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Berg fasteignasala kynnir: 
Mjög fallega 112,6 fm 
endaíbúð í Klapparhlíð í 
Mosfellsbæ. Verð 30,5 m.

Íbúðin er fjögurra til fimm her-
bergja á þriðju hæð í nýlegu fjöl-
býli á vinsælum stað í Mos-
fellsbæ. Gengið er inn í anddyri 
með flísum á gólfi og fataskáp. 
Til vinstri er gott herbergi með 
beykiparketi, góðum gluggum 

og fataskáp. Annað herbergi er 
sömuleiðis með parketi á gólfum 
og fataskáp. Þriðja herbergið er 
rúmgott með miklu skápaplássi 
og parketi á gólfi. 

Baðherbergið er flísalagt með 
baðkari og góðri innréttingu. 
Inn af baðherbergi er þvotta-
hús. Rennihurð á milli. Stofan er 
björt og rúmgóð með góðu park-
eti og útgengt er á stórar sval-
ir sem snúa í suðvestur. Opið 
að hluta í rúmgott eldhús með 

vandaðri innréttingu. Fallegur 
frágangur. 

Í sameign er hjólageymsla og 
sér geymsla sem fylgir íbúðinni 
á sömu hæð og eignin. Góður 
frágangur og mikið hillupláss. 
Lóðin er gróin og húsið vel stað-
sett. Stutt í ýmsa þjónustu. 

Sundlaug og íþróttahús í 
göngufjarlægð. Örstutt í skóla. 
Allar nánari upplýsingar og 
ráðgjöf hjá BERG fasteignasölu 
í síma 588 55 30.

Endaíbúð í Mosfellsbæ
Íbúðin er í vönduðu fjölbýlishúsi í Mosfellsbæ.

Árakur 3 - 3ja herb
Glæsileg  117 fm  íbúð við Árakur í Garðabæ.  
Íbúðin telur forstofu, stofu/borðstofu, eldhús, 
hjónaherbergi, barnaherbergi, baðherbergi,  
þvottahús og geymslu. Íbúðin er á 2.hæð í 
vönduðu viðhaldslitlu fjölbýlishúsi. V. 33,9m

Haukdælabraut -  Raðhús
Raðhús á tveimur hæðum á  fallegum útsýnisstað 
í Grafarholti norðan Reynisvatns.  Húsið er um 207  
fm. Íbúðarrými 175 fm og innbyggður bílskúr 33 fm.  
Að auki er gluggalaust rými um 40 fm innaf bílskúr. 
Vel skipulagt hús. Afhendist tilbúið til innréttinga. 
Pálmar Guðmundsson byggir.  Hús afhendist tilbúið 
til innréttinga. V. 48,5 m. 

Bakkastaðir  - Einbýli á einni hæð 
Vandað 250 fm  einbýlishús á einni hæð með 
innbyggðum 31 fm bílskúr. Fimm svefnherbergi og 
stórar stofur. Parket og flísar á gólfum.  
Glæsilegur garður í góðri rækt með sólpalli og 
heitum potti.  Stutt út í fallega nátturú og góðar 
göngu- og hjólaleiðir með ströndinni.  

Móabarð - Sérhæð
Vel skipulögð 100 fm. 4ra herbergja sérhæð í 
tvíbýlishúsi.   Húsið nýlega viðgert að utan og 
afhendist nýmálað.  3 svefherberg og stofa, sér- 
inngangur og sameignlegt þvottahús.  V. 23,9 m. 

Sundagarðar - Skrifstofur -  Til Leigu
Til leigu vandað 244 fm skrifstofuhúsnæði á 3. hæð 
í vönduðu húsi  á góðum stað. Skrifstofuhúsnæð-
inu  fylgir einnig  90 fm geymsla í kjallara og tvö 
sérmerktstæði í bílageymslu.   Húsnæðis  skiptist 
í fjórar skrifstofur, stórt fundarherbergi, opið skrif-
stofurými ásamt eldhúsi, kaffi- og setustofu. 

Boðaþing - 55 ára og eldri 
Stórar 2ja herbergja , 90 fm  íbúð  hæð ásamt 
stæði í bílskýli  Eldhús með  granít í borðplötum og 
sólbekkjum. Flísalagður sólskáli.  Rúmgott svefn-
herbergi. Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf.  
Sér þvottahús innan íbúðar. Vandaðar innréttingar 
og gólfefni. V. 28,0 m. 
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Hugguleg 3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð

Blokkin hefur öll verið endurnýjuð

Útleiguherbergi í kjallara
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Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI

HOLTSGATA -  4RA HERB. M/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.

VIÐARÁS- REYKJAVAA ÍK.
- 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.

