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Ábendingahnappinn má
finna á www.barnaheill.is

Fasteignasalan Bær kynnir:
Fallegt einbýli við Þingvað í
Norðlingaholti. Húsið er á einni
hæð og er 252 fm að stærð, þar
af er bílskúr 34 fm.
Fallegt og rúmgott einbýlishús á
einni hæð við Þingvað. Gott aðgengi að húsinu, stór sólpallur
og lóð er frágengin. Góð staðsetning og stutt í stórkostlega
náttúru. Góður skóli og leikskólar eru í hverfinu.
Í húsinu eru sérsmíðaðar innréttingar. Frágangur, allt skipulag og efnisval er vandað. Stórt,
hellulagt og upphitað bílaplan
sem rúmar nokkra bíla. Stór afgirt timburverönd með/án gróðurhúss og steyptur veggur sem
afmarkar veröndina. Húsið samanstendur af forstofu, stofu,
borðstofu, eldhúsi, fjórum
svefnherbergjum, tveimur baðherbergjum, þvottahúsi og bílskúr. Gólfefni er eikarparkett og
gólfhiti er í öllu húsinu, Danfossstýrikerfi. Flísar eru á forstofu,
baðherbergjum og þvottahúsi og
Perlukór 3E - 203 Kópavogur

Fallegt hús til sölu þar sem stutt er út í
óspillta náttúru.

epoxý á bílskúr. Sérhönnuð lýsing er í stofu, eldhúsi og á göngum. Góð lofthæð er í stofu og
eldhúsi.
Komið er inn í stóra og opna
forstofu sem er með góðum fataskáp úr eik. Forstofuherbergið er rúmgott. Innan við forstofu
er falleg stofa og borðstofa í einu
flæði sem er með stórum gluggum. Eldhúsið er stórt og opið með
stórri sérsmíðaðri innréttingu frá
Fagus. Vönduð eldhústæki. Eldhúsið er opið inn í stofu/borðstofu sem myndar skemmtilegt
flæði. Úr borðstofu er gengið út á
stóra timburverönd.

Völuteigur 6 - 270 Mosfellsbær

Laus strax
Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
KJARNA - ÞVERHOLTI 2 • 270 MOSFELLSBÆ • SÍMI: 586 8080 • FAX: 586 8081
WWW.FASTMOS.IS

Þinghólsbraut 52 - 200 Kópavogur

S
HÚ

g
IÐ da
OP nu

Laus strax

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 12:00 til 12:30

Nýtt á skrá

214,2 m2 einbýlishús á þremur pöllum
ásamt bílskúr við Þinghólsbraut
52 í Kópavogi. Í húsinu eru fimm
svefnherbergi. tvær stofur, eldhús,
garðstofa, baðherbergi, salerni,
þvottahús og geymsla. Timburverönd
og gróinn garður. Eignin þarfnast
viðhalds. V. 39,9 m.

má

Funalind 1 - 200 Kópavogur

Laus strax

Falleg 92,3 m2, 3ja herbergja íbúð á
5. hæð í sex hæða lyftuhúsi með fallegu útsýni með yfirbyggðum svölum
við Funalind 1 í Kópavogi. Íbúðin
skiptist forstofu, góða stofu, gang,
eldhús með borðkrók, stórt hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi
með sturtuklefa og sér þvottahús
ásamt geymslu í kjallara. V. 26,5 m.

Nýtt á skrá
Þorláksgeisli 52 - 113 Reykjavík
209,7 m2 parhús á tveimur hæðum á
fallegum stað við Þorláksgeisla 52 í
Reykjavík. Eignin skiptist í forstofu,
tvö svefnherbergi, sjónvarpshol,
baðherbergi m/sturtu, þvottahús og
bílskúr á neðri hæð og stofu, eldhús,
tvö svefnherbergi og baðherbergi m/
sturtu og baðkari á efri hæð.
V. 49,9 m.

Glæsileg og vel skipulögð 150,4 m2, 5
herbergja íbúð á jarðhæð með sér garði og
stæði i bílageymslu við Perlukór 3E í Kópavogi. Tvö baðherbergi og fjögur svefnherbergi. Einungis ein íbúð er á jarðhæðinni og
tvær á efri hæð. V. 42,5 m.

Falleg 116,3 m2, 4-5 herbergja íbúð á
jarðhæð með sérgarði og bílastæði
í bílakjallara við Þrastarhöfða 6.
Mögulegt að setja upp svefnherbergi úr
hluta af stofu. Íbúðinni fylgir bílastæði í
bílakjallara. V. 33,9 m.

Laus strax

Steinás 12 - 210 Garðabær

Krókháls 5 - 110 Reykjavík

Nýtt á skrá

Laus strax

Gott 249,9 m2 atvinnuhúsnæði á 2. hæð.
Mikið af bílastæðum. Fín aðkoma er að
húsinu. Hæðin er öll hin snyrtilegasta.
Linolium dúkur er á gólfum. V. 29,9 m.

Litlikriki 12 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Fallegt 278,1 m2 raðhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. 5 svefnherbergi
og tvö baðherbergi. Flottar innréttingar og
gólfefni. V. 49,7 m.

259,9 m2 atvinnuhúsnæði við Völuteig 6
í Mosfellsbæ. Eining merkt 01-26, sem
skiptist í 136,0 m2 jarðhæð og 123,9
m2 milliloft hæð. Skemmtileg eign sem
bíður upp á mikla möguleika. Lóð er
malbikuð. V. 21,5 m.

Þrastarhöfði 6 - 270 Mosfellsbæ

Vindakór 9-11 - 203 Kópavogur

Falleg 113,7 m2, 4ra herb. íbúð á efstuhæð,
ásamt bílastæði í bílakjallara í 4ra hæða
lyftuhúsi. V. 31,9 m.

Á svefnherbergisgangi eru
þrjú svefnherbergi, tvö þeirra
með góðum eikarfataskápum.
Inn af hjónaherberginu er fataherbergi og rúmgott baðherbergi
með sturtu. Þvottahúsið er með
góðri hvítlakkaðri innréttingu og
þaðan er gengið út á hellulagða
verönd. Verð er 69,9 milljónir.
Nánari upplýsingar veitir
Snorri Sigurfinnsson, löggiltur
fasteignasali, snorri@fasteignasalan.is og í síma 864-8090.

Laus strax

Fallegt og vel skipulagt 144,5 m2
einbýlishús ásamt 50 m2 bílskúr við
Steinás 12 í Garðabæ. Fjögur svefnherbergi. Frábær staðsetning í vinsælu
hverfi. Góður garður. V. 54,9 m.

Þorláksgeisli 3 - 113 Reykjavík
Mjög rúmgóð og falleg 127,1 m2, 4ra
herbergja endaíbúð á efstu hæð í 4ra
hæða lyftuhúsi við Þorláksgeisla 3 í
Grafarholti. Eigninni fylgir bílastæði í
lokuðum bílakjallara. Íbúðin skiptist í
þrjú rúmgóð svefnherbergi, forstofu,
hol, baðherbergi með baðkari og sturtuklefa, þvottahús, geymslu, eldhús og
stofu. Íbúðinni fylgir einnig sérgeymsla
á jarðhæð. V. 34,9 m.

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

Óðinsgötu 4, Sími 570 4500, opið virka daga kl 9 – 17.

Guðmundur Th.
Jónsson
Lögg. fasteignasali
gtj@fastmark.is

Guðmundur H.
Steinþórsson
Lögg. fasteignasali
gs@fastmark.is

Elías Haraldsson
Lögg. fasteignasali
elias@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Sölumaður
gisli@fastmark.is

Elín D. Wyszomirski
Lögg. fasteignasali
elin@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Netfang: fastmark@fastmark.is – www.fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Kirkjusandur. Glæsileg íbúð á efstu hæð.

Njálsgata- Reykjavík.
Stórglæsileg eign í “gamla stílnum” fyrir
vandláta kaupendur.

Glæsileg 205,2 fm. lúxusíbúð á efstu hæð “penthouseíbúð” auk 10,4 fm. sér geymslu í kjallara og
tveggja sér stæða í bílageymslu.
Íbúðin er með tvennum yﬁrbyggðum svölum og
óviðjafnanlegu útsýni yﬁr borgina, út á sjóinn, til
fjalla og víðar.
Íbúðin er innréttuð á afar vandaðan og smekklegan
máta með miklum sérsmíðuðum innréttingum.
Mikil lofthæð er í allri íbúðinni eða 3,5 metrar.
Hús að utan og sameign eru í mjög góðu ástandi.

Stórglæsilegt u.þ.b. 300 fm. einbýlishús á þremur
hæðum, að meðt. 31,5 fm. bílskúr, á stórri og
fallegri lóð á frábærum stað í miðborginni. Um er
að ræða eldra hús, ca. 80 fm., sem var endurbyggt frá a-ö á sama tíma og byggðir voru ca,
185,5 fm. við húsið á árunum 2004 - 2005. Framhúsið er á tveimur hæðum, en nýbyggingin stendur
innar í lóðinni og er á þremur hæðum. Eignirnar eru
tengdar saman með tengibyggingu og innangengt
er í bílskúr úr nýbyggingu. Stórglæsileg lóð með
afgirtum stórum veröndum með skjólveggjum og
heitum potti. Viðarstígar á lóð og möl auk stórrar
viðarverandar með markísu yﬁr.

Verð 79,5 millj.

Verð 89,0 millj.

Skógivaxið eignarland í nágrenni Reykjavíkur.

4RA- 6 HERBERGJA

SÉRBÝLI

ÞINGHOLTSSTRÆTI. EFRI HÆÐ.

VIÐARÁS- REYKJAV
A ÍK.

- Glæsileg 98,9 fm. efri hæð á frábærum stað í Þingholtunum.
- Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum.
- Mikil lofthæð og rósettur í loftum. Lökkuð furugólfborð.
- Stórar svalir til suðvesturs.
39,9 millj.
- Hús nýlega málað að utan.

- Vandað 192,8 fm. tvílyft raðhús með 23,6 fm. innb. bílskúr.
- Björt stofa með góðri lofthæð. Þrjú svefnherbergi.
- Falleg ræktuð lóð með timburverönd.
- Frábær staðsetning í Selásnum.

L DIÐ ER 2,5 HA. AÐ
LAN
A STÆ
T RÐ, AFGIRT.
T
MÖGULEGT ER AÐ
A BYGGJA
TVÖ FRÍSTUNDAHÚS Á LANDINU.
EINSTÖK NÁTTÚR
Á
UPERLA Í FALLEGU UMHVERFI.

48,5 millj.

Eldri borgarar

3JA HERBERGJA

SKÚLAGATA, RVK. 4RA HERBERGJA

KÓPAV
A OGSBRAUT- NEÐRI SÉRHÆÐ.

HULDUBORGIR- 4RA HERBERGJA

NÖNNUSTÍGUR – HAFNARFIRÐI.

- Glæsileg 139,9 fermetra íbúð á efstu hæð,mikil lofthæð.
- Innangengt í lyftu frá sér bílastæði í bílageymslu.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
- Austursvalir. Hús nýendurnýjað að utan.

- Glæsileg 134,0 fm. neðri sérhæð í nýlegu fjórbýlishúsi.
- Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsi og baðherbergi.
- Skjólgóð verönd til suðurs. Sjávarútsýni.
- Húsið klætt með ﬂísum. Harðviðarútihurðir.

- Mjög björt 4ra herb 104,4 fm. endaíbúð á efstu hæð.
- Gluggar á þrjá vegu. Suðursvalir. Sjávarútsýni.
- Fallegar vandaðar samstæðar innréttingar.
- Fallegt og óbyggt svæði til suðurs.

- Mjög glæsilegt 143,7 fm. tvílyft einbýlishús, góðar verandir
- Eignin hefur verið mikið endurnýjuð á sl. árum.
- Frábær staðsetning í gamla bænum í Hafnarﬁrði.
- Góðar verandir, sér bílastæði og mat36,9 millj.
jurtargarður.

BOÐAÞING- KÓPAV
A OGI.

STAÐARHVAMMUR
V
– HAFNARFIRÐI.

ÁLFTAHÓLAR – RVK. 4RA HERBERGJA.

LAUGARÁSVEGUR – REYKJAV
A ÍK.

- Mjög góð 87,2 fm. íbúð á 3. hæð í nýju fjölbýlishúsi.
- Vandaðar innréttingar. Granít borðplötur og sólbekkir.
- Eign í fallegu umhverﬁ við Elliðavatn. Stutt í golf og sund.
- Íbúðin er til afhendingar við kaupsamning.

- Glæsileg 123,4 fm íbúð á 1 hæð (jarðhæð) í fjölbýli
- Eignin var öll endurnýjuð í sumar á smekklegan hátt.
- Fallegar vandaðar og samstæðar eikarinnréttingar.
- Íbúð sem vert er að skoða.

- Góð 108,6 fm. íbúð á 4. hæð að meðt. geymslu í kjallara.
- Rúmgóð stofa með útgangi á suðursvalir.
- Þrjú herbergi. Lyfta.
- Íbúðinni fylgir 29,6 fermetra bílskúr.

- 200,0 fm. tvílyft parhús að meðt. 22,2 fm. innb. bílskúr.
- Sofa og borðstofa, aukin lofthæð. Fallegur arinn í stofu.
- Flísalagðar svalir til suðurs. Hellulögð verönd.
- Frábær staðsetning. Laust ﬂjótlega.

