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Eignamiðlun kynnir: Glæsilegt 
endaraðhús. OPIÐ HÚS í 
Blikahjalla 6, Kópavogi, á 
morgun kl. 17.15 til 17.45.

T vílyft 198,3 fm endaraðhús 
á fallegum útsýnisstað. Á 
neðri hæðinni er innbyggð-

ur bílskúr, forstofa, eitt herbergi, 
snyrting, innra hol og um 50 fm 
útgrafið rými sem skiptist í her-
bergi, stórt fataherbergi og 
geymslu. Húsið er því tæplega 250 
fm að stærð. Á efri hæðinni eru 
stórar, glæsilegar stofur, eldhús, 
þvottahús, baðherbergi og tvö 
svefnherbergi. Lóðin er mjög 
glæsileg. Hún er stölluð og með 
góðri verönd, stóru upphituðu bíla-
plani fyrir fjóra bíla og fleira.

Flísalögð er forstofa og gesta-
snyrting en inn af forstofunni er 
parketlagt herbergi og flísalögð 
snyrting. Inn af holinu er gengið 
inn í óuppfyllt um 50 fm rými sem 
skiptist í stórt parketlagt herbergi 
sem er með miklum skápum, stórt 
parketlagt fataherbergi og rúm-
góða geymslu.

Innangengt er í um 32 fm bíl-
skúr. Úr holinu er flísalagður 
stigi með stálhandriði og öryggis-
gleri en þaðan er komið inn í mjög 
stórt rými sem skiptist í hol, eld-
hús, borðstofu og dagstofu. Rýmið 
er fyrir allri suður- og vesturhlið 
hússins og er mjög bjart og með 
góðri lofthæð. 

Á gólfum er parket og flísar. 
Eldhúsið er með sérsmíðaðri mik-
illi ljósri innréttingu og góðum 
borðkrók.

Inn af eldhúsinu er þvottahús 
með góðri innréttingu. Til hægri 

úr holinu (til norðurs) er baðher-
bergi og tvö parketlögð herbergi. 
Baðherbergið er flísalagt í hólf og 
gólf. Það er bæði með baðkeri og 
sturtuklefa, glugga, handklæða-
ofni og vandaðri innréttingu. 
Gengið er út á lóðina úr stofunni 
en þar eru góðir pallar til norðurs 
og mikill gróður. Stórar svalir er 
á suðvesturhorni hússins.

Hér er um mjög glæsilega eign 
að ræða. Upplýsingar gefur Þór-
arinn M. Friðgeirsson, löggilt-
ur fasteignasali, s. 899-1882 eða 
thorarinn@eignamidlun.is.

Endaraðhús í Kópavogi

Glæsilegt endaraðhús við Blikahjalla í Kópavogi. 
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Mjög falleg 65,1 m2 2ja herbergja 
íbúð á jarðhæð við Flyðrugranda 10 
í Reykjavík.  Eignin er með nýjum 
innréttingum, nýjum gólfefnum 
og ný máluð. Eignin er laus til 

afhendingar strax.  
V. 24,9 m.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJU-
DAGINN 9. APRÍL FRÁ 
KL. 17:30 TIL 18:00

Flyðrugrandi 10, íbúð 101 - 107 Reykjavík 

66,9 m2 3ja herbergja íbúð í kjallara 
í tvíbýlishúsi við Skipasund 18 í 
Reykjavík. Íbúðin skiptist í gang, tvö 
herbergi, stofu, eldhús, þvottahús, 
baðherbergi og geymslu. V. 19,9 m.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 
KL. 17:30 TIL 18:00

96,8 m2 sérhæð með risi og 31,2 m2 
bílskúr í tvíbýlishúsi við Skipasund 
18 í Reykjavík.  Aðalhæðin skiptist 
í forstofu, gang, tvær samliggjandi 
stofur, eldhús, baðherbergi og 
svefnherbergi. Risið skiptist í stóra 
stofu og svefnherbergi, ásamt 
geymslum undir súð. V. 29,9 m.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG FRÁ 
KL. 17:30 TIL 18:00

Skipasund 18, kjallari – 104 Reykjavík 

Skipasund 18 - 104 Reykjavík

Laugavegur 32 - 101 Reykjavík 

72,5 m2 verslunarhúsnæði á afar 
góðum stað við Laugaveg 32 í 
Reykjavík. Eignin er í leigu í dag fyrir 
350 þ. á mánuði. Húsnæðið skiptist í 
dag í verslun, salerni, eldhúskrók og 
geymslurými. V. 39,0 m.

Hagamelur 38 - 107 Reykjavík 

Rúmgóð og björt 4ra herbergja íbúð 
ásamt bílskúr í fallegu fjölbýlishús 
við Hagamel 38 í Reykjavík.  Eignin 
skiptist í rúmgott hol, 3-4 svefnher-
bergi, eldhús með borðkrók, stóra 
stofu, borðstofu og baðherbergi. 
Auk þess fylgir geymsla í kjallar og 
bílskúr. V. 47,5 m.

Hjallahlíð - 270 Mosfellsbær 

Falleg 3-4ra herbergja, 94 m2 íbúð 
á jarðhæð með sérinngangi í litlu 
fjórbýli við Hjallahlíð í Mosfellsbæ. 
Íbúðin skiptist í forstofu, tvö rúmgóð 
svefnherbergi (hægt að bæta við 
svefnherbergi), baðherbergi, 
rúmgóða stofu og borðstofu og eld-
hús. V. 24,7 m.

Stórikriki 10 - 270 Mosfellsbær 

Glæsilegt 225,6 m2 einbýlishús á 
einni hæð með innbyggðum bílskúr 
við Stórakrika 10 í Mosfellsbæ. Eignin 
er mjög vel skipulögð með fallegri 
innfelldri lýsingu og mikilli lofthæð, 
glæsilegar innréttingar og falleg 
gólfefni. V. 59,9 m.

Tröllateigur 30 - 270 Mosfellsbær 

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. 
Eignin er laus til afhendingar strax. 
V. 49,9 m.

 
Kleppsvegur 22 - 105 Reykjavík 

Falleg 71,2 m2, 2ja herbergja íbúð á 2. hæð 
við Kleppsveg 22 í Reykjavík. Eignin skiptist 
í hol, svefnherbergi, stofu, eldhús, baðher-
bergi og þvottahús innan íbúðar. Íbúðinni 
fylgir 5,9 m2 sérgeymsla í sameign. V. 16,9 m.

 
Stórakur 4 - 210 Garðabær 

Vel staðsett 742 m2 eignarlóð við Stórakur 4 
í Akrahverfinu í Garðabæ. Lóðin er staðsett 
í botnlanga og er skammt frá grunnskóla og 
framhaldskóla. V. 19,0 m.

 
Hlíðarás 45 - 221 Hafnarfjörður 

Til sölu 273,3 m2 einbýlishús í byggingu við 
Hlíðarás 45 í Hafnarfirði. Húsið er í byggingu 
í dag, búið er að reisa neðri hæðina og gólf-
plötu efri hæðar. V. 26,3 m.
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Viltu selja?
Vegna mikillar sölu vantar mig 2ja  
og 3ja herbergja íbúðir í hverfum 
101 og 105 Reykjavík.  
Ákveðnir kaupendur  
bíða eftir réttu  
eigninni.

vík.
ur 

Talaðu endilega 
við Auði í síma  
824-7772 eða  

audur@fasteigna-
salan.is
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HEGRANES- GARÐABÆ. EINBÝLISHÚS 
Á SJÁVARLÓÐ.
- 258,8 fm. einbýlishús með inng. 41,5 fm. bílskúr.
- Frábær útsýnisstaður á sjávarlóð á sunnanverðu Arnarnesi.
- Setu- og arinstofa. Borðstofa með

útgangi á lóð. 4 herbergi.

KLAPPARSTÍGUR
- Glæsileg 176,2 fm. útsýnisíbúð á tveimur efstu hæðum.
- Sér stæði í bílageymslu. Þrennar svalir til norðurs, austurs og

suðurs.
- Glæsilegar stofur. Sjónvarpsstofa með gólfsíðum gluggum.
- Mikil lofthæð er á efri hæð. Stórkostlegt útsýni út á sundin.

SILFURTEIGUR- R.VÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.
- Falleg 112,7 fm. 5 herbergja mikið endurnýjuð sérhæð.
- Búið að endurnýja m.a. gólfefni, innréttingu í eldhúsi og baðherb.
- Samliggjandi stofur. 3 herbergi. Rúmgott eldhús. Tvennar svalir

og bílskúrsréttur fylgir íbúðinni.

HRAUNTUNGA- KÓPAVOGI.
- Glæsileg eign í suðurhlíðum Kópavogs
- 214,3 fm. að stærð að meðt. 27,2 fm. bílskúr auk um 24

fm. sólskála og um 50 fm. rýmis innaf bílskúr.
- Sérsmíðaðar innréttingar í eldhúsi. Gólf-

síðir gluggar í stofu.

HOLTAGERÐI-KÓPAVOGI
- 221,0 fm. steniklætt einbýlishús að meðt. 60,0 fm. bílskúr.
- 4 svefnherberbergi.
- Skjólsæll garður með um 70 fm . verönd.
- Hellulögð aðkoma.

KAMBASEL-REYKJAVÍK
- 188,9 fm. 5 herbergja raðhús að meðt. 20,8 fm. bílskúr.
- Opið nýlegt eldhús. Endurnýjað baðherbergi.
- Aukin lofthæð í stofu. Arinstofa með útgengi á svalir.
- Eign sem hefur alla tíð fengið gott viðhald.

ÁLFASKEIÐ- HFJ. NEÐRI SÉRHÆÐ
- 89,4 fm neðri sérhæð auk 31,4 fm. sér geymslu í kjallara.
- Stofa. Þrjú svefnherbergi
- Sameiginlegt þvottahús í kjallara.
- Íbúð sem er mikið upprunaleg, en í góðu

ásigkomulagi.

HÖRÐUKÓR 3- KÓP. 4RA HERBERGJA.
- Björt og vel skipulögð 115,9 fm. 4ra herbergja íbúð á 8. hæð.
- Stórar og bjartar stofur. Yfirbyggðar svalir.
- Frábært útsýni úr herbergjum, stofum og af svölum
- Sér stæði í bílakjallara.

STÓRAGERÐI 12. GLÆSILEG ÍBÚÐ.
OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
- Falleg 83,7 fm. mikið endurnýjuð íbúð á 3. hæð.
- Búið að endurnýja m.a. gólfefni, baðherbergi og raflagnir.
- Íbúðin verður til sýnis á morgun. Íbúð

merkt 0303. Berglind á bjöllu.

NORÐURBRÚ – SJÁLANDI GARÐABÆ
- Falleg 95,0 fm. íbúð á 2. hæð að meðt. sér geymslu í góðu lyftuhúsi.
- Útsýnis nýtur af svölum til sjávar og að ylströndinni.
- Opið eldhús. Rúmgóð stofa. Tvö góð herbergi.
- Sér stæði í bílageymslu.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR-REYKJAVÍK
- 103,6 fm. íbúð á 2. hæð í góðu steinhúsi.
- Íbúðin hefur verð nokkuð endurnýjuð á sl. árum.
- Suðursvalir. Nýleg innrétting í eldhúsi. 2 herbergi (mögul. á 3)
- Góð íbúð í hjarta miðborgarinnar.

HÁALEITISBRAUT- R.VÍK. LAUS STRAX.
- 92,0 fm. 3ja herbergja endaíbúð í kjallara.
- Endurnýjuð að hluta m.a. baðherb. og raflagnir.
- Gluggar í þrjár áttir. Góð staðsetning við opið svæði.
- Sérinngangur. Laus til afhendingar strax.

MÁVAHLÍÐ - REYKJAVÍK
- Góð 45,6 fm. risíbúð í Hlíðunum.
- Björt stofa. Eitt svefnherbergi. Baðherbergi með sturtu.
- Geymslupláss undir súð. Þvottaherbergi í kjallara.
- Góð staðsetning miðsvæðis í Reykjavík.

JÖRFABAKKI- REYKJAVÍK
- 69,0 fm. íbúð á 1. hæð í góðu fjölbýli í neðra Breiðholti.
- Stofa og borðstofa með útgengi á svalir.
- Þvottaherbergi inn af eldhúsi.
- Ytra byrði hússins er gott og í góðu viðhaldi.

BOÐAGRANDI- REYKJAVÍK.
- 85,0 fm. íbúð á jarðhæð auk sér stæðis í lokuðu bílskýli.
- Útgangur á verönd út af eldhúsi og stofu.
- Þvottaherbergi innan íbúðar.
- Laus til afhendingar við kaupsamning.

SKÓLABRAUT – SELTJARNARNESI. 65 ÁRA+
- 54,6 fm. einstaklingsíbúð á 3. hæð í húsi fyrir 65 ára og eldri.
- Stórkostlegt útsýni yfir Reykjanesfjallgarðinn og til Esjunnar.
- Þjónustumiðstöð í húsinu. Heitur matur í hádegi, félagsstarf o.fl.
- Íbúðin er laus til afhendingar strax.

2JA HERBERGJA 3JA HERBERGJA 4RA- 6 HERBERGJA SÉRBÝLI

99,0 millj. 

39,0 millj. 57,9 millj. 

44,2 millj. 

42,9 millj.

23,7 millj. 

31,5 millj. 

25,5 millj.

31,0 millj.

32,5 millj.

23,9 millj.

15,7 millj.

24,8 millj.

19,2 millj.

17,9 millj.

ÁSBÚÐ
ÁSBÚÐ – GARÐABÆ
Fallegt, vel skipulagt og þó nokkuð mikið endurnýjað 306,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum með fallegu útsýni og stórri afgirtri
lóð með miklum veröndum. Innbyggður 68,8 fm. bílskúr. Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð hússins. Samliggjandi stofur
með arni. Nýlega endurnýjað eldhús. Sex herbergi. Lóð vísar að langmestum hluta til suðurs og er nýlega endurnýjuð.

Verð 79,9 millj.VV

NAUSTABRYGGJA- REYKJAVÍK. 
Glæsileg 210,6 fermetra 7 herbergja íbúð á tveimur efstu hæðum auk sér stæðis í bílageymslu.
Íbúðin er öll hin glæsilegasta og mjög verulega aukin lofthæð er á efri hæð hennar. 5 svefnherbergi og rúmgóðar stofur.
Verulega aukin lofthæð er á efri hæð íbúðarinnar eða allt að 5,0 metrar og innbyggð lýsing er í flestum loftum. Ljóst parket er
á gólfum og innihurðir og innréttingar eru úr ljósum viði. Verð 52,9 millj.VV

NAUSTABRYGGJA

OPIÐ HÚS



HAUKANES – KK GARÐABÆ.
- 274,0 fm. einbýlishús að meðt. 63,0 fm. innb. tvöföldum bílskúr.
- Skemmtilega hönnuð eign.
- Opið eldhús með eyju. Fjögur herbergi. Gufubað.
- 1.554,0 fm. eignarlóð, vel staðsett og með góðu útsýni.

STEKKJARFLÖT – GARÐABÆ
- 191,8 fm. einlyft einbýlishús með 23,7 fm. innb. bílskúr.
- Samliggjandi stofur. Þrjú herbergi.
- Lóðin er 873,0 fm. að stærð. Gróðurhús á lóð.
- Vel staðsett eign rétt við skóla og íþróttasvæði.

HRÍSHOLT- GARÐABÆ.
- 250,9 fm. einbýlishús á mjög fallegum útsýnisstað.
- Stórar stofur. Sólskáli. 4 svefnherbergi.
- Stórar svalir til vesturs og verönd til suðurs. Heitur pottur.
- Auðvelt að útbúa sér 2ja herb. íbúð á neðri hæð.

ÁRAKUR - GARÐABÆ. GLÆSILEGT ENDARAÐHÚS.
- Glæsilegt 248,9 fm. endaraðhús með 29,4 fm. innb. bílskúr.
- Húsið er innréttað á afar vandaðan og smekklegan hátt.
- Allar innréttingar sérsmíðaðar og vandaðar. 5 herbergi.
- Svalir til vesturs og lóð til austurs og vesturs.

SAFAMÝRI- REYKJAVÍK. NEÐRI SÉRHÆÐ.
- 118,6 fm. neðri sérhæð auk sér geymslu í kjallara.
- 28,4 fm. bílskúr, innréttaður sem studíóíbúð.
- 4 svefnherbergi.
- Svalir til suðurs og vesturs.

SOGAVEGUR-REYKJAVÍK. EFRI SÉRHÆÐ
- 122,9 fm 3ja – 4ra herbergja efri sérhæð auk bílskúrs.
- Afar vel innréttuð eign. Sérsmíðaðar innréttingar.
- Samliggjandi stofur. 2 herbergi. 2 baðherbergi.
- Extra háar innihurðir. Halogenlýsing. Eikarparket og flísar.

HOLTSGATA -  4RA HERB. ÍBÚÐ ÁSAMT BÍLSKÚR.
- Vel skipulögð 95,3 fm íbúð á 3. hæð auk 47,3 fm. bílskúr
- Bílskúr er í dag innréttaður sem 2ja herb. íbúð.
- Björt stofa. 3 herbergi. Eldhús með eldri innréttingum.
- Stórar suðursvalir út af stofu.

STRAUMSALIR- KÓPAVOGI. 5 HERBERGJA.
- 5 herbergja 138,2 fm. íbúð á 3. hæð í 5 íbúða húsi.
- 4 svefnherbergi. Um 12 fm. svalir í suðvestur.
- Mahogny í eldhúsinnréttingu, skápum og hurðum.
- Stórkostlegt útsýni.

• Sérhæð í Þingholtum

• Sérhæð á Högum eða Melum.

• Sérhæð við Ægisíðu með sjávarútsýni

• Parhúsi við Hávallagötu eða hæð og ris við Sól-
vallagötu fyrir erlendan aðila. Staðgreiðsla í boði
fyrir rétta eign

• Einbýli í Þingholtum

• Höfum kaupendur að nokkrum 2ja – 3ja herbergja
íbúðum í póstnúmeri 101. Staðgreiðsla í boði.