ÓLAFSGEISLI- REYKJAVAA ÍK.
- Stórglæsilegt og afar vandað 240,1 fm. einbýlishús.
- Mikil lofthæð á efri hæð. Stórar stofur. Hjónasvíta.
- Stór og viðhaldslítil hornlóð á frábærum útsýnisstað. 
- Húsið er klætt að utan með íslensku líbaríti.

STARARIMI- REYKJAVAA ÍK.
- Mjög gott 207 fm (+ 70 fm lagnakjallari) tvílyft einbýlishús.
- Tvær íbúðir eru í húsinu í dag. 
- Sér 2ja herbergja íbúð á neðri hæð. 
- Lóð til suðvesturs. Mikil timburverönd með skjólveggjum.

ÞINGHOLTSSTRÆTI. EFRI HÆÐ.
- Glæsileg 98,9 fm. efri hæð í Þingholtunum.
- Íbúðin að innan er mikið endurnýjuð á sl. árum.
- Stórar svalir til suðvesturs.
- Mikil lofthæð. Lökkuð furugólfboð.
- Hús nýlega málað að utan.

GULLSMÁRI- KÓPAVAA OGI. 4RA HERB.
- Mjög góð 94,6 fm. íbúð á 2. hæð, miðhæð í litlu fjölbýli.
- Þrjú góð svefnherbergi. Geymsla innan íbúðar.
- Opið eldhús. Svalir til suðausturs út af stofu.
- Frábær staðsetning. Stutt í skóla og verslanir.

FRAMNESVEGUR- 3JA – 4RA HERB.
- Mjög snyrtileg 79,5 fm. 3ja-4ra herb. íbúð á 2. hæð.
- Endurnýjuð innrétting í eldhúsi. Gluggar á 2 vegu í stofu.
- Tvö herbergi á hæðinni auk herbergis í kjallara.
- Rafmagn endurnýjað. Ræktuð lóð.

LINDARGATA- SKUGGAHVERFI.
- Glæsileg og vönduð 100,9 fm. íbúð á 2. hæð.
- Stæði í bílahúsi í kjallara fylgir íbúðinni.
- Stórar og bjartar stofur. Suðursvalir. Aukin lofthæð.
- Glæsileg eign í miðbæ Reykjavíkur.

LÆKJARGATA – HAFNARFIRÐI.
- Vönduð 86,4 fm. íbúð á 3. hæð við lækinn í Hafnarfirði.
- Sér inngangur er af svölum. Svalir til suðvesturs.
- Opið eldhús. Björt stofa. 2 herbergi.
- Frábær staðsetning. Stutt í skóla.+

HVASSALEITI 58.VV
- Góð 65,4 fm. íbúð á 2. hæð í þessu eftirsótta húsi.
- Tvær geymslur fylgja íbúðinni
- Stofa með útgangi á svalir til suðvesturs.
- Sameign til fyrirmyndar. Þjónustusel á jarðhæð

SKÚLAGATA 40A.  4RA HERBERGJA
- Glæsileg 139,9 fm íbúð á efstu hæð með mikilli lofthæð.
- Innangengt í lyftu frá sér bílastæði í bílageymslu.
- Samliggjandi stofur. Sjónvarpsstofa. 2 herbergi.
- Austursvalir. Húsið nýendurnýjað að utan.

LANGALÍNA 33-35 – GARÐABÆ.
Glæsilegar 3ja og 4ra herbergja íbúðir í nýju og glæsilegu 3ja
hæða lyftuhúsi í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru frá 109 fm.
upp í 151 fm. og afhendast fullbúnar án gólfefna, en baðher-
bergi og þvottaherbergi skilast flísalögð. Stæði í bílageymslu.
ALLAR NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITTAR Á SKRIFSTOFU

35,9 milllj. 48,5 millj.

Verðtilboð38,5 millj. 

29,0 millj. 67,0 millj.

24,9 millj.

42,9 millj.

25,9 millj. 

26,9 millj.

44,5 millj. 

17. JÚNÍTORG

17. Júnítorg – Garðabæ. 2ja – 3ja herbergja útsýnisíbúð
Glæsileg 119,8 fm. 2ja - 3ja herbergja útsýnisíbúð á efstu hæð í Sjálandi í Garðabæ auk sér stæðis í lokaðri og upphitaðri bíla-
geymslu. Íbúðin er innréttuð á vandaðan og smekklegan hátt. Rúmgóðar stofur, eitt svefnherbergi og sjónvarpshol. Auðvelt er
að gera auka svefnherbergi í íbúðinni. Flísalagðar svalir til suðurs og vesturs. Verð 45,0 millj.

4RA- 6 HERBERGJAELDRI BORGARAR 3JA HERBERGJA

NÝBYGGING

SÉRBÝLI
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105,4 fermetra útsýnisíbúð á 8. hæð í nývið-
gerðu og máluðu fjölbýlishúsi auk 16,0 fm.
stórra yfirbyggðra útsýnissvala til suðausturs.

