
vel staðsettri blokk. V. 15,5m. áhv. ca 13,5m. Nánari
uppl. Ellert 893-4477

Atvinnuhúsnæði

Góð 3ja herb. við Víðimel 23, í Reykjavík

S
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Kópalind-bílskúr-sérinngangur
Glæsileg 113 fm íbúð á 2 hæð með sérinngangi
(gengið beint inn) ásamt 22 fm bílskúr, samtals 135 fm
á frábærum útsýnisstað. (ekkert byggt aftan við húsið)
Skólinn og öll þjónusta við hendina. 3 rúmgóð svefnherb. Sérþvottahús. Parket. Mjög stórar suðursvalir. Eign
í sérﬂokki. Verð 35,8 m. Uppl. veitir Bárður í 896-5221.

Kjarrhólmi - Frábært útsýni
85 fm íbúð á þriðju hæð og með fallegu útsýni. Eigandi
er tilbúin að skipta eigninni upp í stærri eign. Eldhús
með fallegri innréttingu, nýrri eldavél og góðum borðkrók við glugga. Stofa með parketi á gólﬁ og glæsilegu
útsýni yﬁr Fossvogsdalinn V. 18,5 millj. Uppl. Jón Rafn
S: 695-5520

Laugarásvegur - Gott tækifæri
Frábær staðsetning v. Laugarásveg, kjörið f. veitingahús
en eignin er alls 187 fm m bílskúr. Rúmlega 16 millj lán
sem má yﬁrtaka. Samtals 187.1 fm. Eignin er tilbúin til
afhendingar. Upp. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús

Víðimelur 23, opið hús í dag mánudaginn 20.feb. á milli 17:00 og 18:00 ( 3.hæð.t.v.)
Góð mjög vel skipulögð ca 85 fm íbúð á 3. hæð. Húsið er allt nýlega endurnýjað. Íbúð er mikið endurnýjuð. Parket á ﬂestum
gólfum. Stórar suðursvalir. Áhv. ca 23,7 m.greiðslub. ca 100 þúsund pr mán. V. 25,9m. Nánari uppl. Ellert 893-4477

Hofakur - Hagstætt áhvílandi lán

Kópavogsbraut Sérhæð mikið endurnýjuð
Glæsileg hæð með sérinngangi. Þrjó svefnherbergi, nýtt
baðherbergi. Stórar og bjartar stofur.Fallegt endurnýjað
eldhús. Bílskúr. V 34,9 uppl.Sigþór s: 899 9787

Sólheimar, tvennar svalir.
Vorum að fá mjög góða mikið endurnýjaða ca 90 fm
íbúð á 3.hæð. Nýtt eldús, baðherbergi endurnýjað,
suður svalir glæsilegt útsýni. V. 24 m. Nánari uppl. Ellert
893-4477

Kiðjaberg - Höll í sveit
Eitt glæsilegasta sumarhús í landi Kiðjabergs, steyptur
kjallari og hæð þar ofan á ásamt svefnlofti. Eignin er
220 fm að stærð. Þrjú stór svefnherbergi. Baðherbergi
með tengi f. þvottavél, Stofa og eldhús eru í stóru opnu
rými, stóri gluggar með glæsilegu útsýni. V. 36 mill.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

4-6.herb./sérhæðir
Skálagerði - endaíbúð - laus.
Góð vel skipulög ca 70 fm íbúð á 1.hæð. Sér verönnd.
Frábær staðsettning. Parket á gólfum. Skuldlaus íbúð.
V. 18,8m. Nánari uppl. Ellert 893-4477
Falleg 119 fm eign á jarðhæð (Bjalla no. 103) í fjölbýli með lyftu og stæði í bílgeymslu. 24 millj kr. lán frá ÍLS getur fylgt
með. Hjónaherbergi með fataskápum og annað herbergi ögn minna. Stofa og eldhús í stóru opnu rými. Þvottahús
innan íbúðar. V 28,9 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

2ja herbergja
Góð 4ra herb. með bílsk. við Stóragerði.
Um 120 fm 4ra herb. góð endaíbúð á þriðju hæð, með
bílskúr við Stóragerði í Reykjavík. Íbúðin er töluvert
endurnýjuð og ástand húsins er gott. Sameign til
fyrirmyndar. Verð 26,9 milj, möguleg skipti á sérbýli í
Reykjavík. Allar uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Stærri eignir

Brúnastaðir - endaraðhús á einni hæð.
Gott nýlegt velskipulagt 171 fm endaraðh. á 1.hæð m.
innb. bílsk., 3-4 svefnherb., parket, gott eldhús, stór
afgirtur sólpallur og ræktuð lóð. Bein sala, engin skipti.
Ásett verð 42 m. Uppl. veitir Bárður 896-5221.
Parhús í Borgarhverﬁ Grafarvogi, 5-svefnh.
glæsl.útsýni.
Höfum tekið í sölu glæsilegt 190 fm parhús með 5
svefnherb. og glæsilegu útsýni. Vandaðar innréttingar og
gólfefni. Frágengin lóð. Efri hæð skipt. í stofur, eldhús,
gesta wc, herb. og bílskúr. Neðri hæð skiptist í 4- herb.
baðherbergi, þvottarhús og geymsla. Verð 44,9.m Uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356
Laufrimi - nýl. raðhús. 5 svefnherb. Góð lán
- lítil útborgun.
Í einkasölu 184 fm raðhús m. innbyggðum 20 fm
bílskúr. Allt fullfrágengið. 5 svefnherb. Parket á gólfum.
Góð aﬂokuð timburverönd í suður. Hellulagt bílaplan
með hitalögn. Áhvílandi 40,5 millj. Verð 42,5 milj.
Uppl. veitir Bárður í 896-5221

Falleg íbúð með 4-svefnherbergjum í
Grafarholti
Falleg 126,9 fm 5-herbergja íbúð með stæði í þriggja
bíla bílageymslu, á góðum stað í Grafarholti. Fjögur
rúmgóð herbergi með skáp og parketi á gólﬁ. Rúmgóð
stofa og eldhús, vönduð gólfefni. Verð 29,5 milj, uppl.
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Fellsmúli - Rúmgóð útsýnisíbúð.
Falleg og velskipul. 109 fm íb. á 4.hæð í Steníklæddu
fjölb. á rólegum stað í lokaðri götu. Parket, endurn.
baðherb., m. sérlögn f. þvottavél+þurkara. Vestur svalir
með frábæru útsýni yﬁr Borgina. Verð 24,9 m.

Birkihlíð - glæsilegt sérbýli
Falleg 156 fm sérbýli á 2 hæðum ásamt 28 fm bílskúr
á fallegum útsýnisstað. 4-5 svefnherbergi. Vandaðar
innréttingar. Nýlegt parket. Stórar ﬂísalagðar suðursvalir
með glæsilegu útsýni. Vönduð eign á ﬂottum stað.
Frábær staðsetning. Uppl. veitir Bárður í 896-5221,
skoðið myndir á fasteignir.is

Melhagi - Glæsilega innréttuð
Stórglæsileg ný 70,1 fm íbúð ásamt stæði í rúmgóðri
bílgeymslu á besta stað í Vesturbænum. Stofa með
parketlögðu gólﬁ og innfelldri lýsingu. Eldhús með
háglans innréttingu með vönduðum granít borðplötum,
V. 29 millj. Uppl. Sigþór S: 899-9787

Stráksmýri - Glæsilegt
88 fm sumarhús í landi Indriðastaða Skorradal og
með frábæru útsýni yﬁr vatnið og nærsveitir Heitt og
kalt vatn ásamt rafmagni er til staðar. Eignin selst með
öllum húsgögnum. Heitur pottur á verönd. Gestahús
með rúmi. V. 24,7 millj. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520.