• Einbýlis- rað- og parhús í Garðabæ.

• Einbýlishús með fjórum svefnherbergjum í Mýrum
eða Hæðum í Garðabæ fyrir mjög traustan aðila.

FJÁRFESTINGARTÆKIFÆRI Í MIÐBORGINNI
Tvær heilar húseignir auk byggingarréttar á frábærum stað í Þingholtunum.
Um er að ræða 10 útleigueiningar. Eignirnar eru samtals um 550 fermetrar að stærð
auk byggingarréttar að um 300 fermetrum til viðbótar á reitnum. Fyrir liggja drög að
teikningum af því sem byggja má til viðbótar og er þar gert ráð fyrir 3-4 íbúðum á
þremur hæðum.

4RA- 6 HERBERGJASÉRBÝLI EIGNIR ÓSKAST

ATVINNUHÚSNÆÐI

ÁRMÚLI- SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI
- Mikið endurnýjað og gott 790,8 fm. skrifstofuhúsnæði
- 3. hæðin skiptist í tvö um 235,0 fm rými og 4. Hæðin skiptist í tvö um 160,0 fm. rými.
- Miklar og góðar tölvulagnir eru í húsnæðinu.
- Lóðin er frágengin og malbikuð og með góðum bílastæðum.

BALDURSGATA-VERSLUNARHÚSNÆÐI
- 70,5 fm. verslunarhúsnæði á götuhæð.
- Bjart opið verslunarrými, snyrting og kaffistofa.
- Flotuð gólf. Stórir gluggar. Aukin lofthæð.
- Staðsett rétt við Skólavörðustíg.

39,7 millj.

46,9 millj. 

36,5 milllj.

36,9 millj. 

69,0 millj. 

57,0 millj.

59,0 millj.

MARKARVEGUR
Glæsilegt 422,4 fm. einbýlishús á þremur hæðum að meðt. 30,0 fm. bílskúr á frábærum og kyrrlátum stað neðst í Fossvogin-
um. Mjög auðvelt er að útbúa 3ja herbergja aukaíbúð í kjallara hússins. Innréttingar eru allar úr ljósum viði. Setu- og arinstofa
með aukinni lofthæð, borðstofa, nýlega endurnýjað baðherbergi og fjöldi herbergja. Húsið stendur á 640,0 fm. glæsilegri
afgirtri og skjólsælli lóð með góðum veröndum og fallegum gróðri. 5 sér bílastæði eru á framlóð hússins.. Verð 115,0 millj.VV

SKÓLAVÖRÐUSTÍGUR
Skrifstofuhúsnæði til leigu. Til leigu um 100 fm. skrifstofuhúsnæði í þessu reisulega lyftuhúsi við Skólavörðustíg. Hæðin
skiptist í stóra móttöku, þrjú skrifstofuherbergi, eldhús og nýlega endurnýjað baðherbergi. Húsnæðið er laust til afhendingar
nú þegar. Leigusali er til í að gera breytingar á eigninni til að koma til móts við þarfir leigutaka. Leiguverð er tilboð. Frábær
staðsetning í hjarta miðborgarinnar.

24,9 millj.

SKÓLAVÖRÐUSTÍGURMARKARVEGUR
TIL LEIGU



Einbýli

Reykjavíkurvegur Rvk- mjög góð 
staðsetning. 
Fallegt og vel hannað nýlegt ca 200 fm 
einbýlishús á rólegum og friðsælum stað í 
gamla Skerjafirðinum. Húsið sem er á tveimur 
hæðum er búið vönduðum innréttingum og 
með góðri tengingu við góðan gróinn garð. 
Nánari upplýsingar veita Kjartan Hallgeirsson 
og Sverrir Kristinsson  V. 73,5 m. 2410 

Ljárskógar 4 - einbýli/tvíbýli. 
Fallegt og vel skipulagt einbýlishús neðst í 
botnlanga við Ljárskóga. Tvöfaldur góður bíl-
skúr fylgir eigninni. Auðvelt er að útbúa sér 
íbúð á neðri hæð. Glæsilegt útsýni.   
V. 65,0 m. 2548 

Hólahjalli - einbýlishús
Um er að ræða nýlegt einbýlishús á tveimur 
hæðum með innbyggðum bílskúr á neðri 
hæð. Glæsilegt 282,9 fm einbýlishús í suður-
hlíðum Kópavogs með einstöku útsýni. Húsið 
er á tveimur hæðum og góðum rúmgóðum 
bílskúr. Fallegur garður í rækt og stór 
hellulögð verönd.  V. 78,0 m. 2538 

Raðhús

Birkigrund Kóp. - endaraðhús m. bílskúr. 
Rúmgott og vel skipulagt 136,8 fm 
endaraðhús á tveimur hæðum auk rislofts 
(ca. 30 fm) ásamt 28,5 fm bílskúr, samtals 
195,3 fm. Húsið hefur mikið verið endur-
nýjað á s.l. árum. Sólríkur suðurgarður, 
4-5 svefnherbergi. V. 44,7 m. 2519

Vogatunga - raðhús
Tvílyft vandað 231 fm raðhús á mjög góðum 
útsýnisstað. Á efri hæðinni er forstofa, 
snyrting, þvottahús, hol, stofa, eldhús og 
svefngangur. Innaf svefnganginum er bað-
herbergi og fjögur herbergi en tvö þeirra 
hafa verið sameinuð í eitt.  Í kjallara er 
rúmgóð 2ja herbergja íbúð sem skiptist í 
forstofu, stórt herbergi, geymslu, eldhús og 
stofu.  V. 49,0 m. 2148 

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

Brekkugerði 4 - glæsilegt einbýlishús

Fallegt og vel hannað 231,8 fm einbýli á einni hæð með góðum garði til suðurs. Húsið er 
teiknað af Sigvalda Thordarsyni arkitekt. Húsið hefur mikið verið endurnýjað m.a. gólfefni, inn-
réttingar, eldhús, baðherbergi, lagnir, rafmagn og fl.  EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 
8.APRÍL MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00.   V. 85,0 m. 2592 

Garðastræti 21 - heil húseign í miðborginni 

208,5 fm húseign með tveimur samþykktum íbúðum á frábærum stað í miðbæ Reykjavíkur.  
Eignirnar seljast saman.  Sér inngangur er í báðar íbúðirnar.  Á jarðhæðinni er sér 3ja-4ra 
herbergja íbúð og  á 2. hæð er stofa, 3 herbergi, eldhús og bað.  Í risi eru tvö herbergi og 
eldunarstaða sem fylgja efri hæðinni. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 8.APRÍL MILLI 
KL. 17:00 OG KL. 18:00. V. 45 m. 2570 

Baugakór 19 -23  - vönduð eign í lyftuhúsi 

Glæsileg 3ja herbergja 88,7 fm íbúð á 2.hæð í vönduðu álklæddu húsi í Baugakór ásamt stæði 
í bílskýli. Parket og flísar. Fallegar innréttingar. Sérinngangur af svölum. Góðar svalir. Örstutt í 
leik og grunnskóla og mikil veðursæld. Góð sameign og innangengt í bílskýlið. EIGNIN GETUR 
LOSNAÐ FLJÓTLEGA.  EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL 17:30 - 18:00 V. 24,9 m. 2581 

Langahlíð 19 - 0301 - Endaíbúð

Mjög falleg,  sjarmerandi 3-4ra herb. 106,5  fm enda íbúð á 3. hæð í fallegu fjölbýli. Íbúðin skipt-
ist í tvær samliggjandi stofur, herbergi, baðherb. með glugga, eldhús og hol. Suðvestur svalir 
og fallegt útsýni er úr íbúðinni. Eigninni fylgir aukaherbergi í risi með aðgang að wc. EIGNIN 
VERÐUR SÝND MÁNUDAGINN 8 .APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 28,9 m. 2583

Keilufell 28 - einbýlishús

Mjög gott og mikið endurnýjað einbýli á tveimur hæðum auk jeppafærs bílskúrs. Húsið skiptist 
í rúmgóða forstofu, baðherbergi með sturtu, hol, tvær stofur eldhús og þvottahús, á efri hæð 
eru þrjú herbergi, hol og baðherbergi. Stór og gróin lóð. EIGNIN VERÐUR SÝND MÁNUDAG-
INN 8.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 39,9 m. 2569 

Rauðás 8 - Vel skipulagt raðhús 

Mjög vandað og bjart 271 fm raðhús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr við Rauðás í 
Reykjavík. Allt að 6 svefnherbergi eru í húsinu. Hellulagt plan með snjóbræðslu er fyrir framan 
húsið og góð verönd fyrir aftan. Gott og vel skipulagt fjölskylduhús. EIGNIN VERÐUR SÝND 
MÁNUDAGINN 8.APRÍL FRÁ KL. 17:00 - 19:00 V. 56 m. 2031 

Hagamelur 46  - Hæð í  vesturbænum 

Vel staðsett og vel skipulögð 143,7 fm neðri sérhæð ásamt 23,9 fm bílskúr við Hagamel. Stutt 
er í alla þjónustu, skóla, verslanir og sundlaug Vesturbæjar er handan við hornið. EIGNIN 
VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 9.APRÍL MILLI KL. 17:00 OG KL. 18:00. V. 49,0 m. 2574 

Blikahjalli 6 - glæsilegt hús

Glæsilegt um 198,3 fm (+50 fm) tvílyft endaraðhús á fallegum útsýnisstað. Vandaðar innrétt-
ingar. 4 svefnherb. Mjög gott útsýni. Lóðin er öll nýlega standsett og mjög glæsileg.  Hún er með 
stölluð og með góðri verönd, stóru upphituðu bílaplani fyrir 4 bíla o.fl. Hér er um mjög glæsilega 
eign að ræða.  EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAG 9.APRÍL FRÁ KL. 17:15-17:45 V. 56,9 m. 7327 
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Rauðalækur   -  5 herbergja hæð. 
Mjög góð og vel skipulögð 5 herbergja 
íbúð á 2. hæð ásamt bílskúr. Tvennar svalir. 
Íbúðin skiptist í rúmgott hol, stórt eldhús, 
tvær stofur (önnur notuð í dag sem herbergi) 
þrjú herbergi og baðherbergi. Gert ráð fyrir 
gestasalerni. Að utan lítur húsið vel út.   
V. 37,9 m. 2492

Andarhvarf - m. bílskúr
Glæsileg 135 fm efri sérhæð, frábært útsýni 
og bílskúr samtals  161,2 fm. Íbúðin er með 
vönduðum eikarinnréttingum og  gólfefnum. 
Gestasnyrting. Glæsilegt baðherb. Þrjú 
svefnherb. Rúmgóðar flísalagðar svalir. 
Útsýnið er frábært yfir Elliðavatni, til Bláfjalla 
og víðar. Eikarinnréttingar V. 41,9 m. 2395 

4ra-6 herbergja

Bergstaðastræti - 133 fm glæsileg eign. 
Glæsileg 133,7 fm  mikið endurnýjuð hæð 
með sameiginl. inngangi í fallegu fjórbýlis-
steinhúsi á besta stað í Þingholtunum. Íbúðin 
var mikið endurnýjuð á afar smekklegan 
hátt fyrir nokkrum árum síðan. 3 herbergi. 
Rúmgóð stofa, opið eldhús. Góðar svalir. 
Sérbílastæði á baklóð. V. 43,9 m. 2527

Sóltún - Efsta hæð með glæsilegu útsýni
Glæsileg íbúð á tveimur efstu hæðunum 
í vönduðu húsi með mjög fallegu útsýni, 
sérstaklega til norðurs og austurs. Íbúðin 
er 142 fm og sérmerkt stæði í bílageymslu 
24fm.  Sérstaklega vandaðar innréttingar 
og stór stofa með góðum útsýnisgluggum. 
Allir fataskápar og eldhúsinnrétting er frá 
Brúnás.  V. 49,5 m. 2456 

Miklabraut 40 - með bílskúr
Snyrtileg  ca 110 fm 4ra herbergja neðri 
hæð með sérinngangi og góðum bílskúr við 
Miklabraut samtals ca 140 fm.  Mjög gott 
verð. Laus strax.  V. 27,9 m. 2444 

Álfkonuhvarf laus strax. 
Glæsileg 128,5 fm 4ra herbergja endaíbúð 
á einstökum útsýnisstað með suður og 
austurútsýni yfir Elliðavatn og á fjallgarðinn. 
Sérinngangur af svölum.  3 góð svefnher-
bergi suðvestursvalir. Sérþvottahús. Parket 
og flísar. Innangengt í bílskýli þar sem íbúðin 
á sérstæði.    V. 33,9 m. 2560

Espigerði - glæsileg  m. bílskýli 
Glæsileg mikið endurnýjuð íbúð á tveimur 
hæðum í góðu lyftuhúsi ásamt stæði í endur-
nýjuðu bílskýli. Endurnýjað eldhús,baðherb, 
gestasnyrting, gólfefni, innihurðir og fl. 
Glæsilegt útsýni til austurs,norðurs suð-
vesturs og vesturs. Mikil og góð sameign. 
Húsvörður.  V. 39,9 m. 2564 

Álfkonuhvarf - glæsileg eign. 
Glæsileg fullbúin 128,5 fm 4ra herbergja 
endaíbúð á 2.hæð í mjög góðu lyftuhúsi 
ásamt stæði í bílageymslu. Sérinngangur af 
svölum. Vandaðar innréttingar. Parket og 
flísar. Stórar svalir með góðu útsýni. Eignin 
er nánast ónotuð. Vönduð bílageymsla .  
V. 34,5 m. 2495 

3ja herbergja

Bólstaðarhlíð - talsvert endurn. eign.
3ja herbergja 86,0 fm íbúð á 1.hæð til vinstri. 
Mjög gott skipulag. Rúmgott eldhús. Rúmgóð 
stofa, vestursvalir , parket. Endurnýjað gler 
og gluggar að miklu leiti. Nýlegar innihurðir. 
Mjög góð staðsetning miðsvæðis. Endur-
nýjað þak og sameign.  V. 22,9 m. 2558

Hamrahlíð - 3ja herbergja.
Mjög falleg og hlýleg þriggja herbergja íbúð 
á 3.hæð með útsýni. Íbúðin skiptist í hol, 
tvö herbergi, baðherbergi, stóra stofu með 
svölum og gott eldhús með borðkrók. Í kjall-
ara eru tvær geymslur sem tilheyra íbúðinni. 
V. 23,9 m. 2534 

Nóatún  - 3ja herbergja.
Vel skipulögð og björt 3-4ra herbergja 82,2 
fm íbúð á 1. hæð í fallegu steinhúsi. Íbúðin 
skiptist í hol, eldhús með fallegri eldri inn-
réttingum, baðherbergi með glugga, tvö 
svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur. 
Frá stofu er útgangur út á suður svalir.  
V. 23,5 m. 2579 

Hólmgarður  neðri hæð .
Falleg 81,3 fm íbúð á jarðhæð með sér 
inngangi. Íbúðin skiptist í forstofu, lítið her-
bergi/geymslu, hol, stofu, borðstofu (sem er 
teiknað sem herbergi), svefnherbergi, eldhús 
og baðherb. Íbúðin er öll í góðu ástandi. Laus 
strax. V. 23,9 millj. 

Hraunteigur - mikið endurnýjuð íbúð. 
Mikið endurnýjuð og falleg 77,4 fm 3ja 
herbergja íbúð í kj., með sér inngangi, 
við Hraunteig í Reykjavík. Gluggar, gler, 
skolplagnir og ofnalagnir hafa verið endur-
nýjaðar. Fallegur garður með verönd og sér 
inngangur er í íbúð. V. 23 m. 2584 

Perlukór - glæsilegt útsýni - stæði í 
bílskýli.
Einstaklega falleg og velskipulögð 3ja 
herbergja íbúð á efri hæð  í litlu húsi á 
einstökum útsýnisstað með sérinngangi. 
Íbúðin skiptist í forstofu, gang, stofu, eldhús, 
þvottaherbergi, tvö herbergi og baðher-
bergi. Geymsla á 1.hæð tilheyrir íbúðinni 
og bílastæði í bílageymslu.  Möguleiki að 
yfirtaka hagstæð lán.  V. 31,5 m. 1578 

Laugavegur - glæsileg íbúð
Falleg og vel skipulögð 3ja herb. 86,6 fm risí-
búð á 4. hæð í fallegu steinhúsi við Laugaveg 
í Reykjavík. Íbúðin er með glæsilegu sjávar- 
og fjallaútsýni og rúmgóðum suðursvölum. 
Þá eru einnig stórar sameiginlegar svalir á 2. 
hæð til suðurs. V. 32 m. 2373

2ja herbergja

Seilugrandi - með bílskýli
Mjög falleg og vel umgengin 2ja herbergja 
51,8 fm íbúð á þriðju hæð við Seilugranda 
ásamt stæði í bílageymslu. V. 20,8 m. 2554 

Grettisgata - góð eign.
Björt og skemmtileg 2ja 61,6 fm íbúð á 3. hæð 
(efstu) við Grettisgötu í Reykjavík. Svalir út frá 
stofu og mikil lofthæð er í íbúðinni. V. 21,7 m. 2547 

Þverbrekka – útsýni
50,3 fm 2ja herbergja íbúð á 3.hæð í góðu 
nýlega viðgerðu og máluðu lyftuhúsi á fínum 
útsýnisstað í Kópavogi. Íbúðin er með sér-
svefnherb. baðherb. og eldhúsi sem er opið 
yfir í stofu. Suðvestursvalir með miklu útsýni.  
V. 15,0 millj.  