Íbúðin er öll endurnýjuð hið innra fyrir nokkrum
árum síðan og er í góðu ástandi. Innréttingar og
innihurðir eru úr dekktri eik. Granít er í glugga-
kistum í eldhúsi og stofu. Rauðeik er á gólfum.
Stórkostlegs útsýnis nýtur frá íbúðinni austur 
yfir borgina og víðar. Húsið allt nýlega tekið  í 
gegn að utan.

Verð 31,0 millj.

Sólheimar. 4ra herbergja útsýnisíbúð.
OPIÐ HÚS Á MORGUN,  
ÞRIÐJUDAG FRÁ KL. 17.30-18.00

með skjólsælum suðursvölum á frábærum stað
í vesturborginni.

Rúmgóð stofa. Eldhús með eldri innréttingum.

Tvö góð herbergi.

Sér geymsla í kjallara.

Nýjar raflagnir og rafmagnstafla í íbúð.

Frábær staðsetning í gamla vesturbænum þaðan
sem stutt er í skóla, leikskóla og aðra þjónustu.

Íbúð merkt 0101. Verið velkomin.

Verð 24,9 millj.

Vesturvallagata 1. - 3ja herbergja.

EFSTILUNDUR

Efstilundur - Garðabæ 
Frábærlega staðsett 195,5 fermetra einbýlishús á 895,0 fermetra lóð við opið svæði með útsýni að Heiðmörkinni og yfir
golfvöllinn GKG. Húsið hefur verið mikið endurnýjað á undanförnum árum og hús að utan, gluggar og þak eru nýlega máluð. 
Eldhúsinnrétting var endurnýjuð fyrir um 10 árum síðan. Samliggjandi bjartar stofur. Fjögur herbergi. Gróin lóð með hellulögðum
stéttum og veröndum. Verð 61,5 millj.

OPIÐ HÚS

Þrið
judag



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

BAKKAHJALLI- SUÐURHLÍÐAR KÓPAVAA OGS
Glæsilegt 249,8 fm. parhús á tveimur hæðum með 26,0 fm. innb. bílskúr á
útsýnisstað í suðurhlíðum Kópavogs. Mikils útsýnis nýtur frá eigninni yfir dalinn og
til suðurs. Rúmgóðar stofur/arinstofa með útgengi á suðursvalir. Fjögur herb. auk 
sjónvarpsherbergis. Flísalagt baðh. auk gestasnyrtingar. Lóðin er 525,0 fm. að
stærð, ræktuð og með timburverönd, skjólveggjum og heitum potti. 

VATNSSTÍGUR. GLÆSILEG EIGN Í MIÐBÆ REYKJAVAA .VV
Glæsileg og vönduð 188,5 fm. 4ra - 5 herbergja íbúð á 3. hæð, efstu hæð, að
meðtalinni 12,7 fm. sér geymslu í kjallara. Stæði í bílahúsi í kjallara fylgir íbúðinni.
Mikil lofthæð og mikils útsýnis nýtur úr stofum. Kirsuberjaviður er í hurðum og
innréttingum. Parket er á stofum og herbergjum (Uberaro). Stórar og bjartar stofur.
Yfirbyggðar opnanlegar svalir. Opið eldhús. 3 herbergi auk fataherbergis.

RJÚPNAHÆÐ-GARÐABÆ
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.
4 herbergi. Innfelld lýsing er í stórum hluta lofta hússins. Svalir út af hjónaherbergi til
suðvesturs með fallegu útsýni. Ræktuð lóð, hellulögð innkeyrsla.

SPORÐAGRUNN- REYKJAVAA ÍK.
Glæsilegt 334,6 fm. einbýlishús á þremur hæðum auk um 30 fm. sólstofu. Sér 3ja
herbergja íbúð er í kjallara, lítið niðurgrafin og með fullri lofthæð. Eignin er í góðu
ásigkomulagi og hefur verið þó nokkuð endurnýjuð á undanförnum árum. Aðalíbúð
skiptist m.a. í rúmgott hol með arni, samliggjandi stofur með útgangi á stórar svalir
til vesturs og sjónvarpsherbergi innaf stofum. Ræktuð lóð.

KIRKJUSANDUR. GLÆSILEG ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ.
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 yfir-
byggðum 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.

73,9 millj. 

95,0 millj. 79,5 millj.68,0 millj.

Langalína- Sjálandi Garðabæ. Glæsileg 4ra herb. íbúð.
Glæsileg 4ra herbergja 128,4 fm. íbúð á 2. hæð í nýlegu álklæddu fjölbýlishúsi á góðum stað í Sjálandshverfi auk sér stæðis í 
bílageymslu. Lyfta er í húsinu. Verulega aukin lofthæð er í stofum, eldhúsi og einu herbergi íbúðarinnar.
Allar innréttingar í íbúðinni frá Brúnási. Setustofa með miklum gluggum. Þrjú herbergi.
Stórar svalir til norðvesturs með útsýni yfir Arnarnesvoginn og að Seltjarnarnesi.
Örstutt er í ylströnd sunnan megin hússins.  Verð 44,9 millj.

