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Hæðin er 137,3 fermetrar, fjögurra
til fimm herbergja með gluggum
í þrjár áttir og allt að fimm metra
lofhæð. Auk þess er 19,3 fermetra
bílskúr. Hæðin er björt og vönduð
og er í nýviðgerðu og máluðu
þríbýlishúsi á eftirsóttum stað í
vesturbæ Reykjavíkur.
Gengið er inn um sérinngang á 1.
hæð og þaðan er stigi með stórum
glugga upp á efri hæð. Forstofa
er með fatahengi, hol er parketlagt, baðherbergi er flísalagt í gólf
og veggi með breiðu baðkeri og
tvöfaldri sturtu. Geymsla er með
ruslalúgu niður í ruslageymslu
hússins.
Hjónaherbergi er rúmgott með
fataherbergi, stofan er stór og björt
með útgengi á rúmgóðar svalir til
suðvesturs.
Eldhús er opið við rúmgóða
borðstofu, með vönduðum

Hrísateigur 18 - 105 Reykjavík

Einar Páll Kjærnested
lögg. fasteignasali.
einar@fastmos.is
Kjarna - Þverholti 2 • 270 Mosfellsbæ • síMi: 586 8080 • fax: 586 8081
www.fastMos.is

Klukkurimi 19 - 112 Reykjavík
falleg og björt 101,5 m2, 4ra herbergja
endaíbúð með sérinngangi á 3. hæð. Gott
skipulag og fallegt útsýni. íbúðin skiptist í þrjú
svefnherbergi, baðherbergi, forstofu, hol,
eldhús og stofu. sérgeymsla á jarðhæð ásamt
sameiginlegu þurkherbergi og rúmgóðri
hjólageymslu. búið er að endurnýja baðherbergi og nýlegt parket. V. 42,5 m.

Laust strax Hringdu og bókaðu skoðun
4ra herbergja íbúð, ásamt herbergi í risi og
bílskúr við hrísateig 18 í reykjavík. eignin
er skráð 114,2m2, þar af íbúð á hæð 72,6
m2, íbúðarherbergi í risi 14,2 m2 og bílskúr
27,4 m2. íbúðin skiptist í þrjú herbergi,
forstofugang, baðherbergi, eldhús og stofu.
íbúðarherbergið er rúmgott og bílskúrinn er
með rafmagni og hita. V. 44,9 m.

Fífusel 12 - 109 Reykjavík

Hringdu og bókaðu skoðun

Klukkurimi 1 - 112 Reykjavík
björt og vel skipulögð íbúð á jarðhæð: 86,6
m2, 3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fjóbýlishúsi
við Klukkurima 1 í Garfarvogi. íbúðin skiptist
í tvö svefnherbergi, forstofuhol, baðherbergi,
eldhús, stofu og sér geymslu innan íbúðar.
sameiginleg geymsla á jarðhæð. V. 37,7 m.

Laust strax Hringdu og bókaðu skoðun
99,9 m2, 4ra herbergja endaíbúð á efstu
hæð í þriggja hæða fjölbýlishúsi. íbúðin
skiptist í þrjú herbergi, forstofu, baðherbergi,
þvottahús, eldhús og stofu. sérgeymsla í
kjallara. V. 34,9 m.

eikarinnréttingum, eyju og graníti
á borðum.
Barnaherbergi eru tvö, bæði
parketlögð. Þvottaherbergi er með
glugga. Geymsluloft með góðri
lofhæð er yfir hjónaherbergi.
Ástand hússins er gott. Það var viðgert og málað árið 2016 auk þess

Hringdu og bókaðu skoðun

nýtt fullbúið 179,8 m2 raðhús á tveimur
hæðum með bílskúr. eignin er skráð
179,8m2, þar af er bílskúr 28,7 m2. Á
jarðhæð eru 2 svefnherbergi, baðherbergi,
þvottaherbergi og fataherbergi. Á efri
hæðinni er bílskúr, forstofa, geymsla,
gestasnyrting, eldhús og stofa. V. 67,9 m.

Hringdu og bókaðu skoðun

Glæsilegt 223,5 m2 parhús á tveimur hæðum
með innbyggðum bílskúr. Góð staðsetning
miðsvæðis í Mosfellsbæ. stutt í alla helstu
þjónustu. fallegar innréttingar og gólfefni.
Gólfhiti. Góð lofthæð og stórir gluggar sem gerir
eignina bjarta og skemmtilega. suðurgarður
með timburverönd og geymsluskúr. hellulagt
bílaplan með snjóbræðslu. V. 82,9 m.

Veröld við Hafravatn

Laus strax

fallegt 99,6 m2 heilsárshús við hafravatnsveg,
með miklu útsýni, rétt við hafravatn í Mosfellsbæ. húsið stendur á afskaplega fallegum stað
upp í hlíðum hafrafells, rétt ofan við hafravatnsveg. húsið er byggt úr timbri við steinsteypt
jarðhýsi sem er fellt inn í landhallann. Gólf og
pallar standa á steyptum súlum. V. 44,9 m.

Laxatunga 104 - 270 Mosfellsbær
raðhús í byggingu við laxatunga 104 í Mosfellsbæ. eignin afhendist á byggingarstigi 4, skv.
skilalýsingu verktaka. birt stærð er 167,1 m2, þar
af er íbúðarhluti 139,2 m2 og sambyggður bílskúr
27,9 m2. Gert er ráð fyrir þremur svefnherbergjum, baðherbergi, geymslu, eldhús og stofa
liggja saman í opnu rými með mikilli lofthæð. afhending í maí/júní 2017. V. 45,0 m.

Vefarastræti 19 – Nýtt fjölbýlishús

AÐEINS 1 ÍBÚÐ EFTIR

Ástu-Sólliljugata 32 - 270 Mosfellsbær

Laus strax

Opið hús verður í Aflagranda
3 mánudaginn 10. apríl frá kl.
17.15 til 18.

Asparteigur 5 - 270 Mosfellsbær

Vesturbraut 13 - 220 Hfj.

Hringdu og bókaðu skoðun

sem allt tréverk og járn á þaki var
málað. Svalahandrið voru yfirfarin
og endurbætt auk þess sem útitröppur voru lagfærðar.

við vorum að fá í sölu vel skipulagða 3-4ra
herbergja íbúð á 3ja hæð, með bílastæði í
bílakjallara, í byggingu í lyftuhúsi í helgafellshverfinu í Mosfellsbæ. íbúðin skilast
fullbúin með hth innréttingum, gólfefni eru
harðparket og flísar. afhending 30. september.V. 43,9 m.

Vefarastræti 7-13 - Nýtt fjölbýlishús

AÐEINS 3 ÍBÚÐIR EFTIR
Laust strax Hringdu og bókaðu skoðun
Öll eignin við vestubraut 13 í hafnarfirði
samtals skráð 355,4 m2. í dag er búið er að
innrétta eignina í fjórar íbúðir með sérinngangi og tvöfaldur bílskúr. V. 89,0 m.

vel skipulagðar 125,5 m2, 5 herbergja íbúðir,
með bílastæði í bílakjallara, í byggingu í
lyftuhúsi við vefarastræti 7-13 í helgafellshverfinu í Mosfellsbæ. íbúðir skilast fullbúnar
með hth innréttingum, án gólfefna, en gólf
baðherbergis/þvottaherbergis eru flísalögð.
afhending í janúar 2018. V. 48,5-49,5 m.

ÞORLÁKUR ÓMAR
EINARSSON
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B.E.d.
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HRAFNTINNA VIKTORÍA
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Lögfræðingur B.A.,
Löggiltur fasteignasali
GSM 820 4242

EDWIN ÁRNASON
Löggiltur fasteignasali
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67.5M
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ERLA DRÖFN
MAGNÚSDÓTTIR
Lögfræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 692 0149

ÓLAFUR H.
GUÐGEIRSSON
Rekstrarhagfræðingur
Aðstm. fasteignasala
GSM 663-2508

EINAR S.
VALDIMARSSON
M.Sc. Viðskiptafræðingur
Löggiltur fasteignasali
GSM 840-0314

44.5M
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IÐ

HÚ
S

OPIÐ HÚS miðvikudaginn 12. apríl. kl. 17:30-18:00. Mjög skemmtileg 105,6 fermetra þriggja til
fjögurra herbergja íbúð á annarri hæð í lyftuhúsi. Tvö rúmgóð herbergi með skápum, þriðja herbergið
minna. Parket á gólfum, opið, mjög skemmtilegt eldhús, forstofa með skáp og flísum á gólfi, þvottahús
inn af forstofu. Stórar suðursvalir. Bílastæði í kjallara ásamt geymslu.Bílastæði í kjallara ásamt geymslu.
Göngustígar frá húsinu til allra átta.

BOÐASLÓÐ 18, 900 VESTMANNAEYJAR

45.5M

KÁRSNESBRAUT 106, 200 KÓPAVOGUR

19.9M
OP
IÐ

JÓHANNA Í. SIGURÐARDÓTTIR / 662 1166
OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl. kl. 17:30-18:00. Virkilega falleg og
vönduð 121,4 fm 3ja herbergja íbúð á 1.hæð með verönd til suðurs.
Stæði í bílageymslu. Tilbúin til afhendingar.

