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 Ástún 200 Kóp
 3ja herbergja

Rúmgóð 3ja herbergja íbúð á 
fjórðuhæð með fallegu útsýni. 
Eldhús með ágætri innréttingu 
og góðum borðkrók. Tvö svefn-
herbergi með skápum. Tvennar 
svalir. 

Verð 16.5 millj

 2ja herbergja
 Asparfell 111 Rvk  Háberg 111 Rek

2ja herb íbúð á 1. hæð alls um 63,3 fm. 
Eldhús með fallegri beyki innréttingu og 
dúk á gólfi . rúmgóð stofa með plastparketi 
útgengt úr stofu út á suðvestursvalir. tengi 
fyrir þvottavél inni á baði. 
Gervihnattasjónvarp og öryggismyndavélar.
11,400,000

Rúmgóð einstaklings íbúð með 
sérgarði. Baðherbergi með sturtuklefa. 
Eldhús með eldri innréttingu. Stofa 
er parkerlögð. Mjög góð fyrstu kaup. 
Eignin er laus við kaupsamning.  

Verð 8.900.000-

 Fífulind 201 Kóp
 3ja herbergja

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á 
þessum vinsæla stað í Lindah-
verfi nu. Plastparket og fl ísar 
á gólfum. suðurverönd. Hús 
nýviðgert og málað að utan. 
Frábær staðsetning. 

Verð 20.900.000-

 Funalind 201 Kóp
 Penthouse

Björt penthouse íbúð með góðu 
útsýni í hinu vinsæla Lindah-
verfi .  Íbúð á tveimur hæðum.  
Neðri hæð með mjög stórum 
gluggum og mikilli lofhæð í 
stofu.  Efri hæð mikil lofhæð, 
er í dag sér studíó íbúð, hentar 
til útleigu.  Möguleiki á bílskúr.  
Bíður upp á mikla möguleika 
t.d. að fá efri hæð samþ. sem 
sér íbúð

 Dvergabakki - 109 Rvk
 3ja herbergja

Virkilega góð 92,3 fm 5herb 
íbúð að Dvergabakka. Á 
hæðinni eru 3 svefnherbergi og 
eitt í kjallara. Húsið hefur allt 
verið tekið í gegn nýlega og lítur 
mjög vel út. Fallegur garður er 
við húsið með leiktækjum og 
bekkjum. Örstutt í alla verslun 
og þjónustu og gott aðgengi fyrir 
börn að stunda íþróttir.   

Verð 15.9 millj

 Fífusel 109 Rek
 4ra herbergja

Falleg 4 herbergja íbúð með 
aukaherbergi í sameign og bíl-
skýli. Parket og fl ísar á gólfum. 
Baðherbergi er fl ísalagt í hólf og 
gólf. Þvottahús í eign. 

Verð 18.5 millj.

 Tröllaborgir 112 Rek
 Raðhús

Gott endaraðhús m/bílskúr á 
útsýnisstað útjaðri byggðar 
í Grafarvogi.  Rólegt hverfi  
við útivistarsvæði og fallegar 
gönguleiðir.  Stutt í skóla og 
þjónustukjarna.  Íbúðin er 3 
sv.herb., stofa og borðst.  Tvö 
baðherbergi, þv.hús og eldhús.  
Gólfefni vandað og góðir 
skápar. Óskað er eftir tilboðum 
í eignina.

 Raðhús   -    Sérhæð
 Hrauntunga 200 Kóp  Barmahlíð  105 Rek

Gott endaraðhús með glæsilegu útsýni. Þrjú 
barnaherbergi, hjónaherbergi með fataherbergi, 
baðherbergi og eldhús. Stór og björt parketlögð 
stofa. Útgengt á stórar svalir. Neðri hæð: 
Innbyggður bílskúr, stórt herb., wc, þvottarhús og 
geymsla. Hús í góðu ástandi.  ( Sigvaldahús )  
Verð 39.900.000-

Mikið endurnýjuð 100fm íbúð með 
sérinngangi við Barmahlíð. Úr for-
stofu er gengið inn í hol og þaðan er 
gengið inn í stofu, eldhús, baðherb, 2 
svefnherb,tölvuherbergi og geymslu. 
Þetta er björt og skemmtileg íbúð.   
Verð 18.900.000- 

 Raðhús  -   Parhús
 Brúnaland 108 Rek  Erluás -221 Hfj.

Glæsilegt  187,3 fm raðhús ásamt 22,2 
fm bílskúr í Fossvoginum.  Nýtt glæsilegt 
eldhús,tvö rúmgóð barnaherbergi (möguleiki 
á þremur) hjónaherbergi með fataherbergi 
og suður svölum.Tvær stofur.  Frábær eign 
á eftirsóttum stað. Eignin er laus fl jótlega.
Verð 41.900.000-

Glæsilegt 7 herbergja 223,6 fm parhús með in-
nbyggðum bílskúr.Rúmgott eldhús sem er opið 
inn í borðstofu, stofa með útgengi á stóran pall. 
4 góð barnaherbergi, Hjónaherbergi með fata-
herbergi og sér baðherbergi með hornbaðkari.
Glæsilegt útsýni, stutt í skóla & leikskóla. 
Ásett verð: 39.900.000 kr.

3ja - 4ra herbergja
 Leifsgata 101 Rek  Langholtsvegur 104 Rek

Falleg 3ja til 4ra herbergja íbúð í kjallara 
miðsvæðis í Reykjavík. Stofa og eldhús 
eru samliggjandi og patketlögð. Tvö 
svefnherbergi með góðu skápaplássi. 
Baðherbergi er fl ísalagt með sturtuklefa. 

Verð 18.900.000-

Rúmgóð og björt 3ja til 4ra herbergja 
íbúð með sérinngangi við Langholts-
veg. Stofa er parketlögð, björt og falleg. 
Eldhús er parketlagt, innrétting með 
góðum skápum, vaskur við glugga og 
góður borðkrókur. Serinngangur.  
Verð 18.900.000-

 4ra herbergja
 Blásalir 201 Kóp
   

 Engjasel 109 Rek

Falleg 3ja herbergja íbúð á 9 hæð. 
Tvö parketlögð svefnherbergi með 
góðu skápaplássi. Eldhús með góðum 
borðkrók. Glæsilegt útsýni frá eign. 

Verð 22.9 millj

Glæsileg 104.3 fm 4ra herb íbúð á 2. 
hæð. Fallegar Kirsuberja innréttingar. 
Parket og fl ísar á gólfum. Sér stæði í 
bílageymslu. Mikið útsýni.  

Verð 18,9 millj

2ja - 3ja herbergja
 Rekagrandi 107 Rek  Bergstaðarstræti  101 Rvk.

Falleg 2ja herbergja íbúð á 2 hæð 
ásamt stæði í bílsk.. Eldhús með 
nýlegri innréttingu og halogen lýsingu. 
Baðherbergi er dúkalagt með tengi 
fyrir þvottavél. Rúmgóð stofa og svalir. 
Eignin er laus við kaupsamning. 
Verð 13.500.000-

Mikið endurnýjuð 3ja herb. íbúð ásamt 
viðbyggingu samtals um 80 fm. Búið er 
að endurnýja vatns- raf- og skolplagnir.
Ný eldhúsinnrétting. Nýjar hurðar. Náttu-
rusteinn og parket á gólfum. Sér garður. 
Mjög falleg eign á eftirsóttum stað.
Verð 18.900.000-
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GRÆNAKINN. Vorum að fá í einka-
sölu báðar íbúðir í þessu fallega tví-
býlishúsi í Kinnunum og því góður
möguleiki að breyta húsinu í einbýlis-
hús. Íbúðirnar eru rúmlega 80 fm hvor
um sig og í góðu ástandi. Heildar-
stærð hússins er þó ca 180 fm með
sameign. Neðri hæðin er 4ra herb. en
sú efri 3ja. Neðri íbúð var mikið tekin í
gegn fyrir 8-9 árum. Mjög góður garð-
ur, skjólríkur og með góðum palli.
Nánari uppl. á Fasteignastofunni. 

Hæðir

HVERFISGATA, HF. Nýkomin í
einkas. glæsileg hæð auk ris og bíl-
skúrs miðsvæðis í Hf. Sérinngangur.
Hæðin er alls 180 fm. auk 30 fm. bíl-
skúrs. Mikið endurn. eign sem býður
upp á mikla mögul. Verð kr. 29,7 m. 

GRÆNAKINN. Vorum að fá sölu
mjög góða 81 fm hæð á þessum eftir-
sótta stað. Baðh. allt nýl. tekið í gegn,
gott parket á gólfum. Búið að skipta
um rafmagn og töflu. Verð kr. 8,4 m. 

HRINGBRAUT, HF.. Í einkasölu fal-
leg og rúmgóð sérhæð og ris, alls 133
fm. auk sérstæðs 30 fm. bílskúrs.
Baðherbergi allt nýendurnýjað, flísar á
gólfum. Mjög fallegt útsýni og góður
garður. Verð kr. 25,9 millj. 

GRÆNAKINN. Vorum að fá í einka-
sölu fína íbúð á 2. hæð í tvíbýli ásamt
bílskúr á þessum frábæra stað. Íbúðin
er í dag nýtt sem 4ra herb og bílskúr
notaður sem stórt herbergi með bað-
herbergi, kjörið fyrir unglinginn eða í
útleigu. Íbúðin er í fínu standi og vel
skipulögð, eldhús m.a. rúmgott. Verð
18,5 millj. 

Einbýli, rað- og parhús

VESTURGATA. Nýkomið í einkasölu
glæsilegt 149 fm. tvílyft einbýli á góð-
um stað í vesturbænum, Hafnarfirði.
Húsið er mjög glæsilegt í alla staði og
hefur verið „nostrað“ við húsið jafnt
að utan sem að innan. Glæsilegar inn-
réttingar og gólfefni. Verð kr. 35 millj. 

HOLTSBÚÐ, GARÐABÆ. Nýkomin
í einkasölu mjög gott og vel staðsett
tvílyft einbýli í Garðabænum. Húsið er
alls 294 fm., þ.m.t. innb. 47 fm. bíl-
skúr. Einstaklega góð staðsetning.
Möguleiki á því að hafa tvær íbúðir.
Óskað er eftir tilboðum í eignina.

VÍÐIÁS, GARÐABÆ. Vorum að fá í
einkasölu fallegt hús með skemmti-
lega hönnun á þessum eftirsótta stað
í nýju hverfi Garðbæinga. Húsið er
ekki fullbúið og býður því nýjum eig-
endum upp á mikla möguleika með
endanlegan frágang innréttinga o.fl.
Stórglæsileg, afgirt timburverönd með
heitum potti, hátalarar í þakskeggi.
Gegnheilt Mahogny í gluggum og úti-
hurðum. Verð: Tilboð.

HRAUNBRÚN - FRÁBÆR STAÐ-
SETNING.Mjög gott 204 fm. tvílyft
einbýli, þ.m.t. innb. bílskúr, á þessum
vinsæla og fallega stað í Hafnarfirði.
Mjög gott skipulag, möguleiki á sér-
íbúð á neðri hæð. Húsið stendur við
jaðar Víðistaðatúnsins og stutt er í
skóla. Verð 46,5 millj.

LYNGBERG. Vorum að fá i einkasölu
einstaklega fallegt 153 fm. einlyft ein-
býli með innb. 36 fm bílskúr á þess-
um vinsæla stað í Setbergslandi.
Glæsilegur og skjólgóður garður.
Baðherbergi allt nýendurnýjað, mjög
gott skipulag. Verð 38,9 millj. 

HEIÐVANGUR. Vorum að fá í sölu
lítið en afar huggulegt einbýli á þess-
um frábæra stað í Norðurbænum.
Húsið er alls 150 fm með bílskúr og er
umlukið mjög fallegum trjágarði. Frá-
bær staðsetning í botnlanga þar sem
er stutt í skóla og leikskóla. Afar barn-
vænt umhverfi. Verð 37,9 millj. 

LÆKJARKINN. Nýkomið í einkasölu
mjög fallegt og vel staðsett einbýli,
kjallari, hæð og ris, samtals 280 fm
með innb. bílskúr. Húsið er mjög vel
með farið, jafnt að innan sem að utan
og hefur verið vel við haldið. Húsið er
steypt, klætt að utan með áli. Mögul.
að hafa 2 íbúðir í húsinu. Verð 37 m. 

VESTURVANGUR. Vorum að fá í
einkasölu vel hannað og frábærlega
staðsett einbýli með aukaíbúð í kjall-
ara innst í botnlanga í Norðurbænum.
Húsið er alls um 310 fm, þar ef er bíl-
skúr um 60 fm. Þetta er hús sem býð-
ur upp á mikla möguleika. Þarna er
mikil skjólsæld og umhverfi sérlega
rólegt og barnvænt. Verð 56 millj. 

STEKKJARHVAMMUR. Vorum að
fá í einkasölu fallegt, tvílyft endarað-
hús á frábærum stað í Hvömmunum.
Húsið er afar vel um gengið, skemmti-
lega hannað og nýtist afar vel. Mikill
gróður er við húsið sem gefur því
skemmtilega svip. Stór hellulögð ver-
önd þar sem lagt er fyrir heitum potti.
4 góð herbergi. Sérlega rólegt og
barnvænt umhverfi. Verð 33,7 millj. 

NORÐURVANGUR, HF. Vorum að
fá í sölu mjög gott raðhús á einni hæð
í Norðurbænum, eitt af þessum sívin-
sælu! Vel með farið hús. Húsið er 177
fm með bílskúr og hefur verið vel við
haldið alla tíð. Nýlegt gler á framhlið.
Gott skipulag, 4 góð herbergi og rúm-
gott eldhús. Þetta er hús sem klárlega
er þess virði að skoða! Verð 37 millj. 

HÖRGSHOLT. Vorum að fá í einka-
sölu gullfallegt parhús á einni hæð.
Húsið er alls 190 fm, bílskúr 28 fm.
Skemmtileg hönnun er á húsinu og
m.a. er hátt til lofts í nánast öllum rým-
um. Parket og flísar eru á öllum gólfum.
Svefnh. eru 4 og eldhús mjög rúmgott.
Falleg og ræktuð lóð sem er auðveld í
viðhaldi. Húsinu hefur verið haldið vel
við og lítur mjög vel út. Verð 38,5 m. 

4-5 herb.

BREIÐVANGUR. Í einkasölu fallega
og bjarta 106 fm íbúð á vinsælum
stað. Parket á íbúð. 3 góð svefnher-
bergi. Magnað útsýni yfir Hafnarfjörð
frá suður svölum. Fjölbýli sem ávallt
hefur notið vinsælda. Verð 19,9 millj.

HJALLABRAUT. Í einkasölu falleg
og talsvert endurnýjuð íbúð á efstu
hæð í góðu fjölbýli. Allt nýtt á baðher-
bergi og gólfefni ný að hluta. Eldhús
og fleira endurnýjað fyrir 6 árum. 4
svefnherbergi. Magnað útsýni úr
íbúð. Verð 20,9 millj.

MIÐVANGUR. Nýkomin í sölu mjög
falleg og mikið endurnýjuð íbúð á
annarri hæð í góðu fjölbýli. Fjölbýlið
allt klætt að utan með áli, yfirbyggðar
svalir. Parket og flísar á gólfum, nýleg
glæsileg eldhúsinnrétting. Gott sjón-
varpshol og þvottaherbergi í íbúð.
Verð kr. 23,9 millj. 

ESKIVELLIR. Í sölu mjög falleg end-
aíbúð á fjórðu hæð í lyftubjölbýli með
stæði í upphitaðri bílgeymslu. Íbúð-
in verður afhent í desember, fullbúin,
án gólfefna skv. skilalýsingu frá verk-
taka. Verð kr. 22,5 millj. 

HVAMMABRAUT.Nýkomin í
einkasölu góð 105 fm. íbúð á
annarri hæð í klæddu fjölbýli í
Hvömmunum. Rúmgóð herbergi,
fallegt útsýni. Laus fljótlega. Verð
kr. 19,6 millj. 

HJALLABRAUT.Í einkasölu fal-
leg 111 fm, 4ra herb. íbúð. Parket
og flísar á íbúðinni, rúmgóð stofa
og gott sjónvarpshol. Rúmgott
þvottaherbergi innaf eldhúsi með
glugga. Fjölbýlið allt nýviðgert
að utan. Laus í október. Verð kr.
19,2 millj. 

SUÐURHVAMMUR.Núkomin í sölu
vel skipulögð og björt 117 fm. íbúð
á fyrstu hæð í góðu fjölbýli auk 27 fm.
bílskúr á góðum stað í Hafnarfirð.
Góð gólfefni og innréttingar, rúmgóð
herbergi. Fjölbýlið ný málað að utan.
Verð kr. 23,4 millj. 

ÞRASTARÁS-LYFTA. Vorum að fá í
einkasölu glæsilega íbúð í lyftufjölbýli
efst í Áslandinu. Mjög gott fjölbýli
hvaðan er hreint magnað útsýni,
nánast til allra átta. Parket og flísar á
öllum gólfum. Afar vönduð tæki á baði
og eldhúsi, m.a. stór gaseldavél.
Hlynur í innréttingum og hurðum.
Skemmtileg íbúð sem vert er að
skoða. Verð 25 millj. 

GARÐHÚS, GRAFARVOGI. Ný-
komið í einkas. góð 108 fm. 4ra herb.
íbúð með sérinngangi í góðu fjölbýli,
ásamt 26 fm. bílskúr. Parket og flísar
á gólfum. Verð kr. 24,8 millj. 

3ja herb.

MIÐVANGUR. Nýkomin í sölu mjög
falleg og mikið endurnýjuð íbúð á
annarri hæð í klæddu fjölbýli í norður-
bænum, Hf. Góð gólfefni og innrétt-
ingar, þvottaherb. í íbúð. Stutt í skóla
og alla þjónustu. Verð kr. 17,8 millj. 

BURKNAVELLIR. Erum með í sölu
stórglæsilega, 87 fm íbúð á jarðhæð í
klæddu lyftufjölbýli á Völlunum. Sér-
inngangur og sérgarður. Vandaðar
kirsuberjainnréttingar og hurðar.
Vandað parket og flísar á íbúð. Engin
byggð er aftan við húsið og því er um
afar barnvæna staðsetningu að ræða.
Skemmtileg íbúð sem nýtist mjög vel.
Verð 18,3 millj. 

HOLTSGATA. Vorum að fá í einka-
sölu 65 fm, 3ja herb. risíbúð á góðum
stað í göngufæri við daglega þjón-
ustu, m.a. miðbæinn. Íbúðin hefur
verið endurnýjuð talsvert, m.a. eldhús
og bað. Skipulag er mjög gott og
íbúðin er ekki mikið undir súð. Hús að
utan virtist í fínu lagi sem og gler og
gluggar. Góð íbúð fyrir unga fólkið.
Verð 15 millj. 

FLATAHRAUN. Nýkomin í einkasölu
björt og falleg íbúð á 3ju hæð í góðu
fjölbýli. Mjög góð íbúð, rúmgóð stofa,
þvottaherbergi í íbúð, suður svalir og
fallegt útsýni. Parket og flísar á gólf-
um. Fjölbýlið klætt að utan að mestu
leyti með áli. Verð 17 millj. 

BREIÐVANGUR. Vorum að fá í
einkasölu fallega 3ja herb. íbúð, 90 fm
auk geymslu, í Norðurbænum. Blokk
sem alltaf hefur verið í góðu standi.
Falleg og vönduð gólfefni eru á íbúð-
inni. Baðherbergi endurnýjað fyrir ca 6
árum. Þvhús í íbúð. Verð 16,9 millj. 

HÖRGSHOLT. Vorum að fá í
einkasölu rúmgóða 3ja herb. íbúð
á efstu hæð á Holtinu. Íbúðin er
99 fm með stórum herbergjum og
þvottahúsi í íbúð. Húsið er í góðu
ástandi og örstutt er í skóla og
verslun. Gott útsýni er úr íbúðinni
til suðurs. Verð 17,5 millj. 