Kleifarás – Reykjavík
Vandað og veglegt einbýlishús með innbyggðum bílskúr, ofan við götu í Seláshverfi. Tvær íbúðir eru í húsinu í dag og er mögu-
leiki á góðum leigutekjum af neðri hæð. Fjöldi herbergja. Glæsilegur gróinn garður sem hefur verið vel hirtur í gegnum árin. Stór
sólpallur. Eignin er staðsett á mjög fjölskylduvænum stað en  stutt er í Elliðaárdalinn, sundlaug, íþróttahús, skóla og verslanir. 
Verð 69,9 millj.

KLEIFARÁS LANGALÍNA

79,9 millj.

SÉRBÝLI SÉRBÝLI 4RA- 6 HERBERGJA

NJÁLSGATA

Draumahæð -  Garðabæ.
Glæsilegt 159,1 fm. 5 herbergja raðhús á tveimur hæðum á
frábærum stað í grónu hverfi í Garðabæ.  Stofa með stórum
útbyggðum gluggum. Rúmgóð sjónvarpsstofa sem auðvelt er
að breyta í svefnherbergi. Frábært útsýni til sjávar og að Heið-
mörk er af stórum suðursvölum á efri hæð hússins og skjólgóð
verönd til suðurs er á framlóðinni. Frábær staðsetning þaðan
sem stutt er í Hofsstaðaskóla, Fjölbrautarskóla Garðabæjar og
þjónustu í bæjarfélaginu.

Verð 53,9 millj. 

DRAUMAHÆÐ

Njálsgata- Reykjavík.
Stórglæsileg eign í “gamla stílnum” fyrir vandláta kaupendur.
Stórglæsilegt u.þ.b. 300 fm. einbýlishús á þremur hæðum, að
meðtöldum 31,5 fm. bílskúr 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. Falleg lýsing er á lóð hússins.

Verð 89,0 millj.



„Hér er komið hið veglegasta 
verk og afar fróðlegt“

(mbl.is)

„merkasta rit ársins“
(jonas.is)

Bókinni fylgir hljómdiskur
með fjölbreyttu efni.

Þetta er ný saga þessa tímabils,
vandaðri og skilmerkilegri 
en áður hefur komið fram.
Nauðsynleg lesning um 
mikinn umbrotatíma 
í sögu Evrópu og Íslands.

Heimsþekktur 
rithöfundur
og mikilvirkur
fræðimaður beitir
hárbeittu stílvopni
sínu til að leiða 
fram nauðsyn þess
að taka hið forna 
kvæði Bjólfskviðu
til nýrrar skoðunar.

Er kvikmyndin 
listgrein eða afþreying?
Í hverju felast

g

listrænir eiginleikar
kvikmyndarinnar?
Hér er glímt við 
spurningar af þessum
toga af fágætri
skarpskyggni.

Grikkland alla tíð hefur að geyma 
íslenskar þýðingar á grískum
textum frá tímum Hómers til okkar
daga. Hér leggja margir ástsælustu
þýðendur þjóðarinnar hönd á plóg.
Bókinni fylgir hljómdiskur með
upplestri Kristjáns Árnasonar

y g j

bókmenntafræðings á Ilíonskviðu.

Stíll og bragur fjallar um þaur
margslungnu lögmál sem stýra 
formi íslenskra bókmennta,
bundins máls og óbundins, allt
frá dróttkvæðum og eddukvæðum 
fram til dægurlagatexta nútímans.
Mælskufræði, skáldskaparfræði og 
stílfræði. Kristján Árnason, mál-

p

fræðingur og prófessor í íslensku, 
er höfundur þessa mikla og 
gagnlega verks.

Lærdómsrit 
Bókmenntafélagsins 
eru nú          að tölu.86

 Ný öndvegisrit
Stórbrotið sagnfræðirit
Kaupmannahöfn við Eyrarsund var höfuðborg 
Íslands í nærfellt fimm aldir, frá því á 15. öld og 

p y g

til 1. desember 1918. Saga Kaupmannahafnar sem
höfuðborgar Íslands hefur aldrei fyrr verið sögð í heild.

g p

Hér rekja sagnfræðingarnir Guðjón Friðriksson og 
Jón Þ. Þór þessa sögu í tveimur veglegum bindum.

Kaupmannahöfn var miðstöð viðskipta Íslendinga og 
stjórnsýslu og þaðan bárust margvísleg menningar-
áhrif sem höfðu mikil og langvinn áhrif á íslenska 
þjóðmenningu og daglegt líf Íslendinga.

g gg

Sagan er sögð á ljósan og skilmerkilegan hátt og margt
kemur hér fram sem áhugafólki um sögu Íslands og 

g g j g g g

Danmerkur mun þykja fengur að.