STÚFHOLT 1, 105 REYKJAVÍK

44.9M

AÐALHEIÐUR KARLSDÓTTIR / 893 2495

VEFARASTRÆTI 7-11, 270 MOSFELLSBÆR

44.9M

EINAR S. VALDIMARSSON / 840 0314

BÖÐVAR SIGURBJÖRNSSON / 660 4777

LAUGARNESVEGUR 66 , 105 REYKJAVÍK

34.5M

HÚ
S

HRAFNTINNA KARLSDÓTTIR / 820 4242

89,9 fm. 3ja - 4ra herbergja íbúð á 2. hæð. Hol, stofa, tvö herbergi Vandaðar íbúðir í nýju fallegu þriggja hæða fjölbýlishúsi. Dæmi um
og bað með tengi fyrir þvottavél. Aukaherbergi á gangi á hæðinni.
íbúð: 4ra herbergja 112,3 fermetra íbúð á þriðju hæð. Bílastæði í
bílakjallara fylgir eigninni. Innréttingar frá HTH. Afhending jan 2018.
73.9M

Í EFRI BYGGÐUM KÓPAVOGS
Nýjar glæsilegar 2-4 herbergja íbúðir í lyftuhúsi. Stórar
svalir og mikið útsýni. Til afhendingar í desember,
fullbúnar með tækjum og gólfefnum. Góð kaup.

MIÐBÆR HAFNARFJARÐAR
145,1 fm. 4ra herb. íbúð á tveimur hæðum með sérinngangi. Sér
verönd og sér bílastæði inni á lóð. Frábær staðsetning í hjarta
borgarinnar.

HÚ
S

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl. kl. 17:30-18:00. Studioíbúð á 3.
HEIL HÚSEIGN Í VESTMANNAEYJUM - FRÁBÆRT TÆKIFÆRI
Fallegt og mikið endurnýjað 272,2 fm. einbýlishús á þremur hæðum í hæð 37,6 m2. Herbergi/stofa með eldhúskrók: Plastparket á gólfi og
flísar við inngang, útgengt á svalir. Baðherbergi með sturtuklefa.
Vestmannaeyjum. Fimm svefnherbergi, 2 baðherbergi.

OP
IÐ

BERGSTAÐASTRÆTI 15, 101 REYKJAVÍK

HÚ
S

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl. kl. 17:30-18:00. Falleg 177,5 fermetra efri sérhæð ásamt bílskúr á
rólegum stað í Vogahverfi. Hús og íbúð í góðu ástandi. Eignin skiptist í neðri forstofu, stigapall, parketlagt
hol, fjögur herbergi þrjú með fataskápum og parketi, tvö flísalögð baðherbergi, opið eldhús með
vönduðum innréttingum og gaseldavél, þvottahús og tvær samliggjandi stofur. Tvennar svalir, frá stofu
og herbergi.
VERÐ FRÁ: 63.8M

MATTHILDUR SUNNA
ÞORLÁKSDÓTTIR
Skrifstofustjóri,
Aðstm. fasteignasala
GSM 690 4966

SELVAÐ 1, 110 REYKJAVÍK - NORÐLINGAHOLT

ÓLAFUR H. GUÐGEIRSSON / 663 2508

SKÓGARVEGUR 12-14, 108 REYKJAVÍK

JÓHANNA ÍRIS
SIGURÐARDÓTTIR
Löggiltur fasteignasali
GSM 662 1166

Nýjar 2-3ja herbergja íbúðir í lyftuhúsi í miðbæ
Hafnafjarðar. Afhendast fljótlega fullbúnar og með
gólfefnum. Mjög skemmtileg hönnun.

GRUNNUR AÐ GÓÐU LÍFI

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl. kl. 17:00-17:30. Þriggja herbergja
risíbúð í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist í forstofu, tvö svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, borðstofu, stofu og svalir. Frábært staðsetning.

VANDAÐ RAÐHÚS
Í SELÁSHVERFI
- Stórt hús á tveimur hæðum
- Gott útsýni
- Stór bílskúr
- Húsið fæst eingöngu í skiptum
fyrir góða íbúð í Norðlingaholti
Allar upplýsingar veitir Ólafur H. Guðgeirsson, MBA,
nemi lgf. í síma 663-2508 eða olafur@stakfell.is

Óðinsgötu 4, 101 Reykjavík
Sími 570 4500 • fastmark@fastmark.is • www.fastmark.is
Jón Guðmundsson lögg. fasteignasali
Guðmundur Th. Jónsson lögg. fasteignasali

Jón Guðmundsson
Lögg. fasteignasali
jon@fastmark.is

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

Heimir Fannar
Hallgrímsson
hdl. og lögg. fasteignasali
heimir@fastmark.is

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

Magnús Axelsson
Lögg. fasteignasali
magnus@fastmark.is

Gísli Rafn Guðfinnsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
gisli@fastmark.is

Hallveig Guðnadóttir
Skrifstofustjóri
hallveig@fastmark.is

Í TRAUSTUM HÖNDUM Í ÁRATUGI
Kelduland 5. 2ja herbergja íbúð- verönd til suðurs
S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Aflagrandi 3 – sérinngangur

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.00 – 17.30
Falleg 2ja herbergja 57,9 fm. íbúð á jarðhæð að
meðt. sér geymslu í einu af þessu eftirsóttu fjölbýlishúsum í Fossvoginum.

S
HÚ
Ð
I
G
OP Í DA

Björt stofa og rúmgott svefnherbergi með góðum
gluggum til suðurs. Eldhús opið við stofu.
Hellulögð verönd og sér garður til suðurs.

Verð 31,9 millj.

Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 17.15 – 18.00
Stórglæsileg, björt og vel skipulögð 137,3 fm. íbúð
með sérinngangi í 6 íbúða húsi auk innbyggðs
20,0 fm. bílskúrs á frábærum stað í vesturbænum.
Eignin, sem er öll innréttuð á afar vandaðan
og smekklegan hátt skiptist m.a. í glæsilegar
stofur með rúmgóðum svölum til suðvesturs,
mjög vandað baðherbergi, hjónaherbergi með
fataherbergi innaf, tvö barnaherbergi, eldhús og
sér þvottaherbergi. Allt að 4,0 metra lofthæð er í
eigninni. Sjón er sögu ríkari.

Verð 74,9 milljónir.

Hvassaleiti 23. Endaraðhús
S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

Súlunes 14 – Garðabæ. Efri sérhæð.
Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 18.00 – 18.30
Gott 258,1 fm. endaraðhús, kjallari og tvær hæðir
ásamt innbyggðum 20,0 fm. bílskúr miðsvæðis í
Reykjavík. Búið er að endurnýja m.a. eldhús, bæði
baðherbergi, rafmagn og alla ofna. Stofa með
útgengi á yfirbyggðar flísalagðar svalir til vesturs.
Borðstofa. Sex herbergi.

S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

Frábær staðsetning þar sem stutt er í alla
þjónustu, skóla og leikskóla.

Verð 76,9 millj.

Verð 84,9 millj.

Rauðalækur 13. 3ja herbergja íbúð – sérinngangur.

Óðinsgata 20B. 2ja herbergja íbúð. Sérinngangur.
S
HÚ AG
Ð
D
I
OP IÐJU
ÞR

Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.15 – 17.45
Stórglæsileg 176,8 fm. 6 herbergja efri sérhæð
í tvíbýlishúsi á Arnarnesi auk 37,2 fm. tvöfalds
bílskúrs. Aukin lofthæð er í eigninni, gólfhiti, vandaðar innréttingar og tæki og extra háar innihurðir.
Fjögur herbergi. Útsýni til sjávar úr stofum og
gert ráð fyrir arni. Hiti er í tröppum upp á hæðina.
Húsið var málað að utan árið 2015. Stór steypt
innkeyrsla og fjölda bílastæða. Gluggar eru allir úr
áli og viðhaldsfríir. Baklóðin er að mestu villtur mói,
sem þarfnast ekki viðhalds.

Eignin verður til sýnis þriðjudag
frá kl. 17.00 – 17.30
52,4 fm. kjallaraíbúð að meðtaldri geymslu 1,5
fm. og þvottahúsi 3,2 fm. með sérinngang á
frábærum stað í miðborginni. Búið að endurnýja
skólplagnir og brunn á lóð. Snyrtileg sameign og
sameiginlegur garður. Frábær staðsetning þar sem
miðbærinn er í göngufæri.
Íbúðin er laus til afhendingar við kaupsamning.

S
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Eignin verður til sýnis í dag frá kl. 18.15 – 18.45
Björt og afar falleg 79,8 fm. íbúð á jarðhæð með
sérinngangi og góðri verönd til suðvesturs í fjórbýli
við Rauðalæk. Íbúðin hefur verið mikið endurnýjuð
á undanförnum árum m.a. var eldhús endurnýjað
að öllu leyti árið 2016 og baðherbergi var endurnýjað fyrir um 6 árum síðan. Auk þess hefur verið
skipt um gólfefni, hurðir innan íbúðar og hluta af
ofnakerfi og gluggum. Húsið er nýlega múrviðgert
og málað ásamt því að skipt var um þak og rennur.