Lækjarberg:

Nýkomið í einkasölu glæsilegt ca 200 fm. einlyft einbýli, ásamt inn-
byggðum bílskúr, á glæsilegum stað í Hafnarfirði, við lækinn neðst í
Setberginu. Fallegar innréttingar og gólfefni, gegnheilt parket. Mjög fal-
legur garður. Mjög rólegur og friðsæll staður. Verð kr. 59,8 millj.

Klukkuberg:

Nýkomið í sölu glæsilegt ca 410 fm. hús á einum glæsilegasta útsýnis-
stað í Hafnarfirði. Húsið er pallbyggt og býður upp á mikla möguleika.
Tvær samþykktar íbúðir eru í húsinu. Mjög falleg hönnun, góðar stof-
ur og mörg herbergi. Allar nánari upplýsingar á www.fasteignastofan.is

Austurgata:

Nýkomið í einkasölu gott eldra einbýli í hjarta Hafnarfjarðar. Húsið er
alls 121 fm., allt endurnýjað, jafnt að utan sem að innan. Mjög fallegar
upprunalegar gólffjalir á gólfum sem búið er að gera upp á glæsilegan
hátt. Stór og góður sólpallur til suðurs. “Glæsilegt eldra hús á þessum
vinsæla stað sem vert er að skoða”. Verð kr. 33,6 millj.

Í SMÍÐUM

ESKIVELLIR - BÍLSKÝLI. Í
sölu nýjar og glæsilegar 3ja, 4ra
og 5. herb. íbúðir í nýju og vönd-
uðu lyftufjölbýli á Völlunum í
Hafnarfirði. Íbúðirnar eru frá 80
fm. og upp í 142 fm. Glæsilegur
frágangur, m.a. hornbaðkar á
baðherbergi. Fyrsta flokks inn-
réttingar frá Modulla. Íbúðirnar
afhendast fullbúnar án gólfefna
en þó með flísum á baðherbergi
og þvottahúsi. Hús verður klætt
að utan og því viðhaldslítið í
nánustu framtíð. Lóð skilast full-
frágengin. Nánari uppl.veita sölu-
menn Fasteignastofunnar. 

KIRKJUVELLIR. Í smíðum mjög
gott 6 hæða lyftufjölbýli á góðum
stað á Völlunum, Hafnarfirði. 4
íbúðir á hæð, 3ja - 4ra herb. íbúðir.
Mjög bjartar og vel skipulagðar
íbúðir. Íbúðirnar skilast fullbúnar
að utan og einnig að innan fyrir ut-
an gólfefni. Vandaðar innréttingar
og tæki. Mjög traustur verktaki.
Afhending sept. - okt. 2006. Allar
nánari uppl. og teikningar á skrif-
stofu Fasteignastofunnar. Verð frá
16,7 m. 

ESKIVELLIR 7: Erum með í
sölu stórglæsilegt lyftufjölbýli á
Völlunum í Hafnarfirði. Alls 37
íbúðir ásamt 26 stæðum í bíl-
akjallara. Afar vandaður frá-
gangur, m.a. opnanlegt öryggis-
gler fyrir svölum. Sérinngangur af
svölum. 

2-3ja herb. verð frá kr. 16,1 m.
4ra herb. verð frá kr. 19,4 m.
Traustir verktakar, ER-verktakar.
Nánari upplýsingar og teikningar
á skrifstofu okkar. 

Fr
um
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Tjarnargata 11 Sandgerði

Einbýli ca.199,7m≤ á tveimur hæðum auk bílskúrs ca.41,3m≤. 6 svefnher-

bergi. Talsvert endurnýjuð eign. Eigninni má auðveldlega skipta í tvær

íbúðir. Verð 17,8M

Norðurgata 20 Sandgerði

Einbýli á tveimur hæðum samtals um 122,7m≤. Fjögur svefnherbergi.

Gluggar endurnýjaðir. Nýlega klætt utan. Verð 14,8M

Heiðarbraut 6 Keflavík
Mjög gott og vel viðhaldið 6 herbergja 143,2m≤ einbýlishús ásamt 51,1m≤
bílskúr. Góðar innréttingar og gólfefni. Góð lóð með teimur sólpöllum og

heitur pottur á baklóð. Vel staðsett eign. Verð 34M

Staðarvör 14 Grindavík
Töluvert mikið endurnýjað ca. 150m≤ einbýlishús ásamt 30m≤ bílskúr.

4. svefn. Stofa. Eldhús,með nýlegri innréttingu og tækjum.

Baðherbergi. Þvottahús. Stór og mikil sólstofa. Stór sólverönd með

heitum potti. Verð 21,8 m.

Kirkjuvegur 1 Keflavík

Mjög góð 3ja herbergja íbúð á fjórðu hæð í lyftu blokk fyrir 55 ára og eldri,

íbúð með miklu útsýni. Góð sameignar aðstaða. Verð 14,5 m.

Svölutjörní Reykjanesbæ - nýbygging
Í einkasölu einbýlishús í smíðum við Svölutjörn í Njarðvík. 

Húsin verða 172m≤ og bílskúr 32,4m≤. Byggingarefni timbur. Teikningar
frá Verkfræðistofu Suðurnesja. Lögð er áhersla á vandað efnisval og
vönduð vinnubrögð í hvívetna. Húsin verð afhent á byggingarstigi eftir
óskum kaupanda.

A. Rúmlega fokhelt innan og fullfrágengið utan

B. Tilbúið til innréttinga

C. Fullbúið.

Afhendingarfrestur tiltölulega stuttur. Upplýsingar og teikningar á skrifstofu. 

Blikatjörn í Reykjanesbæ - nýbygging
Í einkasölu steinsteypt einbýlishús í smíðum við Blikatjörn í Njarðvík. 

Húsin verða 158m≤ og bílskúr 49,0m≤. Teikningar frá H.S.Á. teiknistofu.
Lögð er áhersla á vandað efnisval og vönduð vinnubrögð í hvívetna.
Húsin verð afhent á byggingarstigi eftir óskum kaupanda.

D. Fokhelt innan og fullfrágengið utan
E. Tilbúið til innréttinga
F. Fullbúið.
Afhendingarfrestur tiltölulega stuttur. 

Upplýsingar og teikningar á skrifstofu. 

Breyttur 
afgreiðslutími
í Skaftahlíð 24

Virka daga kl. 8–18. 
Helgar kl. 11–16.
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Verslunarmiðstöðinni 

Smáralind 

201 Kópavogi

smarinn@smarinn.is

BLÁU HÚSIN 

V/FAXAFEN

SUÐURLANDSBRAUT 50

108 REYKJAVÍK

husid@husid.is

VINNA SAMAN – HEILSHUGAR UM ÞINN HAG!

OPIÐ: MÁNUD. TIL FÖSTUD. KL. 9:00-18-00 — SMÁRINN LAUGARD. OG SUNNUD. KL. 12:00-15:00

Salómon Jónsson - lögg. fast.sali - Húsið
Hrafnhildur Helgadóttir - sölumaður - Húsið

Hallmundur Hallgrímsson - sölumaður - Húsið
Kristinn Erlendsson - sölumaður - Húsið

Steinunn Á. Frímannsdóttir - sölumaður - Húsið
Bjarni Hákonarson - sölumaður atvinnuhúsnæðis - Húsið
Ingvaldur Mar Ingvaldsson - viðskiptafræðingur - Húsið

Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali - Smárinn
Ólafur Haukur Haraldsson - sölumaður - Smárinn
Guðný Guðmundsdóttir - sölumaður - Smárinn
Hilmar Þór Hafsteinsson - Sölumaður - Smárinn

Vilborg G. Hansen - Sölumaður - Smárinn

Kólguvað - Norðlingaholti.
Vorum að fá í sölu efri og neðri sér-
hæðir í tvíbýlishúsum á frábærum
stað í Norðlingaholtinu. Aðeins 7
hús í götunni. Neðri hæðirnar eru
127,5 fm 4ra herbergja og efri hæð-
irnar 4ra herbergja  164,9 fm þar af
33,8 fm bílskúr sem fylgir eingöngu
efri hæðunum. Húsin skilast tilbúin
að utan og tæplega tilbúin til inn-

réttingar að innan. Verð frá 24,0 millj.- 28,0 millj. Sjá nánar á glæsilegum
vef www.husid.is/krokavad2

Hamravík - Grafarvogi
Falleg 95,1 fm, 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í fjölbýli. Þvottahús innan
íbúðar. Fallegar mahóní innréttingar
og góð tæki eru í íbúðinni. Parket á
gólfum úr rauðeik. Glæsilegt baðher-
bergi með baðkari og sturtuklefa,
góð innrétting og handklæðaofn. Sér
afnotaréttur á lóð. Góð aðkoma að
húsi. Stutt er  í skóla, leikskóla og
einnig er stutt í verslunarkjarnan í
Spönginni. 20,5 m.

Arnarhraun -  Hfj.
LAUS VIÐ SAMNING. 4ra herbergja
119,1 fm íbúð með 25,7 fm bílskúr
samtals 144,4 fm, íbúðin er á 3.
efstu hæð í litlu fjölbýli, gott útsýni
er úr íbúðinni. Íbúðin hefur endur-
nýjuð að hluta, nýlegt eldhús, ný-
legt baðherbergi, nýlegir skápar.
Verð 20.900.000.-

Krókavað - Norðlingaholti
Vorum að fá í sölu glæsilegar efri og
neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á frá-
bærum stað í Norðlingaholtinu.
Neðri hæðirnar eru 127,5 fm 4ra
herbergja og efri hæðirnar 4ra her-
bergja 164,9 fm þar af 37,4 fm bíl-
skúr. Verð frá 24,0 millj. - 28,0 millj.
Húsin skilast tilbúin að utan og
tæplega tilbúin til innréttinga að

innan. Lóð tyrfð og hellulagt bílaplan. Sjá nánar á glæsilegum vef
www.husid.is/krokavad2

Andrésbrunnur - Rvík
Rúmgóð og falleg 3ja herb. 93,6 fm
íbúð í góðu nýju lyftufjölbýlishúsi á
góðum og rólegum stað í Grafar-
holtinu ásamt um 29 fm stæði í
góðri um 87 fm þriggja bíla bíla-
geymslu. Gegnheilt eikarparket á
stofu, eldhúsi, gangi, holi og báðum
herbergjunum. Flísar á forstofu og
baðherb. Eikarinnréttingar og eikar-
skápar. Úr stofunni er útgengt á
stóra sér suður verönd og í sameig-
inlegan garð. Verð 20,9 m.

Vallarás - Reykjavík
Björt og skemmtileg rúmgóð 3ja her-
bergja, 87,3fm íbúð á annarri hæð
með góðu útsýni í snyrtilegu lyftu-
húsi. Íbúðin skiptist í rúmgott sjón-
varpshol, góða stofu, eldhús með
ágætri hvítri innréttingu, 2 svefnher-
bergi og baðherbergi. Góðar sv-sval-
ir, ágætt útsýni.  Stutt í skóla og leik-
skóla og í hestamannaparadísina í
Víðidalnum.  Verð kr. 16,9 m.

Tröllateigur - Mosfellsbær
Í byggingu, glæsilegt  5 herbergja,
189 fm endaraðhús á 2 hæðum
með innbyggðum bílskúr.  Flatarmál
lóðar er 495,9 fm Húsið afhendist
fullbúið að utan, fokhelt að innan
með gólfhita (án stýrikerfis) og
grófjafnaðri lóð. ÞETTA ER GLÆSI-
LEGT HÚS Á GÓÐUM STAÐ VIÐ
NÝUPPBYGGÐA GÖTU Í TEIGA-

HVERFINU Í MOSFELLSBÆ. Verð 29,8 milljónir

Álagrandi - Rvík
Sérlega rúmgóð og mjög björt 79.9
fm 2ja herb. endaíbúð á efstu hæð í
nýmáluðu og fallegu fjölbýli í lokaðri
botnlangagötu. Íbúð. Forstofa með
parketi. Hol með parketi. Risastórt
hjónaherb. með flísum, flott útsýni.
Fallegt baðherb. t.f. þvottavél, bað-
kar. Eldhús með flísum, nújar flísar á
milli skápa og ný AEG eldavél. Mjög

rúmgóð stofa með parketi, útg. á stórar suðvestur svalir með flottu útsýni.
Verð 16,9 m.

Móvað - Norðlingaholti
Einbýli á einni hæð 176,1 fm ásamt
43,1 fm bílskúr.  Húsið skilast full-
búið að utan, það er að segja húsið
verður steinað að utan í dökkum lit.
Lóð grófjöfnuð. Að innan tilbúið til
innréttingar. Útveggir og innveggir
múraðir og sandsparslaðir. Hiti
kominn á húsið. Gólf flotuð. Öll inn-
tök greidd. Húsið er til afhendingar
við kaupsamning.  Nánari upplýs-
ingar á skrifstofu. Verð 41,9 m

Kristnibraut - Rvík
Mjög björt og sérlega skemmtileg
132,9 fm 4ra herb. endaíbúð á jarð-
hæð í nýju og fallegu lyftufjölbýli á
barnvænum og góðum stað með
risastórum ca 75 fm suður og vest-
ur tré sólpalli með skjólveggjum og
sameiginlegum mjög góðum garði
með leiktækjum fyrir börn. Þvotta-
hús innan íbúðar. Merbau parket og

náttúruflísar á gólfum. Mahóní hurðar, skápar og innréttingar á baði og í
eldhúsinu. Verð 27,9 m.

Dofraborgir - Rvík
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 17.00 OG 18.00

Glæsilegar íbúðir í grónu rólegu
hverfi.  Íbúðirnar afhendast að inn-
an með múruðum útveggjum og
frágengnum loftum, sandspartlað
og grunnmálað. Búið er að leggja í
gólf og eru þau tilbúin undir gólf-
efni. Hiti komin í húsið. Vinnuljós-
arafmagn. Að utan er húsið fullfrá-

gengið og málað, hitalögn og hellur eru við bílskúrinn, lóð að öðru leyti
grófjöfnuð.  Verð frá 30 m.

Ásbraut - Kóp
Mjög rúmgóð og björt 5 herb. 121,2
fm endaíbúð með tvennum svölum
á annarri hæð í þriggja hæða fjöl-
býlishúsi með góðu útsýni og stutt í
alla þjónustu og verslanir, örstutt
inn í Reykjavík, Garðabæ og Hafn-
arfjörð. Í íbúðinni eru fjögur svefn-
herb., stór stofa, baðherbergi, hol,
svefnherbergisgangur, eldhús,

þvottahús og búr. Snyrtilegt Steniklætt fjölbýli og sameiginleg lóð með
leiktækjum fyrir börn. Verð 22,4 m.

Miðbraut - Seltjarnarnesi
Mjög góð 83,2 fm 3ja herbergja
íbúð ásamt 23,8 fm bílskúr. Eldhús
með hvítri sprautulakkaðri innrétt-
ingu og parketi á gólfi. Rúmgóð
stofa með parketi á gólfi og útgang
á stórar svalir. Baðherbergi með
flísum á gólfi og veggjum, baðkar.
Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Snyrtileg sameign. Húsið vel við
haldið. Góður bílskúr. Verð 26,5 m

Þorláksgeisli - Rvík
Höfum fengið til sölu vandað, vel
byggt og fallegt 200 fm 6 herb. par-
hús á tveimur hæðum með inn-
byggðum stórum og góðum bílskúr
í suðurhlíðum Grafarholts. Húsið
stendur á fallegum útsýnisstað við
friðlýst útivistarsvæði og skilast full-
búið að utan með tyrðri lóð, tilbúið
til innréttinga að innan og búið setja

skrautmöl í bílastæðin. Allir milliveggir hlaðnir. Húsið er tilbúið til afhend-
ingar. Verð 39,4 m.

Melabraut - Seltjarnarnesi
Fallegt 236,6 fm einbýlishús ásamt
26,8 fm bílskúr. Húsið hefur að
mestu leyti verið endurnýjað. Falleg
stofa og borðstofa gegnheilu park-
eti á gólfum. Ný uppgert eldhús
með fallegri hvítri sprautulakkaðri
innréttingu, gegnheilt mahóní á
borðum, flísar á gólfi. Baðherbergi
allt tekið í gegn með nýjum flísum á
gólfi og veggjum, hornbaðkar. Í
kjallara er 2ja herbergja íbúð með

sér inngangi. Mjög stór eignarlóð í fallegri rækt með matjurtagarði og litlu
tréhúsi. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA  Verð 63 m

Hellisgata - Hfj
Björt og góð 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð, ekkert niðurgrafin með sérinn-
gangi og allt sér og innan íbúðar-
innar í litlu fjölbýli á sjarmerandi
stað, alveg við Hellisgerði í gamla
bænum í Hafnarfirði, stutt í mið-
bæinn, Víðisstaðaskóla, Víðisstaða-
tún og í Sundhöll Hafnarfjarðar.
Engin sameign til að hugsa um.

Góð fyrsta íbúð eða fyrir þann sem er með hund eða einhvern sem þarf
gott aðgengi. Verð 13 m.

Jöklafold - Rvík
Mjög falleg og vel skipulögð 3ja
herbergja 82,3 fm íbúð á 3.hæð í
4ra hæða snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin
skiptist í eldhús með korkflísum á
gólfi, borðkrókur við glugga. Bað-
herbergi með flísum á gólfi, baðkari
og góðri innréttingu, t.f þvottavél.
Rúmgóð stofa með parketi á gólfi,
útgengt á góðar suðvestur svalir.
Tvö góð herbergi með dúk á gólfi.
Stutt er í skóla og alla þjónustu.
Verð 17,9 m.

Sóleyjarimi - Rvík
Stórglæsileg 102,8 fm 3ja herbergja
endaíbúð með sérinngangi af svöl-
um á annarri hæð í 4ra hæða lyftu-
húsi í afar fögru umhverfi ásamt
stæði í bílastæðahúsi. Mikil fjallasýn
og útsýni, stutt í útiveru, golf, versl-
anir og alla þjónustu. Íbúðin er sér-

lega aðgengileg, ætluð fyrir 50 ára og eldri, með vönduðum eikarinnrétt-
ingum. Þetta er eina endaíbúðin sem eftir er í húsinu. Tilbúin til afhending-
ar. Verð 23,9 m.

Marteinslaug - Grafarholti.
Með góðu útsýni, glæsileg 4ra
herb. 111,1 fm endaíbúð á  2. hæð
í fjögurra hæða lyftuhúsi ásamt
stæði í opnu bílskýli á þessum
skemmtilega stað í Grafarholtinu.
Fjölbýlið er fullbúið að utan, klædd
með bárujárni og álklæðningu, að
innan fullbúin með gegnheilu eik-
arparketi. Vandaðar innréttingar og

gólfefni. Þvottahús innan íbúðar. Sérafnotaréttur á lóð. Íbúðin er með
dyrasímakerfi með myndavél og tengi fyrir gervihnattadisk sem staðsett-
ur er á þakinu til nota fyrir alla íbúa.  Verð 26,7 millj.

Tjarnarbraut - Hfj
Frábærlega vel staðsett og sjarme-
randi 203.9 fm fjölskyldu einbýlis-
hús sem skiptist í kjallara, hæð og
ris og stendur á hornlóð með mikl-
um gróðri á frábærum útsýnisstað
við tjörnina í Hafnarfirði. Búið er að
endurnýja eldhúsið og bæði bað-
herbergin í húsinu. Möguleiki á arin
í stofu. Sennilega ætti að vera hægt

að fá leyfi fyrir bílskúr við húsið. Í húsinu eru 4 svefnherb. stofa, borðstofa
og sjónvarpshol ásamt kjallara með sérinngangi. Verð 34 m.