44,5 millj.

39,0 millj.

28,5 millj.

2JA HERBERGJA

29,9 millj.

28,5 millj.

BAKKAHJALLI

25,9 millj.

LINNETSSTÍGUR 2

65,0 millj.
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Bakkahjalli- Suðurhlíðar Kópavogs

Linnetsstígur 2 – Hfj. „penthouseíbúð“ í hjarta miðbæjarins.

Glæsilegt 249,8 fm. parhús á tveimur hæðum með 26,0 fm. innbyggðum bílskúr á útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Mikils
útsýnis nýtur frá eigninni yﬁr dalinn og til suðurs. Rúmgóðar stofur/arinstofa með útgengi á suðursvalir. Fjögur herbergi auk
sjónvarpsherbergis. Flísalagt baðherbergi auk gestasnyrtingar. Lóðin er 525,0 fm. að stærð, ræktuð og með timburverönd,
skjólveggjum og heitum potti. Verð 68,0 millj.

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Stórglæsileg og óvenju vönduð 157,4 fm penthouse íbúð ásamt tveimur sér stæðum í bílageymslu í nýlegu lyftuhúsi. Byggt árið
2005 og aldrei verið búið í eigninni. Gæðainnréttingar. Gegnheilt parket. Hjónasvíta með baðherbergi og fataherbergi inn af.
Stórar stofur með útgengi út á mjög stórara svalir sem liggja meðfram allri íbúðinni. Laus. Verð 65,0 millj. Íbúð merkt 0401.

KIRKJULUNDUR

RJÚPNAHÆÐ

Kirkjulundur 12 - 14, Garðabæ

Rjúpnahæð-Garðabæ

• Glæsilegar 3ja – 4ra herbergja lúxusíbúðir með yﬁrbyggðum svölum og frábæru útsýni.
• Lyfta og sér stæði í bílageymslu.
• Íbúðirnar afhendast tilbúnar án gólfefna, en baðherbergi, þvottaherbergi og gestasalerni ﬂísalögð.
• Allar innréttingar eru sérsmíðaðar
• Eikarinnréttingar frá Fagus ehf.
• Afhending íbúða er í mars – apríl 2014.
• Stærðir íbúða eru frá 91,4 fm. upp í 136,7 fm.
• Íbúðirnar eru sýndar í samráði við sölumenn Fasteignamarkaðarins ehf.
• Byggingaraðili: Kristjánssynir ehf.

Glæsilegt 233,9 fm. einbýlishús á pöllum á mjög
fallegum og grónum útsýnisstað í Garðabænum.
Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum.
Rúmgóð og björt setustofa með mikill lofthæði. Eldhús og
borðstofa í einu stóru opnu rými. Fjögur herbergi. Innfelld
lýsing er í stórum hluta lofta hússins. Svalir út af hjónaherbergi
til suðvesturs með fallegu útsýni. Ræktuð lóð með stórri hellulagðri innkeyrslu á framlóð og hellulagðri verönd og stéttum á
baklóð. Hiti er undir nánast allri hellulögn á lóð hússins.

Verð 78,0 millj.

SÉRBÝLI

SÉRBÝLI

4RA- 6 HERBERGJA

SÆBRAUT - SELTJARNARNESI. SJÁV
ÁVARLÓÐ.

ÁSBÚÐ- GARÐABÆ.

HLÍÐARVEGUR - SUÐURHLÍÐAR KÓPAV
A OGS.

334,0 fm. einbýlishús á þremur pöllum á glæsilegri 963,0 fm. sjávarlóð við Sæbraut
á sunnanverðu Seltjarnarnesinu. Staðsetning eignarinnar er frábær alveg niður við
sjóinn þaðan sem nýtur frábærs útsýnis. Útbyggð setustofa með blágrýti á gólﬁ og
útgengi á lóð. Frábært útsýni er úr setustofu út á sjóinn, að Reykjanesi og víðar.
Borðstofa með útgengi á svalir til suðurs. Tvöfaldur bílskúr.

Vel skipulagt og þó nokkuð endurnýjað 306,6 fm. einbýlishús á tveimur hæðum.
Auðvelt er að útbúa sér íbúð á neðri hæð. Nýlega endurnýjað eldhús. Samliggjandi stofur með arni. Stór falleg, nýlega endurnýjuð lóð með miklum hlöðnum
skjólveggjum og stórri verönd til suðurs. Fallegur gróður, og lýsing á lóð hússins.
Seljendur eru tilbúnir til þess að skoða skipti á minni eign.
79,9 millj.

Glæsilegar 4ra herbergja íbúðir
Íbúðirnar eru tvær og eru nánast algjörlega endurnýjaðar á vandaðan og smekklegan hátt. Hvítar háglansinnréttingar í eldhúsum og á baðherbergjum. Ný gólfefni
og nýjar innihurðir. Allar lagnir endurnýjaðar. Ný hellulögn fyrir framan hús og næg
bílastæði. Verð 34,5 millj. og 36,9 millj.

SIGURHÆÐ- GARÐABÆ.

BAKKASTAÐIR. FRÁBÆR STAÐSETNING.

STRANDVEGUR – SJÁLANDI GARÐABÆ.

Mjög fallegt og vandað 292,0 fm einbýlishús að meðtöldum 44,0 fm. bílskúr í
Hæðahverﬁnu í Garðabæ. Húsið stendur á 840 fm. skjólgóðri lóð með afgirtri
verönd með heitum potti. Eldhús er nýlega endurnýjað. Nýtt og vandað aðalbaðherbergi. Ný gólfefni að hluta og hiti í gólfum að hluta. Samliggjandi stofur með arni. 5
herbergi. Frábær staðsetning í góðu göngufæri við skóla.

253,8 fm. einbýlishús með óinnréttuðu rými í risi á frábærum stað. Húsið er 211,8
fm. og bílskúrinn er 42 fm. Fullbúið að innan, en að utan er eftir að mála og klára lóð
og innkeyrslu. Tvennar stofur auk borðstofu. Fjögur herbergi. Tæplega 100 fermetra
suðvestur verönd með heitum pott. Frábært útsýni. Stutt í skóla og leikskóla. Korpúlfsstaðagólfvöllurinn er í göngufæri. Arkitekt er Víﬁll Magnússon. 71,0 millj.

Glæsileg 4ra herb. 140,4 fm. íbúð á 3. hæð í mjög vönduðu fjölbýlishúsi á sjávarkambinum við Strandveg í Garðabæ auk sér stæðis í bílageymslu. Tvennar svalir
og frábært sjávarútsýni. Allar innréttingar og gólfefni eru úr eik. Rúmgóð stofa.
Sjónvarpsstofa. Hjónasvíta með baðherbergi innaf. Frábær staðsetning alveg niður
við sjóinn í Sjálandinu og stutt í fallegar göngu- og hjólaleiðir.
51,9 millj.
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BIRKIGRUND 49

VÍÐIHLÍÐ

Birkigrund 49 - Kópavogi.

Víðihlíð – Reykjavík

OPIÐ HÚS Á MORGUN, ÞRIÐJUDAG, FRÁ KL. 17.30-18.00
Glæsilegt og mikið endurnýjað 286 fm. pallabyggt einbýlishús auk 32 fm. bílskúrs á þessum vinsæla og eftirsótta stað við
Fossvogsdalinn. Frábært fjölskylduhús með 6 herbergjum (möguleiki að bæta við). Eign sem hentar vel barnmörgum fjölskyldum.
Frábær útivistarsvæði innan göngufæris. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum að innan m.a. öll baðherbergin, eldhúsið, allar innihurðar og hluti af gólfefnum. Allar innréttingar og hurðir eru sérsmíðaðar. Þá var þakið endurnýjað
árið 2010 ásamt niðurföllum og rennum. Verð 78,0 millj. Eignin verður til sýnis á morgun. Verið velkomin.

Fallegt 201,5 fm. endaraðhús með glæsilegri lóð og um 70 fm. nýlegum palli út frá stofu. Nýleg sérsmíðuð innrétting í eldhúsi.
Borðstofa sem tengist eldhúsi og stofu á skemmtilegan hátt. Arinn í stofu. Garðstofa. Fjögur herbergi. Eignin hefur fengið gott
viðhald í gegnum árin og er í mjög góðu ástandi. Gluggar hússins eru úr harðvið og eru í góðu ástandi. Þak hefur verið yﬁrfarið
og málað. Þakkanntar eru úr harðviði. Nýleg útidyrahurð. <B>Eignin getur verið laus ﬂjótlega. <B>Einstök staðsetning í Suðurhlíðunum. Verð 64,9 millj.
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Glæsileg 82 fm útsýnis íbúð á þriðju hæð. Íbúðin er 3ja herbergja og er töluvert endurnýjuð. Tvær sér geymslur eru á efstu hæð og sameiginlegt
þvottahús. Um er að ræða endaíbúð með glugga í þrjár áttir.
Eignin verður sýnd mánudaginn 25.nóvember milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 23,9 m. 3319

Ásdís H.
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali

Glæsileg mjög vel skipulögð 4ra - 5 herbergja 125,7 fm íbúð á 4.hæð í vönduðu
lyftuhúsi. Suðvestursvalir og glæsil. útsýni. Þrjú herb., stofa og borðstofa.
Mjög góð sameign og innang. í bílskýli. Góðir skólar, íþróttaaðstaða og
sundlaug í nágrenninu. Eignin verður sýnd 25.nóv. milli kl. 17:15 og kl. 17:45.
V. 33,9 m. 3111

Fallegt 331,3 fm einbýlishús á tveimur hæðum með rúmgóðum 34 fm bílskúr og
auka 2ja herbergja íbúð með sér inngangi. Húsið stendur við Haukshóla og er
með stórkostlegri borgar-, sjávar- og fjallasýn. Sólstofa með heitum potti, björt
og falleg stofa með arni og stórar svalir. Möguleg skipti á minni eign.
Eignin verður sýnd mánudaginn 25.nóvember milli kl. 17,15 og kl. 18,00.
Innanhússarkitekt á staðnum sem gefur góð ráð. V. 59 m. 2030
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KARFAVOGUR 58

MIÐBRAUT 20

- SELTJARNARNESI

- EINBÝLI/TVÍBÝLI

S
HÚ
IÐ udag
P
O án
m

S
HÚ
IÐ udag
P
O án
m

Fallegt og vel staðsett samtals ca 172 fm einbýlishús á einni hæð með 38 fm
bílskúr. Mjög gott skipulag. 4 svefnherb. Gestasnyrting. Endurn. baðherb.
Stofa ogg sólstofa. Bílskúr er sérbyggður
ygg
ogg er skipt
p í geymslu
g y
og herbergi með
snyrtingu. OPIÐ HÚS: Miðbraut 20, 170 Seltjarnarnesi.01.
Eignin verður sýnd mánudaginn 25.nóvember milli kl. 17:00 og kl. 17:45.
V. 58,0 m. 3317
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stað í Skógarhverfinu. Húsið er skráð 282,7 fm að stærð og er með innbyggðum bílskúr. Möguleiki að hafa tvær íbúðir í húsinu. Góðar stofur, endurnýjað
eldhús, baðherbergi o.fl. Skipti koma til greina á 2ja-4ra herb. íbúð.
Eignin verður sýnd mánudaginn 25. nóv. frá kl. 17:00-17:30. V. 55,9 millj.

HÁALEITISBRAUT

- 4RA HERB. LAUS .

Mjög
j g góð
g 3-4ra herbergja
gj íbúð í kjallara
j
í góðu
g
tvíbýlishúsi.
ý
Húsið er timburhús á steyptum kjallara. Íbúðin var nánast algjörl. endurnýjuð sumarið 2013
m.steypt ný gólfplata m. hitalögn, ný gólfefni, klæðningar á veggi, eldhús og fl.
3 svefnherb. Hvítt nýtt opið eldhús. Parket. Endurnýjaðar raflagnir.
Eignin verður sýnd þriðjudaginn 26.nóvember milli kl. 17:00 og kl. 17:30.
V. 23,9 millj.

FORNASTRÖND

- M. BÍLSKÚR - ÚTSÝNI.

VESTURBERG 78

- EINBÝLI.

– MJÖG GÓÐ EIGN – LAUS
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bílskúr. Mjög gott útsýni. 3. svefnherbergi, stofa og borðstofa. Endurnýjaðir
ofnar. Parket. Suðv. svalir með mjög góðu útsýni. Snyrtileg sameign.
V. 29,7 m. 3316

Fallegt og velhannað 333,9 fm einbýlishús á Seltjarnarnesi. Húsið hefur fengið
gott viðhald en að mestu upprunalegt að innan. Mikil lofthæð er í stofu og er
húsið opið, auðvelt er að breyta skipulagi. Tvöfaldur bílskúr. V. 84,0 m. 2302

SELJUGERÐI - MIKIÐ ENDURNÝJAÐ

Falleg
g 2-3ja
j herbergja
gj 63,6
, fm (teiknuð 2ja)
j íbúð á 3.hæð B í ggóðu lyfturhúsi.
y
Íbúðin er nýlega
ý g máluð. Í dag
g eru 2 svefnherb. í íbúðinni. Sameiginlegt
g g
þvottahús á hæðinni og sérgeymsla í kjallara. Parket. Íbúðin er laus strax og
sölumenn sýna. Eignin verður sýnd mánudag 25. nóv frá kl. 17:15 - 17:45.
V. 15,9 millj.