Verð 27,9 millj.

Stóragerði. Neðri sérhæð ásamt bílskúr.

Verð 41,9 millj.

Langalína - Garðabæ. Íbúð á einstökum útsýnisstað.
Afar falleg 164,5 fm. neðri sérhæð að meðtöldum
28,1 fm. bílskúr á þessum eftirsótta stað. Eignin
skiptist í forstofu, svefngang, þrjú svefnherbergi,
baðherbergi, eldhús, þvottahús, borðstofu og
stóra stofu. Suðursvalir eru út frá stofu. Mjög gott
skipulag og stórir gluggar sem hleypa inn góðri
birtu. Húsið var múrviðgert og málað fyrir þremur
árum síðan.
Búið er að endurnýja m.a. gólfefni, baðherbergi og
tæki í eldhúsi.

Björt og vel skipulögð 3ja herbergja 152,1 fm. íbúð
á jarðhæð í Sjálandi auk bílskúrs innaf bílskýli í kjallara eignarinnar. Sér 11,5 fm. geymsla er í kjallara
hússins. Búið er að yfirbyggja ca 20fm garðskála
sem er ekki inni i skráðum fermetrum. Allar innréttingar eru samræmdar í eigninni. Stofan er mjög
stór og með gólfsíðum gluggum að hluta og útbyggðum setkrók við sjóinn og rúmar auðveldlega
bæði borð- og setustofu. Hjónaherbergi með stóru
fataherbergi innaf með miklum innréttingum.

Verð 84,9 millj.

Verð 63,9 millj.

Vatnagarðar. Iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði

Bakkabraut – Kópavogi. Iðnaðarhúsnæði.
128,6 fm. iðnaðarhúsnæði á einni hæð með mikilli
lofthæð og góðum innkeyrsludyrum á Kársnesinu
í Kópavogi. Á teikningum er gert ráð fyrir 22,7
fm. millilofti en það hefur aldrei verið sett upp og
eignin er því í dag 128,6 fm. að stærð. Húsnæðið
er með allt að 7,5 metra lofthæð í mæni og er
einn stór salur með innkeyrsludyrum frá vestri og
með gluggum til austurs. Mjög góð aðkoma er að
húsinu og malbikað rúmgott plan.

Verð 34,9 millj.

Gott iðnaðar- og skrifstofuhúsnæði á tveimur
hæðum með fjórum til fimm innkeyrsludyrum við
Vatnagarða í Reykjavík. Nýr 10 ára leigusamningur
er í gildi um allt hið selda við mjög traustan aðila.
Um er að ræða tvo eignarhluta, sem báðir eru á
tveimur hæðum.
Eignin hefur mikið auglýsingagildi þar sem hún
stendur við Sæbrautina.
Lóðin er fullfrágengin með malbikuðu plani
með góðum bílastæðum og góðri aðkomu.

Sala fasteigna frá
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Sverrir
Guðmundur
Kristinsson
Sigurjónsson
Lögg. fasteignasali Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Kjartan
Hallgeirsson
Lögg. fasteignasali,
framkvæmdastjóri

Þórarinn M.
Friðgeirsson
Lögg. fasteignasali,
sölustjóri

Magnea S.
Sverrisdóttir
MBA,
lögg. fasteignasali

Reynir Björnsson Guðlaugur I.
Hilmar Þór
Guðlaugsson
Hagfræðingur,
Hafsteinsson
Lögg. fasteignasali, lögg. fasteignasali Lögg. fasteignasali
lögg. leigumiðlari

Brynjar Þ.
Sumarliðason
BSc í viðskiptafr.,
aðstoðarm. fast.s.

G. Andri
Guðlaugsson
Lögfræðingur,
lögg. fasteignasali

Daði Hafþórsson
Gunnar Jóhann
Aðstoðarm. fast.s.
Gunnarsson
Hdl.,
lögg. fasteignasali

Davíð Jónsson
Aðstoðarm. fast.s.

Jóhanna
Valdimarsdóttir
Gjaldkeri

Elín Þorleifsdóttir Ásdís H.
Ritari
Júlíusdóttir
Ritari

Anna M.
Sigurðardóttir
Ritari

LITLIKRIKI 76, 270 MOSFELLSBÆR

JÖTNABORGIR 12, 112 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS
Glæsileg fullbúin 5 herbergja 155,7 fm endaíbúð á 2.hæð (jarðhæð að sunnanverðu) ásamt stóru stæði í bílskýli í
nýlegu lyftuhúsi. Íbúð 147,7 og geymsla 8,2 fm. Vandað álklætt lyftuhús á frábærum stað í Krikahverfi í Mosfellsbæ
rétt ofan við Krikaskóla og steinsnar frá miðbæ Mos. 4 góð svefnherbergi, tvö baðherbergi, rúmgott þvottahús, eldhús
með góðum borðkrók og samliggjandi stofur. Sérafnotareitur til suðurs. Mjög gott útsýni.
V. 59,8 m.

SÍLAKVÍSL 12, 110 REYKJAVÍK
OPIÐ
HÚS

Samtals 174,1 fm 5 herbergja endaíbúð með bílskúr við Jötnaborgir (íbúð 146,3 fm og bílskúr 27,8 fm). Innangengt í
bílskúr. Stofa, 4 svefnherbergi og tvö baðherbergi. Afgirtur ca 40 fm pallur til suðurs. Sér inngangur af svalagangi.
Örstutt í góðan grunn og leikskóla og aðra mjög góða þjónustu. Mjög gott útsýni.

Mjög gott raðhús á tveimur hæðum samtals 100,3 fm. Einstaklega vel skipulagt og mikið yfirfarið hús á frábærum stað
með suðurverönd (möguleiki að heitur pottur fylgi). 3 svefnherbergi. Endurnýjað eldhús og fl. Mjög góð staðsetning í
grónu hverfi. Opið hús mánudaginn 10. apríl milli 17:15 og 17:45. V. 48,5 m.

Opið hús þriðjudaginn 11. apríl milli 17:15 og 17:45 (íbúð 204). V. 54,5 m.

STUÐLABERG 60

AUSTURSTRÖND 2

STÓRAGERÐI 20

HJARÐARHAGI 11

221 HAFNARFJÖRÐUR

170 SELTJARNARNES

108 REYKJAVÍK

107 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Sérlega vandað og vel skipulagt 203 fm parhús, þar af
18 fm sérstæður bílskúr. Um er að ræða hús á tveimur
hæðum auk rishæðar. Húsið stendur á jaðarlóð og er
útsýni sérstaklega fallegt. Húsið skiptist m.a. í stofu,
borðstofu, sjónvarpshol og fjögur herbergi. Í risi er einnig
bjart og gott hol. Timburverönd í garði. V. 71,9 m.

Mjög falleg og rúmgóð 3ja herb. íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi við Austurströnd 2 á Seltjarnarnesi (gengið
niður eina hæð frá inngangi). Mjög stórar svalir. Stæði
í bílageymslu. Samtals 110,3 fm, íbúðarrými 86,5 fm og
bílastæði 23,8 fm. Glæsilegt útsýni m.a. sjávar og fjallasýn. Örstutt í skóla, leikskóla og þjónustu.V. 44,9 m.

Falleg 90,1 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð við Stóragerði
í Reykjavík. Íbúðin skiptist m.a. í stofu, borðstofu og tvö
herbergi. Svalir til suðurs. Fyrir þremur árum var skipt
um járn og pappa á þaki ásamt því var húsið málað að
utan.V. 39,5 m.

Frábærlega staðsett ca 115 fm 4-5 herbergja íbúð á 2.
hæð í litlu fjölbýli með stæði í bílageymslu. Rúmgóð
og björt stofa með tvennum svölum, snyrtilegt eldhús
og þrjú svefnherbergi. Möguleiki er að bæta við fjórða
svefnherberginu inn af stofu. Stutt á Háskólasvæðið og
miðborgina. Opið hús þriðjudaginn 11. apríl milli 17:15
og 17:45. V. 50,5 m.

SNORRABRAUT 73

BARÐAVOGUR 21

SUÐURHÓLAR 35B

FROSTAFOLD 24

105 REYKJAVÍK

104 REYKJAVÍK

111 REYKJAVÍK

112 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Falleg 85,5 fm 4ra herb. íbúð á 3. hæð (efstu hæð). Íbúðin
skiptist m.a. í tvær stofur, tvö herbergi, baðherbergi og
eldhús. Svalir. Nýtt endurnýjað eldhús. Góð lofthæð í
íbúðinni. Góð staðsetning og stutt í alla helstu Þjónustu.
V. 43,9 m.

Góð 2ja herbergja 56,9 fm íbúð á 1. hæð (jarðhæð) í litlu
þríbýlishúsi við Barðavog 21 í Reykjavík. Stofa er með
útgangi út á stóra verönd til suðurs. Eldhúsið er opið inní
stofuna. Parket á gólfum. Björt og falleg íbúð. V. 30,5 m.
Opið hús þriðjudaginn 11. apríl milli 17:15 og 17:45.