Sumarhús - Kerengi
Gott 49 fm sumarhús í landi Kerengis á stóru eignarlandi sem er rúmir 8200 fm að stærð. Tvö svefnherbergi
ásamt svefnlofti sem getur rúmað 5-6 einbreið rúm.
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhúsasalan komin
á skrið!
Melhagi - Hjarta vesturbæjar
59 fm íbúð í kjallara fjórbýlis við þessa fallegu götu í
vesturbæ Reykjavíkur. Stórt svefnherbergi. Stofa m.
glugga er vísar út í garð. Eldhús m. endurnýjaðri innréttingu. V. 17,5 m. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Vantar eignir á skrá.
Skoða allar helgar.
Haﬁð samband v. Jón Rafn
S: 695-5520

Eignir óskast
o 6ANTAR SUMARHÒS Å SGARÈI ®NDVERÈARNESI 6AÈNESI EÈA +IÈABERGI
FYRIR ALLT AÈ  MILJ STAÈGREITT UPPL VEITIR %LLERT Å S 

Glósalir Fallegt parhús
Fallegt 244 fm. Parhús með fallegu útsýni. 5 svefnherbergi . Stórglæsilegt eldhús og stofa með mikilli
lofthæð. Vel skipulagt hús á frábærum stað V 55,0 millj.
Uppl. Sigþór s: 899 9787

Tröllakór - mikið áhv.
Mjög góð 110,4 fm íbúð í klæddri blokk, íbúð fylgir
gott stæði í bílskýli, suður svalir. Áhv. ca 25m. við
Arionbanka. V. 28,5 m. Uppl. Ellert 893-4477

o 6ANTAR JA HERB ÅBÒÈ Å VESTURB¾ 2EYKJAVÅKUR UPPL VEITIR %LLERT
Å S 
o 6ANTAR ÅBÒÈ SEM ÖARFNAST STANDSETNINGAR UPPL VEITIR %LLERT Å S 
o 6ANTAR SÁRBÕLI Å -OSFELSB¾ FYRIR   MILJ UPPL VEITIR *ËN 2AFN
Å  

Fjallalind - parhús
Fallegt og vel byggt ca. 190 fm parhús á 2 hæðum m.
innb. bílskúr á eftirsóttum, barnvænum stað. 4 rúmgóð
svefnherb. 2 baðherbergi. Glæsilegur garður. Frábær
staðsetning. Skóli og öll þjónusta við hliðina. Skoða
skipti á ódýrari eign. Verð 49,5 millj. Uppl. veitir Bárður
í 896-5221.

Kleppsvegur - einbýli m. aukaíbúð.
Einbýli með aukaíbúð í á jarðhæð. Mikið endurnýjað.
Stór lóð umhverﬁs húsið. Uppl Sigþór s:899 9787

Funalind góð 4ra herb.
Mjög góð 115 fm íbúð í mjög vel staðsettri lyftublokk,
suðvestur svalir. Parket og ﬂísar á gólfum. V. 27,5m.
Áhv. ca. 24,7m við Íslandsbanka. Nánari uppl. Ellert
893.4477

o 6ANTAR SÁRH¾È Å ¶INGHOLTUNUM EÈA VESTURB¾NUM FYRIR   MILJ UPPL
VEITIR *ËN 2AFN Å  
o 6ANTAR JA HERB ÅBÒÈ Å HLÅÈUNUM FYRIR   MILJ UPPL VEITIR *ËN 2AFN
Å  

Mikil sala - Vantar allar tegundir eigna í sölu. Leitið upplýsinga hjá sölumönnum. Sími 588-4477.
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.ÕTT ¹ SKR¹
Mjög falleg
118,3 m2,
3ja herbergja
endaíbúð á
1.hæð í lyftuhúsi fyrir 50 ára
og eldri, ásamt
bílastæði í
bílakjallara við Klapparhlíð 1 í Mosfellsbæ. Fallegar innréttingar og gólfefni. Þetta er vönduð íbúð í fallegu húsi.
6  M10260

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
+*!2.!
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 2EYKJAVÅK

.ÕTT ¹ SKR¹
Sérlega glæsileg 166,3 m2 neðri sérhæð
með bílskúr á frábærum útsýnisstað við
Ólafsgeisla í Grafarholti. Eignin getur
verið laus til afhendingar við kaupsamning. Eignin er mjög falleg og vel umgengin. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Parket og náttúruflísar eru
á gólfum. Mjög glæsilegt útsýni er frá húsinu. Örstutt er út í náttúruna og á golfvöllinn. 6   M 10254

3ËLTÒN  ÅBÒÈ   2EYKJAVÅK
Mjög vönduð og rúmgóð 3ja herbergja 103,1 m2
íbúð á 6. hæð ásamt stæði í bílageymslu. 2 góð
svefnherbergi, rúmgóð stofa, eldhús, baðh. og
þvottahús innan íbúðar. Úr stofu er gengið út á
góðar svalir í suður. Þetta er sérlega falleg íbúð
á besta stað í glæsilegu húsnæði miðsvæðis í
Sóltúni. 6   M 4723

2AUÈAMÕRI   -OSFELLSB¾R
.ÕTT ¹ SKR¹
Falleg 107,4
m2, 3ja
herbergja
endaíbúð á
efstu hæð
í 3ja hæða
fjölbýli.
Fallegt útsýni.
Falleg gólfefni og innréttingar. Mikil lofthæð.
Tvennar svalir. %IGNIN GETUR VERIÈ LAUS TIL AFHENDINGAR VIÈ KAUPSAMNING 6   M 10256

!SPARFELL  ÅBÒÈ   2EYKJAVÅK
Mjög falleg 111,6 m2, 4-5 herbergja íbúð á annari
hæð í lyftuhúsi. Íbúðin er öll ný standsett! Ný gólfefni
eru á allri íbúðinni. Ný eldhúsinnrétting og tæki. Baðherbergin voru bæði endurnýjuð. Íbúðin er nýmáluð.
Eignin er laus til afhendingar strax! 6   M 10174

!RNARHÎFÈI

,ITLIKRIKI   -OSFELLSB¾R

.ÕTT ¹ SKR¹
Glæsileg og mjög vönduð 281,9 m2 sérhæð á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr miðsvæðis í Mosfellsbæ. Eignin er sérlega glæsileg og mikið í
hana lagt. Rúmgóð rými. Falleg gólfefni og innréttingar. V   M 10257

(AGALAND

Fallegt 171,4 m2 einbýlishús á tveimur pöllum innst
í botnlanga við Hagaland 9
í Mosfellsbæ. Eignin skiptist í þrjú svefnherbergi,
forstofu, baðherbergi,
gestasalerni, þvottahús,
eldhús, stofu, borðstofu
og 34,4 m2 bílskúr. Húsið
stendur á 1062 m2 gróinni
lóð. 6   M

 -OSFELLSB¾R
.ÕTT ¹ SKR¹
Mjög fallegt og vandað 189,7 m2
endaraðhús á 2 hæðum með bílskúr við
Arnarhöfða í Mosfellsbæ. Fallegar innréttingar og gólfefni. Fjögur svefnherbergi
auðvelt að gera það fimmta. Stór og góð
timburverönd er suðvestan megin við
húsið. Vinsæl staðsetning. Skipti möguleg
á rúmgóðri 4ra herbergja íbúð á höfuðborgarsvæðinu. 6   M 10251

(LÅÈARB¾R   !KRANES
132,5 m2 einbýlishús/sumarhús í Hvalfjarðarsveit. Húsið stendur í þéttbýliskjarna skammt frá
sundlaug, golfvelli og veiðivötnum. Fallegt útsýni er
frá húsinu. Hægt er að fá allt að 80% fjármögnun.
3ELJENDUR SKOÈA ÎLL SKIPTI 6   M 10233