Tungusel 11 - 0301 - laus strax

4ra herbergja 121,4 fm enda íbúð á 3.hæð/efstu í fallegu vel staðsettu fjölbýlishúsi á fínum 
útsýnisstað neðst í Seljahverfi. Íbúðin hefur verið talsvert endurnýjuð á síðustu árum m.a. 
eldhús, baðherbergi, innihurðir og fl. Nýlegt gler og viðhaldslitlir gluggar. Mjög snyrtileg sam-
eign. Þrjú góð svefnherb. Rúmgott eldhús. Mjög gott skápapláss. Yfirbyggðar svalir. EIGNIN 
VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 9.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 20,9 m. 2593 

Tungusel 6 - íb.0404- laus

Vel skipulögð 112,5 fm 4ra herbergja íbúð á 4. hæð (efstu) við Tungusel í Reykjavík. Rúmgóðar 
suður svalir og falleg fjalla- og sjávarsýn til norðurs. Húsið er allt nýlega standsett að utan 
og má þar nefna málun, sprunguviðgerðir og endurnýjun þaks. Íbúðin er laus til afhendingar. 
EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 9. APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 19,9 m. 2441

Háaleitisbraut 119 -  0201 góð 4ra herbergja 

Snyrtileg, björt og rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðri blokk  Eignin skiptist í hol,  tvær 
samliggjandi stofur, þrjú herbergi, baðherbergi og eldhús.  Sameiginlegt þvottahús í kjallara 
og sérgeymsla.  Húsið er í góðu ástandi og er húsið nýtekið í gegn að utan. Svalir til suðurs. 
EIGNIN VERÐUR SÝND ÞRIÐJUDAGINN 9.APRÍL MILLI KL. 17:30 OG KL. 18:00. V. 26,9 m. 2563 

Ljósavík 200 fm eign tvær íbúðir

Mjög vel skipulögð og einstaklega góð 4ra herbergja 115 fm íbúð á 2.hæð (jarðhæð til suðurs) í 
fallegu litlu fjölbýli ásamt sér “stúdíóíbúð” á jarðhæð og góðum 51,9 fm bílskúr. Fallegar innrétt-
ingar. Rúmgóð stofa. Nýlega endurnýjað vandað baðherbergi.  Fallegt útsýni til norðurs. Afgirt 
timburverönd til suðurs. Skipti á 3ja herb. jarðhæð með bílskúr og suðurverönd.  V. 40,5 m. 2494 

Bakkastaðir - einstakt útsýni

Glæsileg einstaklega vel um gengin og björt 4ra herbergja 106,8 fm efri hæð í litlu fjölbýli á 
frábærum útssýnisstað í staðarhverfi. Hús byggt af Mótás. Sérinngangur. Þrjú svefnherbergi, 
fallegar innréttingar spónlagðar með kirsuberjavið. Sérþvottahús innan íbúðarinnar. Tvennar 
svalir og einstaklega glæsilegt útsýni.  V. 28,9 m. 2591 

Laxatunga 14 Mosfellsbæ - Hús í byggingu

(OPIÐ HÚS BORÐI MÁNUDAG) Um er að ræða 2ja hæða 244,2 fm raðhús í byggingu. Húsið er 
í fokheldu ástandi að innan. Að utan er húsið nást fullfrágengið. Gluggar eru ál/plastgluggar. 
Þak virðist vera frágengið. Gert er ráð fyrir gólfhita. Húsið er laust til afhendingar við kaup-
samning og selst í núverandi ástandi. Inntök fyrir vatn og rafmagn vantar.  V. 22,5 millj. EIGNIN 
VERÐUR SÝND MÁNUDAG FRÁ KL. 17:30 -18:00
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t r a u s t  

Hraunbær 12a - 110 Rvk

3ja herbergja íbúð á 3.hæð með góðu útsýni til 
vesturs. Íbúðin er með rúmgóðum tveimur 
herbergjum með skápum,  holi ásamt bjartri 
stofu með útgengi út á svalir.  Eldhús með hvitri 
innréttingu, borðkrókur við glugga.  
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 19,5m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 8. apríl  kl.17:30-18:00 

Stærð: 84,9 fm Herb. 3

Öldubyggð 14 - Grímsnes-og Grafningshr.

Eign á 0,7 hektara eignalóð með hitaveitu. Neðri 
hæð tvö herb., opið rými eldhús, borðstofa og 
stofa með útgengi út á verönd. Efri hæð tvo 
herb., snyrt. og svalir. Hiti í gólfi á neðri hæð. 
Stór verönd með heitum potti. 
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 21,3 m

Leitið upplýsinga í síma 898 3326

Stærð: 100,3 fm Herb. 5

Þinghólsbraut 1 - 200 Kóp

Risíbúð með einstöku útsýni. Eignin er 3-4 herb. 
Tvö svefnherbergi og tvær samliggjandi stofur 
með útgengi út á svalir í vestur. Göngufæri í 
glæsilega sundlaug/ líkamsrækt, skóla og 
leikskóla. Frábær staðsetning. 
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 21,3m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 9. apríl kl.17:30-18:00

Stærð: 74,3 fm Herb. 3-4 

Vindás 2 - 110 Rvk

Góð fyrstu kaup!Tveggja herbergja íbúð á 
3.hæð. Eignin er með skápum í forstofu, 
svefnherbergi með skápum, baðherb. með tengi 
f. þvottavél. Eldhús með hvítri innréttingu. Nýtt 
gler í herbergi, stofu og í svalarhurð.
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 15,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 8. apríl kl.18:30-19:00

Stærð: 58,8 fm Herb. 2

Öldubyggð 18 - Grímsnes-og Grafningshr.

Eignalóð 0,7 ha með hitaveitu. Neðri hæð herb., 
opið rými eldhúss, borðstofu,sjónvarpsherb. og 
stofu með útgengi út á verönd. Efri hæð tvo 
herb., snyrt. og svalir. Hiti í gólfi á neðri hæð. 
Stór verönd með heitum potti. 
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 22,9m

Leitið upplýsinga í síma 898 3326

Stærð: 100,3 fm Herb. 5

Þorrasalir 9-11 - Kóp

Sala er hafin á nýjum rúmgóðum íbúðum með 
glæsilegu útsýni í 5-6 hæða fjölbýlishús með 
bílageymslu. Íbúðirnar eru allar með afar stórum 
svölum nema á 1 hæð eru íbúðirnar með góðri 
viðarverönd.
Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Verð: kr. 31,9-49,5m

Hringið og bókið skoðun  í gsm: 699-4610

Stærð: 108-148 fm Herb. 3-4  

Langalína 15-23 - Gbæ

Langalína 15-23 er þriggja hæða lyftuhús í  með 
2-5 herbergja íbúðir. Íbúðirnar verða afhentar án 
gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og 
þvottahúsum. Stæði í  lokaðri bílageymslu fylgir  
flestum íbúðunum.
Uppl. Sigríður söluf, gsm: 699 4610

Verð: 21,8-45,8m

Hringið og bókið skoðun  í gsm: 699-4610

Stærð: 67-157 fm Herb. 2-5  

 Vandað 4ra herb. sumarhús auk svefnlofts  á 
leigulóð efst í landi Brekkuskógar. Stór 
timburverönd með heitum potti ásamt 
geymsluskúr.  Snyrtileg aðkoma. Innbú fylgir. 
Rafmagnskynding en hitaveita er á staðnum.  
Uppl. Dórothea söluf, gsm: 898 3326

Verð: 15,9m

Leitið upplýsinga í síma 898 3326

Stærð: 60 fm Herb. 4

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.

Hrólfsskálamelur 2-8 – 170 Seltjarnarnes

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. apríl frá kl.17:30-18:30
 
Um er að ræða nýjar íbúðir í nýju fjölbýlishúsi á einum besta stað á Seltjarnarnesi. 
Íbúðirnar eru tilbúnar til afhendingar. Sérlega glæsilegar íbúðir, 2ja til 3ja herb., góðir 
gluggar og stórar svalir. Allar afhentar með gólfefnum, baðherbergi flísalögð. Vönduð 
heimilistæki frá Miele. Innréttingar sérhannaðar. 

Lofthæð í íbúðum er um 2,7fm, Loft í íbúðum eru niðurtekin. Gólfhitalagnir ásamt 
stjórnbúnaði eru í íbúðum til upphitunar. Handklæðaofn er á baðherbergi. Loftræst-
ing er á böðum, eldhúsi og í stofu. Neysluvatnskerfi er varmaskipt. Myndadyrasími 
fylgir hverri íbúð. Aðalbaðherbergi með baðkari og sturtuklefa ásamt glæsilegum 
innréttingum. Bílastæði fylgir hverri íbúð, sumum tvö bílastæði í bílastæðakjallara og 
góðum geymslum í sameign í kjallara.  

Nánari upplýsingar, skilalýsing, teikningar og frekari upplýsingar hjá Þorsteini, 
sölufulltrúa í síma 694-4700

Stærð: 93f-158 fm

Bílakjallari

Myndadyrasími

Herbergi: 2-3

Fjölbýlishús

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Austurgata 34 - 220 Hafnarfjörður

Opið hús þriðjudaginn 9 apríl.kl 17.30-18.00 
 
Glæsilegt og mjög sjarmerandi einbýlishús á þessum eftirsótta og vinsæla 
stað í hjarta Hafnarfjarðar. Um er að ræða 141 fm hús sem hefur verið 
mjög mikið endurnýjað og viðbygging við húsið var byggð árið 2006. 

Lóðin er viðhaldslétt og með  góðum veröndum og geymsluskúr. 
Svefnherbergin eru 3 og mjög góð lofthæð er í stofu.  Staðsetning á 
húsinu er frábær og göngustígur liggur niður í miðbæ Hafnafjarðar þar 
sem öll þjónusta er við hendina.  

Uppl.  Hafdís gsm 895 6107

Verð: 41.900.000

Stærð: 141,4 fm

Herbergi: 4

Einbýlishús

Viðbygging

Hafdís
Sölustjóri

895 6107

Opið
hús

Strandvegur 15 - 210 Garðabær

Óhindrað sjávarútsýni!! Sérlega glæsileg, björt og vönduð  íbúð á efstu hæð í góðu lyftuhúsi sjávarmegin 
við Strandveginn.  Íbúðinni fylgja 2 stæði í bílageymslu.  Aukin lofthæð er í íbúðinni og stórir gluggar. 
Innréttingar eru hannaðar af Guðrúnu Margréti innanhúsarkitekt og sérsmíðaðar af Brúnás. Gólfefni eru  
flísar og gegnheilt eikarparket. Þetta er gullfalleg íbúð þar sem hvergi hefur verið til sparað í efnis og 
innréttingavali. Sjón er sögu ríkari. Uppl. Hafdís sölustjóri, gsm: 895 6107

Verð: 59.900.000

Stærð: 140,9 fmHerb. 4

Hringið og bókið skoðun s. 895-6107 - EIGN Í SÉRFLOKKI,  

Íbúð     Stærð        Herb.    Bílastæði

106      107,4fm      2           B015

108       93,7fm       2           B041

206       93,9fm       2           B009

110       155fm        3           B049 og B050

208       157,7fm     3           B051 og B043

308       153,3fm     3           B053 og B054

Opið
hús

Opið
hús

Vallárvegur 10 - 801 Bláskógarb.

610

NÝJAR
ÍBÚÐIR

4610

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Sigurður
Lögg. fasteignasali
898 6106

Hafdís
Sölustjóri
895 6107

Árni
Lögg. fasteignasali
893 4416

Dórothea
Sölufulltrúi
898 3326

Berglind
Lögg. fasteignasali
694 4000

Halla
Lögg. fasteignasali
659 4044

Andrés
Sölufulltrúi
692 6936

Sigríður
Sölufulltrúi
699 4610

Sigurbjörn
Sölufulltrúi
867 3707

Þóra
Lögg. fasteignasali
822 2225

Þorsteinn
Sölufulltrúi
694 4700

Bjarni
Sölufulltrúi
895 9120

Steinar
Sölufulltrúi
661 2400

Edda
Sölufulltrúi
660 0700

Jóhanna
Lögg. fasteignasali
698 7695

Óskar
Sölufulltrúi
893 2499



MIKIL SALA
SÍMI 520 9595

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

Fífuhjalli 11 - 200 Kóp

Fallegt einbýslishús með bílskúr í funkisstíl í 
suðurhlíðum Kópavogs teiknað af Aldísi 
Norðfjörð. Birtuflæði er sérstaklega skemmtilegt 
í eigninni. Það eru tvær íbúðir í húsinu í dag en 
auðvelt er að breyta í upprunalegt horf.
Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 79m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud 9. apríl kl. 17:30-18:00

Stærð: 360 fm      Herb. 4

Vesturberg 157 - 111 Rvk

Fallegt endaraðhús með glæsilegu útsýni yfir 
Reykjavík og Snæfellsjökul til vesturs. Út frá 
stofu er timburverönd og garður sem snýr í 
vestur einnig eru mjög stórar um 50 fm svalir á 
efri hæðinni sem snúa í austur og vestur. 
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 44.9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 9.apríl kl.17.30-18.00

Stærð: 184,5 fm BílskúrHerb. 5

Fellsmúli 9  – 105 Rvk

Falleg tveggja herb. íbúð í Fellsmúla. Íbúðin 
skiptist í anddyri, gang, svefnherb.,baðherb.,
rúmgóða stofu og eldhús. Suðursvalir, nýir 
gluggar. 
Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Verð: 17,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS þriðjud. 9. mars. kl. 17:30-18:00

Stærð: 59 fm Herb. 2

Laufvangur 3  – 220 Hfj

Björt og rúmgóð fjögurra herb. íbúð í Norðurbæ
Hafnarfjarðar. Íbúðin er á jarðhæð og skiptist í
anddyri, gang, 3 svefnherb.,baðherb., rúmgóða
stofu, eldhús, þvottahús og geymslu. Stórar
suðvestursvalir. LAUS við kaupsamning.
Uppl. Bjarni söluf, gsm: 895 9120

Verð: 24,9m

Opið
hús

OPIÐ HÚS mánud. 8. mars. kl. 17:30-18:00

Stærð: 117,7 fm Herb. 4

Skipholt 47 – 105 Rvk

Rúmgóð enda íbúð á fjórðu og efstu hæð í 
fjölbýlishúsi á góðum stað í Rvk. 3 góð 
svefnherbergi, forstofuhol, eldhús m/borðkrók, 
stórri stofu, baðherbergi, góðum suð-vestur 
svalir með útsýni ásamt góðu herbergi í kjallara.
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: 24.9m

Stærð: 115,8 fmHerb. 5

Urriðaholt – 210 Gbæ

Til sölu byggingarlóðir, einbýlis- par- og 
raðhúsalóðir í Urriðaholti. Skipulag Urriðaholts 
einkennist af nýjum áherslum, unnið frá grunni 
með sjálfbæra þróun. Búið að skipuleggja allt 
hverfið.
Uppl. Sigurður lfs, gsm: 898 6106

Verð: frá 11.5m

Nánari uppl. í 898-6106

Lóðir

Herb: 5-6

Opið
hús

Gerðhamrar 10 - 112 Rvk

Fallegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr á þessum gróna og 
eftirsótta stað í Hamrahverfi.   Innréttingar eru sérsmíðaðar, lýsing 
hönnuð af Lumex og innanhúsarkitektinn Edda Ríkharðs sá um 
hönnun innanhúss að hluta.  Góð lofthæð er í húsinu, fallegur arinn og 
stórt hellulagt og upphitað bílaplan. Svefnherbergin  eru 4.    
Uppl. Hafdís sölustj, gsm: 895 6107

Verð: 53.9m

Stærð: 197,1 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS mánudaginn  8. apríl kl 17.30-18.00 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Logafold 158 – 112 Rvk

Mjög fallegt einbýli á frábærum skjólsælum stað. Húsið er frábært 
fjölskylduhús með 4 svefnherbergjum. Húsið hefur fengið mjög gott 
viðhald og er almennt í góðu ástandi. Garðurinn er stór og gróinn með 
timburverönd sem snýr í suður. Sólskáli er út frá stofu, þar er hiti í gólfi 
og rafmagns heitapottur.    
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 54,9m

Stærð: 210,6 fm BílskúrHerb. 5

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. apríl, kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Urðarhæð 13 - 210 Gbæ

**Möguleg skipti á 3-4 herbergja íbúð í fjölbýli** Sérlega vandað og 
glæsilegt 5-6 herbergja, 246fm einbýlishús á einni hæð með 30,6fm 
bílskúr á góðum stað í Garðabæ. 4 svefnherbergi og möguleiki á því 5. 
Stór og mikill afgirtur sólpallur og góð lóð. Gott fjölskylduhús á 
skjólsælum,  vinsælum og barnvænum stað innst í botnlanga. 
Uppl. Steinar söluf, gsm: 661 2400

Verð: 69,8m

Stærð: 246 fmHerb. 5-6

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. apríl klukkan 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Stekkjarhvammur  32 - 220 Hfj

Glæsilegt raðhús með bílskúr á tveimur hæðum og rislofti.  Eignin var 
mjög mikið endurnýjuð 2006.  Ljós frá Lumex og Miele eldhústæki. 
Gegnheilt parket og flísar á gólfum. Allar innréttingar eru sérsmíðaðar.  
Fjögur svefnh og auðvelt að bæta við tveimur. Tvö baðherb, gott 
þvottahús og búr. Vönduð afgirt verönd með fallegum gróðri og 
markísu.  Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 49,9m

Stærð: 243 fmHerb. 7

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. apríl kl 18:30-19:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Háaleitisbraut 47 – 108 Rvk

Mjög falleg 4-5 herb. íbúð á 1.hæð með bílskúr og frábæru útsýni. 
Húsið er í góðu ástandi og búið er að skipta út flestum glerjum í 
gluggum eignarinnar. Húsið er frábærlega staðsett þar sem það liggur 
hvergi nærri umferðargötu og er norðanmegin Háaleitisbrautar.  Húsið 
var málað og múrviðgert fyrir 3 árum.  
Uppl. Berglind lfs, gsm: 694 4000

Verð: 30,9m

Stærð: 138,6 fm BílskúrHerb. 4-5 

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 9.apríl, kl 17.30-18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Flatahraun 1 - 220 Hfj

Falleg og rúmgóð þriggja herb 119,2fm íbúð á þriðju hæð í nýlegu
lyftuhúsi miðsvæðis í Hafnarfirði. Í eigninni eru 3 góð svefnh, flísalagt
baðherb,eldhús og geymsla. Opið er úr eldhúsi yfir í stofu með
útgengi á svalir. Þvottahús er innan íbúðar. Merkt stæði í bílageymslu
og sameiginleg vagna og hjólageymsla er í sameign. Laus við 
kaupsamning. Uppl. Edda söluf, gsm: 660 0700

Verð: 31,9m

Stærð: 119,2 fm Herb. 3

OPIÐ HÚS mánudaginn 8.apríl kl 17:30-18:00 

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Aratún 40 - 210 Gbæ

Glæsilegt, stórt og mikið endurnýjuð einbýli með tveimur íbúðum og 
frístandandi bílskúr rétt við lækinn í Garðabæ. Í aðalíbúð eru stórar og 
glæsilegar stofur, 3 svefnherbergi, skrifstofa, 2 baðherbergi og stórt 
frístundaherbergi niðri og geymslur. Í aukaíbúð er stofa og eitt 
svefnherbergi. Sérinngangur. FLOTT HÚS!   
Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Verð: 79m

Stærð: 420,4 fmHerb. 8

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. april kl. 17:30-18:00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Barmahlíð  5, 1. hæð - 105 Rvk

Mjög rúmgóð, björt og vel skipulögð íbúð á 1. hæð og góður bílskúr í 
fallegu fjórbýlishúsi í Hlíðunum. Íbúðin 112,2 fm, og bílskúrinn 22,9 fm. 
Íbúðin: tvær stofur, eldhús, baðherbergi, stórt miðju-hol, tvö stór 
svefnherbergi og forstofa. Skólp- og drenlagnir o.fl. hafa verið 
endurnýjaðar. Sameign er snyrtileg og vel umgengin. Sérinngangur. 
Suðursvalir.  Uppl. Árni lfs, gsm: 893 4416

Verð: 36,9m

Stærð: 135,1 fmHerb. 4

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. apríl kl. 17.30 - 18.00

Opið
hús

Herb: 5-6

Opið
hús

Bollagarðar 3 - 170 Seltjarnar.