OPIÐ
HÚS

Mjög góð 2-3ja herbergja íbúð á jarðhæð í fallegu klæddu
fjórbýlishúsi frá 2007. Sérinngangur. Tvö svefnherb.
(eitt samkvæmt teikn). Mjög góðar innréttingar, flísal.
baðherb. með tengi f.þvottav. Sérafgirt hellulögð verönd.
V. 34,9 m.

3ja herbergja 86,6 fm útsýnisíbúð á efstu hæð í mjög
vel staðsettu litlu fjölbýlishúsi ásamt stæði í bílskýli.
Glæsilegt útsýni yfir borgina og víðar. Mjög gott skipulag
íbúðar. Góðar flísalagðar svalir. Snyrtileg sameign. Íbúðin
er laus við kaupsamning. Opið hús mánudaginn 10. apríl
milli 17:15 og 17:45 (íbúð 0303). V. 41,9 m.

LINDARVAÐ 17, 110 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

MÝRARGATA 26, 101 REYKJAVÍK

OPIÐ
HÚS

Glæsileg og vel staðsett 4ra herbergja 124,6 fm neðri sérhæð við Lindarvað í Reykjavík. Rúmgóð og björt stofa og
borðstofa með útgangi út á stóra suðvestur verönd og garð með skjólveggjum. Gólfsíðir fallegir gluggar í stofum. Þrjú
svefnherbergi. Sér inngangur. Í göngufæri frá eigninni er Norðlingaskóli. Þá er stutt í fallegar gönguleiðir við Elliðavatn og Heiðmörk. Falleg eign sem vert er að skoða. Opið hús mánudaginn 10. apríl milli 17:15 og 17:45. V. 49,9 m.

Glæsileg 161,6 fm 5 herbergja útsýnisíbúð á 5. hæð í nýlegu og glæsilegu lyftuhúsi við Reykjavíkurhöfn, Mýrargötu 26.
Stæði í lokaðri bílageymslu. Stofa/borðstofa, fjögur herbergi og tvö baðherbergi. Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Góðir svalir. Gólfsíðir gluggar í stofum. Glæsilegt útsýni yfir Reykjavíkurhöfn, til sjávar og yfir Esjuna. Nánari uppl.
veita: Davíð Jónsson aðstoðamaður fasteignasala í síma 697-3080 / 588-9090, david@eignamidlun.is og Kjartan
Hallgeirsson löggiltur fasteignasali í síma 588-9090, kjartan@eignamidlun.is. Sjá myndir inná eignamidlun.is
Opið hús mánudaginn 10. april milli 17:15 og 17:45. V. 112 m.

VATNSSTÍGUR 20-22, 101 REYKJAVÍK

TIL LEIGU - SKÚTUVOGUR

OPIÐ
HÚS

Ný og glæsileg 4ja herbergja 173,6 fm íbúð á 6. hæð í lokaáfanga Skuggahverfis við Vatnsstíg. Íbúðin skilast fullbúin
án gólfefna. Svalir til suðurs. Skuggahverfi er vinsælt hverfi á einum besta útsýnisstað borgarinnar, með útsýni yfir
miðborgina og út á Faxaflóann. Stutt er í iðandi mannlíf og þjónstu. Nánari uppl. veitir Guðlaugur Ingi Guðlaugsson
lögg. fasteignsali s: 864-5464 / 588 9090. Opið hús mánudaginn 10. apríl milli 17:15 og 17:45 (íbúð 601). V. 134,9 m.

Snyrtilega og vel innréttað innréttað 170 fm skrifstofuhúsnæði á 2. hæð í lyftuhúsi við Skútuvog í Reykjavík.
Möguleiki er að leigja rýmið með húsgögnum. Leiguverð 1.950,- pr. fm.
Nánari uppl. veitir Reynir Björnsson löggiltur fasteignasali s: 895 8321.

OPIÐ HÚS

ÞRIÐJUDAGINN 11. APRÍL

MILLI KLUKKAN
17:00 og 18:00

Laugavegur 17 og 19

Nýtt í Fossvogi

Íbúðirnar seljast fullbúnar og eru tilbúnar til afhendingar
við kaupsamning. Um er að ræða samtals 10 íbúðir en 5
íbúðir eru í hvoru húsi. Hverri íbúð fylgir bílastæði í lokaðri
bílageymslu.

Þrjár íbúðir eru eftir. Um er að ræða 3ja til 4ra herbergja
íbúðir. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Vandaðar innréttingar frá HTH. Tvö baðherbergi.
Mynddyrasími er í öllum íbúðunum.

Stærð íbúða er frá 66,8 fm til 110,8 fm.
Verð frá 57,8 millj.

Stærð íbúða er frá 111,6 fm til 161 fm.
Verð frá 62,8 millj.

Hver íbúð er í raun einstök. Íbúðirnar eru hannaðar af
Minimum ehf., Guðbjörgu Magnúsdóttur, innanhúsarkitekt.

Góð tenging við helstu útivistarperslur borgarinnar

Glæsilegar lúxusíbúðir Skógarvegur 12-14

Staðsetningin er einstök og í tengslum við nýtt og fallegt
torg. Flestir bestu veitingastaðir bæjarins í göngufæri
og tengjast húsin nýjasta og einu glæsilegasta hóteli
landsins ásamt verslunum og veitingastöðum.
NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

NÁNARI UPPLÝSINGAR VEITA

Magnea S. Sverrisdóttir

Hilmar Þór Hafsteinsson

Guðlaugur Ingi Guðlaugsson

Andri Guðlaugsson

MBA og löggiltur fasteignasali

Löggiltur leigumiðlari,

Löggiltur fasteignasali

Lögfræðingur,

magnea@eignamidlun.is

löggiltur fasteignasali

gudlaugur@eignamidlun.is

lögg. fasteignasali

861 8511

hilmar@eignamidlun.is

864 5464

andri@eignamidlun.is

824 9098

662 2705

520 9595

Áb. Sigurður Gunnlaugsson lgfs.

F as t e i g n a s a l an T ORG

Garð at o rg i 5

2 1 0 G arðabær

Sigurður
Fasteignasali

Hafdís
Sölustjóri

Árni Ólafur
Fasteignasali

Dórothea
Fasteignasali

Þorsteinn
Fasteignasali

898 6106

820 2222

893 4416

898 3326

694 4700

Langalína 34

210 Garðabæ

79.900.000

kraftur • traust • árangur

www.fs torg.i s

Jóhanna Kristín
Fasteignasali

698 7695

Bjarni
Sölufulltrúi

Berglind
Fasteignasali

Þóra
Fasteignasali

Þorgeir
Fasteignasali

Sigríður
Fasteignasali

Garðar
Fasteignasali

895 9120

694 4000

822 2225

696 6580

699 4610

899 8811 659 4044

Þórsgata 12

101 Reykjavík

62.900.000

Halla
Fasteignasali

Framnesvegur 55

Alexander
Sölufulltrúi

Hrönn
Sölufulltrúi

695 7700

692 3344

101 Reykjavík

39.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl. 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 127,3 m2

Herbergi: 3

Stærð: 81 m2

Glæsileg, rúmgóð og björt íbúð á frábærum stað í miðborginni. Íbúðin er á þriðju
hæð í fallegu 6 íbúða húsi við Þórsgötu. Þrjú svefnherbergi (eitt notað sem sjónvarpsherbergi) stór stofa og mjög rúmgott eldhús. Allar innihurðar, fataskápar og
parket var endurnýjað árið 2016 og þá var íbúðin einnig máluð.
Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Falleg og mikið endurnýjuð 3ja herb íbúð í góðu húsi. Búið er að endurnýja mikið
íbúð og hús. Húsið var allt steinað upp á nýtt fyrir fáeinum árum ásamt því að þak
var yfirfarið, gluggar og gler endurnýjaðir og skipt var um svalahurð. Stigagangur er
einkar snyrtilegur og búið er að endurnýja skólp af efstu hæð niður að kjallara.
Upplýsingar veitir Berglindr fasteignasali í gsm: 694 4000

Nýhöfn 3

Miðhraun 14

69.900.000

210 Garðabæ

210 Garðabæ

33.900.000

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl 17.30-18.00
Herbergi: 4

Stærð: 152,1 m2

Stórglæsileg íbúð á jarðhæð á einstökum útsýnisstað í Sjálandi
Garðabæjar. Eigninni fylgir stæði í lokaðri bílageymslu sem hægt
er að loka með hurð. Húsið stendur á einstaklega góðri lóð alveg
við sjávarflötinn og útsýnið er stórfenglegt m.a að snæfellsjökli
og að Bessastöðum. Eigninni fylgir 127,3fm sérafnotaréttur á
lóð. Búið er að yfirbyggja ca 20fm garðskála sem er ekki inni i
skráðum fermetrum.