Um 1200 myndir prýða bækurnar.



Guðlaugur I. 
Guðlaugsson, 
sölumaður

 
Ásdís H. 
Júlíusdóttir
ritari

Reynir Björnsson
lögg. fasteignasali  

 EINBÝLI

Fléttuvellir  - m. tvöf.bílskúr. 
 Vel skipulagt 215,6 fm einbýlishús á einni hæð með innb. 
tvöf. bílskúr. Húsið er ekki fullbúið en íbúðarhæft. Allt 
að 4 svefnherb.  Eldhús og baðherbergi er frágengið. 
Rúmgóður bílskúr. Gólfhitalagnir í húsinu. Mjög góður 
staður.  V. 43,0 m. 3335 

Ljárskógar  - Einstaklega gott verð.
Fallegt mjög vel skipulagt og talsvert endurnýjað ein-
býlishús á mjög góðum 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.  V. 55,9 m. 7077

Steinás Garðabæ - Afh. strax. 
Fallegt timbureinbýlishús að mestu á einni hæð ásamt 
bílskúr samtals 194,5 fm. Mjög vel staðsett hús innarlega 
í botnlangagötu. 4 svefnherb. Rúmgóð stofa. Mjög góður 
garður.Stór bílskúr. Húsið er laust strax   V. 54,9 m. 3088

Marbakkabraut 10 - einbýli/tvíbýli.
einbýlishús, kjallari hæð og ris og bílskúr samtals 439,6 
fm. Aukaíbúð í kjallara (ósamþ.) Aðalíb. er m. allt að fimm 
svefnherb. Stórum stofum bókaherb. Eldhúsi, tveimur 
snyrtingum og sólskála . Innangengt í bílskúrinn. Góð 
staðsetning í grónu hverfi, húsið er laust strax .   
V. 71,9 m. 3351 

 PARHÚS/RAÐHÚS

Asparholt - Álftan. - Gott raðhús með verönd
 Gott 181 fm raðhús á tveimur hæðum byggt 2005. Mjög 
stór timburverönd er við húsið bakatil og gott hellulagt 
bílaplan fyrir framan með snjóbræðslukerfi (sem á eftir 
að tengja). Mjög gott skipulag. Tvennar svalir. Laus við 
kaupsamning. V. 42,9 m. 3349 

Hraunhólar Garðabæ - tvær samþ.íb. 
Um er að ræða tvær samþykktar íbúðir í eldra parhúsi 
í hraunjaðrinum við Hraunhóla í Garðabæ, rétt við 
Fjarðarkaup.  Efri hæð er  um 131 fm auk bílskúrs og er 
4ra - 5 herb. íbúð ásamt 41,5 fm bílskúr . Neðri hæð er um 
58 fm og er tveggja herbergja íbúð. V. 45,0 m. 3257 

Tröllateigur Mos - raðhús - afh. strax 
Vandað 212 fm endaraðhús á tveimur hæðum á góðum 
stað. Stór og falleg timburverönd er við húsið.   Húsið 
er  með vönduðum innréttingum og tækjum.  Á gólfum er 
ýmist parket eða mustangflísar.   Hellulögð innkeyrsla.    
V. 48,9 m. 3171

 HÆÐIR

Ölduslóð 15  Hafnarfj. - Góð neðri sérhæð
 Góð 144 fm neðri sérhæð þar af 20 fm innbyggður bílskúr 
með gluggum. Þrjú svefnherbergi og tvær stofur í dag en 
auðvelt að hafa fjögur svefnherbergi.  
Laus við kaupsamning.  V. 33,9 m. 3350 

 4RA-6 HERBERGJA

Fróðengi 18 - . AFH. STRAX.
Mjög glæsileg og vönduð eign á tveimur hæðum. Tvennar 
svalir og frábært útsýni. Eignin skiptist í hol, tvö baðher-
bergi, eldhús, fjögur svefnherbergi, tvær stofur og tvö 
stæði í bílageymslu.  V. pr.fm aðeins 220 þ. (íbúðarrýmið) 
V. 36,5 m. 2306 

Leifsgata 28 - endurnýjuð laus 
Falleg mjög vel skipulögð 4ra herbergja 91,5 fm íbúð á 
2.hæð í góðu vel staðsettu fjölbýlishúsi í miðbænum. 
3.herb. stór stofa, gengið út á svalir. Fallegt eldhús, ný 
innrétting og tæki. Flísalag baðherbergi. Íbúðin er nýlega 
máluð. Laus við kaupsamning. V. 30,5 m. 3329 

Álfaskeið- 4ra með bílskúr og 2 svölum.
Vel skipulögð 4ra herbergja íbúð á fjórðu 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 