50 ÁRA OG ELDRI.

EINBÝLI

Glæsilegt og frábærlega staðsett 209,1 fm
einbýlishús á tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr.
Eignin hefur öll verið endurnýjuð að innan
með vönduðum og fallegum innréttingum.
Tvær stofur og fimm góð svefnherbergi.
Stórar svalir til suðurs. Plankaparket og
flísar á gólfum.
V. 79 m.
3275

Sóleyjarimi - f. 50 ára og eldri

Rituhólar - glæsilegt útsýni.

Mjög falleg og björt 4ra herbergja 110,5 fm enda íbúð
á 2. hæð í fallegu lyftuhúsi. Sér inngangur af svölum, rúmggóðar suðvestur svalir frá stofu og
g stæði í bílageymslu
g y
fylgir.
y g Íbúðin er með fallegum
g eikarinnréttingum
g ogg parket
p
og flísar á gólfum. Þvottahús innan íbúðar. Íbúðin er laus
til afhendingar. V. 31 m. 3216

Fallegt og vel viðhaldið 334,7 fm einbýli á einstökum útsýnisstað við Eliðarárdalinn. Garðurinn er mjög gróin með
stígum og skjólgóðum veröndum. V. 59,9 m. 2962

HÆÐIR

3JA HERBERGJA

Arnarsmári - Bílskúr - íbúð 0202
Jakasel - Falleg eign í grónu hverfi
Fallegt og vel skipulagt 252,2 fm einbýlishús á tveimur
hæðum með frístandandi 37,1 fm bílskúr sem hefur
verið breytt í stúdíó íbúð að hluta. Eignin er að hluta til
endurnýjuð á fallegan máta með fallegri gluggasetningu,
stóru eldhúsi og stofu, fimm svefnh. og sólskála. Garður
er fallegur í rækt með verönd og skjólveggjum. V. 51,4
m. 3061

Rauðagerði - sérhæð og bílskúr
íbúð 0101 er sérhæð í þríbýli 163,8 fm ásamt 21,8 fm
bílskúr. Sérinngangur, nýl. eldhús. Stór stofa með Arni.
Fjögur svefnherb. Tvennar svalir. Geymsla og þvottur í kj.
Góðar innréttingar. V. 37,5 m. 3295

Vesturberg - Útsýnisíbúð
Mjög vel skipul. og björt 4-5 herb. 108,2 fm íbúð á 4. hæð
í nýviðgerðu fjölb. Tvær stofur og þrjú svefnherb.,
þvottahús innan íbúðar, baðkar og sturtuklefi á baði,
rúmg. vestur svalir og glæsileg borgar-, fjalla- og sjávarsýn. Skólar, verslun og sund í göngufæri. V. 23,5 m. 3254

Mjög falleg 3ja herbergja 81,1 fm íbúð á 2. hæð í góðu
fjölbýlishúsi við Arnarsmára í Kópavogi. Eigninni fylgir
25,2 fm bílskúr og tvennar svalir til suðurs. Fallegt gegnheilt parket á gólfum. Sturta og baðkar á baðherbergi.
V. 29 m. 3264

Ögurás - Mjög góð íbúð.
Rúmgóða 94,3 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sér
inngangi
g g í góðu
g
ogg vel staðsettu fjölbýli á frábærum
útsýnisstað í Ásahverfi í Garðbæ. V. 32,9 m. 3276

Efstasund - einb./tvíbýli
Einbýlishús m. aukaaíbúð samt. 202 fm ásamt 50,3
fm bílskúr. Endurnýjaðar ofnalagnir og ofnar að hluta.
Skólplagnir og hitalagnir. Séríbúð 70 fm endurnýjuð í
kjallara hússins. Frábær staðsetning innarlega í lóðinni
. Nýtt hellulagt bílaplan með hita og steypt aðkeyrsla að
bílskúr með hitalögnum (vantar að tengja) Nýlega tyrfð
lóð. V. 51,9 m. 3296

Melhagi - 0101 hæð ásamt bílskúr
Falleg 109 fm neðri sérhæð rétt við Melaskóla ásamt
26,7 fm bílskúr. Samtals 136,6 fm. Eignin
g skiptist
p í þrjú
þj
herbergi, stofu, hol, baðherbergi og eldhús. Í kjallara eru
sérgeymsla og sér útigeymsla ásamt sameignar
þvottahúsi. V. 44,9 m. 4559

Skaftahlíð - endurnýjuð íbúð.
Sérstaklega falleg og stílhrein 4ra herbergja íbúð á 1.
hæð á góðum stað í Hlíðunum, sem öll er nýuppgerð.
Mjög gott og vel viðhaldið fjölbýlishús, 4ra hæða og tvær
íbúðir á hverri hæð. mjög
j g miklar endurbætur hafa verið
gerðar á eigninni að undanförnu. Á austuhlið eru nýjir
ggluggar
gg og
g allt ggler endurnýjað,
ýj endunýjuð
ýj skolplögn
p g ogg
dren við húsið. Íbúðin er björt með gluggum til vesturs og
austurs. Sér geymsla
g y
í íbúð, sem breyta
y má í sérþvottaþ
hús og síðan er góð sérgeymsla í kjallra Íbúðin er laus til
afhendingar strax.. V. 32,2 m. 3315

Drekavellir - 8.hæð í lyftuhúsi
101 fm íbúð á 8. hæð í 9 hæða lyftuhúsi með yfirbyggðum
svölum ásamt stæði í bílageymslu. Tvær lyftur og fallegt
útsýni. Sameiginlegar svalir með garðhúsgögnum á
hæðinni. V. 25,9 m. 3270

Kólguvað - 0101 - laus strax
Lækjarás - Garðabæ - laust
Fallegt vel skipulagt einbýlishús að mestu á einni hæð
samt. 178,0 fm ásamt 38,7 fm bílskúr. Parket ogg flísar á
gólfum. Ágætar innréttingar, innsta hús í botnlangagötu.
Stór lóð. Afgirt timburverönd. V. 48,9 m. 2630

4ra herbergja 127,5 fm neðri sérhæð í tvíbýlishúsi. stór
stofa, eldhús, baðherbergi
g ogg þvottahús.
þ
3 rúmgóð
g
svefnherbergi. Út af stofunni er gengið út á sérverönd
sem er með skjólveggjum. V. 33,9 m. 3290

Þorláksgeisli - m. bílskýli.
4ra herbergja endaíbúð á 4.hæð í góðu lyftuhúsi. 3.
svefnherb. pparket. Sérþvottahús.
þ
Stórar flísalagðar
g
svalir.
Stæði í bílageymslu fylgir. Íbúðin er laus strax og eru
lyklar á skrifstofu. V. 34,9 m. 3268

PARHÚS/RAÐHÚS

Reykjahlíð
y j
- 3ja
j herbergja
gj hæð
Vel staðsett og björt hæð í þriggja íbúða stigahúsi. Íbúðin
skiptist í hol, eldhús, búr, baðherbergi, tvö stór herbergi
og stofu. Svalir eru til vesturs. Mikið endurnýjað.
V. 25,9 m. 3231

2JA HERBERGJA

Grenimelur - sérhæð og ris

Berjarimi - Parhús

Stórglæsileg og mikið endurnýjuð 227 fm efri sérhæð og
ris ásamt bílskúr á góðum stað við Grenimel í vesturbænum. Aðeins tveir eignarhlutar eru í húsinu. Baðherbergi og eldhús eru meðal þess sem endurnýjað hefur
verið á síðustu árum. V. 67 m. 3297

Álfaskeið- 4ra með bílskúr og 2 svölum.

Vel skipul. og skemmtilegt 180,6 fm parhús á tveimur
hæðum. Þar af er bílskúr 30,9 fm. Björt og skemmtil.stofa
með útg. út á rúmg. verönd með skjólveggjum. Eldhús
rúmgott með stórum borðkrók við horn glugga. Þrjú svefn
herb. og rúmg. svalir á efri hæðinni. V. 45,5 m. 3263

Vel skipulögð
p g 4ra herbergja
gj íbúð á fjórðu
j
hæð með
bílskúr samtals 149 fm. Íbúðin skiptist í stórt hol, stofu,
eldhús, þvottahús, herbergjagang, þrjú svefnherbergi
og baðherbergi. Tvennar svalir eru á íbúðinni. Glæsilegt
útsýni til austurs og suðurs. V. 26,9 m. 3271

Flókagata - frábær staðsetning.
Logaland - endaraðhús í Fossvogi.
Fallegt og vel skipulagt 203,1 fm enda raðhús ásamt 25,6
fm bílskúr, samtals 228,7 fm. Velskipulagt hús í góðu
ástandi. V. 56,9 m. 3237

Falleg
g og
g vel staðsett fimm herbergja
gj efri hæð í virðulegu
húsi við Flókagötuna í Reykjavík. Íbúðin hefur verið
talsvert endurnýjuð og hefur húsið fengið gott viðhald.
Húsið stendur gegnt opnu svæði við Miklatún.
V. 41,0 m. 3247

Seilugrandi - 2ja herb. m. bílskýli
Falleg
g og
g mikið endurnýjuð
ýj 2ja
j herbergja
gj íbúð á 2. hæð
ásamt stæði í bílageymslu. Íbúðin skiptist í forstofu, hol,
eldhús, stofu, baðherbergi og lítið svefnherbergi.
V. 22,4 m. 3280

Fellahvarf 1 0201- glæsileg 4ra herb.
4ra herbergja 119,3 fm glæsileg útsýnisíbúð á 2.hæð með
einstaklega glæsilegu útsýni til austurs og suðurs á bæði
fjöllin og að hluta út á Elliðavatn. Vandaðar hvítar innréttingar. Þrjú góð svefnherb. Stórar suðursvalir. Möguleiki
að yfirtaka áhvílandi lán að hluta . V. 35,9 m. 3277

4RA-6 HERBERGJA

Vesturgata 7 - fyrir eldri borgara
Falleg 2ja herb. íbúð á 2.hæð í góðu lyftuhúsi fyrir eldri
borgara í góðum þjónustukjarna í Vesturbænum. Mikil
og góð þjónusta m.a. hægt að kaupa mat, hárgreiðsla,
heilsugæsla, samkomusalur og fl. V. 24,9 m. 3158

Klettháls 1 - glæsilegt skrifstofuhúsn.
Drekavellir 18 - “panoramaútsýni”.

Haðarstígur - einbýli í miðborginni
Frábærlega
g staðsett og
g sjarmerandi
j
4ra herbergja
gj ca 145
fm einbýlishús
ý
á besta stað í þþingholtunum.
g
Á aðalhæð er
forstofu, stofa og
g eldhús. Á efri hæð eru þþrjú
j svefnherbergi og baðherbergi. Í kjallara er ca 33 fm geymsla.
Fallegt eign í rólegu umhverfi. V. 41,9 m. 3127

Línakur - Glæsileg útsýnissíbúð.
Fullbúin, björt
j ogg vel skipulögð
p g 4ra herbergja
gj 131 fm
útsýnisíbúð á þriðju hæð við Línakur 3 Í Garðabæ. Íbúðin
er með parketi og flísum á gólfum. V. 41,9 m. 3311

Glæsileg fullbúin 5 herbergja ca 180 fm íbúð á efstu hæð í
9 hæða lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Þrjú herbergi
og tvær stofur. Vandaðar innréttingar. Parket. Stórar
svalir með heitum ppotti.
EINSTAKT NÁNAST PANORAMAÚTSÝNI.
Eignin er laus strax. V. 39,0 m. 2865

Mjög vandað og glæsilegt 237,5 fm skrifstofuhúsnæði á
2. hæð (efstu) í nýlegu og fallegu húsnæði við Klettháls í
Reykjavík. Lyfta er í húsnæði sem og sameiginlegar svalir
til suðurs. Sameign er mjög snyrtileg og flísalögð. Eignin
er glæsilega innréttuð og fylgja allar innréttingar með
húsnæðinu. Húsið stendur á frábærum útsýnisstað með
fallegri borgar, fjalla og sjávarsýn. V. 54,9 m. 3262
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Herb:35-6Stærð: 92,4 fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 290,9 fm
Herb.

Herb:85-6Stærð: 259,5 fm Bílskúr
Herb.
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<WWSÍYUPSMZNZT! 

<WWSÍYUPSMZNZT! 

<WWSÍYUPSMZNZT! 

:\ó\YNH[H:PNS\MQYó\Y

=LYó!T

Opið
hús

9QWUHO¤ó.I¤

9QWUHO¤ó.I¤

=LYó!T

Opið
hús

=LYó!T

Opið
hús

Herb: 5-6
Hæðir:
3 Stærð: 495,3 fm Heil húseign

Herb:85-6Stærð: 312,7 fm Bílskúr 56,5fm
Herb.

Herb:75-6Stærð: 242,9 fm Bílskúr
Herb.

,PUZ[HR[[¤RPM¤YP2`UU[\ôtYTmSPóZ! 

2`UU[\ôtYTmSPóUUHZ! 

/YPUNK\UUHVNR`UU[\ôtYTmSPóZ! 