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl kl.17:30-18:00
Stærð: 161,0 m2

Skrifstofurými(herb.): 4-6

Upplýsingar veitir Hafdís sölustjóri í gsm: 820 2222

Glæsileg 3ja herbergja íbúð á tveimur pöllum með einstöku sjávarútsýni, góður
bílskúr með geymslu innaf. Húsið er 3ja hæða lyftuhús með innangengt úr bílskúr
í sameign. Íbúðin er vel búin vönduðum eikarinnréttingum frá Brúnás. Stórar
svarlir en auk þeirra er þakverönd yfir bílskúr. Glæsieign á vinsælum útsýnisstað í
Sjálandinu. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Rúmgott skrifstofurými (í dag nýtt sem töff 4ra herb. íbúð) á 2. hæð. Rýmið skiptist
í stórt opið rými þegar komið er inn (nú nýtt sem stofa og borðstofa), eldhús með
góðri innréttingu, nýlega endurnýjað baðherbergi m/sturtu, gestasnyrtingu, 3
skrifstofurými(herb.) og þvottahús. Ný gólfefni, nýjar hurðir.
Upplýsingar veitir Jóhanna Kristín fasteignasali í gsm: 698 7695

Holtsvegur 33

Langholtsvegur 162

Engihjalli 9

210 Garðabæ

79.900.000

104 Reykjavík

39.900.000

Stærð: 143,5 m2

38.900.000

200 Kópavogi

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl. 17:30-18:00

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl. 18.00-18.30

Herbergi: 5

Stærð: 88,3 m2

Herbergi: 4

Fasteignasalan TORG kynnir nýja 5 herbergja 165,7fm glæsilega penthouse
útsýnisíbúð tilbúin til innréttinga á fimmtu hæð merkta 0501 í nýbyggingu á
Holtsvegi 33 í Garðabæ. Búið er að flísaleggja öll vottrými og forstofu. Eitt bílastæði
í lokuðu bílastæðahúsi fylgir íbúðinni, merkt B05.
Upplýsingar veitir Þorsteinn fasteignasali í gsm: 694 4700

Mjög falleg og vel skipulögð 4ra herb. íbúð í þríbýli, íbúðin hefur öll verið
endurnýjuð þ.á.m. skolp, ofnar og ofnalagnir, vatnslagnir og rafmagn. Rúmgott
eldhús með hvítri háglans innréttingu og nýlegum tækjum, 3 svefnherbergi, stofa
og flísalagt baðherbergi, snyrtilegt þvottahús í sameign. Íbúðin er á jarðhæð lítið
niðurgrafin og björt. Upplýsingar veitir Þóra fasteignasali í gsm: 822 2225

Rúmgóð og vel skipulögð, skemmtileg 4ra herbergja íbúð á 9. hæð með glugga á
þrjár hliðar. Tvennar stórar svalir, til suður og vesturs. Þrjú svefnherbergi. Íbúðin
er mikið endurnýjuð. Bæði bað og eldhús nýlega endurgerð og skipt um tæki sem
öll fylgja. Þvottahús 3ja íbúða er á hæðinni. Geymsla í kjallara.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Bogahlíð 24

Garðatorg 2b

Drumboddsstaðir 10

Stærð: 166 m2

105 Reykjavík

39.900.000

210 Garðabæ

145.000.000

Stærð: 97,4 m2

9. hæð

801 Árnessýslu

23.900.000

SUMARHÚS Á EIGNARLÓÐ
Herbergi: 5

Stærð: 60 m2

Eignarlóð: 5.003 m2

Skemmtilegt sumarhús á 5.003 fm eignarlóð úr landi Drumboddsstaða II,
Biskupstungum. Húsið hefur verið stækkað og er nú um 60 fm. Húsinu fylgir
geymsluskúr. Stór sólpallur. Fallegt umhverfi og mikið útsýni. Húsið er í litlu hverfi
sumarhúsa á hæðaröldu. Nostrað hefur verið við húsið.
Upplýsingar veitir Árni fasteignasali í gsm: 893 4416

Drekavellir 36

OPIÐ HÚS mánudaginn 10. apríl kl 17.30-18.00

HRINGIÐ OG BÓKIÐ SKOÐUN Í 520 9595

Herbergi: 3

Herbergi: 3-4

Stærð: 73,5 m2

Falleg, björt og vel skipulögð 3ja herbergja íbúð með góðri
lofthæð og útsýnið er stórglæsilegt yfir borgina. Íbúðin er á
fjórðu hæð í fallegu Sigvalda fjölbýlishúsi í Hlíðunum. Um er að
ræða 73,5 fm íbúð sem skiptist í hol, eldhús, stofu,borðstofu,
baðherbergi og tvö góð svefnherbergi. Öll gólf eru flotuð. Mjög
góð staðsetning í Hlíðunum þar sem örstutt er í leikskóla, skóla,
MH, Verzlunarskólan, HR og alla helstu þjónustu.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

221 Hafnarfirði

49.800.000

Stærð: 187, m2

Um er að ræða nýja íbúð á 7 hæð, næst efstu hæð í glæsilegum
átta hæða turni í miðbæ Garðabæjar. Íbúð 701 er með tvennar
svalir, suður-þaksvalir um 25fm og Tvennar svalir fylgja íbúðinni,
suður-þaksvalir um 25fm og yfirbyggðar vestur-svalir um 17fm.
Íbúðin er með tvö góð baðherbergi, tvö svefnherbergi, þvottaherbergi, sjónvarpshol og stórt aðalrými með eldhúsi, borðstofu
og stofu. Útsýnið er mikið útúr íbúðinni, til austurs, suður og
vestur, yfir Bessastaði og út á sjó. Íbúðin er tilbúin til afhendingar
við undirritun kaupsamings. Sjón er sögu ríkari.
Nánari uppl. má fá hjá söludeild í síma 520 9595

OPIÐ HÚS þriðjudaginn 11. apríl kl. 17:30 – 18:00
Herbergi: 4

Stærð: 172,2 m2

Glæsileg rúmgóð og björt íbúð á annarri hæð í fallegu 6 íbúða húsi á Drekavöllum. Íbúðin er á 3 hæðum með forstofu. Þrjú svefnherbergi, tvö klósett, rúmgóð
sérgeymsla innan íbúðar og þvottahús innaf baðherbergi.
Upplýsingar veitir Alexander sölufulltrúi í gsm: 695 7700

VIÐ VEITUM TOPP ÞJÓNUSTU
HRINGDU OG KYNNTU ÞÉR MÁLIÐ

SÍMI 520 9595
NÝTT GLÆSILEGT
FJÖLBÝLISHÚS
NÝHÖFN 7 - Sjálandi Garðabæ

ARSJÁV NI
Ý
ÚTS

Glæsilegt 3ja hæða álklæddu fjölbýlishúsi við Nýhöfn 7 í Sjálandi Garðabæ.
Íbúðirnar eru frá 105 – 258 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum. Glæsilegar innréttingar
eru í eldhúsi, verða þær með steinplötum. Vandaðar innréttingar verði í þvottahúsi, Innihurðar verða úr hnotu. Íbúðirnar verða með svölum og svalalokun.
Stæði í bílgeymslu fylgja öllum íbúðum.
Í húsinu eru 9 íbúðir, ásamt lokaðri og upphitaðri bílgeymslu. Íbúðirnar verða
afhentar án gólfefna, þó verða flísar á baðherbergjum og þvottahúsum. Rafmagns- og sjónvarpslögn fylgir frágengin og verður mynddyrasími. Allar íbúðir
eru með svölum og svalalokun.
Sjáland er við Arnarnesvog í Garðabæ, fjölskylduvænu og fallegu umhverfi
við sjávarsíðuna. Ökuleiðir til og frá hverfinu eru greiðfarnar, stutt í Smáralind
og miðbæ Garðabæjar. Vestast við voginn er náttúruleg fjara og í framhaldi
af henni er sjóbaðströnd sem snýr í sólarátt. Skóli og leikskóli eru í hverfinu.
Strandlengjan verður öll opinn almenningi og gangstígar tengir hana við hverfið
við miðbæ Garðbæjar.

NÁNARI UPPLÝSINGAR:
Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Langalína 20-26

210 Garðabæ

Lundur 5

Fossvogsdalnum í Kópavogi

Lundur 25

Fossvogsdalnum í Kópavogi

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

BÓKIÐ SKOÐUN Í GSM. 699-4610

Herbergi: 2-5

Herbergi: 3-4

Herbergi 2-4. Stærð 111-179,2 m2

Stærð: 92-185 m2

Stærð: 120,5-194,4 m2

Sala er hafin 2ja- 5 herb. búðum í glæsilegu 3ja hæða
álklæddu lyftuhúsi við sjávarkambinn. Sjávarútsýni er úr flestum
íbúðunum. Vandaðar innréttingar, eldhústæki með stein
borðplötu. Íbúðirnar verða afhentar án gólfefna, þó verða
flísar á baðherbergum og þvottahúsum. Stæði í bílageymslu
fylgir öllum íbúðum.

Glæsilegt álklætt fjölbýlishús með sjávarútsýni. Íbúðirnar
eru bjartar og rúmgóðar með stórum gluggum sem ná
niður í gólf og hita í gólfum. Stæði í lokaðri bílageymslu
fylgir öllum íbúðum Vandaðar innréttingar og tæki. Ein
besta staðsetning á höfuðborgarsvæðinu. Þar sem stutt er
í alla þjónustu og fallegar göngu- og hjólaleiðir.