Gullfallegt, vel við haldið og vel skipulagt 211,2 fm. pallaraðhús 
(skráð 152,6 + kjallari sem er óskráður) með innbyggðum bílskúr á 
vinsælum stað á Nesinu með 3 svefnherbergjum (áður 4), rúmgóðu 
eldhúsi, endurnýjuðu baðherbergi, stórri stofu með útgengi út í garð 
með sólpalli.   
Uppl. Jóhanna lfs, gsm: 698 7695

Verð: 54,9m

Stærð: 211,2 fmHerb. 5

OPIÐ HÚS mánudaginn 8. apríl kl. 18:30-19:00

Opið
hús

Norðurbakki 21 – 220 Hfj

Glæsilegar og vel skipulagðar íbúðir í við höfnina 
í miðbæ Hafnarfjarðar. Falleg hús með lyftu og 
bílakjallara. Fallegar sýningaíbúðir tilbúnar. 
Afhending í júlí 2013.
Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Verð: 28 - 52m

Hringið og pantið skoðun - Nýjar íbúðir
Sýningaríbúðir tilbúnar

Stærð: 107 - 160 fm Herb. 3-4 

Þorrasalir 5-7 – 201 Kóp

Bjartar og vel skipulagðar íbúðir á fallegum stað 
fyrir ofan golfvöllinn.  Glæsilegt útsýni.  Góðar 
svalir, lyfta og bílgeymsla. Íbúðirnar afhendast 
fullbúnar í des 2013.
Uppl. Óskar söluf, gsm: 893 2499

Hringið og leitið upplýsinga - Nýjar íbúðir

Stærð: 95 - 119 fm Fjölbýlishús 

Verð: 27,5 - 39,5m

r

NÝJAR
ÍBÚÐIR

ðir

NÝJAR
ÍBÚÐIR

Rúmgóð enda íbúð á fjórðu og efstu hæð
fjölbýlishúsi á góðum stað í Rvk. 3 gó
svefnherbergi, forstofuhol, eldhús
stórri stofu, baðherbergi, góðu
svalir með útsýni ásamt gó
Uppl. Sigurður lfs,

Stærð: 115,8 fm

SELD



Stærri eignir
Raðhús með bílsk. í Grafarholti

Höfum tekið í sölu 142,6 fm raðhús á einni hæð 
með sérstæðum bílsk. við Maríubaug í Grafarholti.  
Glæsilegar innréttingar og gólfefni.  3-svefnherbergi, 
rúmgóð stofa, flísar á gólfum, gólfhiti.  Sérstæður 
27,3 fm bílskúr.  Verð 42,9 milj. Uppl. veitir Heiðar í 
s:693-3356

Langholtsvegur - mikið endurnýjað.

Glæsligt ca. 190 fm. raðhús á tveimur hæðum með inn-
byggðum bílskúr, fjögur svefnherbergi. Mjög gott vel 
skipulagt hús á frábærum stað. Parket og flísar á öllum 
gólfum. V. 56m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477

Fannafold -parhús á einni hæð.

Vorum að fá mjög gott ca 132 fm parhús á mjög 
góðum stað í lokaðri götu, fallegur garskáli, mikið 
útsýni,parket og flísar á gólfum. Innbyggður bílskúr. 
Hiti í plani. V. 38,9 m. Nánari uppl. Ellert 893-4477 
eða ellert@valholl.is

Selbraut  Seltjarnarnesi. 

Gott vel skipulagt  ca. 225 fm. einbýli á einni hæð 
með innbyggðum tvöföldum  bílskúr, annar skúr er 
innréttaður sem íbúð. Fjöldi svenfherbergja, arinn í 
stofu, frábær staðsettning, rétt hjá t.d. skóla,leik-
skóla og sundlaug. V. 64,9 m. Nánari uppl. veitir Ellert 
893-4477

Fannafold - Einbýli á einni hæð

Vel skipulagt einbýli á einni hæð í rólegri götu. Fjögur 
rúmgóð svefnherbergi og stórar stofur með mikilli 
lofthæð. Endurnýjað baðherbergi. Stór verönd og 
fallegur garður með miklum trjágróðri. Viðhaldslítið 
hús á góðum stað. V 49,9 m Uppl. og bókun á skoðun  
Sigþór s: 899 9787.

Háseyla - Innri - Njarðvík.

Samtals 209 fm einbýlishús á einni hæð, þar af er 
bílskúrinn sem er tvöfaldur 51,8 fm. 4 svefnherbergi. 
Eignin hefur verið mikið endurnýjuð og er í góðu 
ástandi m.a. er eldhúsinnrétting og tæki ásamt 
hurðum og gólfefnum endurnýjað. Verð 37,6 m. Uppl. 
Þórarinn s. 844-6353. 

Miðskógar - Álftanes, einbýli á einni hæð.

Einbýlishús á einni hæð á frábærum stað í þessu 
nýsameinaða sveitarfélagi við Garðabæ. Húsið er 
skráð 227,7 fm. þar af er bílskúrinn sem er tvöfaldur 
46,7 fm. Fallegur fyrrum verðlaunagarður með pöllum 
og góðri aðstöðu utandyra. 4 svefnherbergi, arinn í 
stofu. Verð 45,9 millj. Uppl. Þórarinn sími 844-6353.

Sérhæðir
Hólsvegur 10 - Glæsileg sérhæð

Stórglæsileg 4ra herbergja sérhæð í tvíbýli, ásamt 
22,5 fm bílskúr á frábærum stað. Hæðin er öll 
gegnumtekin og standsett. Endurnýjað þak og rennur. 
Nýlegt gler og gluggar. Allar innréttingar og tæki 
endurnýjuð. Baðherbergið í hólf og gólf. Rafmagn og 
ofnalagnir. Glæsileg hæð. Verð 33,5 millj.

Silfurteigur sérhæð með 36,4 fm 
bílskúr

Höfum tekið í sölu frábærlega staðsetta 147,7 fm 
neðri sérhæð við Silfurteig í Reykjavík. Tvö herbergi 
og tvær stofur, innangengt í rúmgóðann 36,4 fm 
bílskúr.  Vel með farin hæð í gamla upprunalega 
stílnum.  Hús í góðu ástandi, búið að laga þak, 
skólplagnir, rafmagn og fl. Verð 41,5 milj, uppl. veitir 
Heiðar í s:693-3356, sem sýnir eignina.  Hæðin er 
laus við kaupsamning.

Álfhólsvegur - Gott útsýni

189 fm efri hæð í tvíbýli með bílskúr.  Þrjú svefnherb. 
ásamt sjónvarpsherbergi.  Stofa með stórum útsýnis-
gluggum yfir til Esju og Skarðsheiði.  Yfirbyggðar 
suðursvalir.  Stórt eldhús með borðkrók.   V. 34,9 
millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sogavegur eign fyrir vandláta.

Glæsileg ca 125 fm. efri hæð með sér inngangi og 
góðum 25 fm. bílskúr. Allar innréttingar, tæki og 
gólfefni fyrsta floks, stórar svalir, tvö baðherbergi. 
Hæðin er laus og til afh. við kaupsamning. V. 46,9m. 
Áhv. ca 27m. Nánari uppl. veitir Ellert 893-4477  

Rúmgóð hæð með stórum bílskúr 
við Miklubraut

Höfum tekið í sölu rúmgóða 108 fm ásamt 32,9 fm 
bílskúr á horni Miklubrautar og Engihlíðar í Reykjavík. 
Hæðin skiptist í tvær rúmgóðar stofur og tvö rúmgóð 
herbergi, eldhús og bað.  Í kjallara er stórt sameigin-
legt þvottarhús og tvær sér geymsla sem er ekki inní 
birtri stærð skv. þjóðskrá.  Verð 27,9 milj, allar uppl. 
veitir Heiðar í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

4ra til 5 herb.
Skógarás - glæsileg - 5 svefnherb.

Glæsileg 130 fm ibúð að, íbúðin er hæð og rishæð. 
Hún var öll endurnýjuð í hólf og gólf 2007 á 
vandaðann og smekklegan hátt. Glæsilegt eldhús og 
baðherb. Sérþvottahús. Fimm svefnherbergi. Suður-
svalir. Falllegt útsýni. Vandað parket á gólfum. Nýjar 
hurðir og skápar. Verð 34.4 millj. Bárður H Tryggvason 
veitir upplýsingar í-896-5221.

4ra herb. í lyftuhúsi með bílskúr við 
Ásakór

Höfum tekið í sölu góða 4ra herb. 159,1 fm íbúð á 
4-hæð í lyftuhúsi ásamt bílskúr við Ásakór í Kópa-
vogi.  Þrjú rúmgóð herb.  Rúmgóðar stofur og opið 
eldhús, uppþvottarvél og ískápur fylgja.  Rúmgóður 
bílskúr.  Verð 37,9 milj.  Áhv. 20 milj, möguleiki á 
skiptum á minni eign með bílskúr.  Uppl. veitir Heiðar 
í s:693-3356 eða á heidar@valholl.is

Hraunbær - með aukaherbergi.

Glæsileg 4-5 herbergja íbúð á 2 hæð ásamt 14 fm 
aukaherbergi í kjallara. Öll endurnýjuð á vandaðann 
hátt. Innréttingar, parket, rafmagn og fl. Herbergið er 
með aðgangi að baðherbergi með sturtu. Verð 24.9 
millj. Uppl. veitir Bárður í 896-5521.

3ja herb.
Glæsileg 3ja herb. við höfnina í 
Reykjavík

Höfum tekið í sölu fallega og sjarmerandi íbúð við 
Nýlendugötu í Reykjavík.  Íbúðin sem er stofa og 
tvö herbergi er á efstu hæð í nýlega viðgerðu húsi.  
Frábær staðsetning og útsýni yfir höfnina í Reykjavík.  
Íbúðin er mikið endurnýjuð, bæði að utan og innan.  
Óskað er eftir tilboðum í eignina, upplýsingar veitir 
Heiðar í s:693-3356

Seilugrandi - Laus v. kaupsamning

79,3 fm íbúð ásamt 30,9 fm stæði í bílgeymslu.  Til 
viðbótar er sérgeymsla í kjallara sameignar ca. 10 fm 
að stærð.  2 svefnherbergi m. fataskápum.  Góð inn-
rétting í eldhúsi.  Baðherbergi með baðkari og tengi f. 
þvottavél.  V. 25,7 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Klukkuvellir - Falleg íbúð.

Glæsileg 3ja herb. íbúð á 3. hæð með sérinngangi af 
svölum í lyftublokk á Völlunum. Gólfhiti er í íbúðinni 
ásamt halogen lýsingu í loftum. Húsið er klætt að 
utan. Verð 20,6 m. Uppl. Þórarinn í 844-6353. 

2ja herb.
Falleg 2ja herb. með bílskúr við 
Rjúpnasali.

Höfum tekið í sölu 2ja herb. 71,7 fm íbúð ásamt 30,0 
fm bílskúr, samtals 101,7 fm, í 3ja hæða húsi við 
Rjúpnasali í Kópavogi.  Rúmgott flísalagt baðher-
bergi, rúmgott svefnherbergi með góðum skápum.  
Eldhús og stofa í einu rými með parketi á gólfum, 
suður svalir.  Þvottarhús með glugga innan íbúðar.  
Verð 25,9 milj, allar frekari uppl. veitir Heiðar í s:693-
3356 eða á heidar@valholl.is

Atvinnuhúsnæði
Fiskislóð  góð staðsetning

Gott 78 fm rými á því horni hússins er komið að er 
ekið er út Fiskislóðina. Stórir gluggar er ná að jörðu 
og mikið auglýsingargildi. Snyrtingu með flísalögðu 
gólfi, geymslu / kaffistofu og eitt stórt rými með 
stórum gluggum á tvo vegu, steinteppi er á aðal 
rýminu. malbikað bílaplan. V 15,9 Uppl.þ Sigþór S: 
8999787

Sumarhús
Vandað hús - 10 mín akstur frá 
Flúðum.

88 fm heilsárshús í landi Stóra Hofs í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi.   Útsýni er einstakt, Hekla blasir 
við frá stofu og Tindfjalla- og Eyjafjallajökul skarta 
sínu fegursta í baksýn.  Gert er ráð f. 3 svefnherb, 
stóra stofa og eldhús.  Pallur umhverfis hús.  Eignin 
afhendist fokheld.  V. 13,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

Sumarhús Svínadal

Fallegt og vel byggt 125 fm. Sumar hús í skógivöxnu 
landi. Fjögur svefnherbergi og stór stofa. Steypt gólf-
plata með hitalögnum. Stórir sólpallar og óheft útsýni  
yfir Eyrarvatnið. Húsið er tilbúið til innréttinga. Skipti 
möguleg. V 17.9 millj Uppl. Sigþór s: 899 978  

Skorradalur - Heilsárshús

Eignin er skráð sem einbýlishús hjá FMR.  Tvö svefn-
herbergi með fataskápum.  Stofa og eldhús í opnu 
rými og með stórum útsýnisgluggum, AEG ísskápur 
og uppþvottavél ásamt ofni fylgja.  Stórt svefnloft.  
Frábært útsýni.  V. 27,5 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 
695-5520

Svarfhólsland í grennd við 
Eyrarvatn

Gæsilegt heilsárshús á steyptum grunni. 86,4 fm 
að stærð og eru 3 svefnherbergi í því.  Stofa með 
plankaparketi  og fallegum frönskum gluggum á 
þrjá vegu. Eldhúsið með hvítri háglans innréttingu. 
Baðherbergi með sturtuklefa og innréttingu,  Ca 200 
fm verönd m heitum potti. Hitaveita, kalt vatn og 
rafmagn. Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eignarland - Gott verð

47 fm hús á 1 hektara eignarlandi.  Tvö svefnher-
bergi, baðherbergi, stofa og eldhús í opnu rými með 
gegnheillri furu á gólfi.  Kalt vatn og rafmagn tengt 
við hús.  Heitt vatn er komið á svæðið. V. 9,9 millj. 
Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Sumarhús – Borgarfirði - Gott verð.

Fallegt 60,0 fm  sumarhús á í landi Galtarholts í 
Borgarfirði, lóðin er kjarri vaxin. Tvö góð svefnherbergi, 
stofa og eldhús, Kamína er í stofu. Snyrting. Húsið er 
rafmagnskynt.  Sólpallur með nuddpotti. Staðsetter 
ca,10 km norðan við Borgarnes og er örstutt í góðan 
golfvöll, sundlaugar og alla þjónustu. Náttúrulegt 
birkikjarr . V 6,9 millj uppl.Sigþór s: 899 9787

Flúðir - Gott útsýni

Fallegt 68fm sumarhús í landi Ástúns rétt við Flúðir.  
Eignin skiptist í heilsárshús 56,3 fm að stærð ásamt 
geymslu 11,3 fm sem hægt væri að breyta í gesta-
hús. Tvö svefnherbergi með fataskápum en einnig 
er rúmgott svefnloft í húsinu sem gæti rúmað 8-10 
manns.  Heitur pottur á palli og glæsilegt fjallaútsýni.  
V. 14,9 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Eignarland - Grímsnes

25 fm hús á 8400 fm eignarlandi í Miðengi.  Heit vatn 
við lóðarmörk.  Innbú utan persónulegar muna fylgir 
m.a. ísskápur, tvö rúm, borð, stólar, olíufylltir rafm.
ofnar o.fl.  V. 8 millj.  Uppl. Jón Rafn S: 695-5520

Frítt sölumat á Valhöll fasteignasölu! - Leitið upplýsinga hjá sölumönnum í síma 588-4477.

www.Valholl.is
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Breiðavík 11, opið hús, falleg 4ra herb 125,4fm
Opið hús í dag mánudag 8. 
apríl á milli 17:30 og 18:00 að 
Breiðavík 11,(Bjalla 03-01).
Höfum tekið í sölu fallega 125,4 fm 
íbúð á efstu hæð í 3ja hæða fjölbýli 
við Breiðavík í Grafarvogi.  Íbúðin er 
í dag með fjórum svefherbergjum, 
þar sem fjórða herbergið er tekið 
af hluta stofunnar. Mjög rúmgóð 
þrjú herb. og mjög rúmgott eldhús.  
Falleg íbúð á góðum stað í Víkur-
hverfi Grafarvogs.  Verð 29 milj. 
Uppl. veitir Heiðar í s:693-3356.