-LYóHôQ}U\Z[HVYSVMZxIóPY]LYZS\UHYLóH]LP[PUNHYLRZ[\Y-HSSLN[
LUK\YUûQ\óOZxOQHY[H:PNS\MQHYóHYZHT[HSZ MTmO¤ó\T
4PRSPYTN\SLPRHYM`YPYTHYN]xZSLNHZ[HYMZLTP/ZPóZRPW[PZ[x!
=LYZS\UHYLóH]LP[PUNHOZU¤óPmO¤ó MTÐIóHYOZU¤óPm
O¤óMTVNmO¤óMT)xSZRYMT

5ûRVTPóxLPURHZS\S}óM`YPYLPUIûSPZOZ.HYóHI¤ULóHUN[\xLUKH
IV[USHUNHN[\/ZTLóMYmI¤Y[[ZûUP`MPYI¤PUUxM\SSI`NNó\O]LYMP
;¤RPM¤YP[PSHóI`NNQHZP[[LPNPó0UUPMHSPóx]LYóPLY\WWY[LR[VNHó
MQHYS¤NQHQHYó]LNNLYHS}óI`NNPUNHYO¤MHZHUKHVNNY}MQHMUHH\R
HSSYHM`YPYSPNNQHUKP[LPRUPUNHZLTLY\ZHTô`RR[HY

<WWSÍYUPSMZNZT! 

<WWSÍYUPSMZNZT! 

,PUIûSPZOZxZTxó\Tx.HYóHI¤MYHTR]¤TKPYLY\OHMUHY5¤Z[PUUZ[H
S}óVMHUN[\xIV[USHUNHN[\/ZmMYmI¤Y\TZ[HóxM\SSI`NNó\
O]LYMP,PUZ[HR[[¤RPM¤YP[PSHó[HRH]PóVNRSmYHVNPUUYt[[H<TLYHó
Y¤óHLPUIûSPZOZYMVYZ[L`W[\TLPUPUN\TZHT[HSZ MTm[]LPT\Y
O¤ó\THóTLó[SK\TMTPUUI`NNó\TIxSZRY-YmI¤Y[[ZûUP
`MPYI¤PUU<WWSÍYUPSMZNZT! 

3\UKHYIYLRRH2}W

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

3¤RQHZTmYP2}W

-HNYHRPUU/MQ

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

Herb:35-6Stærð: 86,5 fm
Herb.

Herb:6-7
5-6 Stærð: 151,0 fm
Herb.

Herb:4-5
5-6 Stærð: 142,8 fm Bílskúr
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUU}]RS!!

670ð/Ø:TmU\KHNPUUU}]RS!¶!

670ð/Ø:TmU\KHNPUUU}]RS\RRHU!!

<WWS,KKHSMZNZT!

<WWSî}YHSMZNZT!

<WWS:[LPUHYZS\MNZT!

.S¤ZPSLNMLYTL[YHQHOLYILYNQHxIómO¤ómZHT[MT
NL`TZS\mN}ó\TZ[Hóx2}WH]VNPkSSLPNUPULYUû\WWNLYó
:tYPUUNHUN\Y[]YTN}óZ]LMUOLYILYNPIHóOLYILYNPTLóIHóRHYP
Z[VMHLSKOZVNIVYóZ[VMHxVWU\YûTP-HSSLNN}SMLMUPVNZtYSLNH
]HUKHóHYPUUYt[[PUNHY:\ó\YZ]HSPYVNMHSSLN[[ZûUP

/YxZOVS[.HYóHI¤Y

3H\Z]PóRH\WZHTUPUN,PUZ[HRSLNHOLU[\NxIóM`YPYIHYUHM}SR-HSSLNVN
YTN}óOLYIxIóm[]LPT\YO¤ó\TôHYZLT]LYPóLYHóSLNNQH
SVRHOUKmPUUYt[[PUN\YPZSVM[Z)LPUUZ[PNPLY\WWmYPZSVM[PóLUôHYLY\[]
N}óOLYILYNPH\RZQ}U]HYWZZ[VM\VNSx[PóIHóOLYILYNPmHóHSO¤óLY\ôYQ
Z]LMUOLYILYNPZ[VMHLSKOZVNIHóOLYILYNPô]V[[HOZLYPUUHUxIóHY

=LYó! 

3¤RQHZTmYP2}W

-HZ[LPNUHZHSHU;69.R`UUPYOLYILYNQHMTxIómQHYóO¤ó
H\RMTIxSZRYZxôYxIûSPZOZPmN}ó\TZ[Hóx-NY\RPUUx
/HMUHYMPYóP(SSZMTYTN}óOLYILYNPLP[[LYNL`TZSHm[LPRU
IHóOLYILYNPYTNV[[LUK\YUûQHóLSKOZOVSZ[VMHIVYóZ[VMHIQY[VN
VWPUHMNPY[[PTI\Y]LYUKô]V[[HOZNL`TZSHVNIxSZRY

=LYó!  T

6WPó
OZ

Opið
hús

Herb. 7

.VóOLPTHY9]R

=LYó! T

6WPó
OZ

Stærð: 175,5 fm

Herb. 4

Stærð: 89,4 fm

670ð/Ø:ôYPóQ\KU}]RS!!

670ð/Ø:TmU\KU}]RS!!

,PNUmO¤óm[]LPT\YO¤ó\T5LóYPO¤óTLó
ôYLT\YOLYIIHóOLYIô]V[[HOLSKOZPVN
Z[VM\;]LUUHYZ]HSPY,MYPO¤óTLóOLYIVN
ZQ}U]HYWZOVSPOm[[[PSSVM[Z.L`TZSHxYPZP MT
\[HUOLPSKHYMT-YmI¤YZ[HóZL[U

)QY[YHOLYIxIómO¤óxN}ó\MQ}YIûSP
/Q}UHOLYITLóPUUIMH[HZRmW[]IHYUHOLYI
,SKOZTLóO]x[YPPUUYt[[[LUNPM\WWô]
IVYóRY}R\Y]PóNS\NNH:[VMHTLóN}óYPSVM[O¤ó
)HóOLYI[LUNPMô]V[[H]tS

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

<WWS+}YV[OLHZS\MNZT! 

îVYYHZHSPY¶2}W

=xóPmZ¶.I¤

=LYó!T

3LPNH!ô

6WPó
OZ

670ð/Ø:TPó]PR\KHNPUUU}]RS

Herbergi: 8



Stærð: 366,9 fm

,PUZ[HRSLNHNS¤ZPSLN[LPUIûSPZOZôHYZLTOUU\UVNZRPW\SHNLYx
ZtYMSVRRPÔ]PóQHMUSLN[[ZûUPLYHMLMYPO¤óPUUP`MPY:U¤MLSSZQR\SS
,ZQ\UHVN.HYóHI¤
ÐOZPU\LYMPTTZ]LMUOLYILYNPZQ}U]HYWZZZ[VMHZûU[ZLT[]
Z]LMUOLYILYNPm[LPRUPUN\TZ[VMHTLóHYUPIVYóZ[VMHZHSLYUP[]
IHóOLYILYNPô]V[[HOLYILYNPNHYóZRmSPTLóOLP[\TWV[[PIxSZRYVN
NL`TZS\YHSS[TLóM`YZ[HMSVRRZPUUYt[[PUN\TVNN}SMLMU\TUm[[Y\MSxZHY
MSxZHYVNWHYRL[:[LPUmIVYó\TxLSKOZPVNOQ}UHIHóOLYILYNP/ZPó
LYZ[HóZL[[xY}SLN\VNMHSSLN\\TO]LYMPôHYZLTZ[\[[LYmNVSM]SSPUUVN
xUm[[Y\UH
<WWS:PNYxó\YNZT! 

Einbýlishús
Bílskúr
Heiturpottur
Garðskáli

:PNYxó\Y

:S\M\SS[YP





Fjölbýlishús Stærð: 119 fm

Herb. 5

/YPUNPóVNSLP[Pó\WWSûZPUNH

670ð/Ø:TmU\KU}]RS


<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

<WWS:PN\Yó\YSMZNZT! 

(ð,05:î91Í9Ð)Øð09,-;09
)QHY[HYVN]LSZRPW\SHNóHYxIóPYmMHSSLN\TZ[Hó
M`YPYVMHUNVSM]SSPUU.S¤ZPSLN[[ZûUP.}óHY
Z]HSPYS`M[HVNIxSNL`TZSHÐIóPYUHYHMOLUKHZ[
M\SSIUHYôYLT\YTmU\ó\TLM[PYRH\WZHTUPUN

Stærð: 181 fm

TIL
LEIGU

;PSSLPN\NS¤ZPSLN[VN]LSZRPW\SHN[WHYOZTLóTPRPSSP
SVM[O¤óIxSZRYN}ó\[ZûUPVNHYRP[LR[HOUU\ó\T
NHYóPTLóOLP[\TWV[[PmôLZZ\T]PUZ¤SHZ[Hóx
ÍZHO]LYMP/ZPóZRPW[PZ[xZ]LMUOZ[VMHIVYóZ[VMH
LSKOZZQ}U]HYWZOVSVMS

KOMDU MEÐ EIGNINA TIL OKKAR

MIKIL SALA
SÍMI 520 9595
Opið
hús

Frístundabyggð við Flúðir
Verð: 63.000.000
Lóðir

Opið hús og kynning á Fasteignasölunni TORGI
þriðjudaginn 26. nóv kl 17.00 -17.30
16 lóðir í háum gæðaflokki
Ve l st a ðse t t a r l óði r fyri r frí st unda byggð á fa l l e gum st a ð vi ð Fl úði r.
S væði ð e r sk i pul a gt fyri r 16 l óði r um k l uk k ust unda r a k st ur e r frá
höfuðborga rsvæði nu. Fyri rl i ggj a ndi e ru t e i k ni nga r a f fj órum
st í l hre i num húsa ge rðum í há um gæða fl ok k i me ð sa ma he i l da rsvi p.
Þ a r e r ge rt rá ð fyri r a ð húsi n sé u vi ða rk l ædd og þök k l ædd l yngi
þa nni g a ð þa u fa l l i ve l a ð umhve rfi sí nu. A l l a r húsa t ýpurna r fj óra r
byggj a á sömu grunnhugmynd þa r se m huga ð e r a ð be st a
mögul e ga fyri rk omul a gi hva ð va rða r út sýni , bi rt u, næði og
ve ðursæl d. Bí l a st æði e ru á norðurhl i ð og þa ða n e r ge ngi ð i nn
a ust a n me gi nn. Úr a nddyri e r ge ngi ð a nna ðhvort be i nt i nn í
e l dhús og da grými e ða í sve fnhe rbe rgi .
Óskar
Óska
Sölufulltrúi
893 2499
oskar@fasttorg.is

Mögul e i k i e r á út l e i gu á be i t a rl a ndi fyri r he st a me nn og a ðra
þj ónust u því t e ngdu. Lóði rna r e ru e i gna rl óði r, frá se x t i l t í u þúsund
fe rme t rum og mi ða st ve rði ð vi ð a ð þær se l j i st í e i nu l a gi .
)YUHZ[LRR\Y¶ 9]R

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús

Herb: 5-6
Einbýlishús

5VYó\YIHRRP/MQ

=LYó!T

Opið
Opið
hús
hús

Stærð: 350 fm

Herb:3-4
5-6 Stærð: 109 - 138 fm
Herb.

670ð/Ø:ôYPóQ\KHNPUUU}]LTILYRS 
:[}Y[]HUKHóVN]LSZRPW\SHN[LPUIûSPZOZx:[LRRQHO]LYMPTLó
Z]LMUOLYILYNQ\TYTN}ó\LSKOZPVNIQY[\TMHSSLN\TZ[VM\TTLó
HYUP)VYóZ[VMHULYYTN}óVNLYNLUNPóYOLUUPPUUxLSKOZ4PRSPY
TN\SLPRHYx}PUUYt[[\ó\YûTPÍQHYóO¤óLYIxSZRYTLóNY`MQ\VN
LPUUPNTPRPó}PUUYt[[HóYûTPZLTNLM\YTPRSHTN\SLPRHmMQSIYL`[[YP
Uû[PUN\<WWSÔZRHYZS\MNZT! 

:RSHNH[H)9]R

=LYó!  T

Opið
Opið
hús
hús

/HNHMS[.HYóHI¤

=LYó!  T

Opið
hús

Herb: 5-6

670ð/Ø:TmU\KHNPUUU}]2S

(ð,05:Ð)Øð09,-;09.S¤ZPSLNHYVN]LSZRPW\SHNóHYxIóPY]Pó
5VYó\YIHRRHUUx/HMUHYMPYóP=HUKHóHYPUUYt[[PUNHY-HSSLNS}óTLó
W[[]LSSPVN[ZûUP[PSZQm]HYÐIó\TLYZRPSHómUN}SMLMUHVNLY\
[PSIUHY[PSHMOLUKPUNHY3`M[HVNIQY[IxSHNL`TZSHTLóô]V[[HHóZ[ó\
(óLPUZxIóPYLM[PY<WWS)QHYUPZS\MNZT!  VN

ÔZRHYZS\MNZT! 



,MZ[HZ\UK9]R

=LYó! T

Opið
Opið
hús
hús
Herbergi: 6

Stærð: 197,8 fm

/YPUNPóVNI}RPóZRVó\UZ 

Herb:35-6Stærð: 117 fm
Herb.

Herb:65-6Stærð: 250 fm
Herb.

670ð/Ø:TmU\KHNPUUU}]LTILYRS!!

670ð/Ø:TmU\KHNPUUU}]RS!!