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Vandað 5 hæða lyftuhús með 11 íbúðum, stærð íbúða er frá 111
fm og upp í glæsilega 179,2 fm penthouse íbúð. Fallegar innréttingar frá Brúnás, íbúðanna eru þær bjartar og rúmgóðar með
stórum gluggum sem ná niður í gólf og hiti í gólfum. Afhendist án
gólfefna nema á baðherbergi og þvottahúsi. Öllum íbúðunum fylgir
stæði í lokaðri bílageymslu. Fjórar íbúðir eru með tveimur stæðum í
lokuðu bílastæðihúsi
Upplýsingar veitir Sigríður fasteignasali í gsm: 699 4610

Hvers virði er eignin þín?
- Frítt verðmat
- Engin skuldbinding
899 9787

ÞEKKING • REYNSLA • ÖRYGGI

570 4800
Löggiltur fasteignasali

Magnús Emilsson lögg. fasteignasali
Freyja Sigurðardóttir lögg. fasteignasali
Ágústa Hauksdóttir lögg. fasteignasali
Guðbjörg Guðbjörnsdóttir lögg. fasteignasali
Víglundur Helgason sölumaður
Helgi Jón Harðarson sölustjóri
Hilmar Þór Bryde sölumaður
Hlynur Halldórsson sölumaður
Hildur Loftsdóttir skrifstofa

Stofnað

1983
LYNGPRÝÐI - EINBÝLI - GARÐABÆR

Sími 520 7500
KIRKJUVELLIR - 4.HERB. - HAFNARFJÖRÐUR

LAXÁRBAKKI – HVALFIRÐI – FERÐAÞJÓNUSTA

ÚS

H
PIÐ

O

Glæsilegt einbýli á einni hæð með innb. tvöföldum bílskúr samtals 246 fm.
Frábær staðsetning, hornlóð við Lyngprýði 2
Gbæ. Húsið afhendist á fokheldisstigi eða lengra komið. Húsið verður til
afhendingar í vor. Teikningar á skrifstofu.

Falleg 4ja herbergja íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi, á frábærum stað framarlega
á Völlunum Hfj. Stórar svalir í vestur (grillsvalir, gott skjól). Útsýni.Þrjú fín
svefnherbergi og eitt gluggalaust. Fallegt eldhús með borðkróki. Falleg eign
sem vert er að skoða. V. 42,9 millj.

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars 520-7500

Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars 520-7500

Laxárbakki, ferðaþjónustufyrirtæki sem býður upp á gistingu og veitingar
allt árið. Góð staðsetning við þjóðveg 1 og aðeins 12 km frá Akranesi. Stutt
er í alla helstu ferðamannastaði á suðvesturlandi og einstakt fuglalíf, góðar
gönguleiðir í nágrenninu. Mjög góð aðstaða er í veislusalnum fyrir allskyns
veislur. Laxárbakki er frábær staður til að njóta norðurljósanna. Ferðaþjónustan á Laxárbakka býður upp á gistingu í 12 glæsilegum studióíbúðum
fyrir allt að 31 manns og 6 svefnherbergi í gistihúsi fyrir allt að 14 manns.
Stór veitingastaður er á staðnum sem tekur allt að 100 manns í sæti.
Allar nánari upplýsingar veita sölumenn Hraunhamars 520-7500

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

TRAUST OG ÖRUGG ÞJÓNUSTA
SÍMI 533 4040
kjoreign@kjoreign.is
Opnunartími
mán-fös
OPIÐ
MÁN.-FIM.
9-18kl.
OG9-17
FÖS. 9-17
Dan V.S. Wiium hdl., lögg. fasteignasali

FASTEIGNASALA • Ármúli 21, Reykjavík • www.kjoreign.is

Dan V.S. Wiium

Ólafur Guðmundsson

Þórarinn Friðriksson

Sigurbjörn Skarphéðinsson

Rakel Eydal

Ásta Benónýsdóttir

hdl, löggiltur fasteignasali,
sími 896-4013

Sölustjóri, sími 896-4090

löggiltur fasteignasali,
sími 844-6353

löggiltur fasteignasali, skjalagerð.

ritari

löggiltur fasteignasali,
sími 897-8061

GRASARIMI
– PARHÚS
VERSLUNAR
OG IÐNAÐARHÚSNÆÐI.
3ja
herbergja
3ja herbergja
Kársnesbraut, 200-Kópavogi
PIÐ

Jörð og einbýli

S

HÚ

Frum

O

3ja herbergja

Kaplaskjólsvegur
43- Opið hús
Melhagi
1- 3ja herbergja
Til sölu - Atvinnuhúsnæði/Verslunarhúsnæði
á 1.hæð
Opið
hús þriðjudaginn
11. apríl
kl. 17:00-17:30
mikið
Bjóðum
tilí sölu
180,7
fmfráparhús
á StærðGlæsileg,
jarðhæð
tveggja
hæða
steinhúsi.
alls 166,0
fm.endurnýjuð 3ja herbergja
3jatveimur
herbergja
sérbýli
á með
einni
hæð
á góðum
staðgluggar
íbúð við
hæðum
innb.
bíl-Stórir
Á efri hæð
hússins
eru
íbúðir.
að Melhaga 1 Reykjavík. Íbúðin er vel
í vesturbænum.
Steypt
verönd
skipulögð, með sérinngangi. Stutt í skóla og
skúr. Svefnherb.
fjögurog
ogafgirt
bað-lóð.
framanverðu
ogeru
tveir
inngangar
í húsnæðið.
Laust fljótlega.
Örstutt
KR-vellinum.
Einstakt tækifæri
þjónustu. Virkilega falleg eign á besta stað í
herb. frá
tvö.
Sérlega fallegur
garður til
þess
eignastsólpallur
litla sérbýliseign
vestubænum. Verð: kr. 44,9 millj.
og að
afgirtur
úr timbriá góðum
með og
mjög
eftirsóttum
stað. Verð
kr. 32.5 millj.
heitum
potti. Húsið
er
í
sérlega
góðu
ástandi,
Síðumúli - 108 Rvk nýlega málað að utan. Vel skipulagt hús í lokaðri götu í barnvænu umhverfi.
Traust og örugg
Verð 49 milljónir. ATH. skipti á minni eign möguleg.
Kristinn Valur Wiium
Sölumaður, sími: 896 6913

Ásvallagta

Hugguleg og rúmgóð 3ja herbergja íbúð á efstu hæð ( 2. hæð) í litlu fjölbýli. Húsið er byggt
1970 og eru 7. íbúðir í húsinu. Góð staðsetning
í 101 Rvík. Sérmerkt bílastæði á lóð við húsið.
Afhending fljótlega. Verð: 48,9 millj.

Skeggjastaðir - Jörð og einbýli

Jörðin og einbýlishúsið að Skeggjastöðum í
Rangárþingi eystra. Stærð jarðar er 26,7 ha,
þar af ca 7ha ræktað land. Einbýlishús sem
stendur á 1.347 fm lóð með sér fastanúmeri/ og
landnúmeri. Verð kr. 25.9 millj.

þjónusta í 40 ár

Ólafur Guðmundsson
Sölustjóri, sími: 896 4090

Til sölu - Iðnðaðarhúsnæði á tveimur hæðum, Stærð alls
629,4 fm. Stór salur (bakhús) með innkeyrsludyrum að fra7, 210 GARÐABÆ
manverðu. SalurinnGARÐATORGI
er með góðri
lofthæð, ca. 4 metrar upp
Sigurður Tyrfingsson
í bita, engar súlur. Gluggar á báðum hliðum húsnæðisins.
Framkvæmdastjóri
fasteignasali
Milliloft með gluggum á suðausturhliðinni. Lögg.
S: 898-3708 • sigurdur@gardatorg.is
Eignin er til afhendingar í janúar 2014. Verð: 65,0 millj
Sími : 545-0800 | gardatorg@gardatorg.is | www.gardatorg.is

Atvinnuhúsnæði til leigu.
Smiðjuvegur, 200- Kóp

Þóroddur S. Skaptason

Skjalagerð - sala/leiga
Lögg. fasteignas./leigum.
S: 868-4508 • thoroddur@gardatorg.is

Elka Guðmundsdóttir

Sölumaður og nemi til löggildingar
/viðskiptafræðingur
s. 863-8813 • elka@simnet.is

Linda Björk Ingvadóttir

Sölumaður og nemi til löggildingar
S: 868-7048
linda@gardatorg.is

Bergþóra Lárusdóttir

Sölumaður og nemi til löggildingar
Sími 895 3868
bergthora@gardatorg.is

Viðar Böðvarsson

Rakel Viðarsdóttir

viðskiptafr. og lögg. fast.
vidar@fold.is / 694-1401

viðskiptalögfr.
rakel@fold.is / 699-0044

Gústaf Adolf Björnsson

Einar Marteinsson

lögg. fast.
gustaf@fold.is / 895-7205

einar@fold.is / 893-9132

Kristín Pétursdóttir

Sóltún 20 • Sími: 552 1400
www.fold.is • fold@fold.is

lögg. fast.
kristin@fold.is / 8241965

Ásgarður 10, 108 Rvk, neðri hæð

Seljaland 1, kjallari

Mávahlíð 4

OPIÐ HÚS MÁN 10. APRÍL KL 16:30-17:00

OPIÐ HÚS MÁN 10. APRÍL KL. 16:30-17:00

3JA HERBERGJA - LAUS

I

OP

Ásgarður 10, jarðhæð/kjallari:
C. 57 fm. falleg 2ja herbergja íbúð
með sérinngangi í tvíbýlisraðhúsi á
frábærum stað við Ásgarð.
Að sunnanverðu er skjólgóð hellulögð verönd og gengt frá henni í
sameiginlegan garð.