Karfavogur- 4ra herb. laus . 
Mjög góð 3-4ra herb. íbúð í kj í góðu tvíbýli Húsið er tim-
burhús á steyptum kj. Íbúðin var mikið. endurn. sumarið 
2013 m.steypt ný gólfplata m. hitalögn, ný gólfefni, klæðn-
ingar á veggi, eldhús og fl. 3 svefnherb. Hvítt nýtt opið 
eldhús. Parket. Endurn. raflagnir.  V. 23,9 m. 3260

Hjallavegur 5 Rvk. - Risíbúð og bílskúr
Vel staðsett 4ra herb. 85 fm risíb með sér inngangi ásamt 
24 fm bílskúr. Íbúðin hefur verið endurn. að hluta og er 
með þremur svefnherb., eldhúsi, stofu, holi  rúmgóðu 
baðherb. með þvottaaðstöðu. Húsið er klætt að utan og 
er íbúðin laus til afhendingar.  V. 27,9 m. 3347 

 3JA HERBERGJA

Langalína 10 - laus strax. 
Glæsileg einstakl. vel skipulögð 3ja herb. 118,8 fm íbúð á 
1.hæð ásamt stæði í bílskýli. Lyfta í húsinu. Mjög snyrtileg 
sameign. Suðursvalir mjög góðar. Stór stofa. Parket og 
flísar.  Laus strax. Sölumenn sýna.  V. 35,0 m. 3359 

Álfhólsvegur 32 lyftuhús og tvö stæði í 
bílageymslu - nýjar glæsilegar íbúðir. 
Í einkasölu 3ja herb. 89,6 fm og 103,8 fm íbúðir á 2.hæð í 
nýju vönduðu lyftuhúsi í grónu hverfi í Kópavogi. Afhend- 
ast í jan. 2014 fullbúnar. Tvö stæði í bílageymslu fylgja 
hvorri íbúð fyrir sig. Vandaðar eikarinnréttingar, flísar og 
parket á gólfum. Mjög gott skipulag. Verð 103,8 fm íbúðin 
er á 39,8 millj. 89,6 fm íb. er á 34,9 millj.   3336 

 2JA HERBERGJA

Grænahlíð - 0001 stúdíóíb.
 35,4 fm studio kjallaraíbúð í fimm íbúða snyrtilegu húsi. 
Sér geymsla og sameiginlegt þvottahús fylgir íbúðinni. 
Þarfnast lagfæringa.  V. 12,9 m. 3344 

Gylfaflöt - 730 fm atvinnuhúsnæði. 
730 fm iðnaðarhúsnæði að Gylfaflöt í Grafarvogi. Þrjár 
ca 4 metra háar innkeyrsluhurðir, loftræstikerfi, góð 
skrifstofuaðstaða á efri hæð. Samtals 22 bílastæði eru við 
húsið.  3330

Frábærlega staðsett og skemmtilegt 96,3 fm sérbýli á tveimur hæðum í Þingholtunum.  
Íbúðin skiptist í tvö svefnherbergi, baðherbergi, eldhús og stóra og bjarta stofu.  
Sér verönd með skjólveggjum, sér þvottahús og geymsla.  
Eignin verður sýnd mánudaginn 16. desember milli kl. 17:30 og kl. 18:00. Verð 38,5 m. 3434 

URÐARSTÍGUR 11 A  
- sérbýli

OPIÐ HÚS

MÁNUDAG
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Áb. Sigurður Gunnlaugsson lfs.
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viðskiptin á árinu!
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1/2 569 7000

MIKLABORG 569 7000

Páll Þórólfsson
sölufulltrúi 
Sími: 893 9929

Lára Björg Björnsdóttir
sölufulltrúi
Sími: 841 2333

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

www.miklaborg.is

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

Ólafur Finnbogason
sölufulltrúi
Sími: 822 2307

Atli S. Sigvarðsson
sölufulltrúi
Sími: 899 1178

569 7000
Við erum við símann

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

Helga J. Úlfarsdóttir 
löggiltur
fasteignasali
Sími: 899 2907

Svan G. Guðlaugsson 
sölufulltrúi 
Sími: 697  9300

Guðrún Pétursdóttir
skjalagerð 

Glæsileg 130 fm íbúð ásamt stæði í bílgeymslu

Stórar stofu og 3 góð svefnherbergi

Vandaðar innréttingar og viðahaldslétt hús. 

Stórbrotið útsýni

Kristnibraut 
113 Reykjavík

Verð  37,9 millj. , j

Glæsileg 117 fm 3ja herbergja íbúð

Við sjávarborðið með stórbrotnu útsýni

Gott skipulag og stór stofa

Stæði í bílageymslu

Strandvegur
210 Garðabær

Verð  46,9 millj. , j

110 fm 4ra herbergja íbúð með risi

Hagstætt lán frá Íslandsbanka að upph. 28 millj.