Hjallabrekka - Kóp
Góð 2ja herb. 80,3 fm íbúð á 1.hæð í
tvíbýli m/sólpalli og sameiginlegum
sérlega fallegum ræktuðum garði til
suðurs.  Rúmgóð forstofa þvottahús
innaf, eldhús, stofa og borðstofa,
svefnherbergi m/skápum, flísalagt
baðh.m/sturtu, hiti í bílaplani. Eikarp-
arket er á öllum gólfum. Góð eign á
rólegum og fallegum stað í Kópa-
vogi. Stutt í skóla, verslun og þjón-
ustu.  V.17,4 m

Bergþórugata - Rvík
Björt og góð 2ja herb. íbúð í kjallara
í góðu fimm íbúða steinhúsi. Sam-
eiginlegur inngangur. Göngufæri í
bæinn. Búið að skipta um lagnir í
gólfi og setja ný tæki í sturtuna.
Tvær sérgeymslur og sameiginlegt
þvottahús. Sameign nýlega máluð.
Íbúðin er nýlega máluð að innan og
snyrtileg. Rósettur í lofti og falleg
gamaldags gerefti í kringum hurðar.

Nýlegar frárennslislagnir, vatnslagnir og dren. Verð 14,9 m.

533 4300 564 6655
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Einbýlishús

Neshamrar - Fallegt einbýli á
frábærum útsýnisstað í Graf-
arvogi. Vorum að fá mjög vel skipulagt
og fallegt 210,7 fm einbýlishús á 2. hæðum
með innbyggum bílskúr á góðum stað í lok-
uðum botnlanga í Grafarvogi. Húsið stend-
ur á jaðarlóð með útsýni. Vandað hús með
fallegum garði með miklum gróði, góðum
timburveröndum, heitum potti. Eign á ró-
legum stað þar sem allt hefur verið klárað á
vandaðan hátt.

Hæðir
Nökkvavogur aðalhæð ásamt
góðum bílskúr. Mjög falleg 94 fm
hæð ásamt 32 fm bílskúr í fallegu húsi í lok-
uðum botnlanga á þessum frábæra stað.
Stofa og borðstofa. Fjögur herbergi. Góður
garður. Allt umhverfi mjög snyrtilegt, hellu-
lögð innkeyrsla. Stutt í skóla og framhalds-
skóla. LAUS STRAX. Verð 25,5 millj.

4ra til 7 herb.

Kelduland-Fossvogi. Björt 87
fm 4 herbergja endaíbúð á 2.
hæð Falleg og smekkleg íbúð. Húsið
hefur verið mikið endurnýjað, þak og renn-
ur endurnýjað, gert við steypuskemmdir,
svalir lagaðar, drenlagnir endurnýjaðar og
húsið málað. Einnig skipt um gler í allri
íbúðinni.Verð 20.9 millj kr

4ra herbergja endaíbúð á 1.
hæð með sér inngangi við
klukkurima. Gengið er inní flísalagt
anddyri með góðum skápum. Eldhús flísa-
lagt með ljósri góðri innréttingu og stórum
borðkrók. Stofan er góð og björt með út-
gangi útí garð. Herbergi eru með flísum á
gólfi og góðum skápum. Hjónaherbergi er
rúmgott með parketi á gólfi. Baðherbergi
með baðkari, flísað í hólf og gólf ásamt
vandaðri innréttingu. Geymsla í sameing
fylgir íbúðinni. Laus strax. Verð 20,9milj

3ja herb.

Til sölu góð 85 fm 3ja her-
bergja íbúð við Hátún. Gengið er
inní gott flísalagt anddyri þaðan tekur við
rúmgott parketlagt hol. Barnaherbergi er
bjart með parketi á gólfi og skáp. Hjónaher-
bergi er gott með parketi á gólfi og skáp-
um. Stofan er björt og rúmgóð með parketi
á gólfi. Eldhúsið snyrtilegt með nýlegum
kork á gólfi og góðri innréttingu. Baðher-
bergið bjart flísað í hólf og gólf með baðk-
ari. Þvottahús er sameiginlegt á sömu hæð.
Þetta er snyrtileg eign á þessum eftirsótta
stað í 105 Reykjavík. Verð 16,9 milj

Mjög góð Snyrtileg 103 fm
endaíbúð í viðhaldslitlu fjölbýli
við Suðurhóla. íbúðin er björt 3ja her-
bergja á annarri hæð í enda íbúð með sér
inngangi af svölum. Eign í góðu ásigkomu-
lagi. Tvö Rúmgóð herbergi, stofa björt og
falleg með parketi á gólfi. Eldhús gott með
góðum borðkrók. þvottaaðstaða innan
íbúðar og yfirbyggðar svalir. Blokkin er
klædd að utan og sameign ný tekin í gegn
Laus Strax. Verð 17,4 milj

2ja herb.

Frábær talsvert endurnýjuð
íbúð með frábæru útsýni í
góðu lyftuhúsi í Arahólum.
Íbúðin er björt og snyrtileg. Stofan er rúm-
góð, parketlögð með útgangi útá góðar yf-
irbyggðar svalir með útsýni yfir alla borg-
ina. Ný eldhúsinnrétting í eldhúsi og parket
á gólfi. Baðherbergi flísað í hólf og gólf með
baðkari. Herbergi rúmgott með góðum
skápum Verð 15,9 milj.

Naustabryggja Íbúðin er öll sérlega
vönduð, allar innréttingar eru sérsmíðaðar
frá Brúnás. Lúmex lýsing. Flott skipulag.
Eign í viðhaldslitlu húsi á góðum stað í
Bryggjuhverfinu.Íbúðin getur verið laus
fljótlega. Verð 18,9 millj.

Mjög snyrtileg og björt
tveggja herbergja íbúð við
Hrísateig með sér inngangi.
Gengið er inní flísalagða forstofu. stofan er
björg með góðum gluggum og flísum á
gólfi. Baðherbergi er með lítilli innréttingu
og flísum á gólfi, sturta er flísalögð í hólf og
gólf. Herbergi er rúmgott með góðum
skápum og dúk á gólfi. Eldhús er flísalagt
með innréttingu og borðkrók. Einstaklega
virðulegt og fallegt hús á þessum vin-
sæla stað. Verð 14,4 Milj

Góð talsvert endurnýjuð
tveggja herbergja íbúð við
Vindás. Anddyri flísalagt með skáp.
Stofa björt parketlögð með góðum glugg-
um, opið er inní eldhús sem er með góðri
innréttingu og nýlegum tækjum. Baðher-
bergi endurnýjað, flísað í hólf og gólf með
sturtu og tengi fyrir þvottavél. Svefnher-
bergi rúmgott með góðum skápum. Húsið
er klætt að utan og sameign snyrtileg. 

Sumarbústaðir

Í nágrenni Flúða - Holtabyggð.
Frábært útsýni - tilvalið fyrir
einstaklinga eða félagasam-
tök. Sumarhús ca. 70 fm. Útsýni er frá
húsinu. Húsið er byggt á staðnum og eru

steyptir sökklar og gólfplata, gólfhiti er í
húsinu. Fallegir vandaðir gluggar eru í hús-
inu, rennihurð er út á timburpall úr stofu,
hátt er til loft í öllu húsinu. Húsið verður
fullkárað að utan með stórri timbur verönd.
Að innan verður húsið einangrað og plast-
að. Raflagnir verða komnar með nauðsyn-
legum vinnuljósum ásamt rafmagnstöflu í
geymslu, kalt og heit vatn verður komið inní
hús. Nóg af heitu og köldu vatni er á staðn-
um. Tveir fallegir golfvellir rétt hjá,
ásamt góðri þjónustu á Flúðum sem er
aðeins í um 6 km frá. Verð 11,6 millj.

Fyrirtæki

Veitingahúsið Pósthúsið á
Tálknafirði 
Salan nær bæði til húseignarinnar og rekst-
ursins með öllum búnaði.

Húsið er steinsteypt hús, byggt 1979 og er
136.6 fm að stærð. Brunabótamat þess er
tæpar 24 millj kr.Verð 9.8 millj kr. 

Reyrengi Mjög björt og smekkleg 3ja herbergja íbúð á 2. hæð með sérinngangi af svölum. Að sögn seljanda fylgir sér opið bíl-
skýli á jarðhæð. Gott hjónaherbergi. Opið eldhús. Opið svæði er aftan húsið. Fallegt útsýni er úr stofu og frá svölum. 

EIGNIR VIKUNNAR

Álftamýri . Góð 74 fm 3ja herbergja íbúð á 1. hæð. 
Tvö svefnherbergi með parketi. Fyrir dyrum stendur að endurnýja frárennslið frá húsinu en til eru í hússsjóði um 1.5 millj kr sem
ætti að dekka þann kostnað. Gott sameiginlegt þvottahúsi með góðum tækjum. Nýlega búið að mála stigagang og skipta um
teppi.Verð 16.6 millj 

Jón Magnússon
Hrl. lögg. fasteigna

og skipasali

Valdimar R.
Tryggvason
Sölufulltrúi

gsm: 897 9929

Atli S.
Sigvarðsson
Sölufulltrúi

gsm: 899 1178

Guðbjörg
Einarsdóttir,
Skrifstofustjóri

Valdimar
Jóhannesson

Sölufulltrúi
gsm: 897 2514

Bergur
Þorkelsson,
Sölufulltrúi

gsm: 860 9906

Er löggiltur fasteignasali
a› selja eignina flína?

sími 530 6500fax 530 6505
www.heimili.is

Skipholti 29A
105 Reykjavík

opi› mánudaga
til föstudaga 9-17

Hjá Heimili fasteignasölu starfa

fjórir löggiltir fasteignasalar sem

hafa áralanga reynslu af fasteigna-

vi›skiptum. fia›  er  flví löggiltur

fasteignasali sem heldur utan um

allt ferli›, allt frá flví eignin er

sko›u› og flar til afsal er undirrita›.

Metna›ur okkar á Heimili er a›

vi›hafa vöndu› og fagleg vinnu-

brög› sem tryggja flér besta ver›i›

og  ábyrga fljónustu í samræmi vi›

flau lög og reglur sem gilda um

fasteignavi›skipti.

Finbogi Hilmarsson
lögg. Fasteignasali

Einar Gu›mundsson
lögg. Fasteignasali

Anney Bæringsdóttir
lögg. Fasteignasali

Bogi Pétursson
lögg. Fasteignasali

Hafdís Björnsdóttir
Ritari
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201 Kóp.: 3ja herbergja íbúð í Lindahverfinu
Fífulind 9 í Kópavogi

Lýsing: Íbúðin er á neðstu hæð en engir stig-
ar eru úr sameign inn í íbúðina. Forstofa og
gangur eru flísalögð og þar er rúmgóður fata-
skápur. Hjónaherbergið er með stórum skáp
og í barna- og hjónaherbergi er plastparkett.
Baðherbergið er með baðkari og stórum
skáp frá gólfi og upp. Vaskurinn er innfelldur
í innréttingu og skápur fyrir ofan vaskborð.
Gólf og blautrými eru flísalögð. Þvottahúsið
er með glugga inni af baðherbergi. Eldhús er
með plastparketti á gólfum og innrétting er
einnig úr kirsuberjaviði. Í eldhúsinu er ljósgrá
borðplata. Enn fremur er bjartur og rúmgóð-
ur borðkrókur og útgengt er út á suðurver-
önd. Stofa og borðkrókur eru með plastparketti á gólfi. 

Annað: Húsið er nýuppgert og málað að utan. Stutt er í skóla, leikskóla, verslun, sundlaug og heilsu-
gæslu

210 Garðabær: Falleg lóð og mósaík veggur
Tunguás 6: Fallegt einbýlishús með bílskúr.

Lýsing: Einbýlihús á einni hæð. Eignin skiptist í rúmgóða for-
stofu með fataskáp. Úr forstofunni er gengið inn í hol og þaðan
er gengið inn í öll rými eignarinnar. Björt stofa með arni og
hátt til lofts. Eldhús með eikarinnréttingu, mósaíkflísar á milli
innréttinga og mósaíkveggur sem skilur að eldhús og borð-
stofu. Björt borðstofa og þaðan er utangengt út í garð. Barna-
herbergi með fataskáp. Flísalagt gestasalerni. Rúmgott svefn-
herbergi með fataskápum. Flísalagt baðherbergi með sturtu og
baðkari við hlið hjónarherbergis. Vegghengt salerni og góð bað-
innrétting. Rúmgott þvottahús með útgangi. Gott aðgengi frá
þvottahúsi upp á risloft sem er yfir hluta af húsinu og nýtist
sem geymsluloft. 

Úti: 48,7 fermetra bílskúr. Innangengt er í bílskúrinn sem er með tveimur bílskúrshurðum og raf-
magnsopnara. Næturlýsing. Innbyggt útvarpskerfi á nokkrum stöðum í húsinu. Fullgert bílaplan með hita.
Hiti einnig við aðalinngang.

Annað: Vönduð gólfefni á allri eigninni. Halógenlýsing í öllu húsinu utan bílskúrs.

Fermetrar: 208,5 Verð: 59,8 milljónir Fasteignasala: HraunhamarFermetrar: 85,5 fm og geymslan er 5,5 fm. Verð: 20,9 milljónir Fasteignasla: Nethús, www.nethus.is
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Novia Höfum fengið til sölumeð-

ferðar verslunina Novía Selfossi, Um er
að ræða barnafataverslun annarsvegar
og hinsvegar tískuvöruverslun fyrir kon-
ur, verslanirnar eru reknar sem ein ein-
ing í dag en seljast í tvennu lagi.Ý
verslanirnar eru staðsettar í leiguhús-
næði í Kjarnanum. Velta verslananna
hefur verið fín og er þetta gott tækifæri
fyrir drífandi eintaklinga. Nánari uppl. á
staðnum hjá sölumanni Árborga.

Ljósafossskóli Um er að ræða mannvirki að Ljósafossi í

Grímsnes- og Grafningshreppi, þ.e. Ljósafossskóli; skólahúsnæði og
íþróttahús, auk þriggja einbýlishúsa. Eignirnar eru staðsettar á um 8 hekt-
ara lóð. Skólahúsið er, samtals 700,4 fermetrar að stærð, og íþróttahús
557 fermetrar að stærð. Skólahúsnæðið er tengt við íþróttahúsið með við-
byggingu. Skólinn er 3 hæðir. Á fyrstu hæð eru tvær skólastofur, smíða-
stofa, geymsla, tvö salerni og ræstikompa. Á annarri hæð eru a.m.k. þrjár
kennslustofur, skrifstofur, salerni og setustofa. Sérinngangur er á þessa

hæð. Á þriðju hæð eru fimm skólastofur, salerni (karla og kvenna), ræstikompa, geymsla auk setustofu. Í húsinu
er brunaviðvörunarkerfi, hitaveita og rafmagn. Eigninni hefur verið vel viðhaldið og lítur vel út. Auðvelt er að
koma við breytingum á innra skipulagi. Á lóð eru leiktæki og sparkvöllur. Íþróttahúsið skiptist í íþróttasal,
áhaldageymslu, tvo búningsklefa og salerni, ásamt ræstikompu sem og skrifstofu. Á efri hæð er fullbúið mötu-
neyti með tækjum ásamt matsal. Vörulyfta er á milli hæða. Upplýsingar um verð og greiðslukjör á skrifstofu. Sjá
einnig lýsingu á Ási, íbúðarhúsi, og Brúarás 1 og 2 sem og Ljósafoss - íþróttahús.

Miðtún Vorum að fá til sölumeðferðar tvílyft einbýlishús utan ár á Selfossi. Neðri hæð telur forstofu með

fataskáp, gestasnyrtingu, hol, eldhús búr, þvottahús, eitt svefnherbergi og rúmgóða stofu. Út frá stofu er gengið
út á timburlagða verönd. Efri hæð telur; baðherbergi, 3 svefnherbergi og sjónvarpshol. Út frá sjóvarpsholi er
gengið út á svalir. Gólfefni neðri hæðar eru aðalega flísaparket og flísar. Efrihæðin er öll parket lögð utan bað-
herbergis sem er dúklagt. Húsið stendur á rólegum stað og er útsýni gott. Verð 23.000.000
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Kálfhólar Vorum að fá í einkasölu fallegt einbýlishús í Kálfhólum

á Selfossi. Íbúðin er 169,4 m2 og bílskúrinn 44 m2. Allir gluggar og hurðir
eru úr gegnheilu mahogny og húsið er klætt að utan með viðhaldsfríu lit-
uðu aluzinki. Húsið er fullbúið að utan og að innan er búið að einangra
loft og veggi og búið að setja plast og rafmagnsgrind á útveggi og loft.
Bílskúrinn er með flísalögðu gólfi og búið er að klæða hann bæði loft og
veggi. Samkvæmt teikningu telur eignin 4 herbergi, stofu, hol,eldhús, 2
baðherbergi, geymslu og þvottahús. Verð 24.000.000

Réttarholt
Vorum að fá í einkasölu gott 133,7 m2 einbýlishús ásamt 64,9 m2 bílskúr
í grónu hverfi á Selfossi. Eignin telur, flísalagða forstofu, lítið forstofukló-
sett, samliggjandi stofu og borðstofu, sjónvarpsherbergi sem hægt er að
breyta í forstofuherbergi, eldhús með góðri hvítlakkaðri inn

réttingu og korkflísum á gólfi, 3 dúklögð herbergi þar af 2 með fata-
skápum, baðherbergi sem er nýtekið í gegn flísalagt bæði gólf og vegg-
ir, innbyggt klósett, stór sturta og búið að setja hita í gólfið. Þvottahús
með innréttingu og flísum á gólfi. Eikarparket er á stofu, borðstofu,
sjónvarpsholi og gangi. Svalahurð er útúr stofu sem liggur út á stóran
og góðan sólpall sem er við suður og vesturhliðar hússins.. Garðurinn
er skjólgóður og gróinn. Verð 29.500.00

Fífumói
Um er að ræða fjórar 3ja hebergja íbúðir í nýju fjórbýlilhúsi í Fosslandi á Selfossi. Íbúðirnar eru 94,8 m2 að
flatarmáli og skiptast í forstofu, eldhús, stofu, baðhebergi, tvö rúmgóð herbergi, þvottahús og geymslu. Íbúð-
irnar afhendast tilbúnar til blettspörslunar og málunar. Allir inniveggir eru hlaðnir eða steyptir. Lóð verður gró-
fjöfnuð og bílaplan malbikað. Verð 14.950.000

Birgir Ásgeir
Kristjánsson
Sölumaður

Anna Björg
Stefánsdóttir

ritari/sölumaður

Þorsteinn
Magnússon
sölumaður

Guðjón Ægir
Sigurjónsson hdl.

Óskar Sigurðsson

hrl.

www.arborgir.is 

Ástjörn 3 íb. 201, Selfossi
Vorum að fá í einkasölu 68,4 m2 íbúð í nýlegu fjölbýlishúsi. Eignin telur m.a.
eldhús m/hvítri innréttingu, stofu m/hurð út á suðursvalir, svefnherbergi
m/stórum skáp, baðherbergi m/sturtu og þvottahús m/hillum. Sameigin-
leg hjólageymsla. Verð 11,9 m.

Háengi 2 íb. 1-A, Selfossi
Til sölu góð 68,2 m2 íbúð auk 40,9 m2 studíóíbúðar í kjallara og 7,4 m2

geymslu. Eignin telur m.a. rúmgóða stofu, eldhús m/góðri upprunalegri inn-
réttingu, hjónaherbergi, baðherbergi m/baðkari. Íbúðin í kjallara telur eldhús
m/innréttingu, baðherbergi m/sturtu, svefnherbergi og stofu. Verð 15,8 m.

Háengi 6 íb. 2-A, Selfossi
Vorum að fá í einkasölu nýuppgerða 68,9 m2 íbúð ásamt 6,0 m2 geymslu
í kjallara. Íbúðin telur hol m/skáp, rúmgóða stofu, eldhús m/fallegri inn-
réttingu, stórt svefnherbergi m/skápum og baðherbergi m/baðkari. Íbúð-
in var tekin gagngert í gegn m.a. skipt um allar innréttingar,eldunartæki og
gólfefni. Verð 10,6 m. 