Bólstaðarhlíð 16 - opið hús
OPIÐ HÚS MÁNUD. 8 APRÍL FRÁ 
KL. 17-18:00. Glæsileg 112 fm íbúð á 
1 hæð/jarðhæð með sérginngangi og 
sólpalli. Baðherbergið er allt nýstandsett. 
Eldhús með fallegri nýlegri innréttingu og 
vönduðum tækjum og stórum borðkrók/
borðstofu. Stofa með útgengi út á timbur-
sólpall í suður. Nýlegt parket og innihurðir. 
Rafmagn nýlegt og allt neysluvatn var 
endurnýjað, nýlegar ofnalagnir. Gólfhiti í 
forstofu, baðherbergi og hjónaherbergi. 
(ótengt) Snjóbræðsla í stétt niður að íbúð. 
Allt sér í íbúðinni. Verð 32,5 millj. Uppl. 
veitir Bárður H Tryggvason í s: 896-5221.

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur 
fasteignasali
Sími: 899 2907

Jason Guðmundsson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 661 2100

Ragna S. Óskarsdóttir
MBA og löggiltur 
fasteignasali
Sími: 892 3342

Halldór Ingi Andrésson 
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 4210

Þröstur Þórhallsson
löggiltur 
fasteignasali 
Sími: 897 0634

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi 
Sími: 695 9500

Heimir H. Eðvarðsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 1485

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Jórunn Skúladóttir
sölufulltrúi
Sími: 845 8958

Svan G. Guðlaugsson
sölufulltrúi
Sími: 697  9300

569 7000
Við erum við símann

Síðumúla 13  108 Reykjavík
Óskar R. Harðarson og Jason Guðmundsson, löggiltir fasteignasalarwww.miklaborg.is

Fallegt einbýli, 208,7 fm að stærð

Góður bílskúr

Mikið endurnýjað

Auka íbúð í kjallara

Vesturberg
111 Reykjavík

Verð  47,0 millj., j

Fallegt raðhús

Stærð 186,7 fm

Fjögur svefnherbergi

Innbyggður bílskúr

Sjávarútsýni

Naustabryggja
110 Reykjavík

Verð 43,9 millj., j

Raðhús - tvær íbúðir

Tvær stofur og 4 svefnherbergi á efri hæð

2ja herbergja íbúð á neðri hæð

Bílskúr og ágætur garður

Eignin þarfnast viðhalds

Brekkusel
109 Reykjavík

Verð  39,9 millj., j

60 ára og eldri 

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Afhending

í ágúst 2013

VERÐ FRÁ:    28,0 millj.

170 fm efri sérhæð með bílskúr

3 - 4 svefnherbergi

Nýlegt eldhús og bað

Tvennar svalir

Glæsilegt útsýni

Miðbraut
170 Seltjarnarnes

Verð  47,9 millj., j

Tvöfaldur skúr með 3ja fasa rafmagni

3 - 4 svefnherbergi

Hús í góðu viðhaldi

Neströð
170 Seltjarnarnes

Verð  69,5 millj., j

Rúmlega 200 fm einbýli á einni hæð

Fjögur góð svefnherbergi

Nýlegt eldhús og bað

Tvöfaldur bílskúr

Álfhólsvegur
200 Kópavogur

Verð  49,5 millj., j

Vandað endaraðhús

Stærð 212 fm

Glæsilega innréttað

Innbyggður bílskúr

100 fm sólpallur

Tröllateigur
270 Mosfellsbær

Verð  49,9 millj., j

Stórglæsilegt 224 fm heilsárshús á tveimur 

hæðum í landi Vaðness í Grímsnesi

Húsið er byggt 2002 og er allt hið glæsilegasta

Tjarnarhólslaut, Vaðnesi
801 Selfoss 

Verð  66,0 millj., j
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Stærð 126,7 fm

2. hæð

Frábær staðsetning

Tjarnarból
170 Seltjarnarnes

Verð  35,7 millj.

Fallegt einbýli

Frábær staðsetning

Vel viðhaldið

Borgarholtsbraut
200 Kópavogur

Verð  46,9 millj.

Gott verð

, j

, j

Rúmgóður bílskúr

Húsið er nánast tilbúið til innréttinga

Grófjöfnuð lóð

Fjóluvellir
221 Hafnarfjörður

Verð  36,0 millj., j

Lokaðar suðursvalir

Tvö stæði í bílageymslu

Viðhaldslétt hús

Sóltún
105 Reykjavík

Verð  37,8 millj., j

Glæsilegt einbýli

Tvöfaldur bílskúr

Útsýnisstaður

Vesturfold
112 Reykjavík

Verð  69,5 millj., j

200 Kópavogur

Verð  48,9 millj., j

Mikil lofthæð, fallegar stofur

3 svefnherbergi og 2 baðherbergi

Fallegur, afgirtur garður

Kársnesbraut
Glæsilegt og skemmtilega hannað hús

112 Reykjavík

Verð  56,5 millj., j

Gott útsýni til sjávar

Heitur pottur

Bílskúr

Gerðhamrar
Einbýli á einni hæð

Stór verönd

110 Reykjavík

Verð  62,0 millj.

Endalóð opin til Elliðaárdals

Stutt í skóla og náttúruparadís Reykjavíkur

Mikið endurnýjað

Seiðakvísl

3 - 4 svefnherbergi

Falleg 2ja herbergja á 4. hæð

Mikið endurnýjuð 62,8 fm eign

Frábær staðsetning

Góð áhvílandi lán

Gnoðarvogur
104 Reykjavík

Verð  18,3 millj., j

Laust strax

2ja herbergja, 66 fm endaíbúð á jarðhæð

Sér verönd

Stutt í Háskólann

Meistaravellir
107 Reykjavík

Verð  18,9 millj., j

Björt, falleg og vel skipulögð íbúð á efstu hæð 

Stæði í bílakjallara

Stórkoslegt útsýni yfir Reykjaneshrygginn

Stutt í skóla og leikskóla

Daggarvellir
221 Hafnarfjörður

Verð  23,0 millj., j

Falleg íbúð í Álfaskeiðinu

Rúmgóð og vel skipulögð

Frábær staðsetning

Bílskúr

Álfaskeið
220 Hafnarfjörður

Verð  19,9 millj., j

Góð 4ra herbergja íbúð á 3. hæð

bílageymslu

Góð áhvílandi lán

Seljabraut
109 Reykjavík

Verð  20,5 millj., j

Neðri sérhæð

3ja - 4ra herbergja, 84 fm

Sérinngangur

Gluggar og rafmagn endurnýjað

Mjög stór lóð, með fallegum hraunklettum

Norðurbraut
220 Hafnarfjörður

Verð  19,3 millj., j

3ja herbergja á 2. hæð

Nýlegt eldhús

Mjög stór herbergi

Snyrtilegt baðherbergi

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  21,5 millj., j

3ja herbergja íbúð

Fallegt eldhús

Lítið fjölbýli

Orrahólar
111 Reykjavík

Verð  22,5 millj., j

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á annarri hæð

Stæði í lokaðri bílageymslu

Rúmgóðar suðursvalir

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð  28,8 millj., j
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Sumarhús 46,2 fm að stærð

Svefnloft

Heitt vatn, pottur

Golfaðstaða

Mikil afþreying á svæðinu

Kiðhólsbraut
801 Selfoss

Verð  14,9 millj., j

Um 262 fm raðhús með sérstæðum bílskúr

Góðar stofur, 2 baðherbergi og sauna, eldhús

Möguleiki á sér íbúð í kjallara 

Góð staðsetning

Birkigrund 
200 Kópavogur

Verð  49,8 millj., j

Falleg 2ja herbergja í kjallara

Gott hús, lítið fjölbýli

Nýtist vel

Frábær staðsetning

Ásvallagata
101 Reykjavík 

Verð  19,5 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími:

Skilað tilbúnu til innréttinga eða fyrr
Stórar suðursvalir 
Mikil lofthæð í stofu, möguleiki á millilofti 
Fjögur svefnherbergi

113 Reykjavík

Verð  43,9 millj.

Úlfarsbraut 28
OPIÐ HÚS

Mánudag 8. apríl 17:00 - 18:00

, j

Einbýli / tvíbýli

Fimm svefnherbergi

Tvö baðherbergi

Gróinn garður

Bílskúr

Eyktarás
110 Reykjavík

Verð  47,9 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími:

Glæsileg hæð og ris með bílskúr
Auka íbúð ofan á bílskúr, góðar leigutekjur
Glæsileg lóð með heitum potti og sólpalli
Frábært útsýni og góð staðsetning
Eign í mjög góðu ástandi

108 Reykjavík

Verð  59,0 millj.

Sogavegur 216
OPIÐ HÚS

Þriðjudag 9. apríl 17:30 - 18:00

, j

Glæsilegt heilsárshús í Miðhúsaskógi, 
Bláskógabyggð
Heildarstærð ca. 118 fm, 11.000 fm leiguland
Glæsileg kjarri vaxin lóð og útsýni   
Stórir og miklir sólpallar
Hitaveita, heitur pottur

Miðhús 6
801 Selfoss

Verð  38,0 millj., j

Sjarmerandi 88,3 fm íbúð á efstu hæð

Falleg gólfefni

Stór herbergi 

Frábært útsýni

Vesturgata
101 Reykjavík

Verð  32,0 millj., j

132 fm neðri sérhæð ásamt stæði í bílageymslu

3 til 4 svefnherbergi

Rúmgóðar stofur og eldhús

Verönd í vestur með heitum potti

Hlíðarhjalli
200 Kópavogur

Verð  38,4 millj., j

Vandað endaraðhús

Stærð 212 fm

Glæsilega innréttað

Innbyggður bílskúr

100 fm sólpallur

Tröllateigur
270 Mosfellsbær

Verð  49,9 millj., j

Eign á 2. hæð

Sérinngangur

Þrjú svefnherbergi

Bílskúr

Krummahólar
109 Reykjavík

Verð 22,0 millj., j

130 fm efri sérhæð

3 - 4 góð svefnherbergi

Dren, skólp, gluggar og gler nýlega endurnýjað

Melabraut 
170 Seltjarnarnes

Verð  38,5 millj., j

Mjög góð 3ja herbergja íbúð

Kósý og notaleg íbúð

Góð nýting á rými

Fallegur garður

Frábær staðsetning

Stórholt
104 Reykjavík

Verð  21,0 millj., j

Nýleg og vönduð eign

Frábær staðsetning

Þvottahús innan íbúðar

Baugakór 
203 Kópavogur

Verð  25,9 millj., j
Laus strax

3ja – 4ra herbergja íbúðir með vönduðum eikarinnréttingum

Baðherbergi bæði með baðkari og sturtuklefa

Bílakjallari og glæsilegt útsýni

Verð frá 28,9 - 34,9 millj.

Tröllakór 18 - 20 

Sölumenn taka á móti
gestum í íbúð 202

Boðið verður upp á 
kaffi og ástarpunga

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307
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Skemmtileg 4ra herbergja íbúð á góðum stað í 
Hafnarfirði
Vel skipulögð og rúmgóð
Þvottahús innan íbúðar
Rúmgóð geymsla 
Stutt í skóla og aðra þjónustu 

Laufvangur 

Verð  24,9 millj., j

Glæsilegar nýjar 2ja - 4ra herb. íbúðir í lyftuhúsi

Fullbúnar íbúðir með gólfefnum

Stórar og rúmgóðar suðursvalir

Tilbúnar til afhendingar við kaupsamning

Eskivellir
221 Hafnarfjörður

Verð frá  18,9-25,5 millj., , j

Glæsilegt einbýli

263,6 fm í lokuðum botnlanga

Miklar svalir - mikið útsýni

Vandaðar innréttingar og tæki

Instabus rafkerfi

Þrastarhöfði
270 Mosfellsbær

Verð  87,0 millj., j

Falleg efri sérhæð miðsvæðis í Kópavogi

Mjög rúmgóð og vel skipulögð

Ákaflega vel staðsett íbúð með stórbrotnu útsýni 

yfir Reykjanesið

Vel hirtur og gróðursæll garður

Digranesvegur
200 Kópavogur

Verð  31,9 millj., j

Sameiginlegt rými svo sem salerni ekki í 

fermetratölu

Húsið hefur verið álklætt og skipt um alla glugga

Lágmúli
108 Reykjavík

Verð  18,8 millj.

Falleg 4ra herbergja endaíbúð á fjórðu hæð

Lyftuhús, suðursvalir

Stæði í lokaðri bílageymslu

Snyrtileg sameign

Þórðarsveigur
113 Reykjavík

Verð  26,9 millj., j

Stæði í bílageymslu

Fallegt útsýni

Eignin þarfnast endurbóta

Krummahólar
111 Reykjavík

Verð  17,5 millj., j

77 fm eldra parhús

Góð staðsetning - frábært útsýni

Gott verð - fínt fyrir smábátasjómenn

Einnig tilvalið sem sumarhús

Grundarbraut
355 Ólafsvík

Verð  6,5 millj., j

Fallegt 48,7 fm sumarhús auk svefnlofts

Miklar verandir og þægileg aðkoma

Einstakt útsýni og staðsetning

Álftarstekkur
- Miðfellsland, Þingvellir

801 Selfoss

Verð  15,0 millj., j

220 Hafnarfjörður

Glæsilegt sumarhús

Heildarstærð 100 fm

Þrjú svefnherbergi

Eignarlóð

Einstaklega vandað

Hrísabrekka
301 Akranes

Verð  22,8 millj., j

Verð frá 19,5 millj.

2ja - 4ra herbergja íbúðir

Sérinngangur

Suðursvalir

Tilbúið til afhendingar 1. ágúst 2013

6 eignir seldar

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 9. apríl 18:00 - 19:00

Austurkór 7a og 7b

Nánari upplýsingar veitir

Ólafur Finnbogason, Sölufulltrúi
olafur@miklaborg.is sími: : 822 2307

Góð 4ra herbergja íbúð

4. hæð, mikið útsýni

Afhending strax

Skipholt 
105 Reykjavík

Verð  24,8 millj., j

Einbýli á tveimur hæðum

Vel skipulagt hús

Góð staðsetning innan bæjar

Bílskúr

Útsýni

Hlíðarvegur
625 Ólafsfjörður

Verð  12,0 millj., j

Nánari upplýsingar veitir

Svan G. Guðlaugsson, sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími:
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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.

Bæjarhrauni 10 • Hafnarfirði • Sími 520 7500 • www.hraunhamar.is

Stofnuð 1983

Norðurbakki 21 - Hf.

Útsýnisíbúðir - Hf.
• Glæsilegar útsýnisíbúðir.
• 3ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Tvennar svalir.
• Stærð frá 107 fm. til 160 fm.
• Vandaðar íslenskar innréttingar.
• Verð frá 27,6 millj.
• Til afhendingar sumar 2013.
• Allar frekari uppl. gefa sölumenn 

hraunhamars.
• Nokkrar seldar nú þegar.
• Fullbúnar sýningar íbúðir.
• Sölumenn sýna.

• Fallegar 2ja til 4ra herbergja íbúðir.
• Sér stæði í bílageymslu.
• Lyfta.
• Innréttingar og skápar frá Parka.
• Fallegt útsýni.

Skipalón 10 - Hf. 

• Tvennar svalir í stærri
íbúðunum.

• Afhending frá mars 2013.
• Byggingaraðili er Fjarðarmót.
• Hús klædd að utan með áli.
• Ál-tré gluggar.
• Lítið viðhald.

• Gott aðgengi.
• Aðgangur að 55 fm
samkomusal.

Uppl. gefa 
sölumenn 
Hraunhamars.

Pantið skoðun 

Einbýlishús - Raðhús - Parhús

Lækjarberg – Hf. – Einbýlishús.
Nýkomið í einkasölu glæsilegt pallabyggt einbýli
með innbyggðum bílskúr samtals 374 fm. Glæsilegar
stofur, arinn. 4-5 svefnherbergi ofl. Óvenju rúmgóðar
suður svalir, auka íbúð ef vill. Mjög fallegur garður.
Róleg og góð staðsetning í hinu vinsæla setbergs-
landi Hfj. Fullbúin eign í í sérflokki. Myndir á netinu.
Verð 75 millj.

Þrastarás - Einbýli m/auka íbúð - Hf.
Sérlega vandað fullbúið 320 fm tvílyft einbýlishús
með auka íbúð og stórum tvöföldum bílskúr mjög vel
staðsett á útsýnisstað í Áslandshverfinu í Hafnarfirði.
Vönduð gólfefni eru á húsinu, gegnheilt rauðeikar
parket og flísar, gólfhiti. Fullbúin afar vönduð eign í
sérflokki, góð staðsetning, útsýni. Verð 79,5 millj. 

Einihlíð - Einbýli - Hf. 
Glæsilegt tæplega 300 fermetra einbýli á tveimur
hæðum með innbyggðum bílskúr á frábærum útsýnis-
stað innst í botlanga við grænnt svæði í Mosahlíðinni
í Hafnarfirði. Um er að ræða mjög snyrtilega eign
með glæsilegri lóð, steyptu bílaplani sólpöllum og
tilheyrandi. Fallegar innréttingar og gólfefni. Glæsi-
legur garður. Frábær staðsetning. Verð kr. 59,9 millj.

Lóuhraun - Einbýli - Hf. 
Glæsilegt 201,9 fermetra einbýli á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr á frábærum rólegum stað
við Lóuhraun 5. (Einarsreitinn) í Hafnarfirði. Lóuhraun
er mjög róleg lokuð gata með fimm einbýlishúsum
ekið inn frá Smyrlahrauni. Eignin skiptist ma. í 4
svefnherbergi, stofu, borðstofu, eldhús, þvottahús,
geymslu og bílskúr. Glæsileg eign. Verð 58,9 millj

Háaberg - Einbýli - Hf.
Glæsilegt einbýli á tveimur hæðum um 230 fm
með bílskúr. Vel staðsett á frábærum útsýnisstað í
Setbergslandi í Hafnarfirði.Eignin skiptist í forstofu,
gestasnyrtingu, hol, sólstofu, borðstofu, eldhús og
stofu, bílskúr og herbergi inn af. Á neðri hæð er
anddyri, gangur, tvö (þrjú) herbergi, hjónaherbergi
með fataherbergi inn af, baðherbergi, geymsla og
þvottahús. Glæsilegar innréttingar og gólfefni. Skipti
möguleg. Verð 56,9 millj.