4RÎLLAKËR   ÅBÒÈ   +ËPAVOGUR

 -OSFELLSB¾R

.ÕTT ¹ SKR¹

 ¹RA OG ELDRI

/0

)¨

(

Glæsileg 103,4 m2, 3ja herbergja
íbúð á efstu hæð í lyftuhúsi með
stæði í bílageymslu við Tröllakór 5-7
í Kópavogi. Mjög fallegar innréttingar og gólfefni. Rúmgóðar sólarsvalir með útsýni. Eignin er laus til
afhendingar strax.
,¾KKAÈ VERÈ
6   M. 10221

²3

4RÎLLATEIGUR   -OSFELLSB¾R .ÕTT ¹ SKR¹
Stórglæsilegt 211,9 m2 endaraðhús á tveimur
hæðum við Tröllateig 30 í Mosfellsbæ. Glæsilegar
sérsmíðaðar innréttingar og falleg gólfefni. Ca. 100
m2 timburverönd í suðvestur. 6   M 10248

/PIÈ HÒS Å DAG
FR¹  

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

Pétur
Þ. Þór
Sigurðsson
hrl.
Óskar
Hilmarsson
löggiltur fasteignasali
fasteignasali
Löggiltur

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

Hilmar Óskarsson
Framkvæmdarstjóri

Óskar Þór Hilmarsson
Löggiltur fasteingasali

Guðjón Sigurjónsson
Sölumaður

Stórglæsilegar íbúðir að Lundi
86-92 í Fossvogsdal. Húsin
eru 4ra til 6 hæða. Fjölmargar
stærðir í boði allt frá 100,1 fm.
til 231,6 fm.
Vandaðar íslenskar innréttingar.
Hiti í gólfum. Bjartar og
rúmgóðar íbúðir með stórum
gluggum. Glæsileg hönnun
að innan sem utan. Stæði
í bílageymslu fylgir öllum
íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag
Gylfa og Gunnars.
Teikningar og nánari upplýsingar
hjá sölumönnum Fjárfestingar,
Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

LUNDUR 86-92 – Fossvogsdalur

ÁRSKÓGAR
Eldri borgarar, 9. hæð, Fallegt
útsýni, Verð 26, 9 millj.

BERJARIMI
2ja herb., góðar innréttingar og
gólfefni, Verð 16,4 millj.

BREKKUHÚS
Raðhús, 2ja herb., Nýtt, Glæsilegar
innréttingar, Vönduð gólfefni

SÆBÓLSBRAUT
Endaraðhús, rúmgóð herbergi,
stórar stofur, góðar innréttingar,
Innbyggður bílskúr

EYJABAKKI
4ra herb., Nýlega viðgert að utan,
Verð 19,4 millj.

OFANLEITI
3ja herb., Stæði í bílageymslu,
Nýlega tekið í gegn að utan.

17. JÚNÍTORG
2ja og 3ja herb., stæði í bílageymslu,
50 ára og eldri.

STÓRAGERÐI
Sérhæð, 178,3 fm.,
Bílskúr, 4 góð svefnherbergi.

VÆTTABORGIR
Einbýli, Stór bílskúr, Glæsilegt og
vandað, Fallegt útsýni

FJARÐARÁS
Einbýli, Aukaíbúð, Tvöfaldur bílskúr,
Innst í botnlanga,
Verð 56,9 millj.

LANGALÍNA
3ja herb. íbúð, 117,5 fm,
Ný íbúð, Efsta hæð, Sérbílskúr,
Verð 29,5 millj

STAKKAHLÍÐ
2ja herb., Stæði í bílageymslu,
Sérlega glæsileg og
vönduð íbúð.

FOLD FASTEIGNASALA VAR STOFNUÐ ÁRIÐ 1994 AF VIÐARI BÖÐVARSSYNI
Kennitala er 590794-2529. Áhættumat fyrirtækisins er skráð í 1. ﬂokki hjá Creditinfo
sem þýðir að fyrirtækið er framúrskarandi áhættulítið.

Í fasteignaviðskiptum skiptir traust öllu máli.

Viðar Böðvarsson viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali r Einar Guðmundsson löggiltur fasteignasali

2ja herbergja

Langholtsvegur 187- opið hús
Björt og falleg 3-4 ja herbergja
íbúð á jarðhæð í reisulegu og húsi
á góðum stað í Vogahverﬁ.
Rúmgóð stofa og þrjú svefnherbergi. Sérlega fallegur garður með
grasﬂöt og fallegum trjágróðri.
Verð 22,5 millj. Opið hús
er á eigninni á morgun
þriðjudag milli kl. 17:30
og 18:30.
Verið velkomin!
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Víðimelur - hæð nálægt HÍ

Hafðu samband í síma

552 1400

Eignir vikunnar
Kambasel -raðhús- skipti möguleg á minni eign.
Mikið endurnýjað,
glæsilegt raðhús á
rólegum stað. Á neðri
hæð eru eldhús,
stofur og þvotthús
og geymsla, frá
stofu er gengið út á
góðan pall og í garð.
Á efri hæð eru 4
rúmgóð svefnherbergi,
baðherbergi og hol og
einnig er ris sem nota
má sem svefnherbergi,
tómstundarými o.ﬂ.
Verð 35,9 millj.

Vallarbarð - Yfirtaka og kostnaður
Ca. 62 fm. falleg jarðhæð í tvíbýlishúsi á rólegum
stað í Hafnarﬁrði. Sérinngangur. Verð 14,2. Áhvílandi
hagstætt langtímalánn að eftirstöðvum ca. 13,6.
Yﬁrtaka + kostnaður.

Tæplega 80 fm. efri hæð,
nálægt Háskólanum
og Þjóðarbókhlöðunni.
Nýlegt gler og gluggar.
Frábær staðsetning.
Verð 21,9 millj.

Fjarðarás-einbýli

Flétturimi 3ja herbergja m. bílgeymslu
Ca. 96 fm falleg íbúð á 1.
hæð í fjölbyli. Rúmgóð
stofa m. útgengi á
vestursvalir. Þvottaherb.
inn af eldhúsi. Góð
svefnherbergi. Stæði í
bílgeymslu fylgir.
Verð 20,9 millj.

Þórufell - Yfirtaka + kostnaður
Ca. 56 fm. björt og falleg 2ja herbergja íbúð.
Áhvíland. Íbúðalánasjóður ca. kr. 12,4 millj. Verð
13,2 millj. Útborgun aðeins kr. 800 þús.

Ca. 265. fm. einbýli á frábærum stað í enda götu. Aukaíbúð í kjallara, tvöfaldur bílskúr.. Stutt
í Árbæjarskóla, leikskólann Rofaborg, Tónlistarskóla, íþróttasvæði Fylkis, Árbæjarlaug, og
útivistarsvæði í Elliðárdalnum.

Húsavík fasteignasala
Borgartúni 29
105 Reykjavík

Sími: 510 3800
husavik@husavik.net
www.husavik.net
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Sólveig Regína Biard
Ritari

Laugavegi 170, 2. hæð t Opið virka daga kl. 9:00-17:00 t Sími 552 1400 t Fax 552 1405 t www.fold.is t fold@fold.is
Þjónustusími sölumanna eftir lokun 694 1401

Við styrkjum
Hluti af öllum sölulaunum sem greidd eru til
Foldar-fasteignasölu fer til styrktar ABC hjálparstarfi.