.\SSMHSSLNVNLPUZ[HRSLNH]LSZRPW\SNóMTxIóH\RZ[¤óPZx
IxSHNL`TZS\xUûTmS\ó\MQSIûSPMmYHVNLSKYPmMYmI¤Y\TZ[Hóx
TPóI¤U\TôHYZLTSSôQ}U\Z[HLYxU¤Z[HUmNYLUUPÐIóPUZRPW[PZ[x
OVSIVYóZ[VM\Z[VM\LSKOZZQ}U]HYWZOVSN}óZ]LMUOLYIIHóOLYI
VNô]V[[HOZ/tYLYWSmZZM`YPYHSS[ZLTôHYM

<WWS1}OHUUHSMZNZT!  

,MZ[HZ\UKLPUIûSP[]xIûSPZHT[MTmZHT[MTIxSZRY,UK\YUûQHóHY
VMUHSHNUPYVNVMUHYHóOS\[H:R}SWSHNUPYVNOP[HSHNUPY:tYxIóMTZLT
UûSLNH]HYLUK\YUûQ\óxRQHSSHYHOZZPUZ.}óZ[HóZL[UPUNPUUHYSLNHx
S}óPUUP5û[[OLSS\SHN[IxSHWSHUTLóOP[HVNZ[L`W[HóRL`YZSHHóIxSZRY
TLóOP[HSNU\T]HU[HYHó[LUNQH5ûSLNH[`YMóS}ó

<WWSîVYZ[LPUUZS\MNZT! 

,PUZ[RZ[HóZL[UPUN
,PUIûSPZOZmLPUUPO¤ómZHT[IxSZRYmLPU\THSSYH
LM[PYZ}[[HZ[HZ[Hó/M\óIVYNHYZ]¤óPZPUZULóZ[]PóOYH\UPó
m-S[\U\Tx.HYóHI¤<TLYHóY¤óHZxNPS[VNRSHZZxZR[
OZ MTZLTLYI`NN[mYPó :[VM\YLY\YTN}óHY
VNIQHY[HYTLóMHSSLN\THYUPZ]LMUOLYILYNPULY\VNN}óPY
Z[¤RR\UHYTN\SLPRHY
/ZPóZ[LUK\YULóHUN[\VN}OPUKYHó[ZûUPLY[x
Um[[Y\UH`MPYOYH\UPóVNS¤RPUU
<WWS/HMKxZZS\Z[Q}YPNZT! 

MIKLABORG

569 7000

Við erum við símann

569 7000

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

Ragna S. Óskarsdóttir Halldór Ingi Andrésson Þröstur Þórhallsson
MBA og löggiltur
löggiltur
löggiltur
fasteignasali
fasteignasali
fasteignasali
Sími: 892 3342
Sími: 897 4210
Sími: 897 0634

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

Davíð Jónsson
sölufulltrúi
Sími: 697 3080

Heimir H. Eðvarðsson Jórunn Skúladóttir Svan G. Guðlaugsson Helga J. Úlfarsdóttir
löggiltur
sölufulltrúi
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 893 1485
fasteignasali
Sími: 845 8958
Sími: 697 9300

www.miklaborg.is

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

Hilmar Jónasson
sölufulltrúi
Sími: 695 9500

Sími:

Lára Björg Björnsdóttir Páll Þórólfsson
sölufulltrúi
sölufulltrúi
Sími: 841 2333
Sími: 893 9929

899 2907

220 Hafnarfjörður

Nýtt í sölu
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Opið
ð eldh
dh
hús
Útg
Útg
gen
engi út á tvenn
n ar svalir úr stofu
nn
u
112 Reykjavík

101 Reykjavík

Veghús

Grandagarður

3ja til 4ra herbergja auk stæðis í bílgeymslu
Hjólastólaaðgengi
Afnotaréttur í suður
Mikið endurnýjuð

Glæsilegt 900 fm verslunar/skrifstofu/lagerhúsnæði
Eftirsótt staðsetning
Einstök eign með mikilli lofthæð
Svalir í suð-austur

Verð

24,9
, millj.
j

Verð

45,9
, millj.
j

Tilboð

801 Selfoss

Austurbyggð - einbýli / sumarhús
Glæsilegt einbýlishús í einstöku umhverfi
Stórbrotið útsýni á bökkum Hvítár (Laugarási)
H tar vel hvort sem er heilsárshús eða sumarhús
Hen
Hús
ú ið
ð err rík
r ule
u ga
ul
g inn
nrét
étttað og
g sstendur á 2.600 fm lóð
Eignas
Eig
naskip
kip
pti get
geta
a komi
komiið til
till g
grre
gre
eiina
na
113 Reykjavík

101 Reykjavík

Drafnarstígur

Andrésbrunnur

Gott skipulag, eftirsóttur staður í 101 Rvk.
Rúmgott stofurými, möguleiki á 3. svefnh.

Falleg 95,9 fm íbúð á þriðju hæð
Fallegar stofur
Suður svalir
Stæði í bílakjallara

Gott innra skipulag, snyrtilegt eldhús
Í sameign góð geymsla og þvottahús
Eignin er laus strax
Verð

33,7
, millj.
j

Verð

101 Reykjavík

110 Reykjavík

66,2
, millj.
j

Verð

105 Reykjavík

109 Reykjavík

Nýlendugata

Brekkubær

Kleppsvegur

Melsel

Fallegt 180 fm einbýlishús
Möguleiki á aukaíbúð
Byggt árið 2000

Vel skipulagt raðhús samtals um 280 fm
Nánast algjörlega endurnýjað á afar vandaðan máta
Rúmgóð aukaíbúð á jarðhæð

Falleg 4ra herbergja íbúð
Stærð 110,8 fm
Endaíbúð á 2. hæð
Frábær staðsetning

Fallegt raðhús 346,8 fm

Verð

59,5
, millj.
j

Verð

64,8
, millj.
j

109 Reykjavik

27,9
, millj.
j

Auka íbúð á jarðhæð 97,1 fm 3ja
Tvöfaldur bílskúr
Frábær staðsetning innan hverfis
Verð

109 Reykjavík

27,9
, millj.
j

Verð

113 Reykjavík

61,5
, millj.
j

111 Reykjavík

Klyfjasel

Engjasel

Kristnibraut

Rituhólar

Einbýlishús með auka ibúð

Raðhús með 4 svefnherbergjum
Stærð 135,9 fm

Glæsileg 130 fm íbúð ásamt stæði í bílgeymslu
Stórar stofu og 3 góð svefnherbergi

Mjög glæsilegt 335 fm einbýlishús
Tvær hæðir og innbyggður bílskúr

Stæði í bílageymslu
Góður lokaður garður með verönd

Vandaðar innréttingar og viðahaldslétt hús.
Stórbrotið útsýni

Möguleiki á aukaíbúð
Innst í botnlanga
Glæsilegur garður

Íbúð 167,4 bílskúr 32,9 fm
Auka íbúð 48,5 fm, sér inngangur
Mikið endurnýjað hús
Verð

1/2

51,9
, millj.
j

Verð

32,5
, millj.
j

Verð

37,9
, millj.
j

Verð

59,9
, millj.
j

569 7000

MIKLABORG

www.miklaborg.is
www.miklabor
110 Re
Reykj
ykjaví
avík
k

Þingvað 37-47

203 Kópavogur

Tröllakór 16
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Stórar stofur, 4 rúmgóð herber
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e gi, va
vanda
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b
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Falleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð
Sérinngangur frrá bílapla
l ni
Stórar og rúmgóðar su
suðursvalir
u
Viðhaldslétt hús
L s við kaupsa
Lau
samni
m ng

OPIÐ HÚS
Mánudag 25. nóv.

Nánari upplýsingar veitir

Lára Björg Björnsdóttir, Sölufulltrúi
lara@miklaborg.is sími: 841 2333

17:00 - 17:30
Verð

52,0
, millj.
j
105
5 Re
R ykjjav
aví
vík
v

Miðtún 74

OPIÐ HÚS
Mánudag 25. nóv.

Nánari upplýsingar veitir

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080

17:00 - 17:30
Verð

27,5
, millj.
j
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OPIÐ HÚS
Mánudag 25. nóv.

Nánari upplýsingar veitir

17:30 - 18:00

Halldór Ingi Andrésson, lögg. fasteignas
halldor@miklaborg.is sími: 897 4210
Verð

22,9
, millj.
j

Þriðjudag 26. nóv.

Nánari upplýsingar veitir

17:00 - 17:30

Davíð Jónsson, Sölufulltrúi
david@miklaborg.is sími: : 697 3080
Verð
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OPIÐ HÚS
Þriðjudag 26. nóv.

Nánari upplýsingar veitir

17:30 - 18:00

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958

28,8
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j

OPIÐ HÚS
Þriðjudag 26. nóv.

Nánari upplýsingar veitir

17:30 - 18:00

Helga Jóhanna Úlfarsdóttir, lögg. fast.
Verð

26,4
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j

helga@miklaborg.is sími: 899 2907

Verð
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220 Hafnarfjörður

OPIÐ HÚS
Miðvikudag 27. nóv. 17:30 - 18:00

Nánari upplýsingar veitir

Jórunn Skúladóttir, Sölufulltrúi
jorunn@miklaborg.is sími: 845 8958
Verð

107 Reykjavík

Álfaskeið

Granaskjól

93,4 fm ósamþykkt íbúð.
4ja herbergja, sér inngangur
Stutt í alla þjónustu
Gott fermetraverð

Glæsilegt 340 fm einbýlishús
Vel skipulagt fjölskylduhús
5 rúmgóð svefnherbergi
Nánast allt endurnýjað

39,7
, millj.
j

Verð

14,9
, millj.
j

Verð

105,0
, millj.
j

Laus strax

107 Reykjavík

311 Borgarnes

801 Selfoss

301 Akranes

Öldugrandi

Skorradalur Fitjahlíð

Þrastahólar 20

Asparskógar,

2ja herbergja 68 fm auk stæðis í bílgeymslu
Nýlegt eldhús og endurnýjað bað

Glæsilegt heilsárshús í landi Fitjahlíðar í Skorradal
Húsið er 66,5 fm auk u.þ.b. 30 fm svefnlofts

Glæsileg 73,3 fm sumarhús auk millilofts
Stór útigeymsla

Glæsilegt heilsárshús
86,4 fm, þrjú herbergi

Fallegur garður
Frábær staðsetning

glæsilegt útsýni yfir Skorradalsvatn
Stór sólpallur

6.864 fm eignarlóð
Sólpallur ca. 285 fm, hitaveita
Heitur pottur
Lokað svæði
Verð

Stór sólpallur, hitaveita, heitur pottur
4.774 fm leigulóð

Verð

MIKLABORG

20,9
, millj.
j

Verð

22,6
, millj.
j

22,9
, millj.
j

(Vatnaskógur)

Verð

18,9
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j
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Stofnuð 1983

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.

Sími 520 7500

NORÐURBAKKI 1 OG 3 Í MIÐBÆ HAFNARFJARÐAR

• Fallegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir lyftuhúsi.

• Stærðir frá 98 fm. -127 fm.

• Verönd á 1.hæð.

• Fullbúnar án gólfefna

• Vandaðar innréttingar frá Trésmiðjunni GKS og tæki frá Gornje.

• Flestar íbúðir með tvennum svölum.

• Baðherbergi og þvottahús flísalagt og fullbúið

• Klætt að utan með álplötum og flísakerfi, lítið viðhald.

• Mynd-dyrasími.

Allar nánari upplýsingar veita: Hilmar s. 892 9694 • Þorbjörn s. 896 0058 • Hlynur s. 698 2603 • Helgi Jón s. 893 2233
Norðurtún 9 - Einbýli -Álftanesi

Hraunás - Garðabær - Einbýli
Nýkomið sérlega fallegt mikið
endurnýjað einbýli með góðum
bílskúr samtals 190 fm. en aiuk
þess er nýr glæsilegur garðskáli.
Fimm svefnherbergi, tvö baðherbergi. Glæsilegt nýtt eldhús. Hús
í mjög góðu ástandi utan sem
innan, glæsilegur garður.

• Bílgeymsla.

Erluás - Hf. - Raðhús
Glæsilegt vel staðsett einbýlishús
ý
á frábærum útsýnisstað
ý
í Ásahverfi í Garðabæ. Húsið er
skráð samkvæmt fmr 302,9 fm á
tveimur hæðum, þarf af bílskúr
40,6 fermetrar. Einstaklega fallegt óhindrað útsýni er úr húsinu
að Bessastöðum , Snæfellsjökli
og víðar. Glæsilegur verðlaunagarður. Eign í sérflokki. Glæsilegar innréttingar og gólfefni.

Verð 49 millj.
Allar nánari upplýsingar gefur
Hilmar Bryde s. 892 9694.

Nýkomið glæsilegt endaraðhús á
tveimur hæðum með innbyggðum bílskúr samtals 162,4 fm.
Vandaðar innréttingar og gólfefni. Sérsmíðaðar innréttingar í öllu húsinu.Þrjú góð
svefnherbergi. Tvö flísalögð
baðherbergi. 30 fm. útsýnissvalir.
Glæsileg verönd og hellulagt
bílastæði. Vönduð og góð eign.
Verð 45 millj.
Upplýsingar gefur Hilmar Bryde
s. 892 9694.