S

Ú
ÐH

I

OP

50 fm góð 2ja herbergja íbúð í
kjallara á góðum stað í Fossvogi.
Svefnherbergi, stofa, eldhús og
baðherbergi. Lítil geymsla innan
íbúðar. Aðgangur að þvottahúsi og
þurrkherbergi í sameign. Íbúðin selst
með leigusamningi.

S

Ú
ÐH

Íbúðin skiptist í stofu, tvö svefnh.,
eldhús og bað.
Laus við kaupsamning.
Lyklar á skrifstofu.

Verð 31,5 millj.

Verð 25,9 millj.

Opið hús mánudaginn 10. apríl
kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Opið hús mánudaginn 10. apríl
frá kl. 16:30-17:00, verið velkomin.

Verð 35 millj.

Álftamýri 18, 108 Reykjavík

Hafnarbraut 2, 200 Kópavogur

Sumarhús Borgarfirði

2JA HERBERGJA

ATVINNUHÚSNÆÐI

MJÖG GOTT VERÐ.

Tæplega 60 fm 2ja herb. íbúð með sér
geymslu í kjallara á 4. hæð (efstu) í
góð fjölbýli á eftirsóknarverðum stað
í rótgrónu hverfi. Húsið hefur fengið
gott viðhald og íbúðin vel umgengin.
Parket, flísar og dúkur á gólfum.

Tæplega 200 fm iðnaðarbil ásamt
óskráðu 40 fm millilofti þar sem
búið er að útbúa íbúðarrými. Húsið
er stálgrindarhús og holsteinn.
Vinnslusalurinn er með steyptu gólfi
og gryfju. 3ja fasa rafmagn. Stór
rennihurð.

Gott innra skipulag.

TIL

Rúmlega 80 fm. íbúð á frábærum
stað í Hlíðunum.

Íbúðin er laus við kaupsamning.

Fyrir liggur deiliskipulag v/Kársnes
þróunarsvæði frá október 2016.

Verð 29,5 millj.

Verð 45 millj.

Vesturgata

Laugavegur
SKRIFSTOFUHÚSNÆÐI TIL LEIGU

GU

LEI

TIL

Ca. 420 fm skrifstofuhúsnæði á
2.hæð á Laugavegi 170. Húsnæðið er
laust til afhendingar strax og leigist
á hagstæðum kjörum miðað við
leigusamning til allt að tveggja ára.
Einnig er mögulegt að leigja ca. 430
fm á jarðhæð í sama húsi.

GU

LEI

Tvö svefnherbergi. Hagstæður
lóðarleigusamningur til 50 ára.
Flottur bústaður á góðum stað í
Borgarfirði.
Skipti möguleg.
Verð 9,9 millj.

TIL LEIGU MEÐ HÚSGÖGNUM
Ca. 113 fm. glæsileg íbúð á rólegum
stað við Vesturgötu í hjarta 101 Rvk.
Leigist með húsgögnum, miðað
við lágmark 1 árs leigusamning.
Íbúðin er vel búin húsgögnum og
heimilistækjum og staðsett á rólegum
stað, en í göngufæri við miðborgina,
HÍ og sendiráð. Leiguverð er kr. 290
þúsund á mánuði. Vinsamlegast
hafið samband við Viðar Böðvarsson í
síma 552-1400 og 694-1401, varðandi
nánari upplýsingar.

Kálfhólabyggð 12a. Ca. 54 fm. góður
bústaður nálægt Valbjarnarvöllum
og Gljúfurá.

Óskum eftir
Íbúðareigendur / leigusalar
Óskum eftir íbúðum til leigu í úthverfum Reykjavíkur
fyrir opinberan aðila.

Bókið skoðun hjá Fold, 552-1400 /
fold@fold.is

Traustar greiðslur, langur leigutími.
Nánari upplýsingar á skrifstofu.

Hvað kostar eignin mín?

Kíktu á www.fold.is – eða hafðu samband í síma 552 1400 / 694 1401

Þú finnur okkur á fold.is

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Sími 562 4250

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

Borgartún 31 - 105 Reykjavík - www.fjarfesting.is - fjarfesting@fjarfesting.is
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LUNDUR
220-26
- 415-23
-6
LANGALÍNA
LANGALÍNA
Stórglæsilegar íbúðir við

Glæsilegt 3ja hæða álklætt fjölbýlishús með lyftu og bílageymslu.

Vandaðar íslenskar innréttingar frá Brúnás og með AEG eldhústækjum. Íbúðirnar eru
frá 2ja til 5. herbergja frá 93-186 fm. Glæsileg hönnun að innan sem utan. Sérlega góð
staðsetning niður við sjávarkambinn með stórglæsilegu sjávarútsýni. Íbúðirnar verða
ýmist með góðum svölum eða stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgja
öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

Framkvæmdarstjóri
Gsm: 896-8750

Óskar Þór
Hilmarsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 822-8750
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• 194,4 – 154,5 fm. íbúðir.
• Stórar Þaksvalir.
• 2 Stæði í bílgeymslu.
• Verð 125 - 129 millj.
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Smári
Jónsson

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 864-1362

Auður
Kristinsdóttir

Hildur Edda
Gunnarsdóttir

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 824-7772

Nýhöfn 7

Lögfr./Aðstm.
Gsm: 661-0804

• 105 Rvk.
• 5 herb.
• 2. hæð.
• 196 fm.
• Bílskúr.
• Byggt árið 2000.
• Verð 79,5 milljónir.
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LUNDUR 25

• 200 Kóp.
• 4ra herb.
• 152,7 fm.
• Stór suðurverönd.
• Verð 68,5 millj.

Ólafur
Tryggvason

Aðstoðarmaður
GSM: 666-8777

SELD
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Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ.

Stórglæsilegar íbúðir við Nýhöfn 7 í Sjálandi í Garðabæ.

G

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Nýhöfn 7 í 9 íbúða 3ja hæð fjölbýlishúsi með lyftu.
Mikið sjávarútsýni. 105,8 fm. til 150,1 fm. að stærð. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús.
Glæsileg hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða
stórum timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.is

SKIPHOLT 66

frá kl. 17:00 til 17:30

di
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v
h
á
LUNDUR
ikiðPENTHOUSE
• 200 M
Kóp.

Löggiltur fasteignasali
Gsm: 896-3344

Nýjar stórglæsilegar íbúðir að Lundi 5 í Fossvogsdal í 38 íbúða fjölbýlishúsi. Húsið er 11
hæðir. Fjölmargar stærðir í boði allt frá 120 til 194 fm. Vandaðar íslenskar innréttingar.
Hiti í gólfum. Bjartar og rúmgóðar íbúðir með stórum gluggum. Álklætt hús. Glæsileg
hönnun að innan sem utan. Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða timburveröndum. Stæði í bílageymslu fylgir öllum íbúðum.
Byggingaraðili er Byggingarfélag Gylfa og Gunnars. Teikningar og nánari upplýsingar hjá sölumönnum Fjárfestingar, Borgartúni 31 og www.fjarfesting.isa

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA
SÖLU. MIKIL SALA
Opið húsTIL
þriðjudag

úð

Pálmi
Almarsson

Stórglæsilegar íbúðir með sjávarútsýni við Lund 5 í Kópavogi.

• 110 Rvk.
• 105 fm.
• 3ja herb.
• Bílgeymsla.
• Verð 36,9 millj.
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Aðstm. í námi til lögg. fsl.
Gsm: 846-1511

Stórglæsilegar íbúðir við Lund 5 í Kópavogi.

VINDÁS 1

OPIÐ HÚS ÞRIÐJUDAG
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

NÝ

Guðjón
Sigurjónsson

LUNDUR 5

Stórglæsilegar íbúðir við Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Stórglæsilegar
Lund
í Kópavogiíbúðir við
Löngulínu í Sjálandi Garðabæ

Hilmar
Óskarsson

GOÐHEIMAR 4
• 104 Rvk.
• 3ja herb.
• 85,1 fm..
• Verð 38,5 millj.

OPIÐ HÚS Í DAG MÁNUDAG
FRÁ KL. 17.00 TIL 17.30

Opið hús í dag mánudag
frá kl. 17:00 til 17:30

Opið hús í dag mánudag
á milli 16.30 og 17.00.

ÓSKUM EFTIR ÖLLUM GERÐUM EIGNA TIL SÖLU. MIKIL SALA.
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NÝBÝLAVEGUR 44
• 200 Kóp.
• 140,4 fm.
• 4ra herb.
• Yfirbyggðar svalir.
• Bílskúr.
• Verð 49,5 millj.