Árni Sigurgeirsson
Sölumaður

Flétturimi-jarðhæð m. verönd
Ca. 68 fm. góð 2ja herbergja íbúð á jarðhæð með
verönd út frá stofu. Inngangur sameiginlegur með
einni annari íbúð. Verð 16,9 millj.

Elías Haraldsson
Löggiltur fasteignasali

Vantar í 101,105 og 107
MIKIL EFTIRSPURN

RNI 3TEF¹NSSON
VIÈSKIPTAFR¾ÈINGUR OG
LÎGGILTUR FASTEIGNASALI

&ASTEIGNASALA
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GIMLIIS

BLIKANES 22 - OPIÐ HÚS

S

Fallegt 191 fm raðhús á
góðum stað í Garðabæ. Þrjú
svefnherbergi. Stórar og
bjartar stofur. Garðstofa. Stór
timburverönd með heitum
potti. Góðar innréttingar.
Innbyggður bílskúr. Eign sem
gefur mikla möguleika. Laust
strax.
Verð 39,9 millj.

GIMLI

Ú
ÐH

OPIÐ HÚS Í DAG FRÁ KL. 17:00 17:30 EINBÝLISHÚS

I

Vorum að fá í sölu 200 fm einbýlishús
sem er á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr. Í dag er húsið tilbúið
til innréttinga auk þess sem verulegra
endurbóta er þörf. Samkvæmt teikningum er gert ráð fyrir 3 - 4 svefnherbergjum, stofu, borðstofu og arinstofu.
Eignin er laus til afhendingar.
Verð 45,0 millj.

LANGABREKKA NEÐRI SÉRHÆÐ
Falleg og mikið endurnýjuð
142 fm neðri sérhæð með
bílskúr í fallegu tvíbýli í
Kópavogi. Fjögur svefnherbergi. Stór og björt stofa
með útgengt á timburverönd með fallegu útsýni.
Góðar innréttingar. Parket
og flísar á gólfum.
Verð 37.8 millj. Skipti
möguleg á sérbýli í
Kópavogi.

BREIÐVANGUR - 4 HERB

HRAUNBÆR - 3JA HERB.

TRÖLLABORGIR MEÐ BÍLSKÚR

Vorum að fá í sölu 4.herb. íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli. Björt stofa með norðursvölum. Flísalagt
baðherbergi. Eldhús með góðum innréttingum.
Þvottahús. Góð sameign. Verð 19 millj. Eignin er
laus strax sölumenn sýna.

Vorum að fá í sölu 3.herb. íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýli. Tvö svefnherbergi. Björt stofa með stórum
suðursvölum. Góðar innréttingar. Sameiginlegt
þvottahús. Sér geymsla. Verð 14,5 millj. Eignin er
laus strax sölumenn sýna.

Falleg 84 fm 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýli auk
24 fm bílskúrs samtals 108 fm. Tvö rúmgóð svefnherbergi og björt stofa með stórum suðursvölum.
Fallegar innréttingar. Góð sameign. Bílskúr er
fullbúinn. Verð 19,9 millj.

ASPARHOLT - SÉRINNGANGUR

KÁRSNESBRAUT

Falleg 2ja herb. 76,4fm íbúð með sérinngagni á 3.
hæð í fallegu fjölb. á Álftanesi. Rúmgott svefnherbergi. Fallegar innréttingar. Björt stofa með austursvölum. Þvottahús innann íbúðar. Flísar og teppi á
gólfum. Laus fljótlega. Verð 18,8 millj.

Gott 157 fm iðnaðarhúsnæði með ca 5 - 6 metra
lofthæð og stórum innkeyrsludyrum. Útbúin
hefur verið góð kaffiaðstaða, baðherbergi og
stór skrifstofa í húsnæðinu. Góð aðkoma, lóð er
malbikuð. Eignin er laus. Verð 17,8 millj.

BREIÐAVÍK 5 HERBERGJA ÍBÚÐ
Glæsileg 140 fm 5.herb.
íbúð á 3. hæð í góðu
fjölbýli. Fjögur svefnherbergi með skápum. Stór og
björt stofa með suðursvölum. Borðstofa. Fallegar
innréttingar. Flísalagt baðherbergi. Þvottahús innan ÞÓRÐARSVEIGUR 3JA HERB.
Vorum að fá í sölu glæsilega 3ja herb. íbúð á
íbúðar. Falleg sameign.
góðum stað í Grafarholti. Sérinngangur. Tvö
Verð 34 millj.
rúmgóð svefnherbergi og björt stofa. Fallegar
innréttingar. Suðursvalir Fallegt útsýni. Þvottahús
innan íbúðar. Snyrtileg sameign. Verð:21 millj.

Traust þjónusta í 30 ár

Leifur Aðalsteinsson
Löggiltur fasteignasali
Leifur@101.is
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Laugavegur 51 –
Penthouse – 101
Rvk – opið hús.
Stórglæsileg 160,6fm 6
herb. íbúð á 2 hæðum.
Stofa, borðstofa, eldhús,
wc og þv.hús á efri hæð.
4 herb., bað og geymsla
á neðri hæð. Stórar suður
svalir. Glæsilegt útsýni. 2
sér bílastæði. V- 59millj.
Opið hús verður
mánudaginn 20
feb. milli kl : 17:3018:30. Sölumenn verða
á staðnum.

Helgi J. Jónsson
Sölustjóri
helgi@101.is

Kristín S. Sigurðardóttir
Löggiltur fasteignasali
kristin@101.is

Bergþórugata –
einbýli
101 Rvk.
Mjög fallegt 232,9m
einbýlishús á 2
hæðum, þar af
42,8fm bílskúr sem
innréttaður er sem
íbúð /vinnustofa.
Glæsilegur garður.
Húsið var algjörlega
endurbyggt 1984.
Akurgerði – Glæsilegt einbýli - 190 Vogar
Sérlega glæsilegt 262,2fm 5 herb. einbýlishús með innbyggðum 51,7fm bílskúr
einstaklega vel staðsett innst í botnlanga. Glæsilegt sjávarútsýni. Fallegur arinn í stofu.
Einstaklega vandað hús.

Bárugata – 2 herb. – 101 Rvk.
Vel skipulögð 67,6fm 2 herbergja íbúð í kjallara
í mjög virðulegu 4 býlishúsi húsi í miðborginni.
Sérinngangur. Örstutt í miðborgina.
V- 19,9millj.

Vesturbrún – einbýli – 104 Rvk.
Mjög glæsilegt og vel við haldið 248,0fm einbýlishús ásamt 31,2fm bílskúr, samtals : 279,2fm.
Auka íbúð sem er upplögð til leigu.
V-79millj.

Njálsgata - 3 herb – 101 Rvk.
Vel skipulögð 70fm 3 herb. efri hæð í tvíbýlishúsi. Eldhús, bað, tvö herbergi og stofa. Suður
svalir. Sér geymsla í kj. Sam.þv.hús. V-20,9millj.

Reykjavíkurvegur – 3 herb.+ skúr –
101 Rvk. Mjög vel skipulögð 80,8fm 3 herb.
íbúð á jarðhæð í nýlegu fjórbýlishúsi ásamt
22,8fm bílskúrs, samtals: 103,6fm. Einstaklega
vel staðsett eign. V- 34,9millj.

Langagerði - einbýli – 108 Rvk.
Stórglæsilegt einbýli sem eru kjallari, hæð og ris.
Í kjallara eru tvær sér leiguíbúðir. Húsið er nær
algjörlega endurnýjað á undanförnum árum.
Glæsileg eign.V-69,5millj.

Leifsgata – 2 herb. – 101 Rvk.
Falleg og mikið endurnýjuð 55,7fm 2herb.
endaíbúð á miðhæð í góðu húsi. Endurnýjað
baðherbergi. Mjög vel skipulögð eign.
V- 18,9,millj.