Verð 128 millj.
Upplýsingar veitir Þorbjörn Helgi
gsm 8960058.

Byggakur 1 - 9 - Garðabær - Raðhús

Linnetsstígur - Hafnarfjörður - Lúxus íbúð

Raðhús á tveimur hæðum 229,3
fm með innbyggðum bílskúr.
Húsin verða afhend fullbúin að
utan málað hvít og lóð verður
grófjöfnuð. Að innan verður
húsin fokheld, rafmagn og hiti
komin inn. Eigninirnar skiptast
í samkvæmt teikningu forstofa, baðherbergi,
g eldhús,stofa,
borstofa og bílskúr. Á efri hæð
eru þrjú herbergi, fjölskyldurými
sem hægt er að breyta í herbergi, baðherbergi, þvottahús og
geymsla. Góð sér lóð fylgir hverri
eign. Verð frá 42,5 millj.

Austurtún -Einbýli - Álftanes

Glæsileg 157,4 fm lúxus íbúð
á efstu hæð á þessum frábæra
stað við Linnetsstíg 2 í hjarta
Hafnarfjarðar. Eigninni fylgja
einnig tvö stæði í bílageymslu.
Eignin er glæsilega innréttuð
á mjög smekklegan hátt með
sérsmíðuðum innréttingum,
tækjum og vönduðum gólfefnum.
Eignin skiptist í forstofu,
gang, stofu, borðstofu, eldhús,
baðherbergi, herbergi, hjónasvítu
með baði og fataherbergi inn
af, þvottahús, tvær geymslur og
tvö stæði í bílageymslu ásamt
hefðbundinni sameign.

Hraunhamar kynnir nýkomið í
einkasölu falleg tvílyft einbýli
með innbyggðum bílskúr samtals
152 fm. Rúmgóð stofa, borðstofa
4 rúmgóð svefnherbergi.
Sjónvarpshol ofl. Frábært útsýni
og góð staðsetning. Eignarlóð.
Fullbúin eign verð
43,9 millj.
Upplýsingar gefur Helgi Jón
sölustjóri s. 893 2233

Einbýlishús - Raðhús - Parhús - Sérhæðir - Fjölbýli

Hlíðarhjalli - Kóp. 3ja herbergja

Norðurbakki 13b - Hf. - Glæsileg

Maltakur 3b íbúð 204 – Kóp.

Blómvangur - Hf. - Sérhæð - m. Bílskúr.

Nýkomin í sölu falleg 3ja herb. 83 fm á 1. hæð. 2 góð svefnherbergi.
Falleg beiki innrétting í eldhúsinu. Rúmgóð stofa. Gott baðherbergi.
Geymsla í sameign. Verð 23,2 millj.

Nýkomin í einkasölu glæsileg 96 fm íbúð á 3.hæð (næst efstu) í
nýlegu lyftuhúsi, útsýni. Frábær staðsetning. Stæði í bílahúsi fylgir.
Fullbúin eign í sérflokki. Laus fljótlega. Verð 29,3 millj.
Helgi Jón sölustjóri býður ykkur velkomin s. 893 2233

Opið hús á morgun þriðjudag milli 17 til 17:30.
Glæsileg íbúð á annarri hæð í góðu fjölbýli á fallegum útsýnisstað
í Garðabæ, íbúðin er 112,7 fm. Tvö fín svefnherb. Fallegt flísalagt
baðherb. með sturtu og baði, Eldhús með fallegri innréttingu,
rúmgóð stofa. Falleg eign, laus fljótlega, nánari uppl. veitir Hlynur
í s. 698-2603 Verð 38,9 millj.

Nýkomin mjög 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.

Suðurgata - Hf. - Einbýli

Strandgata - Hf. - Sérhæð

Óttuhæð - Garðabær - Einbýlishús

Naustahlein -Gbæ - Eldri borgarar

Höfum fengið í einkasölu þetta fallega virðulega steinhús 233 fm.
Húsið er vel staðsett og er á þremur hæðum. Það er teiknað af
Einari Sveinsyni Arkitekt, samliggjandi stofur og m.a. er 7 herbergi
í húsinu, möguleiki á aukaíbúð. Mjög skjólsæll og fallegur garður.
Verð 55 millj.

Nýkomin í sölu glæsilega 132,5 fm. íbúð á annari hæð í nýlegu
húsi í hjarta Hafnarfjarðar. Byggð árið 2007, smekklega innréttuð
með fallegum innréttingum, gólfefnum, svölum og verönd. Skiptist
í forstofu, hol, stofu, borðstofu, eldhús, þrjú herb., baðh., þvottahús
og geymslu. Fallegar innréttingar og gólfefni. Laus strax.

Glæsilegt tvílyft einbýlishús með innbyggðum stórum tvöföldum
jeppabílskúr samtals stærð ca. 320 fm. Húsið stendur á frábærum
stað innst í botnlanga. Góð aðkoma og næg bílstæði. Mjög fallegur
garður með heitum potti og pöllum. Eign í sérflokki. Verð 98 millj.
Allar nánari upplýsingar veitir Helgi Jón sölustjóri s. 893 2233.

Nýkomið í sölu mjög fallegt raðhús á einni hæð, 2ja herbergja
60 fm á einni hæð. Mjög fallegur garður og góð aðkoma.
Þjónustuhnappur við DAS, góð eign. Frábær staðsetning.
Verð 23,5 miilj.
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Aðalheiður Karlsdóttir
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali

Fasteignasala . Skúlatún 2 . 105 Rvk

Grétar Haraldsson hrl.
Lögg. fast. fyrirt. og skipasali
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Framnesvegur - 101 Rvk. Opið hús á morgun, þriðjudaginn 26. nóv. kl. 17:30-18.
Sjarmerandi og vel staðsett 77,3 fm. 3ja herb. íbúð á 3. hæð auk sérgeymslu á 1. hæð, í góðu húsi í Vesturbænum. Rúmgóð herbergi,
snyrtileg sameign. Stutt í miðbæinn, verslanir og góða skóla. Verð 25,9 millj.

Óskum eftir 2-4 herb. íbúð
í 110, 112, 113 og 270

Óskum eftir íbúðum
miðsvæðis í Rvk

Stigahlíð - 105 Reykavík
Glæsilegt 325,4 fm. einbýlishús í rólegri, lokaðri götu á vinsælum stað miðsvæðis í borginni. Stórar stofur, sér hjónasvíta, 4 - 5 svefnherbergi. Möguleiki á aukaíbúð. Tvöfaldur bílskúr. Gróinn og fallegur garður, gott útsýni. Stutt í alla þjónustu, verslanir og góða skóla.
Einstök eign. Verð 128 millj.

Óskum eftir 2-4 herb.
íbúðum í Garðabæ

Óskum eftir 2 herb.
íbúðum í 101

S

Ú
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Þinghólsbraut 52 - 200 Kóp.

Hólaberg - 111 Rvk

Víðihlíð – 105 Rvk – Lækkað verð

Fannborg - 200 Kóp.

Bláskógar 5 - 109 Rvk

Opið hús mánud. 25 nóv. frá kl 17-17:30.
174,2 fm. einbýlishús ásamt 40 fm.bílskúr á góðum
stað við Þinghólsbraut. 5 svefnherbergi, tvö baðherbergi, stofa með arni, garðstofa með útgengi á
verönd. Verð 39,9 millj.

Snyrtilegt og vel staðsett endaraðhús á 2 hæðum
með timburverönd og sér garði. 3-4 svefnh. Snyrtil.
eldhús, þvottahús inn af forstofu. Verð: 29,9 millj.

Stórglæsilegt og talsv. endurn. 201,5 fm endaraðhús.
Glæsileg lóð með 70 fm palli og garði út frá stofu
til suðurs. Sérsm. innréttingar. Gegnh. parket og
náttúrust. á gólfum. 3-4 svefnh., fallegar stofur, 2
baðherb. Rúmgott þvottahús. Verð 64,9 millj.

Björt og falleg 40 fm endaíbúð á 6. hæð með útsýni.
Íbúðin er öll ný tekin í gegn. Sér geymsla í kjallara,
sameiginl. hjóla og vagnageymsla ásamt sameiginl.
þvottah. með vélum. Sameign er til fyrirmyndar,
myndavélar eru í húsinu. Laus. Verð 14,9 millj.

Glæsilegt og vel skipulagt einbýlishús sem stendur á
942 fm lóð. Húsið er 245 fm og innangengt í bílskur
sem er 27,9 fm. 6 svefnherbergi, stórar stofur og
fallegur garður með verönd og útihúsi. Gróið og fjölskylduvænt hverﬁ. Laust strax. Verð 59 millj.

Engjasel - 109 Rvk

Hverfisgata - 220 Hfj.

Álfhólsvegur - 200 Kóp.

Bakkabraut - 200 Kóp.

Vindakór - 203 Kóp.

Góð 90,1 fm íbúð á efstu hæð með svölum auk bílskúrs á góðum stað við Engjasel í breiðholti.
Verð 20,7 millj. Laus strax.

49,1 fm 3ja herbergja íbúð á 2. hæð í vel staðsettu
þríbýlishúsi við Hverﬁsgötu í Hafnarﬁrði. Sameiginlegt þvottahús í kjallara. Laus við kaupsamning Ekkert áhvílandi. Verð 13,9 millj.

190 fm, 4 herb. parhús, þar af 70 fm bílskúr, á
útsýnisstað í Kópavogi. Þrjú rúmgóð svefnherbergi á
efri hæð hússins, stórt þvottaherbergi með útihurð í
kjallara. Stór bílskúr á tveimur hæðum. Stutt í skóla
og þjónustu. Verð 39,5 millj.

Einstaklega fallegt og vel skipulagt 215,3 fm.
endaraðhús á tveimur hæðum auk risherbergis, sem
ekki er inni í skráðum fermetrum. Mikið og óhindrað
sjávarútsýni. Auðvel væri að skipta eigninni í tvær
íbúðir. Björt og falleg eign. Verð 55 millj.

113,7 fm 4ra herbergja íbúð á efstu hæð í lyftublokk.
Sér inngangur er í íbúðina af svölum. Íbúðinni fylgir
geymsla í sameign og stæði í bílageymslu.
Verð 31,5 millj.

NÝHÖFN

Veghús - 112 Rvk

Álfaskeið - 220 Hfj.

Maríubaugur - Grafarholti

4ra herbergja íbúð á annari hæð í snyrtilegu fjölbýlishúsi. Parket og ﬂísar á gólfum. Rúmgóð stofa með
útgengi út á svalir. Nýlegt eldhús. Góð staðsetning í
Grafarvogi. Laus strax. Verð 25,5 millj.

Björt og falleg 5 herbergja íbúð á 2. hæð í snyrtilegu
og ný viðgerðu húsi. 23,7 fm bílskúr fylgir. Stór stofa
og tvennar svalir, til suðurs og vesturs. Rúmgóð og
falleg eldhúsinnrétting, þvottahús inn af eldhúsi.
11,6 fm geymsla í sameign. Verð 32 millj.

Falleg 120 fm, 4ra herb. íbúð á 3. hæð. Ein íbúð á
hæð, með sérinngangi. Góð lofthæð í stofu og mikið
útsýni. Eignin skiptist í forstofu, þvottaherbergi,
geymslu, þrjú rúmgóð svefnherbergi, stofu, eldhús og
baðherbergi. Verð 32.9 millj.

Háteigsvegur - 105 Rvk

Litlikriki - 270 Mos

Básbryggja - 110 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 95 millj.

Fallegt og vel skipulagt 241,7 fm raðhús ásamt 36,4
fm bílskúr. 5 svefnherbergi, 2 baðherbergi, innangengt í bílskúr, hátt til lofts. Ófrágengin lóð. Laust
strax, ekkert áhvílandi. Verð: 49,7 millj.

Fallegt 203,2 m2, 5 herb. raðhús á þremur hæðum,
ásamt bílskúr. Tvennar svalir og góð hellulögð verönd. Glæsilegt útsýni. Eignin er laus til afhendingar
strax. Verð 46,7 millj.

Fífurimi - 112 Rvk

Digranesvegur - 200 kóp.

Eyjafell í Kjós - 276 Mos.

134,7 m2 raðhús á tveimur hæðum með stórri timburverönd. Neðri hæð skiptist í eldhús, stofu, garðstofu,
salerni og þvottahús.Á efri hæð eru þrjú svefnherbergi og baðherbergi. Háaloft er yﬁr hæðinni.
Laus við kaupsamn. Verð 33,8 millj.

179,4 fm einbýlishús við Digranesveg í Kópavogi.
Bílskúr og góður gróinn garður. Auka íbúð í kjallara.
Búið að klæða húsið að utan og skipta um gler og
glugga. Verð 44,6 millj.

Einstaklega fallegur og vel skipulagður 77 fm.
sumarbústaður ásamt ca. 16 fm. garðhúsi og öðru
geymsluhúsi á grónu skógivöxnu eignarlandi rétt
hjá Meðalfellsvatni í Kjós, um 50 km. frá Reykjavík.
Algjör fjölskylduparadís. Verð:21,9 millj.