Stekkjahvammur - Raðhús m/ Bílskúr - Hf. 
Mjög gott 227,4 fm. raðhús á tveimur hæðum þar af
er bílskúr 26,3 fm. Eignin er mjög vel staðsett innst
í lokaðri götu í nálægð við skóla og leikskóla. Eignin
skiptist m.a í eldhús, stofu, borðstofu og þvottahús. Á
efri hæð eru þrjú góð herbergi, hjónaherb. með fata-
herb. inn af, baðherb. og sjónvarpshol. Á rislofti er gott
alrými með geymslum inn af. Góður sérstæður bílskúr
fylgir eigninni. Frábær staðsetning. Verð 45. millj.

Kvistaberg - Einbýli - Hf.
Mjög gott 225,7 fm. einbýli á einni hæð þar af er
bílskúr 58,7 fm vel staðsett við Kvistaberg 11 í
Hafnarfirði.Eignin skiptist m.a í stofu, borðstofu,
eldhús, sjónvarpshol, sólskála, herbergi, gang, tvö
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, gufubað,
þvottahús, geymslu og bílskúr. Verð 51,9 millj.

Brekkuhlíð - Glæsilegt parhús - Hf. 
Nýkomið í einkasölu glæsilegt tvífyft parhús með
innbyggðum bílskúr samtals ca. 200 fermetrar.
Fjögur svefnherbergi, stofa, borðstofa, arinn. Mjög
fallegur garður. Heitur pottur. Góð staðsetning. Eign í
sérflokki. Verð 46,9 millj.

Mávahraun - Einbýli - Hf. 
Nýkomið sérlega fallegt vel staðsett einbýli á einni
hæð m/ tvöföldum bílskúr samtals 202 fm. Fimm
svefnherbergi, glæsilegt nýtt eldhús, arinn, glæsi-
legur garður með skjólgóðum palli, pottur ofl. Eign í
mjög góðu ástandi. Verð 52,9 millj.

Suðurhvammur – Hf.  – Raðhús.
Nýkomið sérlega fallegt og vandað 185 fm. raðhús
með innbyggðum bílskúr. Eign í mjög góðu ástandi
utan sem innan. Þrjú góð svefnherbergi. mögurleiki
á fjórum. Nýstandsett baðherbergi. Nýtt þak og fl.
Skjólgóð baklóð með verönd. Verð 39,8 millj.

Álfhólsvegur - Parhús - Kóp.
Nýkomið bjart og fallegt tvílyft parhús með inn-
byggðum bílskúr samtals 180 fm. Stofa, borðstofa,
sjónvarpshol. 3-4 svefnherbergi, eldhús ofl. Svalir.
Mjög fallegur garður með pöllum, skjólgirðing ofl.
Hiti í plani. Útsýni.

g
Hagst. lán. Verð 45,9 millj.

Miklabraut – Rvk. – 2-3ja herb.
Nýkomin í einkasölu mjög falleg 75 fm endaíbúð á
1.hæð í 5 íbúða stigahúsi Íbúðin

g
er 2ja herb. en í risi

er gott herbergi með aðgangi að snyrtingu. Íbúðin
er nánast öll uppgerð, innréttingar, gólfefni ofl. Góð
eign. Hagstæð lán. Verð 19,5 millj.. 

Víðihvammur – Hf – 4ra herb. m.bílskúr.
Nýkomin í einkasölu mjög góð mikið endurnýjuð
120 fm. íbúð auk 24 fm. bílskúrs. Allar innréttingar
nýlegar, sérsmíðaðar. Nýleg gólf efni á allri íbúðinni.
Glæsilegt útsýni. Flísalagður bílskúr. Verð 27,8 millj.

Ljósuvík – 112 Rvk. – 3ja herb.
-  Sérhæð
Nýkomin í einkasölu glæsileg nýleg 104,5 fm. Efri
sérhæð (efstu) í vönduðu nýlegu 6. Íbúða húsi.
Sérinngangur. Vandaðar innréttingar. Parket og flísar
. Tvennar svalir. Útsýni. Góð staðsetning í Grafarvogi.
Sjá myndir á netinu. Verð 28,9 millj.

Blómvangur - Hf. - Sérhæð m/ auka
íbúð / Bílskúr.
Nýkominmjög falleg rúmgóð efri sér hæð í góðu
tvíbýli auk bílskúrs (íbúð) samtals 186,5 fm. Tvennar
svalir, fjögur svefnherb. stofa, borðstofa, ofl. Góð
eign og góð staðsetning. Verð 38,5 millj.

Eyrarholt – Hf. -  Turninn – Glæsileg eign.
Nýkomin í sölu glæsileg 113 fm. 3ja herb. íbúð á
fjórðu hæð í stóra turninum á Holtinu í Hafnarfirði.
Íbúðin
j

er mjög skemmtilega skipulögð með vönd-
uðum innréttingum og gólfefnum, henni fylgir sér
stæði í merktri bílageymslu. Frábært útsýni.
Verð 30,9 millj.

Sérhæðir og fjölbýli

Suðurgata - m/ bílskúr - Hf.
Sérlega falleg 172 fm. neðri sérhæð m/ innb. bílskúr.
Góðar innréttingar. Rúmgóð herbergi. Hús í mjög
góðu ástandi. Nýlega málað og viðgert. Frábær stað-
setning. Verð 37 millj.

Norðurbakki - 4ra herbergja - Hf.
Falleg 4ra herbergja 121,3 fm endaíbúð í reislulegu
lyftuhúsi á fyrstu hæð með óskertu sjávarútsýni, 3
svefnherbergi, björt stofa, borstofa, verönd og svalir,
fallegar innréttingar og gólfefni, falleg eign sem vert
er að skoða. v. 35,4 millj. 

Breiðvangur - Efri hæð m/ bílskúr - Hf.
Nýkomin mjög góð 135 fm. efri sérhæð í góðu vel
staðsettu tvíbýli auk 32 fm. bílskúrs, samtals 167 fm.
Hús í góðu ástandi. Gott skipurlag. Verð 34,8 millj.

Kríuás - 4ra herb. - m/ bílskúr. - Hf. 
Glæsilega 141,6 fm. þar af er bílskúr 37,3 fm. Eignin
er 3-4ra herb. á efstu hæð með sér inngangi. Eigni
er á frábærum útsýnisstað efst í Áslandinu.

g g
Eignin

skiptist m.a.í stofu, Þvottahús/geymslu, borðstofu,
hjónaherbergi, geymslu og bílskúr. Fallegar innrétt-
ingar og gólfefni. Tvennar svalir. Verð 29,9 millj. 

Eskivellir - 3ja herb. - Hf. - m/ bílskýli.
Hraunhamar fasteignasala kynnir mjög góða 3ja
herbergja íbúð á þriðju hæð með sér inngang í nýlegu
fjölbýlishúsi vel staðsett í Vallarhverfinu. Íbúðin

g
er

79,9 fm. með geymslu og stæði í bílageymslu.Eldhús
með fallegri innréttingu og góðum tækjum.Þvottahús
er innan íbúðar. Gólfefni eru flísar. Sér geymsla á
hæðinni. Verð 19,5 millj.

Kvíslartunga – Mosfellsbær – Einbýlishús
Frábær staðsetning og
útsýni Nýkomið í einkasölu
glæsilegt einbýli/ tvíbýli með
innbyggðum bílskúr, samtals
ca. 320 fm. Á neðri hæð er 3ja
herbergja íbúð m. sérinngangi.
Húsið er nær fullbúið. Frábær
staðsetning neðst við útivistar-
svæði. (Jaðarlóð) Útsýni. Hag-
stætt lán. Sjón er sögu ríkari.
Verð 74,9 millj.

Jófríðarstaðavegur – Hf- Einbýli 
Nýkomið mjög fallegt tvílyft
einbýli með innbyggðum bíl-
skúr samtals ca. 260 fm. Húsið
skiptist m.a. þannig. Efri hæð
: stofur, eldhús, sjónvarps-
skáli, 2-3 herb. Baðherbergi.
Svalir ofl. Neðri hæð : forstofa,
bílskúr, lítil íbúð ofl. Mjög fal-
legur garður,gróður hús. Róleg
og góð staðsetning. Hornlóð.
Útsýni Verð 53,9 millj.
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Grétar Haraldsson hrl. 
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

stakfell.is

Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk 535 1009

Höfum kaupanda að íbúð í 
Lækjasmára og Lautasmára í 
lyftublokk. 

Höfum kaupanda að 4 her-
bergja Íbúð í vestubænum í 
skiptum fyrir 3 herbergja íbúð 
í 101 Reykjavík.

Höfum kaupanda að einbýlis-
húsi miðsvæðis í Reykjavík eða 
Garðabæ.

Höfum kaupanda að 2ja eða 
3ja herbergja íbúð í miðbæ 
Reykjavíkur.

Ólafsgeisli - 113 Rvk
240,1 fm. glæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum
með innbyggðum tvöföldum bílskúr. Góð staðsetning,
fullfrágengin lóð. 2 svefnherbergi og 2 baðherbergi.
Verð 79 millj.

Langholtsvegur - 104 Rvk
Vel skipulögð 74,7 fm 3-4ja herbergja efri sér hæð í 
tvíbýli. Sérinngangur. Íbúðin skiptist í forstofu, eld-
hús, baðherbergi, stofu og tvö svefnherbergi. Mikið
áhvílandi, auðveld kaup. Verð 15,9 millj.

Naustabryggja - 110 Rvk
Glæsileg þakíbúð á tveimur hæðum með
tveimur stæðum í bílskýli. Íbúðin var innréttuð 2006
á skemmtilegan máta. Fjögur svefnherbergi og 2-3
stofur. Verð 46,9 millj.

Norðurbakki - Hfj
Erum komin með íbúðir á þessum eftirsótta stað til
sölumeðferðar. Um er að ræða glæsilegar 3ja og 4ra
herbergja fullbúnar íbúðir (án gólfefna) með stæði í 
bílgeymslu. Þessi bygging er við sjávarbakkann  og
afhending íbúða í  maí / júní 2013.

Breiðahvarf - 203 Kóp
Stórglæsilegt einbýlishús á tveimur hæðum skráð
402,9 fm með hesthúsi eða gestahúsi. Stór lóð.
Fallegt og vel hannað einbýlishús í Funkis stíl. Frábær
útsýnisstaður nálægt Elliðavatni. Verð 48,5 millj.

Háteigsvegur - 105 Rvk
Einstaklega glæsileg og falleg 306.7 fm efri sérhæð á tveimur hæðum, með sérinngangi í virðulegu húsi 
miðsvæðis í borginni. Bílskúr. Vandaðar innréttingar og gólfefni. Fallegt útsýni. Verð 99,5 millj.

Nýhöfn - 210 Gbæ.
Glæsilegar 152 fm og 160 fm íbúðir hannaðar af Rut Káradóttir með bílskúr við Nýhöfn í Garðabæ. 
Íbúðirnar hafa óhindrað útsýni yfir Arnanesvoginn og með aukinni lofthæð. Fullbúin sýningaríbúð til 
sýnis. Bókið skoðun hjá sölumönnum Stakfells.  Nánari uppls. á skrifst

Fellsmúli - 108 Reykjavík
Einstaklega falleg og vel skipulögð 106,6 fm, 4ra her-
bergja íbúð á 1. hæð í góðu  fjölbýlishúsi á frábærum
stað, miðsvæðis í borginni. Stórar suðursvalir. Auka-
herbergi í kjallara með aðgangi að salerni, sem hægt
væri að leigja út sér.

Súlunes - 210 Gbæ.
Afar góð sérhæð á Arnarnesinu ásamt bílskúr. Sér 
afgirt lóð fylgir eigninni með verönd og heitum potti.
Hæðin skiptist í forstofu, stofu, fjögur svefnherbergi,
baðherbergi, sólstofu og eldhús. Verð 49 millj.

Hverafold - 112 Rvk
Fallegt  275,5 fm. einbýlishús á tveimur hæðum á
fallegum stað í Grafarvogi  Hægt er að gera aukaíbúð
með sérinngangi á jarðhæð. Mjög fallegur garður til
suðurs. Verð 66,9 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.

Hlynsalir - 201 Kóp
Gott 206,8 fm parhús á tveim hæðum með inn-
byggðum bílskúr. Húsið skiptist í tvær hæðir. Skipti
möguleg á minni eign í sama hverfi. Verð 64,4 millj.

Fannborg 1 - 200 Kóp
2ja herbergja íbúð sem skiptist í hol, baðherbergi,
eldhús, stofu og svefnherbergi. Stórar svalir í suður
með glæsilegu útsýni. Laus strax. Verð 15,5 millj.

Tröllakór - 203 Kóp
Falleg og vel skipulögð 104,1 fm 3ja herbergja íbúð
með sérinngangi af svölum við Tröllakór í Kópavogi.
Laus við kaupsamning. Verð kr. 25,9 millj.

Hásteinsvegur - 825 Stokkseyri.
Einstaklega fallegt hús á sjávarlóð á Stokkseyri. 
Húsið er fallega innréttað með 4 svefnhverbergi,sjón-
varpshol, stofa og eldhús í opnu rými með frábæru
útsýni út á haf.  Sólpallur, heitur pottur og útisturta.

Eskiholt - 210 Garðabær.
Gegnheilt og virðulegt ca. 370 fm. hús í klassískum
stíl á frábærum útsýnisstað í Garðabæ. Góðar stofur, 
vandaðar innréttingar. Tvöfaldur bílskúr. Stutt á golf-
völlinn. Verð 99 millj.

Mánastígur - 220 Hfj.
Glæsilegt einbýli á þremur hæðum á einstökum stað
í Hafnarfirði. Húsið var endurnýjað að innan 1992 af
Guðna Pálssyni arkitekt. Lóð endurnýjuð 2006. Inn-
byggður bílskúr. Eign í sérflokki. Verð 105 millj.

Akurhvarf - 203 Kóp.
Rúmgóð og falleg 75 fm. 2ja herb íbúð á 4. og efstu
hæð á grónum og fallegum stað. Frábært útsýni yfir
Elliðavatn. Gróið og fjölskylduvænt umhverfi. Stutt í 
skóla og alla þjónustu. Verð 23,9 millj.

Framnesvegur - 101 Rvk
Fallegt og talsvert endurnýjað raðhús á 3 hæðum á
besta stað á Framnesvegi. 3 svefnh., stofa og sjón-
varpsherb. Baðherb. með baðkari. Verð 35,5 millj.

Rauðamýri - 270 Mos.
Glæsileg 4ra herbergja endaíbúð með verönd og
stæði í bílageymslu. Verð. 31,9 millj.

Mánatún - 105 Rvk
151,8 fm 3ja herb. íbúð með stæði í bílageymslu til
leigu. Leiguverð, 220 þ.

ATVINNUFASTEIGNIR 

Laugavegur - 101 Rvk
Glæsilegt verslunarpláss til sölu við
Laugaveginn, eignin er í leigu á 350 
þ. per mán með 6 mánaðar upp-
sagnarfrest. Verð. 39 millj. 

Eyrartröð - 220 Hfj
31 fm gott atvinnubil með góðri
innkeyrsluhurð. Áhvílandi ca. 2 millj.
Verð. 6,5 millj.

Hvaleyrarbraut - 220 Hfj
Heil húseign við Hvaleyrarbraut í 
Hafnarfirði. Húsið er á einni hæð, 
samtals 1.084 fm. Stór malbikuð
bílastæði með góðri aðkomu. Mikil
lofthæð.  Möguleiki er að skipta 
húsinu í smærri einingar. Húsið er til
afhendingar strax. Lyklar og nánari
upplýsingar á skrifstofu.



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

EIGNIR VIKUNNAR

Hlíðarvegur-efri hæð m. bílskúr

Árskógar-60+

Björt og góð 4ra herbergja íbúð á efri hæð á skjólgóðum útsýnisstað við Hlíðarveg í Kópavogi. Eigninni
fylgir rumgóður bílskúr. Útsýnissvalir í suður og stór sameiginleg norðurverönd. Verð 29,9 millj.

Ca. 74 fm. góð vel skipulögð íbúð á 9. hæð í vönduðu húsi fyrir eldri borgara. Góðar svalir.,
matsalur í sameign. Húsið er við hjúkrunarheimilið Skógarbæ og stutt er í alla þjónustu í Mjóddinni.
Verð 24,4 millj.

BOLLAGARÐAR 115, SELTJARNARNESI
OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 9. APRÍL FRÁ KL. 17.30 - 18.00

200 fm. vandað, velviðhaldið hús á mjög
góðum stað við Bollagarða á Seltjarnarnesi.
Á neðri hæð eru stofur, eldhús , þvottahús,
gestasnyrting, bílskúr o.fl. Á efri hæð eru 5
svefnherbergi, baðherbergi og sjónvarpshol.
Góð lóð er við húsið með pallaaðstöðu og
heitum potti..Húsið er við sjóinn með frábæru 
útsýni. Skipti á minni eign möguleg Gott 
verð 59,9. OPIÐ HÚS ÞRIÐJUD. 9. APRÍL 
17.30-18.00 VERIÐ VELKOMIN.

Sumarhús

Fjallkonuvegur-hús til flutningsF
Ca. 81 fm vandað, klætt timburhús. Húsið hentar 
sérlega vel sem þjónustuhúsnæði, t.d. í ferðageir-rr
anum, Eins væri hægt að innréta það sem sumarhús
o.fl.,  Brunabótamat 25.250.000.-  Verð 13 millj.

Sumarhús á vatnsbakkalóð.
Gott sumarhús á ca. 1,5 ha, eignarlóð á vatnsbakka 
í landi Austureyjar við Apavatn. Skiptist í 3 svefn-
herbergi, kojur í tveimur þeirra, þannig að það er 
svefnpláss fyrir fjölda manns. Húsið stendur á ein-
stökum stað á vatnsbakka og stutt er í alla þjónustu
á Laugavatni. Verð 19,5 millj.