Hverfisgata – studio – 101 Rvk.
Mjög vel skipulögð 49,7fm studioíbúð á 2 hæð
í góðu húsi. Eignin er mikið endurnýjuð og er
laus fljótlega. Fallegt eldhús og bað. Nýjir gluggar og gler. V- 15,9millj.

Njálsgata – 3 herb – 101 Rvk.
Gullfalleg mjög mikið endurnýjuð 83,0fm 3 herb.
hæð í góðu húsi í miðborginni. Glæsilegt eldhús
og bað. Falleg gólfefni. V- 24,9millj

Skúlagata - 3herb. – 105 Rvk.
Mjög góð 75,9fm 3 herb.íbúð á 3 hæð vel
staðsett nálægt miðbænum. Nýlega standsett
baðherbergi. Suður svalir. V-18,9millj.

Hlíðarhjalli – 4herb.+ skúr –200 Kóp.
Mjög falleg 116,1fm 4ra herb. endaíbúð á 1 hæð
ásamt 23,3fm bílskúr, samtals : 139,4fm. Hús og
garður lítur mjög vel út. V- 29,9millj.

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
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Opnunartími
kl. 9-17
OPIÐ
MÁN.-FIM.mán-fös
9-18 OG FÖS.
9-17

Háholt 14, Mosfellsbær
3ÅMI   o BERG BERGIS
WWWBERGIS
GSM 897 0047

Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali
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ÞRASTARÁS, Hafnarfirði.
3ja herb. íbúð á 2.hæð. Sérinngangur. Stærð alls 101,4 fm. Þvottahús
í íbúð.
Verð: 22,8 millj.

Pétur Pétursson lögg. fasteignasali
Petur@berg.is

Vantar eignir á skrá. Góð sala

Blaðberinn
bíður þín

SÆBÓLSBRAUT KÓP:
3ja herb. enda íbúð á 3.hæð efstu.
Gott útsýn, suður svalir. Sér þvottahús í íbúð. Frábær staðsettning.
Laus strax.

Kársnesbraut.

Fallegt 208 fm. einbýli með glæsilegt útsýni
yﬁr Fossvoginn. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Glæsilegur garður. Eign í topp viðhaldi. V. 43,9 m. 8283

Stórikriki. Mosfellsbæ.

Mjög vel staðsett 219 fm. raðhús á tveimur hæðum við
Stórakrika í Mosfellsbæ. Húsið afhendist fokhelt. Laust strax.
Lyklar á skrifstofu. V. 25,5 m. 8437

Þú færð Blaðberann þinn í
Skaftahlíð 24 alla virka daga
frá kl. 9-17.
Blaðberinn...

ÁRSALIR Kóp. m/bískýli:
3ja herb. íbúð á 4.hæð í lyftuhúsi.
Tvær lyfitur. Frábært útsýni. Laus
strax.
Verð: 28,8 millj.

AUSTURBERG m/bílskúr:

...góðar
óð
ð fréttir
f étti fyrir
f i umhverfið

Einiteigur.

Háholt í Mosfellsbæ.

Engjavegur í Mosfellsbæ.

Suðurholt í Hafnarﬁrði.

Krókahraun.

Asparteigur-Mosfellsbær.

Vel staðsett 260 fm. einbýli.( þar af er bílskúr 55 fm.) Húsið
er tibúið að utan, gler í gluggum, útidyrahurðir og hurð fyrir
bílskúr. Staðsteypt, fokhelt að innan. Heimtaug fyrir heitt og
kalt vatn komin í húsið. Raﬂagnateikningar fylgja. 8442

Glæsileg 95 fm. íbúð á 2. hæð í enda.
Vönduð gólfefni og innréttingar. Glæsilegt baðherbergi og
allt fyrsta ﬂokks. Sér inngangur. Hagstæð áhvílandi lán frá
Íbúðalánasjóði. V. 26,5 6378

4ra herb. enda íbúð á efstu hæð.
Suður svalir og fallegt útsýni. Sérbyggður bílskúr.
Verð: 21,0 millj.

DALALAND m/bílskúr:
5 herb. íbúð á 2.hæð. Stærð alls
139,1 fm. þ.e. íbúð 120 fm. og bílskúr
20 fm. Frábær staðsetning. Suður
svalir. Laus strax.
Verð: 35,0 millj.

KRISTNIBRAUT m/bílskúr:
Parhús á tveimur hæðum ásamt innbyggðum bílskúr. stærð alls 191 fm.
Timbur verönd með heitum potti.
Glæsilegt útsýni. Laus strax.
Verð: 49,0 millj.

Vel staðsett 233 fm. einbýli á tveimur hæðum á frábærum
stað í Mosfellsbæ. Stór eignarlóð. Stór bílskúr. Eign í góðu
viðhaldi. 5507

Falleg 106,6 fm. íbúð á efri hæð í litlu fjölbýli auk 32 fm.
bílskúrs á góðum stað í Hafnarﬁrði. Góðar innréttingar og
vel skipulögð íbúð. Topp eign í góðu viðhaldi. V. 29,9 m.
8494

Glæsileg neðri sérhæð í tvíbýlishúsi sem er skráð 126 fm.
samkvæmt eingaskiptasamningi. Sér inngangur Stofa, eldhús, þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol. Skápar í herbergjum,
parket og ﬂísar á gólfum. Baðherbergi með innréttingu,
baðkari og sturtu. V. 27,9 m. 8478

Vel staðsett 225 fm. einbýli, þar af 60 fm. bílskúr með lítilli
aukaíbúð. Sólstaofa með kamínu. Fallegur garður í góðri
rækt. 4 góð svefnherbergi. Húsið er laust í vor. V. 41,0 m.
7952

VEITINGASTAÐUR TIL SÖLU
EFSTASUND m/bílskúr:
Einbýlishús á einni hæð ásamt
viðbyggðum bílskúr. Stærð alls 135
fm. Falleg lóð og timburverönd.
Verð 39,0 millj.

BLÁSKÓGAR
Tvær íbúðir og bílskúr.
Tveggja hæða einbýlishús ásamt
2ja herb. íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og innbygðum bílskúr.
Stærð alls 273 fm. Mikið útsýni.
Verð: 67,5 millj

STAKKAHLÍÐ
m/ 2 stæðum í bískýli.
Glæsileg nýleg íbúð á efri hæð um
135 fm. í tveggja hæða húsi ásamt
2 stæðum í bílgeymslu. Vandaðar
innréttingar. Mjög góð staðsetning,
Verð: 44,9 millj.

Til leigu

SÍÐUMÚLA - TIL LEIGU
765 fm verslunarpláss. Glæsilegt og
bjart verslunarhúsnæði á götuhæð.
Stórir gluggar. Húsið allt endurnýjað
að utan, klætt með áli. Möguleiki að
skipta húsnæðinu. Leigutími samkomulag. FRÁBÆR STAÐSETNING.
GÓÐ AÐKOMA OG MIKIÐ AUGLÝSINGAGILDI. LAUST STRAX.