Byggðarhorn, Sandvíkurhreppi
Um er að ræða tvö lögbýli annars vegar er 200,5 m2 íbúðarhús sem stend-

ur á 4,6 ha landi og 150,5 ha jörð með útihúsum. Landstærð er samtals

155,1 ha. Malbikað er langleiðina heim að bæ og er staðsetning rétt fyrir

utan Selfoss. Verð 110,0 m.

Brúnalundur, Austur-Landeyjum
Um er að ræða 136 m2 einbýlishús ásamt 52,9 m2 bílskúr. Húsið er
klætt að utan með steni. Eignin telur m.a. eldhús m/upprunalegri inn-
réttingu, þvottahús, bjarta stofu og borðstofu m/hurð út á verönd, þrjú
svefnherbergi og baðherbergi m/baðkari og sturtuklefa. Rafmagns-
kynding. Verð 14,0 m. 

Sílatjörn 12, Selfossi
Vorum að fá í sölu gott 120,5 m2 steinsteypt raðhús ásamt 27,2 m2

bílskúr. Eignin telur m.a. stofu, mjög rúmgott sjónvarpshol, eldhús
m/hvítri innréttingu, þvottahús er innaf eldhúsi, baðherbergi m/baðkari
og þrjú svefnherbergi með skápum. Pallur fyrir framan hús. Verð 22,5 m.

Starmói 6-8, Selfossi Vorum að fá í sölu glæsileg
135,0 m2 parhús í smíðum ásamt 37,9 m2 bílskúr í smíðum. Húsin verða
múrsteinsklædd að utan. Eigninar telja þrjú svefnherbergi, sjónvarpshol
(möguleiki að breyta í herbergi), baðherbergi, eldhús, rúmgóða stofu og
þvottahús. (Mynd af sambærilegu húsi). Verð frá 18,5 m.

Þrastarimi 17, Selfossi
Vorum að fá í sölu 87,9 m2 raðhús ásamt 47,6 m2 bílskúr. Eignin telur for-
stofu m/hengi, eldhús m/hvítri innréttingu og góðum borðkrók, bjarta
stofu m/hurð út á sólpall, tvö svefnherbergi, þvottahús og baðherbergi
m/baðkari, hvítri innréttingu og skápum. Í bílskúr er geymsla og stúdíóíbúð
m/lítilli innréttingu og baðherbergi m/sturtu. Verð 20,9 m.

Vegna mikillar sölu vantar okkur 
allar gerðir eigna á skrá strax!
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Fjallalind 109 - Kóp

Mjög glæsilegt 6 herbergja 202,2 fm parhús á tveimur hæðum með innbyggð-
um bílskúr. Fallegar ljósar innréttingar, rúmgóð stofa með fallegu útsýni og út-
gengi á svalir. Flísar og parket á gólfum.Munstursteypa í bílaplani og á verönd
með hitalögn. Mjög stór og skjólgóður pallur . Verð 49,9 millj

Álfhólsvegur 2 - Kóp 

Virkilega fallegt og vel umgengið 179 fm endaraðhús auk 35,6 fm bílskúrs
við Álfhólsveg í Kópavogi. Húsið er tveggja íbúða hús. Í kjallara er íbúð
með sérinngang. Á aðalhæðinni er forstofa, hol, gott eldhús með dúk á
gólfi og hvítri eldri innréttingu og stofu sem er með útg. á suður svalir.
tröppur af svölum niður í suður garð í góðri rækt og sólpalli. Á efri hæð
eru þrjú góð herbergi baðherbergi og litil geymsla. Verð 36,8 millj

Kjarrhólmi 34 - Kóp

Mjög góð 3ja herbergja 75,1 fm íbúð á fyrstu hæð að Kjarrhólma í kópavogi.
Nýlegt parket á stofu og holi. Eldhús með ágætri eldri innréttingu. Þvottahús
innan íbúðar. Búið er að klæða suður hlið hússins. Stutt í Fossvogsdalinn.

Verð 15,5 millj.

Njörvasund 20

Virkilega falleg 3ja herb 105 fm íbúð á fyrstu hæð með sérinn-
gangi. Hvítar innréttingar og hurðir. Merbu parket á gólfum. Skáp-
ar í herb. Baðherbergi flísalagt, sturta og baðkar. ibúðinni fylgir bíl-
skúrsréttur og samþykktar teikn. Verð 25,6 millj

Skipholt 46 - jarðhæð 

Þriggja herb. 82,5 fm jarðhæð (að hluta til niðurgrafin) á vinsælum stað í
Reykjavík, með sér inngangi og fallegum garði með hellulagðri sólverönd og
skjólgirðingu sem er séreign íbúðarinnar. Plast-parket er á gangi, stofu og her-
bergjunum. Eldhúsið er með dúk á gólfi og rúmgóðum borðkrók. Baðherbergið
er með sturtu og dúk á gólfi. Mjög góð staðsetning stutt í miðbæ Reykjavíkur og
alla þjónustu. 

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Vesturberg 78 - fjölb.

Góð 2ja herbergja 63,6 fm íbúð á 6. hæð í lyftuhúsi í Breiðholti. Íbúðin skiptist í
hol, stofu, eldhús, baðherbergi og svefnherbergi. Parket er á öllum gólfum nema
dúkur á svefn- og baðherbergi. Stofan er björt og rúmgóð með útgengi út á suð-
austur svalir. Baðherbergið er með baðkari, flísar á veggjum við baðkar. Í kjallara
er sérgeymsla. Úr íbúðinni er fallegt útsýni yfir Rauðavatn og Bláfjöll. 

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Paradís í Grímsnesi 

Vorum að fá í sölu 49,9 fm. sumarhús, byggður 1984. 1 ha. stórt eignarland, falleg-
ur og mikill gróður. Svefnherbergin, eldhúsið, baðherbergið og stofan eru með
plast-parketi á gólfi. Stofan er mjög björt með stórum gluggum og hátt til lofts. Um
6 fm. skýli er fyrir framan bústaðinn sem stækkar hann og fallegur ca. 25 fm. sól-
pallur fyrir framan stofuna. Hellulagt er í kringum allan bústaðinn. Allt innbú getur
fylgt eigninni ef óskað er. Mjög fallegur staður og stutt í alla afþreyingu. Aðeins ca.
60 mínútna keyrsla frá höfuðborginni.  Allar nánari upplýsingar og ráðgjöf um
eignina veitir Elsa Björg sölufulltrúi sími: 698-0585

Ljósalind 4 Kóp

Gullfalleg 3ja herb 97,9 fm íbúð á 3ju hæð (gengið upp tvær
hæðir). Eikarparket á gólfum innréttingar og hurðir úr Maghony.
Fallegt eldshús opið inn í stofu. Þvottahús innaf eldhúsi. Hjóna-
herbergi með fataherbergi. Skápar í forstofu. Smart baðherbergi.
Flott útsýni yfir Kópavog og til Reykjavíkur. 
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Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

Netfang: halldor@fasteignasala.is
sími 840 2100

Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

Netfang: halldor@fasteignasala.is
sími 840 2100

Halldór Jensson 
sölufulltrúi 

Netfang: halldor@fasteignasala.is
sími 840 2100

Elsa Björg Þórólfsdóttir
Sölufulltrúi

Netfang: elsa@fasteignasala.is
Sími 698 0585

Linda Björk Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri

Netfang: linda@fasteignasala.is
Sími 862 8683

Linda Björk Stefánsdóttir
Sölu- og markaðsstjóri

Netfang: linda@fasteignasala.is
Sími 862 8683
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Gljúfrasel m/aukaíbúð
glæsilegt útsýni

Glæsilegt 265 fm tengihús á 

þessum friðsæla og gróna stað í 

Seljahverfinu. Húsinu hefur 

verið sérlega vel við haldið og 

er allt hið glæsilegasta.  Íbúðin 

er 142,4 fm. 4 svefnherbergi, 

bað, gestasnyrting og stór stofa. 

Á neðri hæð er 93. fm séríbúð 

sem gefur möguleika á útleigu.

Glæsilegt útsýni og gróið 

umhverfi.

Maríubaugur
glæsilegt raðhús

Glæsilegt endaraðhús á góðum 

stað í Grafarholtinu.  Sérlega 

vandaðar og glæsilegar 

innréttingar. Þverspónlögð eik á 

skápum.  Stofan er björt með 

halogen lýsingu, góðri lofthæð 

og fallegu gegnheilu 

eikarparketi.  Útgengt er frá 

stofu út í garð.  Þrjú 

svefnherbergi og fataherbergi 

inn af hjónaherbergi.  

Álfkonuhvarf
glæsileg íbúð á góðum stað

Frábær íbúð á fyrstu hæð í 

þessu glæsilega hverfi. Húsið er 

efst í götu á sólríkum stað. Stutt 

í afslappandi gönguleiðir í 

fallegri náttúrunni þar sem allir 

lausir við borgarstressið. 

Húsið tilbúið til afhendingar í 

byrjun desember.  Lokuð 

bílageymsla sem þýðir heitur 

bíll á morgnana og aldrei þarf 

að skafa.

Grandavegur
góð 3ja herbergja

Glæsileg 3ja herbergja íbúð í 

hjarta Vesturbæjar. Glæsilegar 

innréttingarfrá Innex og nýtt 

eikarparket á gólfum. 

Baðherbergi með vönduðum 

sturtu-klefa og flísalagt í hólf og 

gólf.  Íbúðin er sérlega björt og 

opin. 2 góð svefnherbergi, stór 

stofa og opið eldhús.

Engjasel
góð íbúð í barnvænu hverfi

Falleg og mjög rúmgóð 4ra. 

herbergja íbúð ásamt stæði í 

bílageymslu. Komið er inn í 

forstofu með góðum forstofu- 

skáp og flísum á gólfi. Úr stofu 

er gengið út á flísalagðar suður 

svalir.  Hjónaherbergið er 

rúmgott með góðum skáp og 

einnig er skápur í öðru 

barnaherberginu. Á gólfum er 

mahagony parket. 

Austurberg - bílskúr
aukaíbúð - leigutekjur

Mjög góð 106 fm íbúð á 4 hæð 

ásamt bílskúr og 38 fm 

aukaíbúð í kjallara. Blokk var 

máluð og gert við sprungur fyrir 

3-4 árum síðan. 

Möguleiki er á 4 svefnher- 

bergjum í aðalíbúð.

Góðir leigumöguleikar.

Hér er kjörið tækifæri á að 

eignast góða 4ra. herbergja 

íbúð með bílskúr. 

Hóll-M | Skúlagata 17 | Franz Jezorski lögg.fasteignasali | s: 595 9050 

Arkitekt: Einar Ólafsson
SEGIR FRÁ VERKI SÍNU

Flísar, viður og flæðandi birta
EINAR ÓLAFSSON ARKITEKT HJÁ ARKITEO Í BOL-
HOLTI 8 HEFUR MÖRG VIÐFANGSEFNI Á SINNI
KÖNNU Á SVIÐI NÝBYGGINGA, ENDURBÓTA OG INN-
ANHÚSSHÖNNUNAR. MEÐAL NÝLEGRA VERKEFNA
SEM HANN HEFUR SKILAÐ ER ENDURHÖNNUN 200
FERMETRA EINBÝLISHÚSS.

„Hugmyndin var að opna rýmið og hanna innrétting-
ar,“ segir Einar þegar hann er beðinn að lýsa breyting-
um sem hann tók að sér á eldra einbýlishúsi. Hann
byrjar á að lýsa baðherberginu þar sem vissar and-
stæður myndast milli dökkra flísa og flæðandi birtu frá
glugganum og spegilþöktum vegg. Hann heldur áfram.
„Í húsinu er gangur sem hugmyndir voru um að loka

en því var ég ekki hrifinn af því hann er svo fallegur.
Því var unnið með lýsinguna, í samstarfi við Lumex,
bæði í lofti og upp frá gólfum og eiginleikar gangsins
undirstrikaðir. Í eldhúsinu gerðum við gat á einn vegg
sem opnast inn í borðstofu og stofu. Þannig tengjast
rýmin svolítið. Í hjónaherberginu eru þrír veggir nánast
úr viði. Þeir voru þykktir til þess að búa til óbeina lýs-
ingu og fá dýpt og hlýleika í herbergið. Svo er baðher-
bergi inni af svefnherberginu. Þar er líka viður. Þetta er
allt mjög hlýlegt og öll ljós dimmanleg eins og tíðkast
í dag til að skapa mismunandi stemningu.“ 

Hægt er að fræðast nánar um verk Einars á síðunni
www.arkiteo.is

Í baðherberginu birtast andstæður milli flæðandi birtu og
dökkra flísa.

Eldhúsið er í senn klassískt og nútímalegt.

Skorið var úr veggnum milli eldhúss og borðstofu til að opna fyrir útsýni á milli.

Óbeina lýsingin í
hjónaherberginu skap-

ar hlýleika og dýpt.
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– stærsti fjölmiðillinn

LEITIN HEFST HÉR!
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Þú finnur allar nýjustu fasteignirnar í allt – fasteignum 
sem fylgir frítt með Fréttablaðinu alla mánudaga.
Ekki missa af mest lesna fasteignablaðinu í vikubyrjun!

Allar eignir eru skráðar á visir.is svo þú getur fylgst með 
fasteignamarkaðnum jafnóðum!



Samtengd söluskrá
Sex fasteignasölur

- ein skráning - minni kostnaður -
- margfaldur árangur -

www.hus.is 

GRANDAVEGUR 
Mikið endurnýjað 3ja herb. einbýlishús á þess-
um vinsæla stað í vesturborginni. Íbúðin er m.a.
stofa, sjónvarpsstofa, sólskáli, svefnherb., eld-
hús, baðherb., þvottaherb. o.fl. Húsið er mikið
endurnýjað, innan sem utan. Verð 25,9 millj.

UNUFELL
Í einkasölu 4ra herb. íbúð á 3. hæð sem skiptist m.a. í

hol, stofu og borðstofu með útgangi út á austursvalir,
eldhús með hvítri innréttingu, innbyggðum ísskáp (fylgir
með í kaupunum) , þrjú svefnherb., nýuppgert baðher-
bergi o.fl.. Þvottaherbergi í íbúð. Áhv. 7,2 millj. Íbúðalána-
sjóður. Verð 15,3 millj.

KRUMMAHÓLAR
Gott 85 fm. endaraðhús á einni hæð. Húsið skiptist í
forstofu með fataskáp, tvö svefnherb., þvottaherb. /
geymslu, eldhús með ágætri innréttingu og tækjum,
rúmgóða parketlagða stofu með útgang út í garð og
baðherb. með baðkari. Yfir húsinu er rúmgott geymslu-
loft. Hús málað að utan fyrir tveimur árum. V. 23,9 m.

ÁLFABORGIR - SÉRINNGANGUR 3ja
herb. 86 fm endaíbúð á 3. hæð á þessum vinsæla stað í Borg-
arhverfi Grafarvogs. Íbúðin er með sérinngangi og skiptist
m.a. í stofu með útgangi út á suðursvalir, tvö svefnherbergi,
eldhús með hvítri innréttingu, flísalagt baðherb. o fl. Þvottaað-
staða í íbúð. Gott útsýni. Stutt í alla þjónustu og örstutt í
skóla. Íbúðin getur losnað fljótlega. Verð 17,9 millj.

ROÐASALIR .
Skemmtileg ný 122 fm. neðri sérhæð í tvíbýli ásamt 27 fm. bíl-
skúr sem stendur í lokaðri götu gengt golfvellinum. Eignin
skiptist í forstofu, rúmgóða og bjarta stofu, eldhús með fal-
legri innréttingu og góðum tækjum, 3 svefnherb., fallegt flísa-
lagt baðherbergi og þvottaherb. Bílskúr stendur við hlið íbúð-
ar. Hiti í bílaplani framan við hús. Mjög góð staðsetning. Verð
28,9 millj. 

LINDASMÁRI 
Góð 3ja herb. 93 fm. íbúð á jarðhæð í litlu fjölbýli við Linda-
smára í Kópavogi. Íbúðin skiptist í parketlagt hol með skápum,
2 parketlögð herbergi með skápum, flísalagt baðherb. með
baðkari, sturtuklefa og innréttingu, rúmgóða parketlagða stofu
með útgang út í sérgarð, eldhús með flísum á gólfi, fallegri inn-
réttingu og góðum tækjum og þvottaherb./geymsla þar inn af.
Hús lagað og málað að utan 2004. Áhv. 13,8 m. V. 20,8 m.

HRAUNBÆR - ENDAÍBÚÐ 
110 fm. endaíbúð á 2.h. ( ein hæð frá götu ) við Hraunbæ í
Reykjavík. Íbúðin skiptist í 3 svefnherb. með skápum, mjög
rúmgóða stofu, eldhús með upprunalegri innréttingu og góðu
borðplássi og baðherb. með baðkari og glugga. Sérgeymsla í
kjallara og sameiginlegt þvottaherbergi. Hús að utan og sam-
eign að innan í góðu ástandi. Íbúðin er laus. V. 17,8 m.

SÖRLASKJÓL
Töluvert endurnýjuð 71,1 fm. 2ja herb. íbúð í kjallara (lítið niður-
grafin) með sérinngangi í þríbýlishúsi. Íbúðin skiptist m.a. í
gang, stofu, rúmgott svefnherbergi, nýlega endurnýjað flísalagt
baðherbergið með hita í gólfi.  Nýleg eldavél og borðpláss í
eldhúsi.Búið er að endurnýja hitaveitulagnir, allar lagnir á baði,
ofnar eru að mestu nýir og búið er að endurnýja skólplagnir
undir húsinu. Hátt er til lofts í íbúðinni. Verð 16,9 millj.

SKEIÐARVOGUR 2ja herb. 62 fm kjallaraí-
búð á þessum vinsæla stað í Vogunum. Íbúðin er m.a.
stofa, rúmgott svefnherb., hol, eldhús, baðherb. o.fl.
Stutt í alla þjónustu. Verð 12,9 millj.

LAUGATEIGUR - SÉRINNGANGUR
Góð 2ja herb. 83 fm. íbúð í kjallara við Laugateig í
Reykjavík. Sérinngangur er í íbúðina sem skiptist í flísa-
lagða forstofu, rúmgott eldhús með ágætri innréttingu
og tækjum, parketlagða stofu, flísalagt baðherb. með
baðkari, innréttingu og glugga, mjög rúmgott svefnherb.
með skáp og geymsla undir stiga. Áhv. 6,4 m. V. 15,9 m.

Brynjar Fransson
lögg. fasteignasali
samn./skjalagerð

sími 575 8503

Jón Ellert Lárusson
viðskiptafræðingur

sölumaður
lögg. fasteignasali

Örn Helgason
sölumaður

sími 696-7070

Þór Þorgeirsson
lögg. fasteignasali

sölumaður
sími 866 2020

Brynjar
Baldursson
sölumaður

sími 698 6919

Sverrir Kristjánsson
löggiltur

fasteignasali
sími 896 4489

Gunnar Borg,
sölumaður,

sími 897-0988

Sími 575 8585 – Spönginni 37 –  112 Reykjavík – www.fmg.is

Sverrir Kristjánsson
Lögg. fasteignasali 
Gsm 896 4489

Karl Dúi Karlsson
Sölumaður
Gsm 898 6860
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www.hus.is 

Opið virka daga
frá kl. 09:00-18:00.

www.fmg.is

DRÁPUHLÍÐ
Falleg 62,7 fm, 3-4ra herb. risíbúð í Hlíðunum. ATH. íbúðin
er mikið undir súð þannig að gólfflötur er stærri (ca 90
fm)en gefið er upp. 3 svefnherb. með parket dúk. Rúmgóð
og björt stofa með fallegum boga kvistum, nýju gleri og
gluggapóstum. Nýjar hellulagðar svalir í suður. Nýleg inn-
rétting í eldhúsi. Vaxborið Bruce parket í stofu og eldhúsi.
Raflagnir og rafmagnstafla í íbúðinni er u.þ.b.10 ára. V. 17,9
millj.