Suðurland

Einbýli-Hellu
Ca. 80 fm. einbýli á Hellu. Húsið er einingahús (við-
lagasjóðshús) og skiptist í stofu, 3 svefnherbegri,
eldhús, baðherbergi o.fl  Ca. 27 fm.Bílskúr sem
þarfnast lagfæringar fylgir. Verð 9,9 millj.

Sérhæð

Rauðagerði-sérhæð m. bílskúr
Ca, 132 fm. björt og falleg miðhæð auk 26 fm. 
bílskúrs í góðu þríbýlishúsi v. Rauðagerði. Nýleg
eldhúsinnrétting, arinn í stofu, 4 svefnherbergi.
Skjólgóðar suðursvalir með útgengi frá stofu og
hjónaherbergi. Skipti möguleg á 4ra herbergja íbúð.
Verð 37,5 millj.

3-4 herbergja

Hverfisgata. Björt 3-4. herbergja íbúð
á 3.hæð.
C.a 79 fm. vel skipulögð íbúð á 3. hæð við Hverf-
isgötu. Húsið er mikið endurnýjað að utan sem og
nýjar lagnir undir húsi. Nýlega búið að skipta um gler 
í flestum gluggum og sett einangrunargler í þá glugga
sem snúa að Hverfisgötu. Suðursvalir. Eign sem býður 
upp á mikla möguleika. , Verð 21,5 millj. 

Einbýli

Bauganes-einbýli á stórri lóð m. bygg-
ingamöguleikum
Fallegt timburhús á stórri eignarlóð á góðum stað
í Skerjafirði.  Lóðin er skráð 628 fm., húsið stendur 
fremst í lóðinni og eru miklir möguleikar til frekari
bygginga á lóðinni . Verð 37,9 millj. 
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Hvað kostar
eignin mín?

Kíktu á 
www.fold.is

– eða hafðu samband 
í síma 

552 1400 / 694 1401

 
Reykjavíkurvegur-einbýli. 

Hafnarfirði
154,7 fermetra einbýli með skjólsælum 
suðurgarði. Hús sem er í aðlaðandi 
gömlum stíl, hæð, ris og kjallari, í góðu 
ásigkomulagi og mikið endurnýjað. 
Garður er með heitum potti og sólpöllum. 
v. 33,9 millj. Uppl. Guðmundur s. 865 3022

 
Baugakór - hæð í fjórbýli
Falleg og vel skipulögð 4 herbergja 
íbúð á annarri hæð í fjórbýli í vinsælu 
fjölskylduhverfi við Baugakór. Íbúðin 
er með sérinngang. Stutt í skóla og 
aðra þjónustu. V. 36,5 m. Uppl. Gylfi S: 
822-0700.

 
Hörðukór -  PENTHOSE
Í sölu glæsileg PENTHOSE 126 fm. 
4 herb. íbúð á 10. hæð með stæði 
í bílageymslu. Stórbrotið útsýni að 
Hörðukór 5 í Kópavogi. Laus við 
kaupsamning. V. 34,9m Upp. Ísak S 
822-5588

 
Hringbraut - YFIRTAKA
Falleg 78,9 fm íbúð á tveimur hæðum í 
nýlegu snyrtilegu húsi á góðum stað í 
Hafnarfirði. Möguleiki á 100% yfirtöku 
+ umsýslugjald. V. 20,2 m Uppl. Gylfi 
S: 822-0700

 
Óðinsgata - Miðbær
OPIÐ HÚS Á MÁNUDAG FRÁ KL 17 00 
TIL 17 30 - ÓÐINSGATA 32 KJALLARI 
Í einkasölu 2ja herb. íbúð á eftirsóttum 
stað í Þingholtunum með sérinngang! 
Verð 14,9m. Áhvílandi ca  10m. Uppl. 
gefur Ísak 822-5588

 
Laufásvegur - Einbýli
OPIÐ HÚS Á ÞRIÐJUDAG MILLI KL 
17 OO - 17 30 LAUFÁSVEGUR 39 RVK 
Fallegt einbýlishús í hjarta Reykjavíkur, 
byggt 1901 en hefur verið endurbyggt 
og innréttað á glæsilegan hátt á síðari 
árum. Húsið er á þremur hæðum. V 
58,9m Uppl. Ísak 8225588

 
Eskivellir - YFIRTAKA
Stór 2ja herb. 78,9 fm íbúð á 2. hæð í 
nýlegu snyrtilegu húsi á góðum stað í 
Hafnarfirði. Möguleiki á 100% yfirtöku 
+ umsýslugjald. V. 17,9 m Uppl. Gylfi 
S: 822-0700

 
Flúðasel - YFIRTAKA
Rúmgóð 4-5 herb. 112,1 fm. íbúð. Sér-
herb. í kj. með aðgang að salerni og 
sturtu sem hentar vel til útleigu. V. 19,6 
m Mögul. á 100% yfirtöku + umsýslugj. 
Uppl. Gylfi S: 822-0700

 
Hrísrimi verð 21.9
Þingholt fasteignasala kynnir í 
einkasölu fallega 3/4 herbergja íbúð 
við Hrísrima 2 á 2 hæð, samtals 88.5 
fm. Háaloft er yfir íbúðinni sem nýtist 
sem stór geymsla. Uppl. Stefán s 898-
4477  eða Viðar í s 898-4477 

 
Hliðarhjalli - Kópavogur
3ja herbergja íbúð á annari hæð í fjöl-
býlishúsi við Hlíðarhjalla ásamt bílskúr. 
Íbúð er skráð 92,9 fm og bílskúr 24,9 
fm. Laus við samning. v. 26,5 millj. 
Upplýs. gefur Guðmundur Valtýsson 
s. 865 3022

 
Vesturgata
Mjög snyrtileg íbúð í fallegu fjölbýli við 
Vesturgötu í 101. Íbúðin er 72,3 fm að 
stærð og ósamþykkt þar sem hluti er 
ekki með fulla lofthæð. V 18,2 m. Uppl. 
Gylfi S. 822-0700

 
Kjarrhólmi - Kópavogur 
75,1 fm 3ja herbergja íbúð á annari 
hæð í fjölbýlishúsi við Kjarrhólma. 
Laus við samning. V. 19,5 millj. Upp-
lýsingar gefur Guðmundur Valtýsson 
s. 865 3022

 
Álfaskeið - Bílskúr
 Falleg MIKIÐ ENDURNÝJUÐ 62,1 fm 
2ja herbergja íbúð á 3. hæð ásamt 23,7 
fm. bílskúr, samtals 85,8 fm. á 3. hæð í 
góðu fjölbýli. V 19,5m Nánast yfirtaka 
á láni.

 
Einbýlishús - Hólmavík
Í einkasölu 231 fm einbýlishús á 
Hólmavík. Húsið stendur við rólega 
götu, garðurinn fullfrágenginn snýr til 
suðurs. Útsýni er verulega fallegt yfir 
vog. Verð 27m Uppl. Sigþór 825-0070

 
Snorrabraut -  

Verslunarhúsnæði
 Mjög gott  67,1 fm verslunarhús-
næði á jarðhæð/götuhæð á horni 
Hverfisgötu og Snorrabraut.  
Uppl. Ísak s 822-5588 

 
Ásabraut í Grímsnesi -  

Í landi Ásgarðs
Í einkasölu fullbúið heilsárshús á 8.500 
fm eignarlóð í Grímsnes og Grafnings-
hreppi. Glæsilegt hús (steypt) þar sem 
vandað hefur verið til allra þátta.V. 35 
millj. Uppl. gefur Guðmundur s. 865 3022

 
Bæjarlind 12 - Til leigu
Til leigu 150 fm. skrifstofu/verslunar-
húsnæði á jarðhæð við Bæjarlind 12, 
Kópavogi. Stóriri guggar að bílastæði. 
Laust til afhendingar. Uppl. veitir 
Stefán s: 660-7760

 
Bæjarlind - Verslunarhúsnæði
 í einkasölu mjög gott  223 fm 
verslunarhúsnæði sem er laust 
við kaupsamning.Húsið stendur á 
áberandi stað og er með góðri aðkomu 
og bílastæðum. Verð 47,8m Uppl. Ísak 
S: 822-5588

OPIÐ HÚS
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Sími 512 4900 
landmark.is

Magnús
Einarsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 897 8266

Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Sveinn
Eyland
Löggiltur

fasteignasali
Sími 690 0820

Íris Hall
Löggiltur

fasteignasali

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Kristberg
Snjólfsson
Sölufulltrúi

Sími 892 1931

Eggert
Maríuson
Sölufulltrúi

Sími 690 1472

Haraldur
Ómarsson
sölufulltrúi

sími 845 8286

Sigurður Fannar
Guðmundsson

Sölufulltrúi
Sími 897 5930

i – þú hringir við seljum!

Sími 512 4900 
landmark.is

Glæsilegar 2ja og 3ja herbergja íbúðir í nýju fjölbýli sem er staðsett innstð ð
í botnlangagötu.

Íbúðirnar skilast allar fullbúnar með gólfefnum. Stæði í bílageymslu fylgir.

Allar innréttingar og gólfefni frá Parka ehf. Dalvegi 10-14 Kópavogi.
Hreinlætistæki og blöndunartæki frá Tengi.

g g g

2ja herbergja. Verð:  22,9 millj. - 23,7 millj.
3ja herbergja. Verð:  23,9 millj. - 29,9 millj.
Bókaðu skoðun hjá sölumönnum.

Upplýsingar veita:
Sigurður Samúelsson sími 896 2312 
Þórarinn Thorarensen sími 770 0309

Magnús Einarsson, löggiltur fasteignasali
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Sigurður
Samúelsson

Löggiltur
fasteignasali

Sími 896 2312

Þórarinn
Thorarensen

Sölustjóri
Sími 770 0309

Tröllakór 13–15, 203 Kópavogur

Bókið tíma hjá 
sölumönnum.
Aðeins 6 

íbúðir eftir. 

LÓMASALIR 1 – 201 KÓP.

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAGINN 9.APRÍL KL 18:00

186.2 og sambyggður bílskúr 26.8m2. Samtals 217m2. 
Fjögur svefnherbergi, öll rúmgóð. 
V. 62.9 millj.  Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is 

LAUTASMÁRI – 201 KÓP. 

 Vel staðsett 3ja herb. íbúð. Þar sem stutt er í alla þjónustu. 
Góð og snyrtileg sameign. Íbúðin er samtals 96.3m2, þar af er 
geymsla í sameign 6m2. 
V. 27.5 millj. Sigurður Fannar 897-5930
siggifannar@landmark.is 

FLÉTTURIMI 33 – 112 RVK.

OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL 18-18:30
Góð 114,7 fm 4ra herbergja íbúð á annarri hæð auk stæði í 
opnu bílskýli. Sameiginlegur inngangur með einni annari íbúð. 
Þetta er góð íbúð þar sem stutt er í skóla og helstu þjónustur
V. 26,9 millj.  
Uppl Kristberg  s 8921931

LAUTASMÁRI – 201 KÓP.  

Rúmgóð og vel skipulögð 76 fm 2ja herb. íbúð á 1.hæð í litlu 
fjölbýli í Kópavogi. Stutt í alla þjónustu, skóla, leikskóla og 
útivistarsvæði.  Íbúð er veðbandslaus.
V. 22.9.- millj. 
Uppl. Sveinn  s: 6900.820

KAMBASEL – 109 RVK

Virkilega fallegt og vel viðhaldið 253,6 fm. 8 herbergja endaraðhús. 
Innbyggður 23,9 fm. bílskúr.  Vandaðar innréttingar og gólfefni.  2 
sólpallar bæði fyrir framan og aftan eign, einnig suðursvalir.
V. 49,9 millj.
Þórarinn s. 770-0309 

SUÐURGATA – 220 HFJ.

Virkilega fallega 108,7 fm. 4-5 herbergja íbúð í tvíbýli. Eign 
í góðu ástandi.  Eignin er tveimur hæðum, hringstigi á milli 
hæða.  Baðherbergi á báðum hæðum.
V. 24,9 millj. 
Þórarinn s. 770-0309 

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS
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Skólastræti 5 – 101 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI  
KL: 17:30-18:00.
Einstaklega falleg 151,7fm 
7herb.efri sérhæð og ris á 
þesólssum frábæra stað í 
miðborginni. Sérbílastæði. 
Fallegt hús og garður. Óskað 
er eftir tilboðum í eignina. 
Sölumaður verður á staðnum í 
dag milli kl : 17:30-18:00.  
 

Drápuhlíð 9 - 105 Rvk.
OPIÐ HÚS VERÐUR 
ÞRIÐJUD. 9 APRÍL MILLI 
KL : 17:30-18:00. Einstaklega 
vel skipulögð 37,7fm 3 herb.
risíbúð í mikið endurnýjuðu 
húsi á þessum vinsæla stað. 
Endurnýjað : Eldhús, bað, 
gluggar, þak, gólefni og fleira. 
Flísalagðar svalir. V-17,9 millj.

Fannborg - 200 Kóp
Mjög góðar 38,2 – 40 fm 
stúdeo og 2ja herb íbúðir á mis-
munandi hæðum.  Íbúðirnar eru 
allar nýstandsettar.  skiptast í 
forstofu með skápum, baðher-
bergi með sturtuklefa, eldhús 
og stofu / svefnherbergi. 
Verð frá 14,8.

Veghús 31 – 112 Rvk.
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI KL : 
17:30-18:00.
Mjög falleg 92,2fm 3 her-
bergja íbúð á 9 hæð með suð/
vestur svölum. Einstaklega 
glæsilegt útsýni. Tvær lyftur. 
V- 22,9millj. Haraldur og 
Berglind taka vel á móti ykkur 
í dag mill kl : 17:30-18:00. 
Bjalla 904.

Kristnibraut 35 – 113 Rvk.
Opið hús í kvöld milli  
kl: 20:00 – 21:00.
Tvö stæði í bílageymslu, 
tvennar svalir  Skemmtileg 
121,2 fm. 4herb enda íbúð á 2. 
Hæð. Rúmgóð herbergi, þv.hús 
í íbúðinni og stórglæsilegt 
útsýni. V-31,8 millj. 

 Guðmundur og Anna taka vel á 
móti ykkur í kvöld milli  
kl: 20 - 21. 

Sólvallagata 101 Rvk
Mjög vel staðsett 81,1 fm 4ra 
herb.íbúð á tveimur hæðum 
(hæð og ris) á þessum vinsæla 
stað. Eignin var mikið tekið 
í gegn fyrir 10 árum síðan. 
V-25,9 millj

Grettisgata - 101 Rvk.
Mjög falleg 90,5fm 4 herb.1 
hæð í fallegu húsi í hjarta 
borgarinnar. Eignin er mjög 
vel skipulögð og mikið endur-
nýjuð. V-38,9 millj.

Vífilsgata - 105 Rvk.
Mjög vel skipulögð 39,6fm 
2 herb.íbúð í kjallara með 
sérinngangi. Eignin er mikið 
endurnýjuð og er laus þann 1 
júlí. Góð staðsetning. V-11,9-
millj.

Lautasmári - 201 Kóp
Mjög falleg og snyrtileg 94,6fm 
3herb. íbúð á 2 hæð ásamt 
24,5fm bílskúr, samtals  119,1 
fm, vel staðsett í þessu vinsæla 
hverfi. V-29 millj

Vantar allar gerðir eigna á skrá

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

 201 KÓP

bílag.2m2

109

i j j f ú ýGlæsileg 3ja-4ra herbergja 108,9 fm útsý-
nisíbúð á 7. hæð ásamt stæði í bílageym-
slu. Eikarparket og innréttingar.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064
Opið hús mán 8. apr 17:00 - 17:30

201 KÓP

bílsk.6m2

326

Mjög vel staðsett og glæsilegt
einbýli á tveimur hæðum. Stór sólpallur 
til suðurs. í dag eru 2 íbúðir í húsinu en 
auðvelt að opna á milli. Skipti möguleg á 
ódýrari eign.
Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580

Opið hús þrið 9. apr 17:00 - 17:30

 201 KÓP

bílag.2m2

116

i f ú ý i í úGlæsileg 116,1 fm 4ra herb. útsýnisíbúð 
á 2. hæð í lyftuhúsi ásamt stæði í bílag. 
Skipti möguleg á stærri eign allt að 50 m.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064
Opið hús þrið 9. apr 17:30 - 18:00

72,9

Kristján hrl.

414-4488

Sölvi
Sölufulltrúi

618-0064

Bjarnheiður

414-4488

Þorgeir
Sölufulltrúi

696-6580

Helga
Sölufulltrúi

869-4131

Albert

821-0626

Snorri 
Sölufulltrúi

699-4407

Heimir 
Sölufulltrúii

822-3600

Höfuðborg

Settu þína eign í öruggar hendur!

 113 RVK

bílsk.5m2

257

i f i ý i úVandað og vel skipulagt 214fm einbýlishús  
á tveimur hæðum ásamt 46,5fm bílskúr. 5-6 
herbergja. Möguleg skipti á ódýrari eign.

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600
Bókið skoðun !

 113 RVK

bílag2m2

113

í ú áGlæsileg 3ja herbergja íbúð á 4. hæð 
í álklæddu lyftuhúsi með stæði í bílage-
ymslu.

Nánari uppl. veitir Sölvi í síma 618-0064
Opið hús mán 8. apr 18:00 - 18:30

 101

Nei1m2

63

miðbæjarins

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580
Opið hús mán 8. apr 16:30 - 17:00

 109 RVK

bílsk4m2

240

ý úVirkilega smekklegt einbýlishús, 5-6 her-
bergja á 2 pöllum ( 6 tröppur ) ásamt bíls-

úr stofu.

Nánari uppl. veitir Heimir í síma 822-3600
Bókið skoðun !

19,9

59,9
30,9

26,5

28,9

 203 KÓP

bílag3m2

108

-
bergja útsýnis íbúð á 2. hæð í góðu þrí-
býli. Byggt af ÍAV, geymsla í kjallara ásamt 

gj ý g þ

stæði bílageymslu. 