• Fullbúin 4ra herb .íbúð með innb. bílskúr til afhendingar STRAX.
• Hönnuð af Rut Káradóttur
• Sérsmíðaðar, vandaðar innréttingar úr hvíttaðri eik. Mikið skápapláss.
• Granít á borðum.
• Rustik eikarparket á stofu og herb. Sandlitaðar ﬂísar á gang, eldh.og baði.
• Bað með bæði sturtu og baðkari. Upph.salerni. Handklæðaofn.
• Útsýni óhindrað yﬁr Arnarnesvoginn að Esjunni.
• 19,6 fm. suðursvalir. Lítið mál að láta yﬁrbyggja.
• Innangengt úr bílskúr í sameign. Geymsla með góðum skápum og hillum.
• Einstök eign staðsett við smábátahöfn. Verð 51.9 millj.

Sveinn Eyland

Íris Hall
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AKRALAND 1 – 108 RVÍK

MIÐLEITI – 103 RVÍK

ÞÚFUBARÐ – 220 HFJ.

AUSTURBRÚN – 104 RVÍK

OPIÐ HÚS Í DAG KL.17-1730
Um er að ræða 3ja herb. 126 fm íbúð með bílskúr
og geymslu.
Íbúð er ætluð fólki 50 ára og eldri.
LAUS TIL AFHENDINGAR.
V. 37.9.- millj.
Sveinn s: 6900.820.

GIMLI - 55 ÁRA OG ELDRI
Vel skipulögð og björt 121 fm endaíbúð á 3ju hæð.
Yfirbyggðar ca. 16 fm svalir og stæði í bílgeymslu.
LAUS TIL AFHENDINGAR.

Einbýli á einni hæð alls 150.8 fm í grónu hverfi.
Stór, gróin og vel hirtur suður-garður með húseign.
Mikið endurnýjuð eign.
LAUS TIL AFHENDINGAR.

LEIGUTEKJUR
Parhús sem er 221.6 fm á 2.hæðum á þessum
gróna og vinsæla stað, þrjú bílastæði fylgja eign.
Hluti eignar í útleigu með ágætis leigutekjum.

V. 45.- millj.
Sveinn s: 6900.820

V. 37.4.- millj.
Sveinn s: 6900.820

V. 59.8.- millj.
Sveinn s: 6900.820

FÁLKAGATA – 107 RVÍK

GARÐASTRÆTI – 101 RVÍK

HAMRAHLÍÐ – 105 RVÍK

BRÍETARTÚN – 105 RVÍK

Um er að ræða vel skipulagða 4ra herb. 91.2 fm
íbúð á jarðhæð.
á þessum vinsæla stað í Vesturbænum. Skjólgóður
suður-garður.
Íbúð hefur verið endurnýjuð að hluta.

LAUS TIL AFHENDINGAR
Glæsileg 98.7 fm 3ja herb. efri sérhæð í fallegu
húsi ásamt 20 fm bílskúr.
Samtals er eign 118.7fm. Mikið endurnýjuð íbúð á
frábærum stað.

FYRSTU KAUP / LAUS FLJÓTLEGA.
Um er að ræða 2ja herb. íbúð á 2.hæð við gömlu
Skúlagötu.
Eign er 49.4 fm og skiptist í 47.2 fm íbúð og
sérgeymslu 2.2 fm.

V. 29.9.- millj.
Sveinn s: 6900.820

V. 42.9.- millj.
Sveinn s: 6900.820

Þriggja herb. 79.5 fm íbúð á 1.hæð á þessum
vinsæla stað.
Baðherbergi og eldhús endurnýjað fyrir ca.
10.árum.
Íbúðarhluti er 75 fm og sérgeymslur í kjallara eru
4.5 fm.
V. 26.9.- millj.
Sveinn s: 6900.820

V. 15.9.- millj.
Sveinn s: 6900.820

Gústaf Adolf
Björnsson
lögg. fasteignasali

Reyrengi 7 - opið hús
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Opið hús þriðjud. 26. nóv frá 17:15-17:45.
Mjög góð og mikið endurnýjuð 97 fm íbúð á annarri hæð í 5 íbúða stigagangi ásamt stæði í lokaðri bílageymslu. Þrjú svefnherbergi. Parket og
flísar á gólfum. Geymsla innan íbúðar. Vel staðsett og stutt í margvíslega
þjónustu. Verð 26,5 millj.

Opið hús í dag frá kl. 17.00 til 18.00
Gullfalleg, björt 4ra hebergja íbúð á 8. hæð í álklæddu
lyftuhúsi. Íbúðin er stofa, eldhús, 2-3 svefnh. og baðh..
Endurnýjað eldhús og bað. Laus fljótl. Verð: 28,0 millj.

FLÚÐASEL

Glæsilegt einbýlishús, 294,8 fm. Í húsinu eru glæsilegar stofur, fimm herbergi, baðherbergi og þrjár
snyrtingar. 60 fm. tvöfaldur bílskúr.
Falleg, klassísk hönnun. Rætaður garður. Útsýni.

LANGAMÝRI - GARÐABÆ

Suðurlandsbraut 22 | Opið mán. – fös. frá kl. 9–17 | www.heimili.is

Ármúla 19 – Sími 575-8500 Pálmi Almarsson, lögg.fasteignasali
Þór Þorgeirsson lögg. fasteignasali

VANTAR EIGNIR Á SKRÁ

Raðhús, 223 fm. með innb. bílskúr. Skiptist í stofu,
borðstofu, eldhús, 4 svefnh., baðh., snyrtingu o.fl.
Tvennar svalir. Húsið hefur fengið gott viðhald og er í
fínu lagi. Laust. Hentar barnafólki. Verð, 39,9 millj.

BLÁSKÓGAR

Flott 303,3 fm raðhús á góðum stað. Gott fyrir stóra
fjölskyldu. Tvær stofur, sex herbergi. Innbyggður
bílskúr. Vandað, einstaklega velumgengin eign.
Góð bílastæði og skjólgóður garður. Verð: 59,8 millj.

ÞINGHÓLSBRAUT, KÓPAVOGI

Vegna mikillar sölu vantar okkur allar stærðir og gerðir eigna á skrá.
Höfum kaupendur á skrá sem bíða eftir réttu eigninni.
Traust hefur verið okkar lykilorð s.l. 30 ár.

Save th
the Children á Íslandi

Einbýlishús, tvær hæðir með innbyggðum bílskúr,
272,9 fm. Notalegt hús í grónu hverfi. Laust.
Verð: 59,0 millj.

Einbýlishús, 214,2 fm á þessum vinsæla stað. Húsið skiptist í stofur, 5 herbergi, eldhús, baðherbergi, snyrtingu og
skála. Sérstæður bílskúr. Fallegur garður. Laust.
Verð: 39,9 millj.
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•

101 Reykjavík

•

Sími 511 3101

Leifur Aðalsteinsson löggiltur fasteignasali

•

Fax 511 3909

•

www.101.is

•

101@101.is

Kristín Sigurey Sigurðardóttir löggiltur fasteignasali
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Funalind - 201 Kóp.
Vel skipulögð 99 fm,
4 herbergja íbúð, á 2. hæð
á góðum stað í Kópavogi.
Rúmgóðar svalir sem snúa
til suðurs. Mjög stutt í
alla þjónustu.
V-27,9 millj.

Vegna aukinnar eftirspurnar
vantar allar gerðir eigna á skrá.
Norðurbakki - 220 Hfj.

Álfholt - 220 Hfj

Glæsilegar íbúðir í
nýtískulegu og vönduðu
lyftuhúsi við Norðurbakka
í miðbæ Hafnarfjarðar.
Íbúðirnar eru með tvennum svölum, fullbúnar
en án gólfefna að
undanskildum flísalögðum
baðherbergis- og þvottahúsgólfum. Íbúðunum
fylgir sér bílastæði í
bílakjallara.

Mjög falleg og snyrtileg
95 fm íbúð með sér
inngangi á 1. hæð með
sér verönd í litlu fjölbýli.
Barnvinsamlegur og góður
staður. V-22.4 millj.

Álfheimar - 104 RVK

Álfkonuhvarf - 203 Kóp.

Glæsileg 93 fm 4
herbergja íbúð með
sérinngangi.

Mjög falleg 96,7 fm 3
herbergja íbúð á 2 hæð
ásamt 10,5 fm geymslu
í kjallara. Samtals 107,2
fm Eigninni fylgir stæði
í lokaðri bílageymslu.
V-27,8 millj.

Íbúðin skilast fullbúin með
spónlögðum eikarinnréttiingum en án gólfefna
nema baðherbergis og
þvottahúsgólf eru
flísalögð. Frágengin lóð
og sameign. Aðeins ein
íbúð eftir. V-27,6 millj.

Þórðarsveigur - 113 Rvk.

Grettisgata - 101, RVK

Glæsileg og vel skipulögð
113,8 fm 4. herbergja
endaíbúð á 3.hæð
(efstu) í fjölbýli með stæði
í bílageymslu.
Mjög fallegt útsýni.
V-28,5 millj.

Skúlagata - 101 Rvk

Einstaklega glæsileg
149,5 fm íbúð á 3. hæð í
nýuppgerðu húsi. Eignin
er mjög vel hönnuð með
tveimur svefnherbergjum,
baðherbergi með
hornbaðkari, stórri stofu
og góðu eldhúsi í mjög
snyrtilegu húsi. Eignin er
öll ný standsett og máluð.
V-49,5 millj.

Laugavegur - 101 Rvk.

Mjög falleg 124,5 fm
3 herbergja íbúð á 4.
hæð fyrir 60 ára og
eldri, ásamt geymslum
í sameign og bílastæði
í bílageymslu. Góð eign
á góðum stað í miðborg
Reykjavíkur. V-34 millj.

Lundur - 200 Kóp

Íbúð 71,5 fm á jarðhæð
í bakhúsi við Laugaveg.
Sér inngangur. Íbúðin
skiptist í litla forstofu,
eldhús opið við stofu,
tvö svefnherbergi, annað
gluggalaust, gæti hentað
sem sjónvarpsherbergi,
baðherbergi með sturtu,
geymsla og sér þvottaherbergi. V-15,9 millj.

Móabarð - 220 Hfj.

Stórglæsileg 144,3 fm 3
herbergja íbúð á 5. hæð
með frábæru útsýni í
Lundi í Kópavogi. Eignini
fylgir stæði í lokaðri
bílgeymslu. Yfirbyggðar
10,5 fm flísalagðar svalir.
Tvær lyftur. V-52,9 millj.

Skólavörðustígur - 101 Rvk

Nánari upplýsingar veitir
Leifur Aðalsteinsson.

Góð 119,7 fm íbúð á
1. hæð í fjölbýli.
Íbúðin skiptist í forstofu,
hol, gang, 3 svefnherbergi, stofu, baðherbergi,
eldhús. Í kjallara er sér
geymsla og sameiginlegt
þvottahús.
V 22,9 millj.

Austurkór - 203 Kópavogur

Mikið endurnýjuð 189
fm íbúð á annarri hæð
við Álfheima. Íbúðin
skiptist í 4 svefnherbergi,
eldhús, stofu, salerni,
stóra sólverönd sem snýr
í suður ásamt svölum er
snúa í norður.
V-38,9 millj.

Sérstakelaga virðuleg
efri hæð og ris ásamt
3-4 herb. íbúð í kjallara.
Samtals um 300 fm.
Eignin er mikið endurnýjuð. Eign sem bíður
upp á mikla möguleika.
Sjón er sögu ríkari.

Arnarhraun - 220 Hafnarfj.

Mjög skemmtileg 119 fm
4. herbergja efri sérhæð.
Íbúðin skiptist í gang 3
svefnherbergi, stofu og
borðstofu, eldhús,
baðherbergi og sér
geymslu í kjallara.
Sér inngangur.
V- 26,9 millj.

Brautarholt - 105 Rvk.
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Stórglæsilegt 550 fm
skrifstofuhúsnæði að
Brautarholti 10-14 á 3.
hæð. Eignin er öll hin
glæsilegasta með miklum
möguleikum. Hentar vel
undir margvíslega starfsemi. Í rýminu er gott
eldhús ásamt snyrtingum.
Svalir liggja allan hringinn
í kringum eignina með
góðu útsýni.

Þverholt - 101 Rvk
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Mjög gott skrifstofuhúsnæði til leigu á góðum
stað í miðbænum.
Húsnæðið skiptist í
5 -6 skrifstofurými,
fundarherbergi, geymslu
og snyrtingu. Í rýminu er
eldhúsaðstaða.

... gott að muna, Tjarnargata 4
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Háholt 14, Mosfellsbær
Sími: 588 5530 • berg@berg.is Vesturgata.
73,4 fm. íbuð á 2. hæð á góðum stað við Vesturgötuna.
www.berg.is • GSM 897 0047 Rúmgóð stofa. Stórar svalir. Góð eign á vinsælum stað.
Pétur Pétursson lögg. fasteignasali V. 23,9 m. 1997
Petur@berg.is

Orrahólar.

Bæjargil.

Lindarbyggð. Mosfellsbæ.

Falleg 93 fm. 3ja. herb. íbúð á 4. hæð í lyftuhúsi. Stæði
bílahúsi. Húsvörður og ﬂott sameign. Tvö svefnherbergi.
Eldhús með borðkrók. Björt stofa með útgengi á stórar
yﬁrbyggðar svalir í suður .Eikarparket. V. 23,8 m. 8305

Fallegt 162 fm. einbýli auk 40 fm. bílskúrs, samtals 202
fm. við Bæjargil í Garðabæ. 4 góð svefnherbergi. Rúmgott
eldhús. Sólpallur í suður. V. 56,9 m. 8504

Vandað 189 fm. parhús á vinsælum stað í Mosfellsbæ.
Lokuð gata, góður garður og bílastæði. 4 herbergi. Flott
hús. Stutt í gönguleiðr og skógivaxið svæði. Vinsæl gata á
ﬂottum stað í Mosó. V. 42,5 m. 8597

Gunnarsbraut. Norðurmýri.