Trausti fasteignasala
Vegmúla 4 • 108 Reykjavík
trausti@trausti.is
s.546-5050

VIÐ ERUM TRAUSTI

Kristján Baldursson

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
löggiltur leigumiðlari.
S: 867-3040

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Lögfræðingur - löggiltur
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasali.
S: 779-1929

Guðbjörg G.
Sveinbjörnsdóttir

Sölustjóri. Viðskiptafr.,
lögg. fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali,
leigumiðlari.
S: 899-5949

Hákon Guðmundsson
Aðstoðarmaður
fasteignasala.
Sími: 861-9240

Einar P. Pálsson

löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali
S: 857-8392

Guðbjörg
Matthíasdóttir.

Sólveig Regína Biard

hdl. Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 899-3984

Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 869-4879

Bryndís Bára
Eyjólfsdóttir

Sölufulltrúi.
Er í námi til löggildingar
fasteigna-, fyrirtækjaog skipasölu.
S: 616-8985

Bára Daníelsdóttir
Skrifstofustjóri
693-1837

Gylfi Jens Gylfason

hdl., löggiltur fasteigna-,
fyrirtækja- og skipasali.
Sími: 822-5124

Garðar Kjartansson
Aðstoðarmaður
fasteignasala
Sími: 853-9779

Trausti fasteignasala • trausti@trausti.is • s.546-5050 • Vegmúla 4 • 108 Reykjavík

Kristján
Baldursson

Knútur
Bjarnason

Bergþóra Heiða
Guðmundsdóttir

Rúnar Þór
Árnason

• Fax511
5113101
3909• •Fax
www.101.is
TjarnargataTjarnargata
4 • 101 Reykjavík
Sími 511 3101
511 3909• •101@101.is
www.101.is • 101@101.isturla 3
4 • 101• Reykjavík
• Sími
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101 Reykjavík fasteignasala og um allt land
Hrafnhildur Bridde
Hrafnhildur
Bridde löggiltur fasteigasali s: 821 4400
löggiltur fasteignasali

Búmenn hsf
Húsnæðisfélag
Akralind 4
201 Kópavogi
Sími 552 5644
bumenn@bumenn.is
www.bumenn.is

ÞEKKING • ÞJÓNUSTA • ÞINN HAGUR

HB FASTEIGNIR
Ármúli 8 • 108 Reykjavík

SELJAVEGUR 15, 101 REYKJAVÍK
OPIÐ HÚS Í DAG KL. 17:30 - 18

OP
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Búmenn auglýsa íbúðir
Búseturéttur á markaðsverði

HÚ

S

Björt og vel skipulögð 3. herbergja íbúð á 2.hæð sem hefur verið endurnýjuð. Gluggar í tvær áttir og útsýni til sjávar. Íbúðin er skráð 83 fm en þar
af er 13,1 fm geymsla. Íbúðin skiptist í tvær rúmgóðar stofur, svefnherb.,
eldhús og baðherbergi. Parket og flísar á gólfi. Rólegur staður og stutt í
skóla, verslun og aðra þjónustu. Verð 42,5 millj.

Sala fasteigna frá
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Vallarás 11, Reykjanesbær

Vaðlatún 4 sem
raðhús á Akureyri
Til sölu er búseturéttur í
3ja-4ra herbergja raðhúsi
á einni hæð, 95,3 fm að
stærð auk 27,3fm bílskúrs.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 9.150.000 og eru mánaðargjöldin
um kr. 186.000-.
Stekkjargata 61 sem er
raðhús í Reykjanesbæ
Til sölu er búseturéttur í
3ja herbergja raðhúsi með
garðskála á einni hæð, 135,3
fm að stærð en þar af er
bílskúrinn tæpir 30 fm.
Ásett verð búseturéttarins er
kr. 7.000.000 og eru mánaðargjöldin um kr. 200.000-.
Víðigerði 17 sem er
parhús í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 2ja
herbergja parhúsi á einni
hæð ásamt bílskúr, 119
fm að stærð en þar af er
bílskúrinn 28 fm.
Ásett verð búseturéttarins er
kr. 6.400.000 og eru mánaðargjöldin um kr. 177.000-.
Hvammsgata 10 sem
er parhús í Vogum
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja parhúsi ásamt
sólstofu á einni hæð, 90,1 fm
að stærð.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 7.700.000 og eru mánaðargjöldin
um kr. 130.000-.
Skipastígur 2 sem er
parhús í Grindavík
Til sölu er búseturéttur í 3ja
herbergja parhúsi á einni
hæð ásamt bílskúr, samtals
115,5 fm að stærð, þar af
er bílskúrinn 32,4 fm.
Ásett verð búseturéttarins er kr. 6.900.000 og eru mánaðargjöldin
um kr. 130.000-.

Glæsilegt 212,7 fm einbýlishús á einni hæð, ásamt bílskúr,
á fallegum stað í Reykjanesbæ. Húsið skiptist m.a. í stofu,
borðstofu, fjögur herbergi, tvö baðherbergi og þvottahús.
Arinn í borðstofu. Mikil lofthæð er að hluta til í húsinu.
Húsið stendur hátt og snýr beint út á flóann. Lóð er ekki
fullfrágengin. Sjá myndir inná eignamidlun.is
Sala
fasteigna
frá G. Andri Guðlaugsson löggiltur
Nánari
uppl. veitir
fasteignasali í síma 662 2705 eða andri@eignamidlun.is.
588 9090 . www.eignamidlun.is . Grensásvegi 11 . 108 Reykjavík

Innifalið í mánaðargjaldi íbúðanna er fjármagnskostnaður, fasteignagjöld, bruna- og fasteignatrygging,
viðhaldssjóður, þjónustugjald og rekstrarsjóður þar
sem það á við.
Þeir sem hafa áhuga á að skoða íbúðina og taka þátt í að gefa
tilboð hafið samband við skrifstofu Búmanna.
Tilboðsfrestur er til 24.apríl n.k.
Hægt er að fá nánari upplýsingar á skrifstofu félagsins í síma
552-5644 milli kl 9-12 og 13-15. Einnig er hægt að nálgast
nánari upplýsingar um íbúðirnar á heimasíðu félagsins
www.bumenn.is

Smáauglýsingar
Bílar óskast

Bílar
Farartæki

512 5000

Afgreiðsla smáauglýsinga og sími
er opinn alla virka daga frá 9-16
Netfang: smaar@frettabladid.is

Bátar

Hjólbarðar

Varahlutir

Þarfnast bíllinn viðhalds eða viltu
einfaldlega losna við hann. S.
8682352

Vinnuvélar

FRÁBÆRT VERÐ !

TECHKING VINNUVÉLADEKK

Citroen C4 Comfort DIESEL 07/2014
ek 48 þ.km beinsk, álf, ofl verð
aðeins 1590 Þús !!!

Bílasalan Bílfang
Malarhöfða 2, 110 Rvk.
Sími: 567 2000
Seljum í dag !
www.bilfang.is

Suzuki fjórgengis utanborðsmótorar
Nettir, léttir, sparneytnir, hljóðlátir
og áreiðanlegir. Eigum flestar
stærðir á lager.

SUZUKI UMBOÐIÐ ehf
Skeifunni 17, 108 Reykjavík
Sími: 565-1725
suzuki@suzuki.is
Suzuki.is / suzukisport.is

Vorum að fá nýja sendingu af
hinum frábæru vinnuvéladekkjum
frá Techking Búkolludekkhjólaskófludekk Ofl. Ýmsar algengar
stærðir. O.K.Varahlutir ehf. Fyrirsp.
sendist á okspares@simnet.is

BÍLALYFTUR- DEKKJAVÉLAR

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

Þjónusta

Pípulagnir

Bílar til sölu
Save the Children á Íslandi

NÝJU SAILUN DEKKIN Á
FRÁBÆRU VERÐI.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

KRÓKUR

Við flytjum bifreiðar og vinnuvélar á
öruggan og hagkvæman hátt.

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

PÍPULAGNIR

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

Smíðum álhurðir í báta stóra sem
smáa. Skoðaðu heimasíðuna okkar
algluggar.is Hafðu samband og fáðu
tilboð. S. 557 5757.

Land Rover Discovery 4.S nýsk.
04/13 ek. 57þús 3 L dísel, sjálfsk.
Leður, bakkskynjarar. Einn eigandi,
verð 7.990.000. kr. s:8923207

RÁÐGJÖF

RÁÐNINGAR

RANNSÓKNIR

Að gera betur í dag en í gær
er drifkraftur nýrra hugsana
og betri árangurs.

Starfsmenn eru lykill
að árangri allra fyrirtækja.

Rannsóknir auka þekkingu
og gera ákvarðanir markvissari

Intellecta er sjálfstætt þekkingarfyrirtæki stofnað árið 2000. Við vinnum með stjórnendum
við að auka árangur, bæta rekstur og efla stjórnun. Ráðgjafar Intellecta hafa sterkan faglegan
bakgrunn og víðtæka alþjóðlega reynslu. Þennan grunn notum við í samvinnu við viðskiptavini
til að móta hugmyndir sem skipta máli og í innleiðingu lausna sem skila árangri.

Intellecta ehf.

Síðumúla 5

108 Reykjavík

511 1225

intellecta.is