HESTHÚS VIÐ HEIMSENDA,
KÓP.
Stórt og huggulega innréttað
hesthús fyrir 44 hesta sem skiptist í
sex sér sjálfstæðar einignar. Stærð
alls er 298,2 fm,
Verð: Tilboð.
Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

hdl., og löggiltur fasteignasali

Sölustjóri, sími: 896 4090

Vinsæll veitingastaður á Patreksﬁrði er til sölu vegna ﬂutnings eiganda. Um er að ræða eina veitingastað
bæjarins með heilsárs opnun. Veitingastaðurinn er í 220 m2 húsnæði sem stendur á eignarlóð og hefur sæti
fyrir 70-80 gesti. Að auki eru 30-40 útisæti á skjólgóðri u.þ.b. 60 m2 verönd og einnig er 90 m2 hellulögð
stétt ofan við húsið. Veitingasalurinn er á tveimur pöllum. Húsnæðið skiptist þar að auki í eldhús, bar, ris
og góðan lager. Veitingastaðurinn býður upp á mikla möguleika. Hann er mjög vinsæll áningastaður ferðamanna á sumrin og hefur síðustu ár séð um mötuneytismat grunnskólans á veturna. Þess má geta að mikil
aukning ferðamanna hefur verið til Vestfjarða undanfarin ár og er einn vinsælasti ferðamannastaður landsins.
„Látrabjarg“ í einungis 60 km fjarlægð. Hentugt fyrir samhent hjón eða hverja þá aðra sem hafa unun af því
að elda góðan mat, státa af ríkri þjónustulund og telja geta átt vel við sig að eiga góð og gefandi dagleg
samskipti við heimafólk og ferðalanga á fallegum stað. Afhending staðarins er möguleg mjög ﬂjótlega.
Nánari upplýsingar gefur Páll Heiðar í síma: 896-2815,eða Kolbrún í síma 894-1295.

Sölufulltrúar:
Jóna María
jmh@365.is 512 5473
Brynja Dan
brynjadan@365.is 512 5465
Snorri
snorris@365.is 512 5457

Heimir & Kolla

vakna með þér í bítið
Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist
alla virka morgna kl. 6.50 – 9.00
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5 900 800

Ólafur B. Blöndal Lögg. fasteigna- fyrirtækja og skipasali.
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Hveragerði
483 5900
Fasteignasala

Árni Stefánsson, viðskiptafræðingur og löggiltur fasteignasali.

Grensásvegur 13 - 2 hæð - 108 Reykjavík - Sími: 570 4800 - Fax: 570 4810 - gimli@gimli.is

KJARRHEIÐI- HVERAGERÐI

ÞJÓNUSTA
GÆÐI
ÁRANGUR
MIKIL SALA!

TT
FRÍ USÖL MAT
Ð
VER

Kristín Skjaldar
Sölufulltrúi

Þórarinn Jónsson
Lögg. fasteignasali
510 7900

824 4031
kristins@remax.is
Vorum að fá til sölu fallegt raðhús með innbyggðum bílskúr. Eignin er alls 137,3 fm. Eldhús með góðri innréttingu. Fallegt flísalagt baðherbergi með sturtu og hornbaðkari. Flísar á gólfum. Innangengt úr þvottahúsi í
bílskúr. Vel frágengin og snyrtileg eign. Skipti koma til greina á eign á höfuðborgarsvæðinu. Verð 19,8 millj.

Traust þjónusta í 30 ár

RE/MAX Lind - Hlíðarsmári 6 - Sími 5107900 - www.remax.is

VIÐ SELJUM

ÁRSKÓGAR 8. – Íbúð 02-04 kl. 17.30–18.00
F. ELDRI BORGARA. Björt og vel skipulögð 2ja herb. 74 fm íbúð
á 2.hæð í þessu eftirsótta húsi. Íbúðin skiptist í anddyri með
parketi og skápum. Baðherbergið er ﬂísalagt, sturtukleﬁ, innrétting,
tengi fyrir þvottavél. Eldhúsið er með hvít/beyki
innréttingu, ísskápur fylgir. Í miðju íbúðar er hol
með parketi og þar við hlið góð stofa með parketi
og gluggum á tvo vegu. Svalir til austurs úr stofu.
Töluverð þjónusta er í húsinu m.a. matsalur,
handavinnustofa, myndlistarstofa, smíðastofa,
Ólafur B Blöndal leikﬁmisalur, baðþjónusta, félagsvist, boccia og ﬂ.
lgf. S. 6-900-811 Ólafur B Blöndal sýnir íbúðina

-(:;,0.509
Við seljum fyrir þig fasteignina og
finnum handa þér nýtt heimili





/HUULZ:[LPUK}YZZVU
Sölufulltrúi
OHUULZ'YLTH_PZ
Sími: 510 7900
Sími: 699 5008

Piers Morgan tók við
af Larry King og er
alla daga með þátt
sinn á CNN þar sem
hann spyr fræga og
fína fólkið spjörunum úr og dregur
ekkert undan.

Alla daga kl. 19.00 og 01.00

Þórarinn Jónsson hdl.
Löggildur fasteignasali

PIERS
MORGAN
tonight

Sími: 510 7900

Disovery Channel er fáanleg í
FRÆÐSLA

Milliliðalaust samband við löggiltan fasteignasala
Alla virka daga

699 4994
Hafðu samband
þegar þú
þarft að selja
eða kaupa!

ALLT
TOPPUR

kl. 18.00

Mythbusters eru frábærir þættir
þar sem snillingarnir Jamie
Hyneman og Adam Savage
framkvæma ótrúlegar tilraunir.

Páll Guðjónsson

Sunnudag á Stöð 2
FÁÐU ÞÉR ÁSKRIFT | 512 5100 | STOD2.IS

pall@fasteignasalan.is
Löggiltur fasteigna-, fyrirtækja- og skipasali
Löggiltur leigumiðlari

F a s t e i g na s a l a n B æ r • Ö g ur hv a r f 6 • 2 0 3 K ó p a v o g u r

Disovery Channel er fáanleg í
ALLT
TOPPUR

FRÆÐSLA
LANDSBYGGÐ

Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is
Smáauglýsingasíminn er 512 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

Smáauglýsingasíminn
er opinn alla daga kl. 8–17
Bílar til sölu

Vinnuvélar

BÍLAR &
FARATÆKI

VW - Skoda - Varahlutir

Afgreiðslan er opin:
alla virka daga 8–17
Pípulagnir

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.

Varahlutavaktin
Sími 555 6666

Erum með varahluti fyrir Benz, VW,
Skoda, MMC, Hyundai, Peugeot,
Renult, Fiat, Suzuki, Dodge, Ford, Land
Rover og fl. Kaupum bíla niðurrifs og
uppgerðar. Ísetningar á varahlutum.
Eldshöfða 6, 110 RVK. Opið 09-18 og
lau. 12-16
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.
Partatorg.is Notaðir varahlutir í
ýmsar gerðir nýlegra bíla. partatorg@
partatorg.is 565-6020.

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

Krókur
Sími: 522 4600
http://www.krokur.net

Musso varahlutir.

Erum að rífa Musso, Terrano, Nubiru,
Lanos, H1, Trooper, Freelander,
Baleno, Caddy 98-02,Polo 97-99,
Matiz,Mondeo 98, Corollu 01, Golf 03,
Megan 01. Kaupum bíla til niðurrifs
. Musso varahlutir Kaplahrauni 9
Hafnarfirði. S.864 0984

BMW 318i árg’06 Dekurbíll. Einn
eigandi. Ek 90.þús. Bensín, ssk. V
2.700.000. Bein sala. Uppl. í s. 8221222

Japanskar vélar
Bílapartasala

Bátar

Höfðabílar
Fossháls 27, 110 Reykjavík
Sími: 577 4747
Óskum eftir bílum á söluskrá
og á staðinn
www.hofdabilar.is

Bremsu- og stýrishlutir í flestar gerðir
bíla. Pöntum á fimmtudögum, varan
komin á mánudegi. Gott úrval af
Gabríel dempurum á lager. Bíldshöfða
14, 110 Rvk.

Viðgerðir

FORD Escape xlt choice 4wd. Árgerð
2006, ekinn 120 Þ.KM, bensín V6 3.0 sjálfskiptur - leður - luga - drattarbeisli
- Verð 1.680þ. Rnr.154758

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Uppl. s. 555 6020
Renult Megan árg.’98 1600 beinsk.
ek. 93þús. Ný tímareim, nýsk. ‘13 Verð
280þús. 868 8565.