Gler og gluggar verið endurnýjaðir

Sér stæði

Melabraut
108 Reykjavík

Verð  32,9 millj. , j

Mjög glæsilegt 335 fm einbýlishús

Tvær hæðir og innbyggður bílskúr

Möguleiki á aukaíbúð

Innst í botnlanga

Glæsilegur garður

Rituhólar
111 Reykjavík

Verð  59,9 millj. , j

Verð  55,0 millj. , j, j

Garðaflöt 
210210212  GaGaGa rðrðaaarð bæbæærrrb201201 fm fm ei einbýnbýlislishúshús á  á eineinni n hæðæh

GóðGóðGóðGóð st st ststaðsaðsaðsaðsetnetnetnetninginginging

4 s4 svefvefnhenherberbergirgigigiiigi

FráF áFráFrábbærærært ft ft ft jöljöljölskyskyskyskyskyskskyskykyskykskykskykskykskyskykskyskkkkkskskykskyskkkkskkkkkkykkykkkkkkkkkyskykkkkkkkkkykkkskyssskykkkkkkyyyyyyyyyyyylduldulduhúshúhúshúshú

Verð 32,5 millj. , j, j

Veghús
112112112 ReRe ykjykjavííavíkkk

GóGóð tæplega 160 fmm íbíbúð á ttveimur hæðumGóðGóð tææplega g 160 fmm

GlæGlæsils egt útsýni i vestur og austur

5 svefnherbergi

Nýlegt eldhús

Verð 39,8 millj., j, j

Miðbraut
170 Seltjarnarnes

FFalleg 113 fm 4ra herbergja íbúððððalleg 113 fm 4ra herbe
Mikið endurnýjuð að innan n n 
sem utan
Gott skipulag og útgengt 
á suður verönd
Góð staðsettning á sunn-------------
anverðerðerðerðrðrðrððrðððrðrðrðrððððððrðrðððððððððrððððððððrðððððrððððerðrðrðððððððrðrðrrrðrððððððerðrrððððrðrrrðððððrrrðrðrðððrðrðrðrððððððððððððððððððððu Suuuuuuuuuuuuuuuuu eltjarnarnesi

Verð 49,9 millj., j, j

Brúnastaðir
112 ReykjavíkFallegt, hlýlegt og vel skipulagt 176fm 

raðhús á einni hæð.

Innbyggður 30 fm bílskúr 

4 svefnherbergi

Verönd framan ogg ag aaftaftaftatan vn vnn iðið ið húshúshúshúshúúshúsú ....

SteSteinsinsnnnnnnn narnar fr frá Ká Ká ororpppúlflfflffúlffffssttttssttsstsssstssstssts ððaðaðaðaðaðaðaðaaaða lllgolgolfvfveffvfvefv llllil

Góð og mikið endurnýjuð 3ja herb. 91 fm

Sér inngangur

Verönd í suður

Melabraut
105 Reykjavík

Verð  36,9 millj., j

Laus strax

Verð  75,0 millj. , j, j

Góðakur
210 Garðabær

333 fm einbýli á pöllum

Glæsileg og skemmtileg hönnun

Húsið er rúmlega fokhelt.

Þrjú barnaherbergi auk hjónasvítu

Þaksvalir með glæsilegu útsýni og 
heitum potti.

Fallegt 180 fm einbýlishús

Möguleiki á aukaíbúð

Byggt árið 2000

Nýlendugata
101 Reykjavík

Verð 59,5 millj. , j



FASTEIGNIR.IS8 16. DESEMBER 2013

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

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.

einar@fastmos.is

Opið hús í dag mánudag  
frá kl. 16:00 til 16:30. 

Mjög glæsileg 127,5 m2, 3-4ra 
herbergja íbúð á 2. hæð, ásamt 
bílastæði í bílakjallara í litlu lyftuhúsi 
við Lindargötu 31 í Skuggahverfinu í 
Reykjavík.  Glæsilegar innréttingar og 
gólfefni. Íbúðin er nýmáluð, og búið 
að slípa parket. V. 53,7 m.

Mjög fallegt fullbúið 180,9 m2 raðhús 
á tveimur hæðum við Asparholt 9. 
Gott skipulag. Hellulagt bílaplan. 
Góð staðsetning í nágrenni við skóla, 
leikskóla, íþróttahús og sundlaug. 
Mjög stór timburverönd í suðvestur. 
Tvennar svalir. V. 42,9 m.

Lindargata 31 - 101 Reykjavík  

Asparholt 9 - 225 Garðabær/Álftanes

Falleg og rúmgóð 105,2 m2, 4ra 
herbergja íbúð á jarðhæð með stórri 
timburverönd við Suðurhóla 8 í Reykja- 
vík. þrjú svefnherbergi, baðherbergi, 
forstofuhol, eldhús, stofu og borðstofu. 
Íbúðinni fylgir sérgeymsla í sameign. 
V. 22,9 m.