ÖLDUGRANDI
Góð 85,4 fm, 3ja herb. endaíbúð á jarðhæð með sérinngang
og stæði í lokaðri bílageymslu. Rúmgóð stofa með útgengi
á skjólgóða og afgirta hellulagða verönd. Baðherb. með
baðkari og innréttingu. Tengt fyrir þvottavél. Sérgeymsla í
kjallara. V. 20,5 millj.

EIÐISTORG
Til sölu 2 íbúðir, samtals 111,4 fm á 4. hæð í lyftuhúsi á
góðum stað við Eiðistorgið. Önnur íbúðin er 3ja herb., 76,5
fm ásamt 7,8 fm geymslu í kjallara og á móti henni er 27,1
fm stúdíó íbúð. Flísalagðar vestur-svalir á aðalíbúðinni.
Sameiginlegt þvottaherb. á hæðinni. V. 26,8 millj.

NAUSTABRYGGJA
Glæsileg 66,8 fm, 2ja herb. íbúð á 1. hæð í fallegu húsi við
smábátahöfnina í Bryggjuhverfinu. Rauðeikarparket og fal-
legar flísar á gólfum. Vandaðir skápar og innréttingar úr
kirsuberjavið. Suð-vestur svalir. V. 16,9 millj.

HVASSALEITI Mjög björt og falleg 93,5 fm endaí-

búð á 3. hæð með gluggum á 3 hliðar ásamt 21,8 fm bíl-
skúr. Baðherb. með glugga, lagt er fyrir þvottavél. Eldhús
með borðkók. Stærra svefnherb. er mjög rúmgott með stór-
um skáp. Á holi, eldhúsi og svefnherb.gólfum er korkur.
Stofurnar eru samliggjandi, bjartar og fallegar og með fal-
legu stafa parketi. Stigahúsið er ný málað og teppalagt.
Vestur svalir. V. 21,9 millj.

BERJARIMI - SÉR INNGANGUR
2ja herb. 67 fm íbúð með sérinngangi á 2. hæð í
Permaformhúsi á þessum vinsæla stað í Rimahverfi. Íbúðin
skiptist m.a. í forstofu, stofu með útgangi út á vestursvalir
með fallegu útsýni út á Faxaflóann, svefnherb., eldhús og
bað. Þvottaherbergi í íbúð. Stutt í alla þjónustu og skóla,

Verð 15,3 millj.
FASTEIGNAEIGENDUR Það er dýrt að eiga eignina eftir að þú hefur ákveðið að selja. Skráið eignina hjá
okkur, við seljum.

LAUFENGI Mjög björt,rúmgóð, falleg og vel skipu-

lögð 83,4 fm, 3ja herb íbúð með gluggum í þrjár áttir á 3.
hæð í Grafarvoginum. Eldhús með hvítri / beyki innréttingu
og borðkrók. Gluggar eru á tvo vegu í eldhúsinu. Stofan er
rúmgóð og björt, suður-svalir. Baðherb. með sturtu og tengi
fyrir þvottavél og þurrkara. Svefnherb.  með fataskáp.
Geymsla innan íbúðar. Linoleum dúkur er á gólfum. V. 16,9
millj.

FASTEIGNAEIGENDUR
Það er dýrt að eiga eignina eftir að þú hefur ákveðið að selja. Skráið eignina hjá okkur, við seljum.

VANTAR
fyrir trausta kaupendur góða 3-5 herbergja íbúð í Vesturbæ og góða 4-5 herbergja íbúð innan Elliðaáa.
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SÉRBÝLI 

GARÐABÆR - ARATÚN Gott 134 fm
einbýli á einni hæð með innbyggðum bíl-
skúr. Góður garður. V. 36,9 m. 4680

FAGRABREKKA  - KÓPAVOGI.
200 fm einbýlishús á góðum stað, 160 fm
íbúð og 35 fm bílskúr innréttaður sem íbúð.
V. 39,4 m. 4695

HAMRAVÍK - EINBÝLI - TVÍBÝLI
Nýtt 2ja íbúða einbýlishús á 2 hæðum.Góð
70 fm sér íbúð á jarðhæð. V. 65 m. 4671

KÓPAVOGUR- FOSSVOGUR Ein-
býli á 2 hæðum, austanvert í Fossvogsdal.
Á jarðhæð eru tvær 2ja herbergja 50 fm
aukaíbúðir í útleigu.  V. 48,5 m. 4143

RÉTTARHOLTSVEGUR  - FALLEG
EIGN Mikið endurnýjað 109,3 fm raðhús.
m.a. nýlega viðgert þak, gler og gluggar,
endurnýjaðar skolplagnir. V. 24,8 m. 4608

LUNDUR
F A S T E I G N A S A L A

SÍMI 533 1616          FAX 533 1617
SUÐURLANDSBRAUT 10,    2.HÆÐ,  F/OFAN BLÓMASTOFU  FRIÐFINNS,   108 REYKJAVÍK

Karl Gunnarsson 
sölumaður

Jóhannes Ásgeirsson
hdl., lögg. fasteignasali

Erlendur Tryggvason 
sölumaður

Kristján P. Arnarsson 
sölumaður

Kristbjörn Sigurðsson
sölumaður

www.lundur. is •  lundur@lundur.is

Opið mán. til fim. 8.30-18, fös. 8.30-17, laugard. og sunnud. 12-14

FÍFUSEL Falleg 98 fm 4ra herbergja end-
aíbúð á 2. hæð ásamt stæði í bílskýli. V.
19,9 m. 4736

GRETTISGATA - SÉRINNGANGUR
Falleg og rúmgóð 3ja-4ra herbergja 100 fm
neðsta hæð.Tvö sér bílastæði.  V. 21,9 m.
4493

EYJABAKKI - LAUS FLJÓTL. Fal-
leg 4ra herb. 104 fm endaíbúð á efstu hæð.
Góð sameign. V. 17,9 m. 4646

HRAUNBÆR - MIÐSVÆÐIS Góð 5
HERBERGJA  íbúð á 1.hæð í 5 íbúða stiga-
gangi.  V. 19,9 m. 4616

KRUMMAHÓLAR - M. BÍLSKÚR
Góð 92 fm endaíbúð á 3.hæð í lyftuhúsi
ásamt 25 fm bílskúr. V. 18,7m. 4578

ENGJASEL Góð 4ra herbergja 100 fm
íbúð á 3. hæð ásamt stæði í bílgeymslu. V.
18,5 m. 4586

3JA HERBERGJA 

MÁVAHLÍÐ  Falleg 3ja herbergja 90 fm
íbúð á jarðhæð/kjallara í þríbýlishúsi. Sér-
inngangur, sérverönd. V. 18 m. 4837

ENGIHJALLI - LYFTUHÚS 3ja her-
bergja  90 fm íbúð á 2.hæð í lyftu-
blokk.Tvennar svalir. V. 15,5 m. 4819

ÁLFTAMÝRI -LAUS Góð 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð í góðu fjölbýli. Stutt í
KRINGLUNA. V. 16,9 m. 4820

HRAUNTEIGUR Ósamþykkt, rúmgóð
en „kósí“ 3ja herbergja risíbúð í góðu fjór-
býlishúsi rétt hjá Laugardalslauginni. V. 10,3
m. 4817

TUNGUSEL Góð 3ja herbergja 88 fm
íbúð á 3ju hæð.  Stór stofa, suður svalir.  V.
16,4 m. 4757

TORFUFELL- 100% LÁN Góð 3ja
herbergja íbúð á efstu hæð.  4367

BLÖNDUHLÍÐ Góð 88 fm íbúð í kjall-
ara. V. 18,0 m. 4714

TORFUFELL Góð 79 fm 3ja herb. íbúð á
2.hæð.Skipti á stærri eign möguleg.  4653

ÆGISSÍÐA - SÉR INNGANGUR 3ja
herb. 79 fm íbúð í kjallara. LAUS STRAX  V.
16,7 m. 4636

HRAUNBÆR + AUKAHERB. Góð
3ja herbergja íbúð á 1. hæð ásamt aukaher-
bergi í kjallara.  V. 17,8 m. 4643

HRÍSATEIGUR  Góð miðhæð, 3ja her-
bergja íbúð, MIÐSVÆÐIS. V. 14,9 m. 4567

SUÐURHÓLAR Rúmgóð 3ja herbergja
1. hæð með sér suðurgarði. Sérinngang-
ur.Afgirtur 50 fm SUÐURGARÐUR.Laus
strax. V. 18,2 m. 4500

2JA HERBERGJA 

BARÓNSTÍGUR Mjög góð 2ja herbergja
íbúð á 3.hæð. V.15,4 m.

KEILUGRANDI Góð 2ja herbergja íbúð
á 3.hæð í góðu fjölbýli. V. 13,9 m. 4818

BERGÞÓRUGATA  2ja herb. 67 fm
íbúð í kjallara/jarðhæð í fjórbýli. V. 14,9 m.
4799

HRÍSMÓAR Góð 2ja herbergja 78 fm
íbúð á 3. hæð í fjölbýlishúsi.  V. 17,4 m.
4782

HÆÐIR 

GAUTAVÍK - JARÐHÆÐ Nýleg 110
fm neðsta sérhæð í þríbýli. Vandaðar inn-
réttingar. 2 sér bílastæði. V. 24,5 m. 4709

NAUSTABRYGGJA-PENTHOUSE
STÓRGLÆSILEG 143 FM (PENTHOUSE)
ÍBÚÐ Á TVEIMUR HÆÐUM Í LYFTUBLOKK.
V. 32,9 m. 4687

4RA - 6 HERBERGJA 

BERJARIMI Mjög góð  98 fm 4ra her-
berja íbúð á jarðhæð með sérinngangi. V.
22,5 m. 4811

VALLENGI Góð 4ra herbergja íbúð á 2
hæðum í vinsælu PERMAFORM-húsi. Öll
þjónusta í göngufæri. V. 22,9 m. 4810

HVASSALEITI 4ra herb. 120 fm íbúð
með bílskúr. Íbúðin er á 3.hæð í nýlega við-
gerðu og máluðu fjölbýli.Laus strax.  V. 20,9
m. 4771

Glæsilegt  218 fm einbýlishús í smíðum á frábærum útsýnisstað í suðurhlíðum
Kópavogs. M.a. 4 svefnherbergi, 2 baðherbergi, tvöfaldur bílskúr, 18 fm svalir
o.fl. Húsið verður afhent fullbúið að utan og tilbúið til innréttinga.

GNÍPUHEIÐI – KÓPAVOGI

Fr
um
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HJALLAVEGUR M/BÍLSKÚR Mjög
björt 2ja herbergja íbúð á 1.hæð ásamt  22
fm bílskúr.  V. 13,9 m. 4809

BOÐAGRANDI-ÚTSÝNI - LAUS 53
fm íbúð á 9. hæð í lyftuhúsi. Húsvörður.  V.
13,5 m. 4403

GOÐABORGIR - LAUS Björt og rúm-
góð 68 fm íbúð með sér inngangi af svölum.
V. 14,9 m. 4685

HRAUNBÆR  Björt og rúmgóð 60 fm
íbúð á 3. hæð. V. 13,3 m. 4617

VALLARÁS - SÉR VERÖND Góð 2ja
herbergja íbúð á jarðhæð í góðri lyftublokk .
V. 13,2 m. 4633

FRAMNESVEGUR -LAUS Einstak-
lingsíbúð á miðhæð ca28  fm með sér inn-
gangi. V. 8,5m. 3923

ATVINNUHÚSNÆÐI    

DALVEGUR – 304 FM 304 fm atvinnu-
húsnæði/skrifstofuhúsnæði á tveim hæðum
í endahúsi við Dalveg. Húsnæðið skiptist í 2
skrifstofusali á jarðhæð, samtalst 144 fm.
Salernisaðstaða og eldhús. Lagerhúsnæði
75 fm með góðum innkeyrsludyrum.  Efri
hæð sem er 85 fm salur með kaffiaðstöðu
og salerni. Verð 46,5 millj.

SÖLUTURN/GRILL Einn besti sölut-
urn/grill/lottóstaður miðbæjarins. Söluturn-
inn Drekinn Njálsgötu.  4801

MOSÓ-URÐARHOLT Nýstandsett
157 fm  íbúðar- og atvinnuhúsnæði á jarð-
hæð. V. 25,9 m. 4768

SÍÐUMÚLI Gott 192,4 fm skrifstofuhús-
næði  á 3. hæð.  4655

LANDIÐ 

SUMARHÚS MEÐ 100 % LÁNUM
Sumarhús á eignarlóðum í landi Heklu-
byggðar.Húsin eru 60 fm með 30 fm svefn-
lofti. 2 góð svefnherbergi, eldhús og stór
stofa. Húsin eru fullbúin að utan en fokheld
að innan.Lóðirnar eru í skipulagðri  frí-
stundabyggð. Vegur og kalt vatn að lóðar-
mörkum.Mjög góð staðsetning og glæsilegt
útsýni.Nánari upplýsingar á  www.heklu-
byggd.is V. 10,9 m. 4784

MÁVABRAUT -KEFLAVÍK Raðhús á
2 hæðum, 132 fm ásamt 35 fm bílskúr.  V.
19,9 m. 4765

HVERAGERÐI - EINBÝLI. 162 fm
einnar hæðar einbýlishús með bílskúr. Fal-
leg lóð, heitur pottur.   4652

ESKIFJÖRÐUR - ZEUTENSHÚS -
LAUST  Eitt af elstu og sögufrægustu
húsum á Eskifirði, byggt 1870. 
Eignin er talsvert endurnýjuð og laus nú
þegar. V. 10,9 m. 4692

SUMARHÚS VIÐ HELLU Á EIGN-
ARLÓÐUM Fjögur 87 fm heilsárshús, til-
búin undir tréverk. V. 10,8 m. 4669

WWW.HEKLUBYGGD.IS Fjölbreytt
úrval 1 - 2 ha lóða meðfram Rangá.  4483

BÓKHLÖÐUSTÍGUR -  STYKKIS-
HÓLMI Björt og rúmgóð 4ra herbergja
efri sérhæð í tvíbýlishúsi á útsýnisstað. V.
9,9 m. 3946

DJÚPIVOGUR  - ORLOFSÍBÚÐ.
2ja herbergja 63 fm íbúð á 1. hæð. Hent-
ug sem orlofsíbúð. V. 3,9 m. 2906

VALLARGATA-SANDGERÐI 91
fm neðri 3ja herbergja sérhæð í tvíbýlis-
húsi. V. 11,5 m. 4725

EYRARBAKKI Nýtt FULLBÚIÐ 90
fm parhús á Eyrarbakka. Þetta er nýtt
timburhús með aluzink-klæðningu. V.
14,9 m. 4821

ATVINNUHÚSNÆÐI

BORGARTÚN 28, 2HÆÐ  

588 5160

GUNNAR JÓN YNGVASON,
LÖGGILTUR FASTEIGNA- 
OG FYRIRTÆKJASALI, 
VIÐSKIPTAFRÆÐINGUR, MBA.

BJÖRGVIN Ó. ÓSKARSSON,
LÖGGILTUR LEIGUMIÐLARI 
OG EIGNASKIPTALÝSANDI

ÓSKAR MIKAELSSON, RÁÐGJAFI

HÖFUM TRAUSTA KAUPENDUR AÐ:

WWW.ATVINNUHUSNAEDI.IS  

TIL SÖLU
Við Höfðabakka - útleiga. Til Sölu heil
jarðhæð, sem er í útleigu, innkeyrsluhurð
og atvinnurými, um 960 m2. Húsnæðið er
allt í útleigu, mest langtímaleiga. V. 100
millj. 
Engihjalli - útleiga. Til sölu. Húsnæðið
er á tveimur hæðum, efri hæð 163,3 og
neðri hæð 120,6. Í húsnæðinu er rekinn
bar með matsölu. Húsnæðið er vel inn-
réttað, útbúið með eldhúsi og öllum til-
tækjum tækjum, salerni á neðri hæð. Verð
45,0 millj. Leigusamningur 470 þ./mán
fylgir til 7 ára. 
Eyrartröð 90% lán. Innkeyrslubil frá
75 - 85 m2 innkeyrslubil, ásamt 20 m2
milligólfum Aðkoman og staðsetning
hússins er mjög góð. Hagstæð áhvílandi
lán. Fjármögnun allt að 90%. Útborgun
aðeins frá kr. 950 þús., rest til 25 ára. 
ATVINNUTÆKIFÆRI - útleiga í
Hafn. Til sölu herbergja útleiga og iðn-
aðarpláss í Hafnarfirði, alls um rúml. 550
fm húsnæði. Leigutekjur ca. 550 þús á
mán. Verð 49 millj. 
Fasteignafélag - FJÁRFESTING. Til
sölu félag sem á eignir samtals um 4552

m2, auk 1200 m2 byggingarréttar á
Grandasvæðinu. Flestar einingar í góðri
útleigu. Verð 406 millj. Nánari upplýsingar
aðeins á skrifstofu okkar.Fasteigna-
auglÿsing, mánudaginn 17. október 2005, 

TIL LEIGU
Síðumúli 250 til 1000 m2. Um er að
ræða vel staðsett skrifstofuhúsnæði með
frábæru útsýni, hæðirnar eru 503 m2 á 2.
hæð og 503 m2 á 3. hæð, eða samtals
1006 m2. Hægt er að skipta hvorri hæð í
tvö rými þar sem inngangur er bæði Síðu-
múla- og Selmúlamegin á hæðirnar. Hús-
næðið er óinnréttað og því kjörið tækifæri
fyrir nýjan leigutaka að innrétta eftir því
sem hentar. 
Reykjavíkurvegur Hfj 150 - 350 m2.
Gott skrifstofuhúsnæði á 3.hæð í vel stað-
settu húsnæði. 10 skrifst.herb, fundar-
herb. skjalageymsla, og eldhús. Parket á
gólfum. LAUST STRAX. 
Fákafen 100 m2. Frábærlega staðsett
skrifstofuhúðsnæði á 2. hæð til leigu.
Skrifstofa, fundarherbergi, opið vinnu-
rými, salerni og eldhúskrókur. Dúkur á
gólfum. Bjart og þægilegt skrifstofu- og
þjónusturými.  

• 100-200 m2 innkeyrslubil í Kópavogi eða Höðfa- og Hálsahverfi

• 400-800 m2 lagerhúsnæði í Kópavogi, til kaups eða leigu.

• 700-1000 m2 lagerhúsnæði til kaups eða leigu, Kópavogi, helst í á Smiðjuvegs-
svæðinu.

• 120-200 m2 skrifstofuhúsnæði, miðsvæðis í Reykjavík.

• 4000 m2 skrifstofu- og þjónustuhúsnæði á 2 hæðum, staðsetning áskilin.

• 500 - 1000 m2 lagerhúsnæði, Gbæ., Kóp., Höfðasvæði.

• 100 m2 innkeyrslubil á svæði 109, 110, 111, 112, 200 og 201.

• 100 - 200 m2 innkeyrslubil, lofthæð yfir 3,0 m., Höfða-, Hálsa- og Smiðjuvegs-
hverfum.

• 600 - 800 m2 Iðnaðarhúsnæði á Höfðanum eða nágrenni.

• 200-300 m2 iðnaðarrÿmi með innkeyrsluhurð á Höfðanum, Hálsum eða Mos.

• 300-400 m2 verslunarhúsnæði miðsvæðis í Reykjavík, kaup/leiga.

• 1300-2000 m2 húsnæði á Höfðanum, Hálsum eða nágrenni, með góðri aðkomu.