0-250 þús.
TILBOÐ 245þús

Til sölu Ford Ka árg. 2000. EK. 90þús.
Beinsk. Góður bíll. Verð 245þús. S.
892 6537.

Vantar báta og skip á söluskrá okkar.
Mikil eftirspurn. Bátar og búnaður,
Sími 663-4865 og 861-9188. www.
batarogbunadur.is
Skrúa, Volvo 16/17 útistýri vanger
nýuppgert. 3 skakrúllur ( færingar)
uppl. s. 893 4385.

Faglærðir Píparar

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

Hreingerningar

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

GS Varahlutir
Sími 567-6744

SAFIR SKIPASALA. MIKIL SALA - HAFÐU
SAMBAND - www.safir.is - s: 580 8700.

Pípulagnir

Faglærðir píparar geta bætt við sig
verkefnum í bæði viðhaldi og
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.
Upplýsingar í síma 663 5315.

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

A-Ö Þrif&Hreinlæti S. 662
0662

Hreingerningar,
Flutningsþrif,
Gólfbónun,
Teppahreinsun
og
Húsgagnahreinsun.

Bókhald

ÞJÓNUSTA
Garðyrkja

Óli smiður

Bílaþjónusta

Tek að mér verkefni stór sem smá, úti
sem inni, mikil reynsla. Óli smiður, sími
698 9608.

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

Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur og
stofnun fyrirtækja. Fagleg vinnubrögð á
sanngjörnu verði. Bókhald og þjónusta
ehf. Sími 511 2930.

Kaupi bilaða bíla

Kaupi bíla sem þarfnast viðgerðar á ca.
30 - 200 þús. S. 896 6744.

Viðgerðir og viðhald. Fyrir einstaklinga,
fyrirtæki og húsfélög. Gluggar, pallar,
múrviðgerðir, lekavandamál. Sveinn
Húsasmíðameistari
S:8608838
vogarafl@vogarafl.is

Tölvur

Málarar

Sendibílar
VIKING 1706 EPIC 06/1999, fortjald,
loftpúðafjöðrun ofl. Verð 790.000.
Raðnr.270846 á www.hofdahollin.is Er upptjaldað fyrir þig í salnum!

Málarameistari

Jón Ingvar Garðarsson málarameistari
tilboð - tímavinna s. 896 6148.

Málarameistari

Öll almenn málningarvinna. Egill s.
868 5171.

KIA CEED ED DIESEL 12/2007, ekinn
49 Þ.km, dísel, 5 gíra. Verð 2.090.000.
Raðnr.118099 á www.hofdahollin.is Sá sparneytni er á staðnum!

Allar
stærðir
sendibíla.
Sendibílastöðin sími 568-5000.

Nýja

Ert þú að flytja? Búslóðafl., fyrirtækjafl.,
píanófl. o.fl. Extra stór bíll. Flutningaþj.
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is.
flytja@flytja.is

Varahlutir

Húsaviðhald

Lyftarar

TOYOTA AVENSIS WAGON SOL
05/2007, ekinn 76 Þ.km, sjálfskiptur.
Gott verð 2.290.000. Raðnr.118078
á www.hofdahollin.is - Bíllinn er á
staðnum!

Höfðahöllin
Tangabryggja 14-16, 112 Rvk.
Sími: 567 4840
www.hofdahollin.is

Búslóðaflutningar

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

Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar.

Partasalan SU-MI Smiðjuvegi 11.
Hyundai Sonata ‘97, Accent ‘01,
Impreza ‘99 og felicia ‘99, Peugeot 306
‘99, 206 og 406 ST. Almera ‘97-’99,
Terrano ‘98, Ford 250 ‘99, Megane 01.
Vectra ‘98, Astra ‘97, Corsa ‘98, Baleno
‘98. Kia Rio ‘02. Benz 230E ‘97. Volvo
460 ‘93

S. 893 3573.

Kaupi bíla til niðurrifs. sími 661 5270.

Körfubílaleigan.

Tölvuviðgerðir,
vírushreinsun,
gagnabjörgun, kem/sæki/sendi afsl.
FEB&ÖBÍ Stefán 821 6839.

Spádómar

Spákonan Sirrý

Nú er rétti tíminn fyrir trjáklippingar og
grisjun gróðurs ásamt því að fá tilboð í
sumarverkin. Ánægðir viðskiptavinir frá
1988! Garðar best ehf. Sími 698 9334
gardarbest.is netfang: gardarbest@
gardarbest.is Facebook: Garðar best.

Ástir, fjármál, heilsa. Uppl. í s. 552 4244
& 823 6393.

Spásíminn 908 5666

Stjörnuspá.
Tarot.
Ársspá.
Draumráðningar, ást og peningar.
Andleg hjálp. Trúnaður.
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Rafvirkjun

Húsnæði óskast

SKÓLAR &
NÁMSKEIÐ

Kaupi gull !
Ég, Magnús Steinþórsson
gullsmíðameistari, kaupi gull,
gull peninga og gull skartgripi.
Kaupi allt gull, nýlegt, gamalt
og illa farið. Leitið til fagmanns
og fáið góð ráð.
Uppl. á demantar.is í s. 699
8000 eða í Pósthússtræti
13 ( við Austurvöll ), Verið
velkomin

Raflagnir, dyrasímar. S.
663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Kaupi gamla mynt, ísl. & erlenda brons,
silfur og gullpeninga. Peningaseðla
frímerki póstkort. Verðmet heil söfn.
S. 615 2715.

Til sölu

Trésmíði

Harðviður til
húsabygginga.
Sjá nánar á www.vidur.is

Vatnsklæðning, panill, pallaefni, parket,
útihurðir, ofl. Gæði á góðu verði.
Nýkomnar Eurotec A2 harðviðarskrúfur.
Penofin harðviðarolía. Indus ehf,
Óseyrarbraut 2 Hf, Uppl.hjá Magnúsi í
símum 660 0230 og 561 1122.

Verslun

Ökukennsla
Ökukennsla, aðstoð við endurtökupróf
og akstursmat. Kenni á BMW 520D. S.
893 1560 og 587 0102, Páll Andrésson.

www.aksturinn.is
S. 694 9515

Öku og bifhjólakennsla. Tek einnig að
mér akstursmat. Uppl. í s. 694 9515
Haukur Vigfússon.
Kenni allan daginn Toyota 2011, hjálpa
við endurtökupróf og akstursmat. Ævar
Friðriksson s. 863 7493.

Öskudagur 22. febrúar!

Tugir öskudagsbúninga á frábæru
verði;
prinsessur,
afturgöngur,
indíánar, kúrekar, ninjur, trúðar, nornir,
sjóræningjar, galdramenn, hermenn,
pönkarar, hippar, o.fl., o.fl. Fylgihlutir í
þúsundatali! Skoðaðu búningaúrvalið
á Facebook síðu okkar. Partýbúðin,
Faxafeni 11, s. 534-0534

HEIMILIÐ
Heimilistæki

Smiður

Óskar eftir verkefnum. Nýsmíði eða
viðhald. Uppl. s. 895 6820

Óska eftir stúdíó eða 2. herb. íbúð í
101 til leigu. Ég er 26 ára, reglusamur
og reyklaus. 100% skilvísum greiðslum
heitið. Sími: 611-9921
Par óskar eftir 2-3hrb íbúð til leigu
á höfuðbsv. skilvís og reyklaus. helst
undir 120.þús pr mánuð s. 848 1190
Par óskar eftir 2-3herb. leiguíbúð í
Kópavogi. Bæði í fullu starfi. Reyklaus
og reglusöm. s.8651972

Geymsluhúsnæði
Geymslur.com

Frá kr. 3990 hjá Ikea í Garðabæ og
Fiskislóð í Reykjavík. S. 555 3464

www.geymslaeitt.is

Sér geymslur frá 5 til 17 m2. Aðgangur
8-22 alla daga. Búslóðir - fyrirtæki iðnaðarm. Upphitað og öryggisvöktun.
S: 564-6500.