Nánari uppl. veitir Þorgeir í síma 696-6580
Opið hús mán 8. apr 17:30 - 18:00

31,5
59,9
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Eysteinn Sigurðsson
Löggiltur fasteignasali / Sími: 896-6000
eysteinn@skeifan.is / skeifan.is

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

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

Föst sölulaun  
upp að 60 millj. 299.900.– með vsk
Sölulaun eigna yfir 60 millj aðeins 0,8% + vsk

HVAÐ KOSTAR AÐ SELJA ÞÍNA FASTEIGN?

Sími 568-5556 www.skeifan.is

Starfandi í yfir 27 ár!
Skýr svör – skjót þjónusta

VANTAR – VANTAR
Vegna mikillar sölu 
vantar allar stærðir 

eigna á skrá.

SKIPALÓN 10-14 - HFJ - 50 ÁRA OG ELDRI

Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á bað-
herb. og þvottahúsi verða flísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Innréttingar frá Parka og AEG tæki
Golfvöllur í göngufæri

Verð frá 20,0 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufullrúum Ás

Glæsilegar 2ja-4ra herb. íbúðir ásamt stæðum í bílageymslu í nýju lyftuhúsi fyrir 
50 ára og eldri á góðum útsýnisstað.

LANGEYRARVEGUR 14 - HFJ

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19. 
Góð 69,3 fm 3ja herbergja 
íbúð á jarðhæð með 
SÉRINNGANGI ásamt 11,7 
fm geymslu, samtals 81 fm 
á góðum stað.  2 svefnherb. 
Stutt í alla helstu þjónustu. 
Fallegur garður.  
Verð 19,5 millj.  
Ellen og Ármann taka á móti 
gestum, s. 899-5455

BURKNAVELLIR 17B 0301 - HFJ

OPIÐ HÚS Í DAG KL. 18-19. 
Sérlega falleg 71 fm 2ja 
herbergja íbúð á 3. hæð í ný-
legu lyftuhúsi á góðum stað 
í jaðri byggðar í göngufæri 
við alla helstu þjónustu. 
Suðursvalir. Gott yfirtakan-
legt lán frá Íbúðalánasjóði. 
Verð 17,9 millj.  
Sigurður tekur á móti 
gestum, s. 848-0534

NORÐURBAKKI 21 - HFJ - SJÁVARÚTSÝNI

Fullbúnar íbúðir án gólfefna nema á bað-
herb. og þvottahúsi verða flísar
Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum
Sérsmíðaðar innréttingar og vönduð tæki
Hátt til lofts, stór opin og björt rými
Nýtískuleg hönnun
Afhending í júní 2013

Verð frá 27,850 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás

Glæsilegar 3ja-4ra herb. íbúðir í nýju lyftuhúsi við SJÁVARBAKKANN í Hafnarfirði 
í göngufæri við alla helstu þjónustu.

 Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali

Stofnað 1988 
Fjarðargötu 17, Hafnarfirði
Opið virka daga kl. 9-17
Sími: 520 2600
Netfang: as@as.is
Heimasíða: www.as.is

Kári  
Halldórsson

lögg. fasteignasali

Jónas  
Hólmgeirsson

sölustjóri

Eiríkur Svanur 
Sigfússon

lögg. fasteignasali

Aron Freyr  
Eiríksson
sölufulltrúi

Laufey Lind 
Sigurðardóttir

lögg. fasteignasali

Birna  
Benediktsdóttir

skjalagerð

Melkorka  
Guðmundsdóttir 

skjalagerð

KLETTABERG - HFJ
Sérlega falleg 5 herbergja 152 fm íbúð á tveimur 
hæðum ásamt 27 fm bílskúr, samtals 179 fm á 
góðum stað í Setberginu.  SÉRINNGANGUR. 4 
svefnherb. Suðursvalir og sólstofa. Gott útsýni. 
Skóli, leikskóli og ýmis þjónusta á göngufæri. 
Verð 41,9 millj.

KÁLFHÓLABYGGÐ - BORGARBYGGÐ
Fallegt MIKIÐ ENDURNÝJAÐ 53 fm sumar-/
heilsárshús á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ í 
landi Stórafjalls í Borgarbyggð. 2 svefnherb. 
Kamína í stofu, ca 40 fm verönd. Húsið er mikið 
endurnýjað frá 1999, til listi yfir framkvæmdir. 
Verð 11,5 millj.

BREIÐVANGUR - HFJ
Falleg og vel skipulögð 5-6 herbergja íbúð á 
3. hæð ásamt bílskúr í góðu klæddu fjölbýli í 
Norðurbænum. 4 svefnherbergi. Herbergi og 
geymsla í kjallara. Suðursvalir. Stutt í skóla, 
leikskóla og þjónustu. Laus fljótlega.  
Verð 26,9 millj.

KIRKJUBREKKA - GBÆR
Glæsilegt, vel skipulagt 138 fm parhús á einni 
hæð ásamt 26 fm innbyggðum bílskúr, samtals 
164 fm á góðum stað í Garðabæ (Álftanesi). 3 
svefnherb. Hágæðainnréttingar og gólfefni. 
Stórir gluggar. Flott lýsing. Gólfhiti. Verönd.  
Verð 41,9 millj.

NORÐURBAKKI 11 - HFJ
Glæsilegar 3ja herb. íbúðir ásamt stæði í bíla-
geymslu í lyftuhúsi á þessum vinsæla stað við 
sjávarbakkann í Hafnarfirði í göngufæri við alla 
helstu þjónustu. Hágæðainnréttingar frá Axis, 
AEG tæki, gólfhiti, halogenlýsing. Lausar strax. 
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás

NÝTT

LÆKKAÐ VERÐ

NÝTT

ÞRJÁR EFTIR

SJÁVARÚTSÝNI

50 ÁRA OG ELDRI

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

ÚTSÝNISÍBÚÐIR

ESKIVELLIR 21 - HFJ - FRÁBÆRT ÚTSÝNI OG FJALLASÝN

Fullbúnar íbúðir með gólfefnum
Vandaðar innréttingar og tæki
Sérinngangur af svölum 
Suðursvalir og verandir
Afhending við kaupsamning

Verð frá 18,6-26,1 millj.
PANTIÐ SKOÐUN hjá sölufulltrúum Ás 

Fallegar 2ja-4ra herb. íbúðir í nýju 
lyftuhúsi á góðum stað. Stutt í leikskóla, skóla, sundlaug, íþróttasvæði og helstu 
þjónustu.

PANTIÐ SKOÐUN
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ÞAÐ ER  L ÍKLEGR A AÐ  E IGN Þ ÍN  VERÐI  SELD  EF HÚN ER  Á  SÖLUSKRÁ HJÁ  OKKUR .  ÞÚ  BORGAR EKKERT EF V IÐ  SEL JUM EKKI .

VANTAR ALLAR GERÐIR EIGNA Á SKRÁ.
ÞÚ BORGAR EKKERT EF VIÐ SELJUM EKKI. 

HRINGDU NÚNA OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ. 

KRISTNIBRAUT
Falleg og sérlega rúmgóð ca.107 fm 3ja 
herb íbúð á 3. hæð  f.miðju í 9 íbúða 
lyftublokk.Þvottahús innan íbúðar. 
Skipti á minna í Neðra Breiðholt eða 
Kópavogi möguleg,  V. 26,5 m. 5783

Hafnarfjörður- Nýjar íbúðir- 
Eskivellir
Fullbúnar 3ja og 4ra herbergja íbúðir. 
Stærðir frá  87,4fm og allt að 116,6fm. 
Verð frá 20,9-26,1mlj Sérinng. af svölum. 
Lyftuhús. Íbúðunum er skilað fullbúnum 
með gólfefnum. Þvottahús innan íbúða. 
Byggingaraðilar;  er hús ehf   3755

Valshólar - 4 svefnherbergi
5 herbergja falleg og rúmgóð 113fm 
endabúð á  miðhæð í litlu fjölbýli við 
Valshóla.  4 svefnherbergi..  Mjög 
snyrtileg sameign. V. 24,9 m. 6218 

Jöklafold -  Grafarvogur. 
4ra herbergja 114,90 fm endaíbúð á 1. 
hæð með tvennum svölum ásamt 20,6 
fm bílskúr eða samtals 135,5 fm.öll 
sameign snyrtileg og umhverfi ákaflega 
friðsælt.  V. 29,5 m. 6094 

Blikahólar 4 . Laus
Rúmgóð 3ja herb. ca. 95fm íbúð á 
2.hæð í lyftublokk með góðu útsýni yfir 
borgina. Íbúðinn er laus nú þegar.Við-
gerðir standa yfir utanhús sem seljandi 
mun greiða. Á gólfum eru parket á holi 
en teppi á stofu, dúkar á öðru.    
V. 20,9 m. 6275

Nesvegur- Seltjarnarnes
Falleg og björt 3ja herb. íbúð á 2 hæð 
eldra húsi (byggt 1930).Tvö svefn-
herbergi, fallegt eldhús með nýlegum 
innréttingu og lítið baðherbergi með 
sturtu. Sérgeymsla á hæðinni Nýlegir 
gluggar og gler. Búið er að skipta um 
lagnir í öllu húsinu og setja nýja ofna. 
V. 21,5 m. 6177 

Austurberg 
Snyrtileg og nokkuð endurnýjuð 
63,5fm 2ja herb. íbúð á efstu hæð vð 
Austurberg. Lagt fyrir þvottavél á baði.
Stórar suðursvalir með miklu útsýni. 
Nýjar flísar á eldhúsi og baði en parkett 
á stofu og herbergi. Snyrtileg sameign.  
V. 15,9 m. 3902 

101 Tryggvagata
Einstaklingsíbúð á 4. hæð í lyftublokk, 
Hamarshúsinu.Húsið er nýlega klætt 
utan. Allir gluggar eru nýir sem og 
svaladyr, svalir nýgerðar og sama gildir 
um útidyr. Þá er nú unnið að endur-
gerð lóðar. Útgengi á suðursvalir með 
ágætu útsýni. V. 16,1 m. 6240 

Suðurhlíðar Kópavogs/
Víðihvammur
2ja herb. 50 fm íbúð í kjallara í þríbýli. 
Sér inngangur.Innangengt í sameigin-
legt þvottahús Laus við kaupsamning. 
V. 13,9 m. 6276

Eskifjörður- einbýli
Fallegt og mikið enduurnýjað eldra 
einbýlishús, 2 hæðir og rúmgóður kjall-
ari. Húsið er skráð 100,6fm og bílskúr 
23,3fm eða samt.123,9fm Hús í góðu 
viðhaldi, byggt 1923. Bilskúr byggður 
1959. Lóðin er eignarlóð.   
V. 19,9 m. 6271 

Ferðaþjónustuan  
Kleppjárnsreykjum
Lögbýlið Björk ásamt Ferðaþjónustunni 
Kleppjárnsreykjum er til sölu.  Skipti 
möguleg á íbúð/húsi á Reykjavíkursv. 
Öll aðstaða er í góðu og endurbættu 
ástandi, Veitingasala/matasala/lottó Að-
staða fyrir allt að 100bíla, Endurnýjað 
einbýli.6 herbergi. V. 70,0 m. 6269

Eskifjörður - 2ja íbúða 
mögul. 
Vel skipulagt einbýli á 2 hæðum, 
innbyggður 52,2fm bílskúr. Eign í góðu 
viðhaldi. Möguleiki á aukaíbúð. Vel 
staðsett eign.  V. 36,9 m. 4941

Meðalfellsvatn í Kjós
Gott ca. 40 fm sumarhús á góðum 
stað við Meðalfellsvatn. Lóðin liggur 
að Sandsá, ca 1.000 fm  eignarland. 
Húsið skiptist í stofu og eldhús í opnu 
rými, 2 herbergi og baðhb. með sturtu. 
Rafmagn.  Húsið var flutt á staðinn 
2011. Steyptar undirstöður. Ný rotþró.  
V. 12,9 m. 4742 

Þingvellir/Miðfell
Ca 40 fm sumarhús í Miðfellslandi  Ca  
1/2 ha. eignarland. Húsið er svonefnt 
Snorrahús sem Húsasmiðjan framleiddi 
á 9. ártug Opið alrými - stofa og eldhús, 
salerni með wc og svefnherb. Verönd. 
Stutt að Þingvallavatni. Rafmagn, 
hitakútur og kalt vatn tekið úr eigin veitu 
(borhola í lóðinni).  V. 8,5 m. 4668

GARÐATORGI 7,  210 GARÐABÆ  
Sími : 545-0800

gardatorg@gardatorg.is  |  www.gardatorg.is

FAGMENSKA – REYNSLA – METNAÐUR

NÝHÖFN 5 - GARÐABÆ
OPIÐ HÚS FRÁ KL 17-18:OO Sýnum í dag glæsilega og vel inn-
réttaða 180 fm enda íbúð Í þessu fallega húsi við Nýhöfn 5.  
Allar innréttingar í ljósum lit. Vandað hnotu parket. Íbúðinni 
fylgir 30 fm  þaksvalir í suð-vestur, einnig fylgir innbyggður bíl-
skúr.   Verð: 54,9 m. Nánari uppl. veitir Steinar s: 898-5254

BÆJARGIL
Mjög fallegt  193,5 fermetra einbýlishús á tveimur hæðum,  
með innbyggðum 21,5 fm bílskúr. Húsið talsvert endurnýj-
að!  Góð staðsetning í lokuðum botnlanga.  Samþykktar 
teikningar  fyrir  stækkun á húsinu um 50 fermetrar. Verð: 
59.5 m. Nánari uppl. veitir Sigurður s: 898-3708

STRIKIÐ 8 - GARÐABÆ
OPIÐ HÚS FRÁ KL 18-18:30 Sýnum í dag mjög góða 73 fm 
2ja herbergja Íbúð á 3.hæð með suður svölum í húsinu
númer 8 við Strikið. Verð: 25,7m.
Nánari uppl. veitir Steinar s: 898-5254

HLÉSKÓGAR - SUMARHÚS
Mjög fallegt og gott 68,3 fm sumarhús með 30 fm svefn-
lofti.  Húsið er í landi Svarfhóls í Svínadal.   Heit vatn og 
rafmagn. Gott útsýni. Um 50 mín. akstur frá Reykjavík.  Um 
er að ræða tvær glæsilegar samliggjandi lóðir, Hléskógar 8 
og 10 samtals 11.280 fm.  Sölumaður: Þóroddur s: 868-4508

SKEIÐARVOGUR – ENDARAÐHÚS
Mjög stílhreint, bjart og skemmtlegt enda raðhús á 
góðum stað við Skeiðarvog hannað af GUÐMUNDI KR. 
KRISTINSSYNI ARKITEKT Húsið er samtals 187,4 fm. með 
27,3 fm. sér stæðum bílskúr. VERÐ: 41.0 m. Nánari uppl. 
veitir Sigurður s: 898-3708

BERJARIMI - LAUS STRAX
Til sölu vel skipulögð og góð íbúð á 3. hæð auk bílskýlis 
í sérlega góðu fjölbýli á útsýnisstað í Grafarvoginum. 
Íbúðin er samtals 113,5 fm. með bílskýlinu. LAUS STRAX. 
VERÐ: 23.9 m. . Nánari uppl. veitir Sigurður s: 898-3708.
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Lundarbrekka. 
Ágæt 100,2 fm 4ra herbergja íbúð á jarðhæð í góðu 
fjölbýlishúsi við Lundarbrekku í Kópavogi. Íbúðin þarnast 
viðhalds að innan. V. 21,5 m.  1973

Blikastígur á Álftanesi. 
Samtals 231,2 fm einbýlishús á tveimur hæðum  ásamt 
bílskúr við Blikastíg á Álftanesi. Íbúðarhlutinn er skráður 
174,5 fm og bílskúr er skráður 56,7 fm. 
Laus strax.  V. 41 m.  2020

Hjallavegur.
Mjög vel staðsett einbýli, kjallari,miðhæð og ris  á þessum 
vinsæla stað. Hæðin er 86.7 fm. , kjallarinn 71,7 og risið 
59,7 fm. samt. 218,1 fm.   Gott skipulag og góðar inn-
réttigar. Eignin er laus fljótlega.  V. 49,9 m.  2028

Stekkur á Kjalarnesi.
Gott einbýli , 156 fm. auk 8,7 hektara eignarlands á 
Kjalarnesi við Esjurætur.  Húsið er timburhús, fullbúið og 
afar vel staðsett. Búið að planta 40 þús. plöntum í landið. 
Flott eign á fögrum stað.   7697

Þverhamar í Breiðdal. 
Til sölu jörðin Þverhamar 3 í Breiðdal. Glæsilegt einbýlishús 
og góðar ræktanir. Góð útihús. Flott eign á fögrum stað.   
8545

Grenibyggð í Mosfellsbæ.
Mjög fallegt 164 fm. parhús í flottu viðhaldi á þessum vinsæla 
stað í Mosfellsbæ.  Góðar innréttingar. 4 svefnherbergi og 2 
baðherbergi. Heitur pottur.  Allt fyrsta flokks. Fallegur garður. 
Sólpallur og hellulagt pílaplan með hita.  V. 41,6 m.  8582

Bergstaðastræti. 
Mjög falleg  92 fm.  3-4. herb. íbúð   í þessu fallega húsi 
við Bergstaðastræti í Þingholtunum. Húsið er í góðu við-
haldi. Nýlegt eldhús, fallegt baðherbergi. Glæsilegur garður.  
V. 28,7 m.  8580

Hlíðarhjalli. Kópavogi. 
Góð 117,8 fm. 3ja. herb. íbúð á   2. hæð í góðu fjölbýli 
við Hlíðarhjalla í Kópavogi. Íbúðin er skráð 92,9 fm. og 
bílskúrinn 24,9 fm. Laus strax.  V. 26,5 m.  2128

Hátröð í Kópavogi. 
Vel staðsett einbýli með risi við Hátröð í Kópavogi. Húsið 
þarfnast viðhalds og viðgerða.  V. 29 m.  2048