Suðurhólar 8 - 111 Reykjavík  

80,6 fm (skráð) 3ja herbergja íbúð á 
jarðhæð í fjölbýlishúsi við Grettisgötu 
í Reykjavík. Eignin var upphaflega 
teiknuð sem verslunarrými en er í dag 
skráð sem íbúð. Tveir inngangar frá 
götu og einn að bakatil. Engar inn- 
réttingar, tæki eða gólfefni.  Því má 
segja að eignin sé nánast fokheld.  
V. 13,5 m.

Grettisgata 46 - 101 Reykjavík  

68,8 m2, 2ja herbergja íbúð á 4. hæð í 
lyftuhúsi, auk stæðis í bílageymslu við 
Hringbraut í Reykjavík. Mikil lofthæð og 
gott útsýni. Íbúðin þarfnast lagfæringa. 
V. 18,9 m.

70,7 fm 3ja herbergja risíbúð á 3ju hæð 
í fjölbýlishúsi við Nóatún í Reykjavík. 
Íbúðin er skráð 54,6 fm og geymsla 16,1, 
samtals 70,7 fm auk þess eru óskráðir  
6,8 fm í risi. V. 19,5 m.

35,4 m2 studio kjallaraíbúð í fimm 
íbúða snyrtilegu húsi. Sér geymsla 
og sameiginlegt þvottahús fylgir 
íbúðinni. Um er að ræða studio íbúð 
sem þarfnast lagfæringar. Parket er á 
gólfi. Eldhúsinnrétting er léleg og þarf 
að endurnýja. Einnig þarf að endurnýja 
lagnir. V. 12,9 m.

Hringbraut 119 - 101 Reykjavík   

Nóatún 24 -105 Reykjavík 

Grænahlíð 11 - 105 Reykjavík 

Fallegt 439,6 m2 einbýlishús sem 
er kjallari, hæð og ris og bílskúr 
við Marbakkabraut 10 í Kópavogi. 
Aukaíbúð í kjallara (ósamþ.) Aðalíb. 
er m. allt að fimm svefnherb. Stórum 
stofum bókaherb. Eldhúsi, tveimur 
snyrtingum og sólskála . Innangengt 
í bílskúrinn. Góð staðsetning í grónu 
hverfi. V. 71,9 m.

180,5 m2 iðnaðarhúsnæði á fínum 
stað við Flugumýri 30 í Mosfellsbæ. 
Eignin er skráð 180,5 fm að heildar- 
flatarmáli, þar af vinnslusalur á 
jarðhæð 108 m2, skrifstofur á 2. hæð 
45,3 fm og kaffistofa á 2. hæð 27,2 fm. 
V. 20,0 m.

Marbakkabraut 10 - 200 Kópavogur 

Flugumýri - 270 Mosfellsbær  

Ölduslóð 15 - 220 Hfj.  

 
Falleg og vel skipulögð 144,2 m2, 5 herbergja 
sérhæð á 2. hæð, ásamt bílskúr við Ölduslóð 
15 í Hafnarfirði. V. 33,9 m.

Hófgerði 12A - 200 Kóp.  

 
90,2 m2 íbúð á jarðhæð í tvíbýlishúsi, ásamt 
32,9 m2 bílskúr á stórri lóð við Hófgerði 12A í 
Kópavogi. V. 24,9 m.

Hjallavegur 5 - 104 Rvk.   

 
84,9 m2, 4ra herbergja risíbúð með 
sérinngangi, ásamt 24 m2 bílskúr við Hjal-
laveg 5 í Reykjavík. V. 27,9 m.

Kleifarsel 16 - 109 Rvk. 

 
Falleg 113,4 m2, 5 herbergja íbúð á tveimur 
hæðum við Kleifarsel 16 í Rvk. V. 27,9 m.

Skálahlíð - 270 Mos. 

 
300,3 m2 einbýlishús í byggingu við Skálahlíð 
17 í Mosfellsbæ. Búið er að innrétta ca. 150 
m2 íbúð í austurhluta hússins, en vesturhluti 
hússins er ófrágenginn. V. 39,9 m.
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OPIÐ HÚS

Við leitum að 300-400 fm  
iðnaðarhúsnæði miðsvæðis 

á höfuborgarsvæðinu 

Óskar R. Harðarson
hdl. og löggiltur fasteignasali 

Verður helst að vera með stórri  
innkeyrsluhurð og góðu útisvæði.  

Hluti kaupverðs greiddur með íbúð.

Nánari upplýsingar veitir
Svan G. Guðlaugsson, Sölufulltrúi
svan@miklaborg.is sími: : 697-9300

Ótrúlegt 
úrval íbúða til sölu 

eða leigu!
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