Bílskúr
Óska eftir bílskúr í langtímal. minnst
3 ár hreinlegar vörur. Get borgað ca.
25þ. á mánuði og fyrirfram ca 3 mán,
öruggar greiðslur. S. 899 3389.

Önnur þjónusta

ATVINNA
Blekhylki og Tónerar í flestar gerðir
prentara, 50-70% ódýrari, öll hylki
framleidd af ORINK. Blekhylki.is
Fjarðargötu 11, Hafnarfirði sími 5170150.

Atvinna í boði

Gæða ungnautakjöt beint frá býli.
Kílóverð 1700.- kr. Allar upplýsingar í
s. 868 7204 eða á www.myranaut.is

KEYPT
& SELT
Óskast keypt
KAUPUM GULL

Sérverslun með
náttúruvænar og
andlegar vörur

og aðra eðalmálma gegn
framvísun persónuskilríkja.
Sigga & Timo Linnetsstíg 2,

Úrval af saltkristalslömpum, lífrænum
snyrti- og húðvörum, blómadropum,
himalaya
baðsalti,
reykelsum,
ilmkertum,
slökunargeisladiskum,
englaspilum, o.fl. Ditto, Smiðjuvegi 4
(græn gata), 200 Kópavogi. www.ditto.

220 Hafnarfjörður S. 565 4854
www.siggaogtimo.is

KAUPUM GULL - JÓN &
ÓSKAR

Staðgreiðum gull,
demanta og úr.
Hringar, hálsmen, armbönd,
Rolex, Cartier, Patek Philippe
o.fl. Hringdu núna og fáðu
tilboð þér að kostnaðarlausu!
www.kaupumgull.is
Upplýsingar í síma 661 7000.

HEILSA
Heilsuvörur
Taktu þér tak! Með HERBALIFE nærðu
árangri. Erla Bjartmarz S. 899 4183
www.eco.is Ný netverslun: www.
betriheilsa.is/erla

Kaupum gull til að smíða úr.
Spörum gjaldeyri. Heiðarleg
viðskipti. Aðeins í verslun okkar
Laugavegi 61.
Jón og Óskar - jonogoskar.is
s. 552-4910.

Thorvaldsen auglýsir
eftir barþjónum og
dyravörðum.

Árangur með Herbalife í yfir 30 ár.
Hringdu og fáðu frían prufupakka. S.
896 4662 www.lifsstill.is/eddaborg

HÚSNÆÐI

Einungis fólk með reynslu
og íslensku talandi kemur til
greina.
Upplýsingar veitir Kolbrún
í síma 8614844 eða sendið
umsókn með mynd á
thorvaldsen@thorvaldsen.is

Leigumiðlanir

TILKYNNINGAR

Fæðubótarefni
ÖSKUDAGSFJÖR

Viltu léttast? Eða þyngjast? Prófaðu
Herbalife! Ólöf 861 5356, osa@
ismennt.is

Aldrei meira úrval af skemmtilegum
barnabúningum t.d. Star Wars, Harry
Potter, Batman, Superman, Super
Mario, ofl. Úrvalið er aðgengilegt á
www.hokuspokus.is sem einnig er
vefverslun fyrir alla landsbyggðina.

Fundir
Almennur fundur Hollvinasamtaka
líknardeilda í Neskirkju 23. febrúar
k.l 17:15. Dagskrá: 1. Skýrsla stjórnar.
2. Ráðstefna um stefnumótun í
heilbrigðismálum. 3. Önnur mál.
Stjórnin

Nudd

Hókus Pókus Laugavegi 69 S. 551 7955

Tilkynningar

Tilkynningar
Þriggja sæta smogen sófi frá ikea,
kostar nýr 158þús. keyptur í maí 2011.
Vill selja núna á 100þús. s. 8483043.
Get sent mynd á Email.

Sjónvarp
Reykjavíkurvegi 64 - 220 Hafnarfjörður - Sími 510 0800 - Fax 510 0809 - Netfang hlif@hlif.is

Félagsfundur

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til elli/
öryrkja. Sækjum. Litsýn - Síðumúli 35.
- S. 552 7095.

Til bygginga

Fundur verður haldinn miðvikudaginn
22. febrúar 2012. kl 18:00 í
Skútunni, Hólshrauni 3, Hafnarﬁrði

Húsnæði í boði
TANTRA NUDD

Ekta vígsla í leyndardóma Tantra með
Tantra nuddi. Einstæð upplifun fyrir
pör, konur og karla. 112 Reykjav. S. 698
8301 www.tantra-temple.com
Nudd tilboð í dag, tímapantanir. Uppl.
í s. 616 6469. Nuddstofan Svæði 105
Holtin.

Þjónusta

Dagskrá:

1-2 manna herb.og stúdíó
Funahöfða 17a -19 Rvk og
Dalshraun 13 Hfj M/ baði.
eldh., þurrkara og þvottavél.
824 4535.
Room for rent 1-2 person and
studio. Funahöfða 17a -19 Rvk
and Dalshraun 13 Hfj Whith
Bath, kitch, washing room incl.
Uppl/info í S. 824 4535. www.
leiguherbergi.is
Herbergi í 101 til leigu. Nálægt HÍ. Sími
773 3182.

1. Endurskoðuð hagspá hagdeildar ASÍ
2012-2014.
Ólafur Darri Andrason, hagfræðingur ASÍ.

Gistiheimili Guesthouse
www.leiguherbergi.is

Leigjendur, takið eftir!

Diesel/glussadrifin steinsög til sölu
Verð 200.000 770-5144

2. Skýrsla Úttektarnefndar Landssamtaka
lífeyrissjóða
Árni Guðmundsson, framkvæmdarstjóri Gildi.

3. Önnur mál.
Kafﬁveitingar
Stjórn Vlf. Hlífar
Utanhúsklæðning Granit flísar 30 x60
240m2 7705144

Dóra
Dröfn
Skúladóttir,
geðhjúkrunarfræðingur, hefur opnað
samtalsmeðferðarstofu að Skipholti
50b. Með Diploma í Hugrænni
atferlismeðferð. Viðtalspantanir alla
daga í síma 841-7010. Netfang: hamir@
simnet.is.

Opið hús fyrir slagþola
og aðstandendur þeirra
fram á vor:

Þið eruð skrefi á undan í leit að réttu
íbúðinni með hjálp Leigulistans. Kíktu
inn á www.leigulistinn.is eða hafðu
samb. við okkur í s. 511 1600.

REYKJAVÍK: Alla þriðjudaga frá
kl.13-15 í Síðumúla 6.

Til leigu 2 herbergja íbúið við
Boðagranda, stæði í bílakjallara. Verð
105 þús á mánuði. uppl í s. 8944300.

AKUREYRI: Annan þriðjudag
hvers mánaðar frá kl.18-19 í
Greifanum.

Herbergi til leigu með eldhúsi og baði
með þvottavél. Mið Reykjavík. Sími
6615219.
Herbergi til leigu með eldhúsi og baði
með þvottavél. Mið Reykjavík. Sími
661 5219

Kaffi á könnunni!
Erum á Grensásdeild og veitum
upplýsingar um félagið alla
fimmtudaga frá kl.14-16.