• Byggingarlóðir og/eða byggingarréttur óskast. Ýmislegt kemur til greina.

HÓLMASLÓÐ 35 - 150 m2.
Á 2. hæð eru laus skrifstofu- og þjón-
usturými, 35, 125, 150 m2. Öll rými
hafa aðgang að sameiginlegu eldhúsi
sem eru tvö á hæðinni og góðri sameig-
inlegri salernisaðstöðu, plastparket á
gólfum. Tölvu- og símalagnir. Hagstæð
leiga! LAUST!

HLÍÐASMÁRI 300 - 600 m2.
Til leigu, glæsilegt 600 m2 skrifstofu-
húsnæði á 3. hæð í lyftuhúsi, vel innrétt-
að, mahogny tréverk, linoleum dúkar á
gólfum, kerfisloft, aflokaðar skrifstofur,
fundarherbergi, opin vinnurými, björt og
skemmtileg hæð. Möguleiki er á því að
leigja helming hæðar, eða um 300 m2.
Húsið er vel staðsett og mikið af bíla-
stæðum í kringum. LAUST
.
Laugavegur 621 m2.
Til sölu verslunarhæð á glæsilegum
stað við laugaveginn, beint á móti
Hlemm. Húsnæðið í dag er tilbúið til inn-
réttingar og gólfefna, en verið er að
standsetja rýmið. Húsnæðið er 621,5
m2 og þar af eru 259,6 fm í lagerkjallara.
Jafnframt er mögulegt að skipta hæð-
inni upp í 4 verslunarrými. Húsnæði sem
býður uppá möguleika. Verð 79 millj.  

Smiðjuvegur 315 m2.
Mjög gott og vel staðsett 315 fm hús-
næði, tilvalið fyrir verlsun og þjónustu á
góðum stað við Smiðjuveginn. Vængja-
hurð og því gott aðgengi fyrir vörur.
Lofthæð 3 mtr. Malbikuð bílastæði.

Lagerhúsnæði 830 m2.
Á svæði 101 til leigu um 830 m2 lager-
húsnæði á einni hæð. Húsnæðið er
snyrtilegt og góð aðkoma, þjófavarnar-
kerfi uppsett. Húsnæðið er laust eftir ca.
4 vikur, eða nánara samkomulagi.  

Suðurlandsbraut 155 m2.
Til leigu í “Bláu húsunum” við Suður-
landsbraut fallegt skrifstofurými á 2
hæðum. Á neðri hæð eru 4 góðar skrif-
stofur og móttaka, mahogny tréverk og
parket. Á efri hæð (þakhæð) er eldhús,
fundarherbergi og skrifstofa/herbergi.
Húsið er sérlega vel staðsett og góðir
merkingamöguleikar á húsi. 
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Hlíðahverfið er gróið og virðulegt
hverfi og kemst ansi nærri því að
vera í hjarta borgarinnar.
Hlíðarnar voru einu sinni nýjasta og
flottasta hverfið í bænum, samanber
setninguna „...og rúmum þúsund árum
síðar, fluttum við úr Múlakampnum upp í
Hlíðar,“ sem Spilverk þjóðanna söng í lag-
inu um Reykjavík. Nú eru Hlíðarnar orðn-
ar gróið hverfi, silfurgrátt og skærgrænt
á sumrin en í öllum regnbogans litum á
haustin. Hlíðabúar vilja helst hvergi ann-
ars staðar vera og þeir sem hafa sótt

Menntaskólann við Hamrahlíð hafa þang-
að líka sterkar taugar. Úr Hlíðunum er
göngufæri við bæði Miðborgina og
Kringlusvæðið þannig að íbúarnir þar
geta notið verslunar, veitingastaða og
menningar í allar áttir. Hlíðarnar eru
skuggahverfi í ákveðnum skilningi, þar
má finna dimma bakgarða og húsasund,
leynistíga og róluvelli sem fáir vita af.
Umfram allt eru Hlíðarnar þó fjölskyldu-
vænt íbúðahverfi þar sem meðalaldurinn
fer stöðugt lækkandi en gamli sjarminn
lifir í gömlum skeljasandshúsum og
kvöldgöngum í rökkrinu. 

Hlí›in mín frí›a

Leyniróluvöllur í Hlíðahverfinu
með rómantískum rólubekk.

Ljósastaurarnir í Hlíðunum syngja síst minna en aðrir staurar ann-
arsstaðar. 

Úthlíðin er ein af fáum breiðgötum í Reykjavík og þar
er meira að segja hægt að leggja báðum megin.

Mörgum finnst öll húsin í
Hlíðunum eins við fyrstu sýn
en þegar nánar er gáð hafa
þau hvert sinn sjarma.

Fallandi lauf fara Hlíðahverfinu betur en flestum öðrum hverfum
borgarinnar.

Eitt af tignarlegustu húsunum í hverfinu, nánast eins og höll en
samt í stíl við öll hin fallegu sandsteinshúsin.

Myndir: Pjetur



Draumaeign

24.900.000.  
Afar fallegt 106,8 fm raðhús á tveimur hæðum og kjallara undir.  Eignin er að mestuleyti endurnýjuð að innan sem
utan.  Þak. gluggar og gler, rafmagn, pípulagnir o.f.l. hefur verið endurnýjað.

Framnesvegur - 101 Rvk

Draumaeign

57.900.000       
7 herb. 276,9 fm sérhæð í tvíbýli þ.a. 48,3 fm bílskúr. Gríðarlega mikið og fallegt útsýni.

Smárarimi - 112 Rvk

29.900.000.   
Einstaklega fallegt 109,5 fm 3ja herbergja raðhús á frábærum stað í Mosfellsbæ.  Fallegur garður og sólpallur á bak-
við hús með litlu gróðurhúsi.

Grenibyggð - 270 Mos

35.700.000
189,3 fm 5 herbergja endaraðhús á tveimur hæðum með 32 fm bílskúr (fermetrafjöldi bílskúrs er inni í heildarfer-
metrafjölda

Vesturberg -  111 Rvk

24.300.000  
Fallegt 6 herbergja 124,2 fm raðhús á tveimur hæðum og kjallari.  5 svefnherbergi og gott skipulag á eigninni.

Réttarholtsvegur - 108 Rvk

42.900.000
Stórglæsilegt parhús á 2 hæðum 6 herb. 194,1 fm þar af 36,8 fm bílskúr. Fallegar og vandaðar innréttingar, mjög mik-
ið útsýni. Falleg eign á góðum stað.

Hrísrimi - 112 Rvk



2ja herbergja 3ja herbergja

3ja herbergja

Fensalir   201 - Kóp

23.900.000
Glæsileg 2-3ja herbergja 96,6 fm íbúð
á jarðhæð með 40 fm sérverönd sem
snýr til suðurs.

Grandavegur - 107 Rvk

12.900.000      
Mjög mikið endurnýjuð og virkilega
falleg 2ja herb. íbúð á 1. og efstu hæð
með sérinngangi í 4ra íbúða húsi.

Rjúpnasalir - 201 Kóp

22.600.000            
Mjög fín 3ja herb. 92 fm endaíbúð á 1.
hæð. Stór sólpallur sem snýr í suður.

Rofabær - 110 Rvk

15.900.000         
Fín 3ja herb. 85,1 fm íbúð á 3. hæð
góðu fjölbýli.

Laugavegur  - 101 Rvk

16.500.000  
Virkilega smekkleg 2ja herbergja, 61
fm íbúð í bakhúsi við Laugaveg. Íbúðin
er nýlega standsett og með sér inn-
gangi. Nær engin hávaðamengun.

Meistaravellir - 107 Rvk

16.900.000   
83,8 fm 2ja til 3ja herbergja íbúð með
sólskála og útgengi í suðurgarð. Gólf-
efni og innréttingar eru nýleg og nýbú-
ið er að endurnýja baðherbergi.

Sjávargrund - 210 Gbæ

20.900.000     
Falleg 3ja herbergja íbúð sem skiptist í
71,9 fm íbúð, 16,8 fm geymslu og 20,5
fm stæði í bílageymslu samtals 109,2
fm.

Sæviðarsund - 104 Rvk

18.800.000       
86,7 fm 3ja herbergja íbúð í fjórbýli á
lyftri 1. hæð með svölum auk sér-
geymslu í kjallara ca 6-7 fm með að-
gangi að salerni.

Miklabraut - 105 Rvk

14.400.000
Falleg 2ja herbergja 64,4 fm  íbúð í
kjallara (lítið niðurgrafin) í litlu fjölbýli.
Mikið búið að endurnýja.

Reynimelur - 107 Rvk

15.000.000          
2ja - 3ja herb íbúð á jarðhæð á góðum
stað í vesturbænum með sérinn-
gangi.Íbúðin er ósamþykkt.

Þorláksgeisli  - 113 Rvk

23.900.000
Virkilega falleg 99,2 fm 3ja herbergja
íbúð á 3. hæð í 6 íbúða fjölbýli  þ.a. 9,0
fm geymsla.  Einnig stæði í lokaðri
bílageymslu.

Hraunbær  - 110 Rvk

17.500.000  
Mjög góð 3ja herbergja, 89.2 fm íbúð á
1. hæð í góðu húsi í Árbænum.  Búið
að endurnýja eldhús og baðherbergi á
síðustu árum.

Eskihlíð - 105 Rvk

19.900.000     
Virkilega falleg 78,4 fm 2ja herb. íbúð í
kjallara með sérinngangi. Að utan var
húsið allt endurnýjað í sumar. 

Hraunbær  - 110 Rvk

4.900.000 
Góð 23.3 fm stúdíóíbúð á jarðhæð í Ár-
bænum. Tilvalin eign til útleigu.

Ástún - 200 Kóp

17.400.000         
Falleg 4ra herb. 87,3 fm íbúð á 1. hæð
í vel viðhöldnu fjölbýli.

Háaleitisbraut - 103 Rvk

23.900.000
Falleg 4ra herbergja íbúð á 2. hæð
skráð 104,9 fm hjá FMR en eigninni
fylgir ca 16-17 fm alls 122 fm.

Andrésbrunnur - 113 Rvk

20.900.000
Falleg 3. herbergja, 94,9 fm íbúð á 2.
hæð í nýlegu húsi ásamt stæði í lok-
uðu bílskýli í Grafarholtinu.  LAUS VIÐ
KAUPSAMNING

Flétturimi - 112 Rvk

18.700.000
Falleg 3ja herbergja 90,6 fm íbúð á 2.
hæð ásamt stæði í bílskýli.

Hjallahlíð  - 270 Mos

SELD  
Falleg og hlýleg 4ra herbergja, 94,4 fm
íbúð á 2. og efri hæð í fjórbýli á vinsæl-
um stað í Mosfellsbæ.  Stutt í alla
þjónustu og skóla.

Hjarðarhagi - 107 Rvk

22.900.000             
Björt og virkilega falleg 4ra herb. 98,3
fm endaíbúð á 4. hæð í mjög vel við-
höldnu fjölbýli á þessum frábæra stað.
Baðherb. auk gestasalernis og tvennar
svalir. Úr íbúðinni er mjög mikið útsýni.

Melalind - 201 Kóp

26.500.000     
Mjög rúmgóð og falleg 3ja herb. 102,6
fm íbúð (þ.a. 6,6 fm geymsla), á 2. hæð
í litlu fjölbýli auk bílskúrs sem er 26,1
fm Frábært útsýni.

Nesvegur - 107 Rvk

14.900.000          
3ja herb 62,9 fm íbúð í kjallara í tvíbýl-
ishúsi.

Nýlendugata - 101 Rvk

17.100.000       
Virkilega smekkleg 3ja herb. 65,5 fm
íbúð á jarðhæð í þríbýli með sérinn-
gangi.

Reyrengi - 112 Rvk

17.900.000
Mjög smekkleg 3ja herbergja 80,8 fm
íbúð á 3. hæð með svölum, fallegu út-
sýni.og sérinngangi af svölum.

Hólagata - 260 Rbæ

21.000.000   
Góð 189,3 fm 4 herb. hæð í tvíbýli þar
af 28.7 fm bílskúr, miðsvæðis í Reykja-
nesbæ.

Hrísrimi - 112 Rvk

22.000.000    
Góð 4 - 5 herbergja 95,7 fm íbúð með
sérinngangi. Stutt í alla þjónustu sem
og skóla.

Suðurnes

Gónhóll -260 Reykjanesbær

33.500.000  
Fallegt 212 fm, 5 herbergja einbýlishús í Reykjanesbæ, n.t.t. í Njarðvík.
Húsið er timburhús klætt með múrsteini - AFHENDING Í OKT ´05

Hafnagata - 233 Hafnir

15.200.000.    
Fallegt 132,8 fm einbýlishús á Höfnum á Reykjanesi. Eignin er mikið endur-
nýjuð að utan sem innan.

Vallargata - 245 Sandgerði

23.300.000   
Glæsilegt 126 fm einbýlishús á einni hæð sem nánast allt er endurnýjað,
ásamt 52 fm bílskúr, alls 177, fm
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Draumaeign

19.900.000
Virkilega falleg 91,0 fm
3ja herbergja íbúð á
jarðhæð með sérinn-
gang og fallegum 33 fm
sólpalli sem snýr í vest-
ur.

Austurberg - 111 Rvk

Draumaeign

37.900.000  
Fallegt 151,8 fm einbýl-
ishús ásamt 30,2 fm bíl-
skúr, samtals 182 fm 5
herbergja og vel skipu-
lagt. Laus fljótlega.

Lambhagi - 225 Álf



4ra-7 herbergja Einbýli

Kambasel - 109 Rvk

25.900.000      
Virkilega falleg 147,8 fm 5 herb. íbúð á
2. hæð og risi í raðhúsi. Stutt í skóla og
alla þjónustu

Krummahólar - 111 Rvk

26.500.000          
179,7 fm 6 herb. toppíbúð á tveimur
efstu hæðum 7. og 8. hæð í góðu lyftu-
húsi. Af þessum 179,7 fm er bílsk. sem
er 25,6 fm og geymsla í kj. 10,3 fm.

Blikastígur - 225 Álf

37.900.000           
Einbýli, skemmtilega staðsett í sveit-
asælunni á Álftanesinu. Húsið sem er
timburhús á 2 hæðum er með 5
svefnh. og 2 stofum. Eignin stendur á
1000 fm eignarlóð.

Stakkhamrar - 112 Rvk

39.500.000   
Bjart og fallegt 4ra - 5 herb 167,3 fm
einbýli á einni hæð þ.a. 26,9 fm inn-
byggður bílskúr. Fallegur og mjög gró-
inn garður.

Nóatún - 105 Rvk

16.900.000  
4ra. herb. 82,2 fm íbúð á 1. hæð í litlu
fjölbýli. Íbúð á hæð er 73,4 fm og
geymsla í kjallara 8,8 fm.

Rauðagerði - 108 Rvk

29.500.000
Falleg og vel skipulögð 148 fm 6 her-
bergja íbúð á annarri hæð (efri) með
sérinngangi í þríbýli ásamt bílskúr.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

22.000.000             
Ný og glæsileg 93,7 fm 3ja herb. íbúð á
2. hæð með svölum í 3ja hæða fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Skilast án
gólfefna utan votrýma.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

20.400.000            
Ný og glæsileg 90,5 fm 3ja herb. íbúð á
1. hæð með sérgarði í 3ja hæða fjöl-
býli. Skilast án gólfefna utan votrýma.

Túnbrekka - 200 Kóp

27.300.000  
Falleg 4ra herbergja íbúð 106,6 fm á
jarðhæð með sérinngang ásamt 26,6
fm bílskúr.  Eldhús og baðherbergi eru
nýlega standsett.

Unufell - 111 Rvk

16.500.000   
Falleg 96,8 fm 4ra herbergja íbúð á 3.
hæð í afar vel viðhöldnu fjölbýli.  Góð-
ar suðvestursvalir með ágætu útsýni.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

24.500.000           
Ný og glæsileg 104,3 fm 3ja herb. íbúð
á 1. hæð með sérgarði í 3ja hæða fjöl-
býli ásamt stæði í bílageymslu. Skilast
án gólfefna utan votrýma.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

25.100.000     
Ný og glæsileg 106,6 fm 3ja herb. íbúð
á 3. og efstu hæð með svölum í fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Skilast án
gólfefna utan votrýma.

Veghús - 112 Rvk

25.900.000        
150,6 fm 5 herbergja eign þ.a. 30 fm
bílskúr á 2. hæð með vestursvölum og
stórum gluggum í stofu. Mjög góð
staðsetning.

Vesturberg - 111 Rvk

16.400.000.   
Falleg 4ra herbergja 94,4 fm íbúð á 4.
hæð í afar vel viðhöldnu fjölbýli.

Álfkonuhvarf  -203 Kóp

30.600.000 
Einstök 131,5 fm 4ra herb. endaíbúð á
3. og efstu hæð í 3. hæða fjölbýli, stað-
sett efst í Hvarfahverfinu í Kópavogi.
Frábært útsýni - Einstök staðsetning -
Skilast fullbúin án gólfefna - Nánar á
draumahus.is

Álfkonuhvarf  - 203 Kóp

31.200.000  
Glæsileg 129,9 fm 4ra herb. endaíbúð
á jarðhæð, staðsett efst í Hvarfahverf-
inu í Kópavogi - Sérafnotaréttur af
garði - Einstakt hverfi - Skilast fullbúin
án gólfefna - Nánar á draumahus.is

Engihjalli - 200 Kóp

17.400.000 
Mjög fín 4ra herb. 97,4 fm íbúð á 6.
hæð með gríðarlega miklu útsýni yfir
borgina og til fjalla.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

22.000.000             
Ný og glæsileg 93,7 fm 3ja herb. íbúð á
2. hæð með svölum í 3ja hæða fjölbýli
ásamt stæði í bílageymslu. Skilast án
gólfefna utan votrýma.

Álfkonuhvarf - 203 Kóp

20.400.000            
Ný og glæsileg 90,5 fm 3ja herb.
íbúð á 1. hæð með sérgarði í 3ja
hæða fjölbýli. Skilast án gólfefna ut-
an votrýma.

Draumaeignir

Grandavegur - 107 Rvk

21.9000.000  
Mjög góð 2. herbergja, 66 fm þjónustuíbúð fyrir 60 ára og eldri á 3. hæð í
lyftublokk í Vesturbæ Reykjavíkur.

Goðheimar - 104 Rvk

20.900.000   
Vel skipulögð 4ja herb. 91,4 fm íbúða á 3 hæð í fjórbýli ásamt um 2,5 fm
geymslu. Frábært útsýni yfir Laugardalinn!

Skaftahlíð - 105 Rvk

17.800.000        
4 herb. 83,5 fm íbúð á jarðhæð auk 2ja geymslna. Íbúðin er með sérinng.
Húsið er fallegt og gatan sömuleiðis. Stutt er í leikskóla og aðra þjónustu.

Fr
um

Nýbyggingar
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BREKKUSTÍGUR 12 - 260 REYKJANESB.

Mjög gott 271m2 5 herb. einbýlishús. Efri hæðin er
204 m2 ásamt innbyggðum bílskúr, á neðri hæð er
70m2 stúdío íbúð með sér inngangi. Eftir er að steypa
gólfplötuna, en að öðru leyti er hún tilbúin undir tré-
verk. . Húsið er vel viðhaldið, nýlegir ofnar og raf-
magn yfirfarið, nýir skápar, gólfefni að hluta ofl., verið
er að skipta um þakjárn. Lóð er snyrtilega frágengin.
Húsið er vel staðsett í nálægð við grunnskóla og
sundmiðstöð. Uppl. á skrifstofu.