Einbýlishús á Breiðdalsvík.

Klapparhlíð.

Hvammabraut.

Móaabarð. Hafnarﬁrði.

Glæsileg 127 fm. neðri sérhæð auk 16 fm. bílskúrs á
ﬂottum stað við Gunnarbraut í Norðurmýri. Samtals: 143
fm. Góðar innréttingar og skipulag. Fallegur garður. Hús í
góðu viðhaldi. V. 39,4 m. 8598

Fallegt og afar vel staðsett 173 fm. einbýli á glæsilegum
útsýnisstað. Stór lóð 1400 fm.Arin og 4 svefnherbergi.
Húsið teiknað af Kjartani Sveinssyni. Flott verð fyrir góða
eign. V. 9,8 m. 8623

Mjög falleg 113 fm. endaíbúð á 3. og efstu hæð í fallegu
fjölbýli með sér inngangi. Fallegar innréttingar. Stór og björt
stofa. 3 svefnherbergi. Glæsilegt eldhús. Flott baðherbergi
með þvottahúsi inn af. V. 31 m. 8635

Góð 113 fm. á fyrstu hæð í vinsælu fjölbýli við
Hvammabraut í Hafnarﬁrði. Stórar svalir í vestur. 2 góð
herbergi og rúmgóð stofa. Laus strax. V. 22 m. 8648

195 fm. einbýli við Móabarð í Hafnarﬁrði. Góð gólfefni og
ﬂott eldhús og baðherbergi. Laust strax. V. 37 m. 8650

Björgvin Guðjónsson
Löggiltur fasteignasali
Löggiltur leigumiðlari

– þar sem þú átt heima

Gunnur
Magnúsdóttir
Viðskiptafræðingur og
Löggiltur fasteignasali

Jóhannes Breiðfjörð

Freyja María Cabrera

Sölufulltrúi

Ritari

ÞARFTU AÐ
SELJA?

Fyrir hvern frágenginn kaupsamning rennur föst fjárhæð til Slysavarnafélagsins Landsbjargar – VERTU MEÐ!
Björgvin Guðjónsson, löggiltur fasteignasali. Skipholti 50b, 105 Reykjavík.

510 3500 / eignatorg@eignatorg.is / www.eignatorg.is

6tPL
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Heimili fasteignasala óskar eftir
2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðum í úthverfum
höfuðborgarinnar til kaups fyrir sterkt
fasteignafélag.

Verðbil eigna getur verið
frá 15-25 m.
Nánari upplýsingar veitir

Bogi Pétursson,
Lögg. fasteignasali
S: 699 3444
bogi@heimili.is

TIL LEIGU EÐA SÖLU

AUSTURSTRÆTI 10A
Um er að ræða 286fm eign á fjórðu hæð.
Er nú innréttað skrifstofurými með 7 herbergjum, kaffistofu, fundaraðstöðu og
móttöku.Gott útsýni er yfir Austurvöll og Alþingi.Hægt er að nýta eignina sem
skrifstofur eða í annan rekstur. T.d. tengdan ferðaþjónustu, gistirými eða og íbúðir.
Eignin er laus strax.
Kjartan veitir upplýsingar í síma 894-3110 • hagbyggir@hagbyggir.is

STÆRSTI HÚSNÆÐISVEFUR
LANDSINS
Faasteignir.is er stærsti og ítarlegasti húsnæðisvefur á Íslandi, með yfir 12.000 eignir á skrá.
Eini vefurinn með allar sölueignir á skrá
Lifandi og uppfærður leiguvefur
Fjölbreyttar upplýsingar í boði fyrir kaupendur, seljendur og leigjendur
Opin hús, myndasýningar og þjónustusíður fyrir húseigendur
Þú færð góð ráð um fasteignaviðskipti og aðstoð við leigu á íbúð.
Þú finnur draumaeignina þína á fasteignir.is.

MÁNUDAGUR 25. nóvember 2013

smáauglýsingar

| SMÁAUGLÝSINGAR |

15

512 5000
Allar smáauglýsingar
vikunnar á visir.is

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 8-17

smaar@frettabladid.is / visir.is

Bílar til sölu

BÍLAR &
FARARTÆKI

DODGE Durango 4X4 SLT. Árg2007, ek
115-158 Þ.KM, bensín, sjálfsk, Leður,
dráttarbeisli omfl, Flottir bílar, Ásett
verð frá 2250-2490þkr, Rnr.150831.
Erum með nokkra Durango á staðnum
KIA Ceed w/g ex 1.6 new disel beinsk..
Árgerð 2012, ekinn 19 Þ.KM, dísel, 6
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.990498. 6 ár
eftir af verksmiðjuábyrgð.

100 bílar ehf
Þverholt 6, 270 Mosfellsbær
Sími: 517 9999
Opið virka daga 10-18.00 og
laugardögum 11-15.
www.100bilar.is

TOYOTA Land Cruiser 150 VX 60th
.2/2012,45þ.km,dísel,sjálfskiptur.Verð
10.650.000.Skipti ód. Rnr.122294.

TOYOTA Land Cruiser 120
VX.8/2006,135þ.km,dísel, sjálfskiptur.
Verð 4.780.000.Skipti ód. Rnr.122408.

TOYOTA Hilux d/c SR 3.0 . 3/2011,35þ.
km,dísel,sjálfskiptur. Verð 5.790.000.
Skipti ód. Rnr.122188.

TOYOTA Land Cruiser 150 GX
60th 7 manna .2/2012,22þ.
km,dísel,sjálfskiptur.Verð 9.390.000.
Skipti ód. Rnr.122427.

TOYOTA Land Cruiser 120 GX
33”.1/2005,115þ.km,dísel, sjálfskiptur.
Verð 3.980.000.skipti ód. Rnr.117734.

TOYOTA Rav4 GX Plus. 4/2013,27þ.
km, bensín, sjálfskiptur,Toyo
harðskeljadekk.Verð 5.970.000.
Rnr.122425.

Rafmagn og Bensín. Nissan Leaf
Rafbíll frá 2.995þ, Ford Focus Rafbíll
frá 3.995þ, Chevrolet Volt Raf+Bensín
frá 3.995þ Toyota Prius Plug-in
Raf+Bensín frá 3.995þ, Toyota RAV4
Tesla rafbíll frá 4.995þ. Útsölutilboð á
sýningabílum, eftirársbílum, rafbílum,
metan/bensín/díselbílum. Íslensk
ábyrgð og allt að 100% fjármögnun í
boði. islandus.is - S.5522000.

CHEVROLET Cruze ltz. Árgerð 2012,
ekinn 14 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð
2.590.000. Rnr.990619.

HYUNDAI I 30. Árgerð 2007, ekinn
115 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð
1.690.000. Rnr.990322. Verð nú kr:
1.490.000,-

ASKJA notaðir bílar
Kletthálsi 2, 110 Reykjavík
Sími: 590 2160
www.notadir.is

Toyota Akureyri
Baldursnes 1, 600 Akureyri
Sími: 460 4300
Opið virka daga 9-18

DIESEL PAJERO 285ÞÚS !
MMC Parjero diesel 2,5 árg.‘96 ek.
300þús sk. ‚14 Beinsk. krókur. Tilboð
285þús S. 891 9847.

KRÓKUR
Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.
Save the Children á Íslandi

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

TOYOTA Land Cruiser 150 GX 60th
.5/2012,43þ.km,dísel, sjálfskiptur. Verð
9.190.000.Skipti ód. Rnr.122323.

TOYOTA Land Cruiser 120
LX.10/2006,132þ.km,dísel,sjálfskiptur.
Verð 4.390.000.skipti ód. Rnr.122114.
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250-499 þús.

Vörubílar

Bílaþjónusta

AB BIFREIÐAVERKSTÆÐI

BÍLL ÓSKAST Á 25-250ÞÚS.

Get bætt á mig öllum teg. bíla til
viðgerða. Þar á meðal pústviðgerðir,
bremsur og allar viðgerðir. Uppl. s.
555 6020.

Má þarfnast lagfæringa.
Hringdu S. 615 1815
eða sendu sms.

VARAHLUTIR Í FLESTAR
GERÐIR VÖRUBÍLA

Sendibílar
FLOTTUR BÍLL Á TILBOÐI
430 ÞÚS!
RENAULT MEGANE 2003 ek 165
þús, 5 dyra, beinskiptur, skoðaður 14
flottur bíll sem eyðir litlu! ásett verð
630 þús TILBOÐ 430 ÞÚS möguleiki á
100% láni vis/euro s 841 8955

Vinnuvélar

Getum tekið að okkur verkefni í
parket og flísalögnum, málun og allri
almennri trésmíði. Uppl. í s. 899 5700

Spádómar

Pípulagnir
VANTAR ÞIG PÍPARA ?
Getum bætt við okkur verkefnum,
viðgerðir, viðhald og nýlagnir. Vönduð
vinnubrögð. Tilboð/tímavinna. Uppl. í
s. 869 4808 Heimslagnir ehf.

Varahlutir
Allar stærðir sendibíla. Nýja
Sendibílastöðin sími 568-5000.

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

Sendibílaþjónusta á Betra Verði. www.
skutla.com sími 867-1234.

Eigum orðið mikið úrval notaðra
varahluta í Subaru, Skoda, Suzuki,
Nissan, Opel, Wolkswagen, Kyron,
Mitsubishi, Honda, Peugeot, Renault,
Ford Escepe. Uppl. á Smápartar.is eða
í s. 567 5040/ 7785040

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR

Bílar óskast
Nýlega innréttaður 14 manna rúta”
95. 100% driflæsing, Tvöfalt gler.
Upptekin vél fl. og fl.Verð 2.6 mil. S:
893 42 46

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

Hreingerningar
SPÁSÍMINN 908 5666

SMÁPARTAR.IS

Hópferðabílar

JEEP LIBERTY RENEGADE 4X4
2002 ek.145 þús km. ný vetrardekk,
kastarar,topplúga, millikassi með val
um afturhjoladrif og 4x4 og lágt drif,
mjög flott eintak! ásett verð 1100 þús
TILBOÐ 890 ÞÚS möguleiki á 100%
láni visa/euro s.841 8955

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

K.R.S. ELDON MÚRVERKTAKAR.
Viðgerðir, flotun og flísal. Vönduð
vinna Tilb./tímav. S. 896-5778.

ÞJÓNUSTA

Volvo-Scania-Bens-Man-IvecoRenault. Höfum á lager ma.
Aðalljós,hliðarljós,afturljós,plastbretti
, boddyhluti Lagervörur,
sérpöntunraþjónusta O.K.Varahlutir
ehf S:696-1050 okspares@simnet.is

500-999 þús.

ÞESSI ELSKAR SNJÓINN!

Viðgerðir

Tveggja pósta bílalyftur 3,8T, höfum
einnig dekkjavélar (affelgunar og
ballance vélar) á tilboðsverði, ATH
eigum enfremur vörubíla dekkjavél.
O.K.Varahlutir ehf S:696-1050.
okspares@simnet.is

JAPANSKAR VÉLAR
BÍLAPARTASALA
Eigum úrval varahluta í Japanska og
Kóranska bíla og fleiri teg. Kaupum
flestar tegundir bíla. Opið 8-18 virka
daga. S. 565 3400 & 893 2284. www.
japanskarvelar.is / www.carparts.is
japvel@carparts.is

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

ÖRLAGALÍNAN 908-1800
Hreingerningar - Bónun - Bónleysing
Flutningsþrif - Þrif eftir iðnaðarmenn
thvegillinn.is - Stofnað 1969 Traustir
og vanir menn.

A-Ö ÞRIF&HREINLÆTI
S. 662 0662
Hreingerningar, Flutningsþrif,
Gólfbónun, Teppahreinsun og
Húsgagnahreinsun.

Spáum í spil og ráðum drauma, andleg
hjálp og ráðgjöf. Opið frá 20 -23 öll
kvöld.

SPÁSÍMI 908-6116
Ástir, fjármál & heilsa.

Rafvirkjun

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

Málarar
MÁLARAMEISTARI
Við tökum að okkur alla almenna
málningarvinnu f. húsfélög,
einstaklinga og fyrirtæki. Fagmennska
og sanngjarnt verð. Uppl. í s. 868 5171
& egillsverris@gmail.com

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

Húsaviðhald

RAFLAGNIR, DYRASÍMAR.
S. 663 0746.
Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti.
Straumblik ehf. Löggiltur Rafverktaki.
straumblik@gmail.com

Önnur þjónusta

Ódýr blekhylki í flesta prentara, ný
verslun í Hagkaup Smáralind, einnig á
Fjarðargötu 11 Hf og í síma 517-0150.

SAUMASTOFA Í REYKJAVÍK
Við veitum faglega þjónustu - við
saumum fljótt, vel og ódýrt. Í
nóvember er allt að 20% afsláttur!
Suðurlandsbraut 10 2 hæð. www.
atelie.foryou.is

KEYPT
& SELT

Til sölu