EFSTALEITI - 230 REYKJANESBÆR

Glæsilegt 135,6m2 parhús með innb. bílskúr. Sér-
smíðaðar innréttingar úr rauðeik teiknaðar af
Guðbjörgu Magnúsdóttur, rauðeik og terrazzo á
gólfum. Tæki í eldhúsi fylgja. Vinsælt hverfi á ró-
legum stað. Uppl. á skrifstofu

HÁTEIGUR 2 - 230 REYKJANESBÆR

120m2 4ra herb. íbúð í fimm íbúða fjölbýlis-
húsi með innbyggðum bílskúr. Íbúðin skiptist
í anddyri, stofu, eldhús, þvottahús, 3 svefn-
herbergi og bað ásamt bílgeymslu og
geymslu. Skemmtilegt innra skipulag og góð
staðsetning. Uppþvottavél og ísskápur geta
fylgt. Íbúðin getur verið laus fljótlega. 16m

HEIÐARHVAMMUR 9 - 230 REYKJANES:

78m2 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð í sérlega snyrti-
legu húsi, bæði hús og sameign til fyrirmyndar.
Lóðin er afgirt og sér afgirt verönd er við íbúðina.
Íbúðin er vel staðsett í nálægð við grunnskóla og
leikskóla. 11,5m

MÁVABRAUT 2 - 230 REYKJANESBÆR

91m2 4ra herb. íbúð á 2.hæð. Íbúðin skiptist í hol,
stofu, eldhús, 3 svefnherbergi og bað ásamt sér-
geymslu og sameiginlegri geymslu í sameign.
Bílskúrsréttur fylgir eigninni. Góð eign á góðum
stað, stutt í skóla og alla þjónustu.
11,2m

SKAGABRAUT 36 - 250 GARÐUR

Glæsilegt 125,7 m2 4ra herb. einbýlishús með
67,7 m2 bílgeymslu. . Í bílgeymslu er vinnuað-
staða sem skiptist í anddyrir, salerni, vinnuher-
bergi og bílgeymslu. Húsið er vel við haldið, ný-
lega steniklætt, nýir gluggar og gler að hluta,
skipt um hita og vatnslagnir ‘93 ofl. Húsið er vel
staðsett, opið svæði í kring, sérlega fallegt út-
sýni og rólegur staður. 25m

VESTURGATA 17 - 230 REYKJANESB.

94m2 4ra herb. neðri hæð með 51,7m2 bíl-
skúr. Íbúðin er vel staðsett með innkeyrslu frá
Melteig og Vesturgötu. Íbúðin er í góðu
ástandi að innan en þarfnast málningu og
viðhalds að utan. Sett verður nýtt þakjárn á
bílskúrsþakið. 15,5m

SUNNUBRAUT 4 - 230 REYKJANESBÆR

157,5m2 hæð og ris ásamt 32,5m2 bílskúr. Hæðin
skiptist í 3 svefnh., bað, stofu og eldhús, í risi eru
2 svefnh. og eitt óeinangrað geymslurými. Í eld-
húsi er upprunaleg innrétting og dúkur á gólfi.
Parket á stofu. Baðherbergi flísalagt. Eign á góð-
um stað með mikla möguleika. 19m

Nýbyggingar við Landsspítala
– háskólasjúkrahús byrja að
rísa 2009.

Samkeppni um nýtt deiliskipulag
á lóð Landsspítala – háskóla-
sjúkrahúss var haldin nýlega. Til-
lagan sem bar sigur úr býtum var
samstarfsverkefni arkitektastof-
unnar Arkitektur.is, Verkfræði-
stofu Norðurlands, arkitekta- og
landslagsarkitektastofanna C.F.
Møller og Schønherr Landskab í
Danmörku og norsku verkfræði-
stofunnar SWECO Grøner. Sam-
kvæmt sigurtillögunni munu 85
þúsund fermetra nýbyggingar
rísa á lóð spítalans á árunum
2009-2018. Tillagan gengur út frá
góðri aðkomu fyrir sjúklinga og
almenning, stuttum og greiðfær-
um flutningaleiðum innan deilda
og á milli þeirra, góðri samnýt-
ingu húsnæðis og tækja og björtu
og notalegu umhverfi.

Samnorræn tillaga sigra›i

Aðalinngangur spítala.

Aðalanddyri og
sjúkrahúsgata.

Aðalinngangur
spítala.

Séð yfir svæðið.

Horft að sjúkrahúshóteli.

Aðalinngangur háskóla.

Sjúkrahúsgata.
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EINBÝLI

DRANGAGATA - EITT ÞAÐ FLOTT-
ASTA 366 fm einbýli á við Hraunið í Norður-
bæ í Hafnarfirði, eina húsið í götunni, algjör
paradís fyrir börn. Fullt af herbergjum, 3 stofur,
falleg gólfefni og innréttingar, innbyggður tvö-
faldur bílskúr, myndir og myndband á netinu,
sjón er sögu ríkari. TILBOÐ ÓSKAST. 4693

BURKNAVELLIR - FALLEGT EINBÝLI
Á EINNI HÆÐ Nýtt og sérlega fallegt 206
fm einbýli á Völlunum við jaðar byggðar. 4
rúmgóð herb., fallegar innréttingar og skáp-
ar úr eik. Skemmtileg lóð sem er að mestu
afgirt, barnvænt umhverfi, sutt út í náttúr-
una. Verð 44.9 millj. 3094

VESTURVANGUR - LAUST FLJÓT-
LEGA 2 ÍBÚÐIR Fallegt MIKIÐ ENDUR-
NÝJAÐ 241 fm EINBÝLI á 2 hæðum, með
aukaíbúð á neðri hæð, ásamt 49 fm BÍL-
SK., samtals 290 fm á mjög góðum stað í
NORÐURBÆNUM. Húsið getur LOSNAÐ
FLJÓTLEGA. Verð 49,5 millj. 3610

RAÐ- OG PARHÚS

SUÐURHOLT - FLOTT PARHÚS Sér-
lega vandað og fallegt 198 fm parhús með
innbyggðum góðum bílskúr. Góð gólfefni
og innréttingar, 4 rúmgóð herbergi, útsýni,
rúmgóð stofa, verönd. Gólfhiti að hluta.
Sjá myndir á netinu. Verð 39,8 m. 4562

FÍFUVELLIR - FRÁBÆRT ENDARAÐ-
HÚS Fallegt og vandað 207 fm endaraðhús
með rúmg. innb. bílsk. Góðar innréttingar
og skápar, gólfhiti, verönd. Húsið er nánast
fullbúið, verður örstutt í skóla og aðra þjón-
ustu í framtíðinni. Góð eign sem hægt er að
mæla með. Verð 40.9 millj. 4667

MIÐVANGUR - FALLLEGT ENDA-
RAÐHÚS Fallegt 200 fm ENDARAÐHÚS,
ásamt 25 fm bílskúr, samt. 225 fm. Húsið er
tveimur hæðum, 6 herb., 2 sjónvarpshol, góð
verönd, rúmgott eldhús, stór stofa, fín gólf-
efni. Gott hús á góðum og rólegum stað í
hjarta norðurbæjar í Hafnarfirði. Verð 36,0 m. 

HÆÐIR

LÆKJARBERG - GÓÐ EFRI SÉR-
HÆÐ Í TVÍBÝLI - LAUS STRAX Sér-
lega falleg 147 fm EFRI SÉRHÆÐ í nýlegu
tvíbýli, ásamt innbyggðum 49 fm TVÖ-
FÖLDUM BÍLSKÚR, samtals 196 fm. Gott
útsýni, 3 herbergi, möguleiki á því fjórða,
parket á gólfum, góðar innréttingar. LAUS
VIÐ KAUPSAMNING. Verð 40.9 m. 4835

ÖLDUGATA Hfj. - SJARMERANDI
ÍBÚÐ Vorum að fá í einkasölu fallega sjar-
merandi neðri hæð í reisulegu húsi á þessum
flotta stað við Hamarinn. Gólfborð á flestum
gólfum. Verð 14,5 m. V. 14,5 m. 4823

SUÐURGATA - FRÁBÆR HÆÐ Í
HJARTA HAFNARFJARÐAR 94 fm
falleg efri hæð og ris í tvíbýli á góðum
stað. Fallegt útsýni, húsið ný tekið í gegn
að utan. Allt að 4 svefnherb., möguleiki á
því fimmta. Falleg gólfefni og skemmtilegt
skipulag eignar. Verð 20.9 millj. 4652

HVERFISGATA - SÉRHÆÐ M. BÍL-
SKÚR Mjög góð og mikið endurn. 181 fm
efri sérhæð og ris í tvíbýli, Ásamt 31 fm
bílskúr, miðsvæðis í Hafnarfirði. húsið er
klætt að utan með stení. 4 svefnherb. Verð
29,7 m. 4553

4RA TIL 7 HERB.

ENGIHJALLI - KÓPAVOGUR -
LYFTUHÚS Falleg og góð 97 fm íbúð
fyrir utan sér geymslu í kjallara. Fjögur
svefnherbregi. Tvennar svalir. Góð sam-
eign. Laus fljótlega. Verð 18.9 millj. 4846

ÁLFHOLT - ÚTSÝNI - LAUS STRAX
“LAUS STRAX“ Falleg 98 fm 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu nýlega viðgerðu og
máluðu fjölbýli á góðum útsýnisstað.
LAUS STRAX. 4851

EYRARHOLT - LAUS STRAX LAUS
STRAX „ Falleg og björt 112,4 fm 4ra her-
bergja ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í nýlega máluðu
fjölbýli á FRÁBÆRUM ÚTSÝNISSTAÐ á
Holtinu. Ein íbúð á hæð. Verð 20,9 m. 4837

HELLISGATA - FALLEG NEÐRI SÉR-
HÆÐ Falleg og björt 117,9 fm 4ra til 6 herb.
NEÐRI SÉRHÆÐ, ásamt 19,5 fm bílsk. í
góðu tvíbýli á grónum og góðum stað. SÉR-
INNG. Mögul. 5 svefnh. Fráb. staðset. 4836

DAGGARVELLIR - EIN FLOTT 4ra
HERBERGJA. Falleg og fullbúin íbúð á 2.
hæð í góðu fjölb., sérinng., eikarparket og inn-
rétt. Þrjú svefnherb., rúmgóðar innrétt., háfur
og gaseldavél. Húsið er steinað að utan því lítið
viðhald. 92 fm. Laus fljótlega. Verð 21 m. 4809

ENGJAVELLIR - VÖNDUÐ ÍBÚÐ NÝ
OG FALLEG 100 fm 4ra herbergja íbúð á 2.
hæð, merkt 02-01 í nýju „VIÐHALDSLITLU“
fjölbýli á góðum stað á VÖLLUM í HAFNAR-
FIRÐI. SÉRINNGANGUR af svölum. VAND-
ARÐAR innréttingar. FULLBÚIN OG GLÆSI-
LEG EIGN. Verð 21,5 m. V. 21,5 m. 3718

DAGGARVELLIR - LYFTUHÚS Vorum
að fá í einkasölu gullfallega íbúð á 3 hæð í
lyftuhúsi ásamt stæði í bílageymslu. Fal-
legt Eikarparket og flísar á gólfum. Hvítuð
Eik í innréttingum. Þvottah. í íbúð. Verð
23,7 millj. 4796

BÆJARHOLT - FALLEG - LAUS
STRAX Vorum að fá í einkasölu fallega 4-
5 herb. íbúð á 2 hæð í góðu húsi. Þvottah.
í íbúð. Stórar svalir. Laus við kaupsamn-
ing. Verð 19,9 millj. 4709

ARNARHRAUN - MEÐ BÍLSKÚRFal-
leg 93,8 fm 4ra herbergja ENDAÍBÚÐ á 1.
hæð ásamt 26,9 fm BÍLSKÚR, samtals
120,7 fm á góðum stað í MIÐBÆNUM.
Verð 20,9 millj. 4696

BREIÐVANGUR - MEÐ EÐA ÁN
BÍLKSÚRSFalleg 119 fm 4ra herbergja
íbúð á 3. hæð í góðu fjölbýli sem búið er
að klæða á allar hliðar með Steni-klæðn-
ingu, ásamt 25 fm BÍLSKÚR. Gott sérher-
bergi og sérgeymsla í kjallara sem fylgir
íbúðinni. Samtals alls 143,9 fm Verð
19,5millj. 4692

Lækjargata 4-5 herb. Vorum að fá í
einkasölu glæsilega mikið endurnýjaða
miðhæð á góðum stað við lækinn. Nýlegt
eldhús, bað og gólfefni. Fallegur garður.
Verð. 23,9 millj. 4691

ÁLFATÚN - KÓPAVOGUR - FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI Falleg 4ra herb. vel
skipulögð íbúð á fyrstu hæð ásamt sér
BÍLASTÆÐI undir svölum. Suður svalir.
GÓÐ STAÐSETNING - STUTT Í ÞJÓN-
USTU OG SKÓLA. Verð 21,9 m. 21,9 4587

ESKIHLÍÐ - RÚMGÓÐ OG FALLEG
Vorum að fá í einkasölu fallega og bjarta
123 fm íbúð á þessum vinsæla stað. Auka
herbergi í kjallara með aðgengi að snyrt-
ingu. Hús nýlega tekið í gegn að utan.
Verð 24,9 millj. 4664

HVAMMABRAUT - FALLEG OG VEL
SKIPULÖGÐ 4RA HERB. ÍBÚÐ 104
fm íbúð á annari hæð á góðum stað í
Hafnarfirði. Þrjú rúmgóð herbergi, fallegt
baðherbergi, parket á gólfum, stórar svalir
í suðurátt, útsýni. Hús klædd að utan að
hluta. Verð 18,9 millj. 4588

BREIÐVANGUR M/BÍLSKÚR Falleg
4ra herbergja íbúð ásamt 24,0 fm bílskúr í
góðu fjölbýli, samtals 132 fm Stórt tvöfalt
eldhús. Þrjú svefnherbergi. Stórar v/svalir.
Verð 19,9 millj. 4580

HÁHOLT - LAUS STRAX Falleg 127,5
fm 4ra herbergja íbúð á 3ju hæð í góðu
fjölbýli á góðum útsýnisstað. Þvottahús er
innaf eldhúsi. Góðar suðursvalir. LAUS
STRAX. Verð 20,9 millj. 2843

NAUSTABRYGGJA - REYKJAVÍK -
EIN FLOTT Fyrsta flokks íbúð á fyrstu
hæð í þríbýli, íbúðin er 112,5 fm síðan er
sér stæði í bílgeymslu. Flott gólfefni og
innréttingar. Sjón er sögu ríkari, þrjú svefn-
herbergi. Verð 25,7 millj. 4432

MÓABARÐ - FIMM HERBERGJA -
TVENNAR SVALIR Falleg og kósý 112
fm fimm herb. íbúð í litlu góðu fjölbýli. Íbúð-
in er á þriðju hæð með fallegt útsýni.
TVENNAR SVALIR - STUTT Í SKÓLA.
Snyrtileg og góð eign. Verð 18,9 m. 4263

HÁHOLT - MEÐ ÚTSÝNIFalleg 107,1
fm 4ra herbergja íbúð á 2. hæð í góðu fjöl-
býli á góðum ÚTSÝNISSTAÐ. Parket og
flísar. Suðursvalir. Verð 18,9 millj. 3720

RJÚPUFELL - REYKJAVÍK - TALS-
VERT ENDURNÝJUÐ Rúmgóð 109 fm
4ra herb. íbúð á fjórðu hæð og að auki 12
fm yfirbyggðar svalir, samtals 121 fm Hús
klædd að utan því lítið viðhald, falleg sam-
eign, íbúðin almennt í góðu ástandi. Verð
17,9 millj. 4011

HJALLABRAUT - HAFNARFJÖRÐ-
UR - FIMM HERBERGJA 128 fm íbúð
á þriðju hæð í góðu fjölbýli sem er klædd
að utan með álklæðingu því er lítið við-
hald. 4 svefnherbergi. Rúmgóð íbúð og
gott skipulag. Verð 21.5 millj. 4171

SUÐURVANGUR - FALLEG ENDA-
ÍBÚÐ Falleg og talsvert endurnýjuð136
fm 5 herberja ENDAÍBÚÐ á 1. hæð í góðu
fjölbýli. Allt nýtt í eldhúsi, baði, gólfefni og
fl. Verið er að klæða alla gafla á húsinu.
Falleg og sérlega björt eign með glugga á
fjóra vegu. 4852

3JA HERB.

KLUKKUBERG - SÉRINNGANGUR -
STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU FRÁBÆRT
ÚTSÝNI. 76 fm 3ja herb. íbúð á fyrstu hæð
með sér inngangi ásamt stæði í bíla-
geymslu. Björt og falleg íbúð. Verð 17.9
millj. 4850

ÁLFASKEIÐ - GOTT ÚTSÝNI Falleg
3ja herb. 92,4 fm íbúð á 4. hæð í góðu fjöl-
býli. Blokkin klædd að utan allan hringinn.
Suðvestursvalir, FRÁBÆRT ÚTSÝNI. Verð
17,9 millj. 4841

KRÍUÁS - LYFTUHÚS Vorum að fá í
einkasölu gullfallega íbúð á efstu hæð í
lyftuhúsi. Húsið stendur efst í ásahverfi
með glæsilegu útsýni. Flísalagt baðherb.
Fallegar innréttingar. Verð 20,7 millj. 4802

GRÆNAKINN - SÉRINNGANGUR
Vorum að fá í einkasölu fallega 72,2fm
íbúð með sér inngangi í fallegu ný máluðu
húsi. Parket og flísar á gólfum. Verð 15,5
millj. V. 15,5 m. 4817

ARNARHRAUN - LÍTIÐ FJÖLBÝLI
Vorum að fá í einksölu fallega 76 fm íbúð á
2. hæð í litlu fjölbýli. Parket og flísar á gólf-
um. Verð 15,5 millj. 4819

VALLARBARUT - MEÐ BÍLSKÚR
Nýleg, rúmgóð og falleg 101,4 fm 3ja her-
bergja íbúð á 2. hæð ásamt 22,7 fm bíl-
skúr, samtals 124,1 fm Vandaðar innrétt-
ingar. Parket og flísar. Falleg og björt eign.
Verð 23,4 millj. 4232

Hafnarfirði 
Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang as@as.is 
Heimasíða
www.as.is

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –

Opið virka daga kl. 9–18 Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

EFSTILUNDUR - GOTT EINBÝLI 
Á EINNI HÆÐ OG MEÐ ÚTSÝNI

196 fm einbýlishús með innbyggðum ca. 47 fm bílskúr á góðum stað í Garðbæ.
Möguleiki á allt að fimm svefnherbergjum. Góð eldhúsinnrétting, stáltæki og gashell-
ur. Gestasnyrting og gott baðherbergi. Parket  stofu, sjónvarpsholi og borðstofu.
Sjón er sögu ríkari.  Verð 48,7 millj. – Eigendur fasteigna athugið: Lífleg sala – skoðum og verðmetum samdægurs!
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HJALLABRAUT - EIN STÓR ENDA-
ÍBÚÐ 108 fm 3ja herb. endaíbúð á annari
hæð í góðu fjölbýli. Góð gólfefni og nýlega
búið að taka baðherbergið í gegn. Opin og
björt íbúð. Laus við kaupsaming. Verð
18.6 millj. 4702

ERLUÁS - GÓÐ 3ja HERBERGJA Sér-
lega falleg 92 fm 3ja herbergja íbúð á fyrstu
hæð (önnur hæð frá bílaplani) fallegu lyftu-
húsi. Sérinngangur. Góðar svalir. Gott skipu-
lag eignar, fallegir gluggar, húsið er steinað
að utan því lítið viðhald. Góð eign sem hægt
er að mæla með. Verð 20,5 millj. 3369

SMYRLAHRAUN - 3ja HERBERGJA
Á FYRSTU HÆÐ Falleg og töluverð
endurnýjuð 83 fm íbúð á þessum góða
stað nýkomið á sölu. Ný falleg eldhúsinn-
rétting, björt og opin íbúð, einungis fjórar
íbúðir í stigahúsi. Verð 15.9 millj. 4676

HVAMMABRAUT - FALLEGT ÚT-
SÝNI Falleg og vel skipulgöð 89 fm 3ja
herb. íbúð á annari hæð fallegu húsi. Það
er verið að taka húsið í gegn að utan því
verður lítið viðhald í framtíðinni að utan.
Rúmgóð herbergi, parket á gólfum. Verð
16,5 millj. 4606

BREKKUGATA - 3ja til 4ra HERB.
ÍBÚÐ Falleg og vel með farin íbúð á fyrstu
hæð (gengið innaf götu) í þríbýli. Íbúðin er
almennt í mjög góðu ástandi og er 85 fm
Falleg gólfefni, parket og flísar á gólfi. Gott
útsýni yfir höfnina og víðar. LAUS VIÐ
KAUPSAMING, LYKLAR Á SKRIFSTOFU.
Verð 17,9 millj. 4547

FLATAHRAUN - FALLEG Falleg og vel-
viðhaldin 92,9 fm. 3ja herbergja íbúð á 3.
hæð í góðu fjölbýli sem búið er að klæða á
þrjár hliðar. Flísar og parket. Fallegt útsýni.
Bílskúrsréttur. Verð 17,0 m. 4579

LYNGMÓAR - GARÐABÆR - MEÐ
BÍLSKÚR - FRÁBÆRT ÚTSÝNI Góð
og vel skipulögð 112 fm 3ja herb. íbúð á 2.
hæð með bílsk. í litlu og góðu fjölbýli. Húsið
hefur verið klætt að utan og er því lítið við-
hald. Góð og vel með farin eign með yfirb.
sv./sólst. Glæsil. útsýni út á Flóann, Snæ-
fellsnes og víðar. V. 21,9 m. 4540

HRINGBRAUT - TÖLUVERT END-
URNÝJUÐ Falleg og góð 74 fm í búð á
fyrstu hæð í tvíbýli. Sérinngangur, góð
gólfefni og innréttingar. Margt endurnýjað,
sjá myndir á netinu. Verð 14.9 millj. 4429

KRÍUÁS - SÉRINNGANGUR - BÍL-
SKÚR Nýleg og falleg 89,5 fm 3ja herb.
íbúð á 3. hæð í viðhaldslitlu fjölbýli ásamt
37,3 fm bílskúr, samtals 126,8 fm SÉR-
INNGANGUR. Vandaðar innréttingar. FRÁ-
BÆRT ÚTSÝNI. Verð 23,0 m. 2017

LAUGARNESVEGUR - MIKIÐ ENDUR-
NÝJUÐ - LAUS STRAX Góð 3ja herb.
60,8 fm MIÐHÆÐ í þríbýli ásamt 30 fm skúr
á lóð. Sameiginlegur inngangur með risíbúð.
íBÚÐIN ER MIKIÐ ENDURNÝJUÐ. GÓÐ
STAÐSETNING. Verð 15,5 m. 4366

ÁLFHOLT - FALLEGT ÚTSÝNI Falleg
93 fm 3ja herb. íbúð á 2. hæð í góðu ný-
lega viðgerðu og máluðu fjölbýli. Ein íbúð
á palli. Fallegt útsýni. Verð 18,2 m. 4281

ÁLFASKEIÐ - FALLEG ÍBÚÐ MEÐ
SÉRINNGANGI AF SVÖLUM 88 fm
3ja herb. íbúð á annari hæð góðu fjölbýli.
Húsið nýlega tekið í gegn að utan (sumarið
2003 og 2004). Nýjar breiðar svalir. Nýleg
gólfefni. Snyrtileg íbúð í alla staði. Þetta er
góð eign sem hægt er að mæla með. Verð
16.5 millj. 3716

FAGRAHLÍÐ - FALLEG 3ja HERB.
ÍBÚÐ 3ja herb. 76,5 fm íbúð á 3. hæð í
góðu og litlu fjölbýli. Góð gólfefni og flottar
innréttingar. Góð sameign, hús að utan al-
mennt í góðu ástandi. Verð 17,2 m. 1982

2JA HERB.

HRINGBRAUT - FALLEG RISÍBÚÐ
Falleg og rúmgóð 2ja herbergja risíbúð í
þríbýli á góðum útsýnisstað. Eignin er tals-
vert undir súð en nýtist mjög vel. Frábært
útsýni yfir FJÖRÐINN. Verð 10,4 m. 4847

KALDAKINN - FALLEG JARÐHÆÐ
Falleg 53 fm íbúð á jarðhæð í góðu þríbýli
á góðum stað í miðbænum. Sameiginlegur
inngangur með risíbúð. 4848

MIÐVANGUR - LYFTUHÚS - LAUS
STRAX Góð 2-3ja herb. 67,7 fm íbúð á 7.
hæð í nýlega klæddu lyftuhúsi. HÚS-
VÖRÐUR. Suðursvalir og stórglæsilegt út-
sýni. Verð 14,0 millj. 4833

AUSTURGATA - MIÐBÆRINN -
HAFNARFJÖRÐUR 44 fm íbúð á fyrstu
hæð í þríbýli, sér inngangur. 2ja herbergja,
rúmgott herbergi. Verð 9.0 millj. 4820

BLÁHAMRAR - RVÍK. - LYFTUHÚS
Vorum að fá í einkasölu fallega íbúð á efstu
hæði í nýklæddu húsi. Glæsilegt útsýni yfir
borgina. Nýlegt parket. Mikil falleg sameign
m.a. salur o.fl. Aðeins 4 íb. á hæðinni. Lyftu-
hús. Verð 16,9 millj. 16,9 4671

ERLUÁS - SÉRLEGA FALLEG NÝLEG
OG GLÆSILEG 74 fm 2ja herb. íbúð á 1.
hæð í nýl. fjölbýli með LYFTU á góðum út-
sýnisstað í ÁSLANDI. SÉRINNGANGUR.
Fallegar innréttingar. Verð 17,5 millj. 4561

MÓABARÐ - LAUS VIÐ KAUPSAM-
ING 82 fm íbúð á efstu hæð í litlu fjölbýli.
Falleg og rúmgóð íbúð. Útsýni, laus við
kaupsaming. Verð 15.9 millj. 4386

LYNGHVAMMUR - GÓÐ ÍBÚÐ 64.1 fm
2ja herb. íbúð á neðri hæð í tvíbýli í Hafnar-
firði, rólegt hverfi, stutt í miðbæinn og sund-
laugina. Sérinngangur. Verð 13,5 millj. LAUS
VIÐ KAUPSAMING. ATH Lynghvammur er
lítil gata innaf Hringbraut í Hafnarfirði. 1783

ÞRASTARÁS - MEÐ STÆÐI FALLEG
75 fm 2ja herb. íbúð á 1. hæð í nýl. LYFTU-
HÚSI, ásamt STÆÐI Í BÍLAG. á góðum stað
í ÁSLANDINU í Hafnarfirði. Fallegar innrétt-
ingar. Parket og flísar. Verð 16,9 millj. 3615

ATVINNUHÚSNÆÐI

BREKKUTRÖÐ - NÝTT ATVINNU-
HÚSNÆÐI Vorum að fá ný 103,5 fm eða
stærri atvinnuhúsn. á góðum stað. Húsnæð-
ið afhendist fullb. að utan, kvarsað í ljósum
lit og lóð fullbúin án gróðurs. Að innan tilbúið
undir tréverk eða lengra komin. AFHEND-
ING í okt. 2005. Verð frá 9,3 millj. 4614

MÓHELLA 4 - FULLB. BÍLSKÚRAR
Vorum að fá í sölu 26 fm bílskúra/atvinnu-
/geymsluhúsn., skilast fullb. að utan sem
innan með hita 3ja fasa rafmagni, heitu og
köldu vatni. Bílskúrshurð er 240x259. Gólf
vélslípuð. Verð 2,350 þús. 4377

SUMARHÚS

KJALBRAUT - VAÐNESI - NÝTT -
NÝTT VAÐNES - EIGNARLÓÐ. Vandað
og fallegt 59,7 fm heilsárssumarhús á
5000 fm eignarlandi í Vaðnesi Grímnes-
hreppi, góð staðsetning. 60 fm verönd
með heitum potti. Rafmagn og hitaveita.
Kjarrivaxið land. Verð 16,9 millj. 4770

BORGARLEYNIR - HEILSÁRSHÚS
Vorum að fá í einkasölu sérlega vandað 87
fm heilsárshús á þessum vinsæla stað. Af-
hent fullbúið að utan með pöllum og lögn
f. heitan pott og fokhelt að innan. Steypt
plata með gólfhita. Harðviður í gluggum
og hurðum. Verð 11,9 millj. 4655

BORGARLEYNIR - VIÐ KERIÐ
GRÍMSNESI Sumarhús í landi Miðengis.
Húsið er 83,7 fm Húsið er mjög skemmtilega
teiknað, andyri, 3 sv.herb., og svefnloft,
stofa og eldh. og snyrting. Húsið afh. fullb.
að utan og fokh. að innan, grunnurinn er
steyptur. Gróið land, þe. trjágr. o.fl. 0,96
hektarar. „Fallegt útsýni.“ Verð 12,8 millj.
4537

LANDIÐ
ELDRI BORGARAR KEFLAVÍK
KIRKJUVEGUR 1- LYFTUHÚS

NÝLEG OG FALLEG 3ja herb. 75,7 fm
íbúð á 4. hæð Í LYFTUHÚSI FYRIR
ELDRI BORGARA. Viðarinnréttingar,
parket og flísar á gólfum. BJÖRT OG
FALLEG EIGN. Verð 14,5 millj. 4788

SÓLBAKKI - GRINDAVÍK“ ÓSKAÐ
EFTIR TILBOÐI „ Fallegt 92,6 fm endurnýj-
að EINBÝLI, á einni hæð, ásamt hluta í
kjallara, svo og 12 hesta HESTHÚS á
FRÁBÆRUM STAÐ við SJÁVARSÍÐUNA
austur af Grindavík. Verð TILBOÐ 2149

HÓLABRAUT - SÉRHÆÐ -
REYKJANESBÆR Falleg og 142 fm
íbúð á fyrstu hæð í tvíbýli ásamt 23 fm bíl-
skúr, samtals 165 fm. Sér inngangur, flísar
og parket á gólfum. Fjögur svefnherbergi,
laus fljótlega. Verð 18.5 millj.  4844

BORGARHRAUN - GOTT EINBÝLI -
GRINDAVÍK Fallegt talsvert endurnýjað
152 fm einbýlishús á einni hæð á góðum
stað í Grindvík. Buið er að endurnýja húsið
töluvert s.s. járn á þaki, þakrennur, eldhús,
baðherbergi, ofnalagnir.  Þrjú svefnher-
bergi. Verð 21,3 millj.  2200

GLÆSIVELLIR - GRINDAVÍK Fallegt
fullbúið 104,7 fm PARHÚS á einni hæð,
ásamt 22,6 fm innbyggðum BÍLSKÚR,
samtals 127,3 fm á góðum stað í rólegu
hverfi. FALLEG NÝLEG EIGN. Verð 17,9
millj 2863

VESTURHÓP 15 - 17 - 19 - 21
GRINDAVÍK Vorum að fá 4 raðhús á
einni hæð m/innb. bílskúr samtals 131,0
fm Vel staðsett hús á góðu verði. Skilast
fullbúin að utan, fokheld eða lengra komin
að innan. Gott verð. Teikningar og nánari
upplýsingar á skrifstofu. 4789

MARARGATA - GRINDAVÍKFalleg
talsvert endurnýjuð 127,7 fm NEÐRI SÉR-
HÆÐ í góðu tvíbýli á góðum stað mið-
svæðis. Sér bílastæði. SÉRINNGANGUR.
Nýlegt þak og nýlega málað að utan. Fal-
leg og björt eigna. Verð 17,5 millj.  3475

LEYNISBRAUT - 2 ÍBÚÐIR -
GRINDAVÍK TVÆR ÍBÚÐIR“ Sérlega fallegt
og velviðhaldið 245,7 fm EINBÝLI á tveimur
hæðum á góðum og rólegum stað. Húsið
skiptist niður í : Efri hæð sem er 158,0 fm og
neðri hæð sem er 87,7 fm sér íbúð, samtals
fm því 245,7. Verð 29,9 millj. 2117

HOFGERÐI - GOTT EINBÝLI - VOG-
AR Í VATNSLEYSUSTRÖND Nýkomið
fallegt og skemmtilegt einbýlishús á einni
hæð á góðum stað í Vogunum.  Eignin er
188 fm með góðri sólstofu og stórri ver-
önd með skólveggjum. Húsið er allt í góðu
ástandi og er töluvert endurnýjað, mögu-
leiki allt að fjögur svefnherbergjum.  Gott
hús. Verð 29.5 millj.  4650

VÍKURBRAUT - MIKIÐ ENDURNÝJ-
UÐ EFRI SÉRHÆÐ - GRINDAVÍK
EFRI SÉRHÆÐ, 102 fm ásamt ca: 53 fm
óinnréttuðu risi sem búið er að opna upp í
og gefur mikla möguleika. SÉRINNGANG-
UR. Íbúðin er öll endurnýjuð, þ.e. gólfefni,
innréttingar og tæki, skápar, lagnir fyrir
heitt og kalt vatn, rafmagn og rafmagns-
tafla, innihurðar, loft með halogenlýsingu.
Verð 18,0 millj.  4027

ARNARHRAUN - GRINDAVÍK Falleg
talsvert endurnýjuð 62,8 fm 3ja herbergja
RISÍBÚÐ í góðu tvíbýli miðsvæðis í bæn-
um. Laus fljótlega. Verð 7,9 millj. 4569

SKIPASTÍGUR - GRINDAVÍK Fallegt
nýlegt 114,7 fm EINBÝLI á einni hæð,
ásamt 27,8 fn BÍLSKÚR, samtals 142,5 fm
á frábærum stað í jaðri byggðar. Fallegar
innréttingar. NÝ OG FALLEG EIGN. Verð
23,0 millj. 3516

VOGAGERÐI - EFRI HÆÐ Í TVÍBÝLI
Góð 4ra herb. íbúð í tvíbýli. Eignin er 94 fm
og er vel skipulögð.  Hús klædd að utan.
Verð 12.5 millj.   4428

HÓLAGATA - VOGAR STÓRT EIN-
BÝLI 196 fm einbýlihús á tveim hæðum,
fimm herbergi. Búið að endurnýja töluvert
s.s. eldhúsinnréttingu, gólfefni o.fl.  Laust
fljótlega.  Stór eignarlóð.  Góð staðsetn-
ing. Verð 25.5 millj.  4258

FAXABRAUT - REYKJANESBÆR
SÉRLEGA FALLEG, NÝUPPGERÐ 65 fer-
metra 2ja herbergja íbúð á jarðhæð í eldra
steinhúsi. SÉRINNGANGUR. Húsið var
tekið í gengn að innan og utan, vorið
2004. Eignin er því hin snyrtilegasta, jafnt
að innan sem utan. Verð 8,4 millj. 4069

ÁSGATA - RAUFARHÖFNFallegt og
snyrtilegt 119,4 fm einbýli á einni hæð.
Húsið hefur verið haldið vel við bæði að
utan og innan. Laust við kaupsamning.
Verð kr. 4,4 millj.  3536

VOGAGERÐI - VOGARFalleg og mjög
vönduð 148 fm 4ra herb. íbúð á 2. hæð í
góðu nýlega endurgerðu fimmbýli, ásamt
28 og 27 fm BÍLSKÚRUM eða samtals
203 fm SÉRINNGANGUR. Allt nýlegt og
vandað. Sameiginlegur HEITUR POTTUR
á lóð. Verð 24,9 millj. 2555

GRUNDARGATA - GÓÐ MIÐHÆÐ -
GRUNDARFIRÐI Góð 4ra herb. mið-
hæð í þríbýli, í kjallara er geymsla/her-
bergi, samtals fm112,6. Eldhús með ný-
legri innréttingu. Sér geymsla og sér
þvottahús í kjallara. Húsið er nýlega klætt
að utan með steni. Innangengt er í kjallar-
ann. Verð 7,7 millj. 4604
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Hafnarfirði 
Fjarðargötu 17 
Sími 520 2600 
Fax 520 2601
Netfang as@as.is 
Heimasíða
www.as.is

Opið virka daga kl. 9–18 Sjá einnig myndir í gluggum á Fjarðargötu

Fr
um

– Kári Halldórsson, löggiltur fasteignasali – Jónas Hólmgeirsson – Eiríkur Svanur Sigfússon – Jón Örn Kristinsson – Birna Benediktsdóttir – Melkorka Guðmundsdóttir – Laufey Lind Sigurðardóttir –

DREKAVELLIR 14 - FJÓRBÝLI - NÝTT - NÝTT

VORUM AÐ FÁ Í EINKASÖLU NÝJAR OG GLÆSILEGAR
126,5 4ra herbergja SÉRHÆÐIR í nýju „FJÓRBÝLISHÚSI“
á VÖLLUNUM í Hafnarfirði. SÉRINNGANGUR í allar íbúð-
ir. Seljast fullbúnar að utan sem innan, án gólfefna. 

Afhending febr. - mars 2006.  Verð 27,2 millj. 4315

DREKAVELLIR 26
GLÆSILEGT 9 HÆÐA LYFTUHÚS MEÐ BÍLAKJALLARA

Nýkomnar á sölu 3ja, 4ra og „penthouse“
íbúðir í glæsilegu 9 hæða lyftuhúsi á góð-
um stað á völlunum. Alls eru 34 íbúðir í
húsinu, þar af eru tvær „penthouse“ íbúð-
ir en þær eru 5 herbergja, ÁSAMT 57 FM
SVÖLUM. Tvær lyftur eru í húsinu. Bíl-
akjallari með 29 stæðum.  Við hönnun
hússins er lögð áhersla á að allar íbúðirn-
ar njóti útsýnis og sólar.  Öllum íbúðunum
fylgja stórar suðursvalir, að auki fylgja
norðursvalir 4ra herb. íbúðunum.  Íbúðirn-
ar afhendast fullbúnar en án gólfefna
nema á baðherbergi og þvottahúsi verða

flísar á gólfi. Sérlega vandaðar Voke III innréttingar frá Húsasmiðjunni. Vönduð
tæki. Sjónvarpsdyrasími. Hús að utan afhendist fullfrágengið, klætt báruformaðri
klæðningu.  Lóð og sameign fullfrágengin. Frábært útivistarsvæði er í grennd við
húsið.  4310

ESKIVELLIR 9A & B - GLÆSILEGT 6 HÆÐA LYFTUHÚS
Nýkomið á sölu glæsilegt sex hæða lyftuhús
á völlunum. Tvö samliggjandi stigahús með
3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðum. Bílageymsla
er í kjallara, alls 22 stæði og fylgir sér
geymsla hverju bílastæði. Íbúðirnar eru frá
86 fm og upp í 125 fm 5 herbergja íbúðirnar
eru 142 fm  Stórar svalir, frá 16 fm og upp í
22 fm, eftir stærð íbúðanna. Íbúðirnar af-

hendast fullbúnar að innan án gólfefna nema baðherbergi og þvottahús verða
flísalögð. Baðherbergin eru sérlega glæsileg, hornbaðkar með nuddi og inn-
byggðum hitastýrðum blöndunartækjum og sturtu. Fyrsta flokks innréttingar.
Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað og klætt með báruformaðri álklæðningu
og verður því nánast viðhaldsfrítt.  Lóð og sameign fullfrágengin.    4071

FLESJAKÓR 5 OG 7 - KÓPAVOGUR
NÝBYGGING - PARHÚS - KÓRAHVERFIÐ

TIL AFHENDINGAR STRAX Vorum að fá flott
154 fm PARHÚS, ásamt 38 fm BÍLSKÚR,
samtals 192 fm á frábærum stað í KÓRA-
HVERFINU í KÓPAVOGI. Húsin skilast fullbú-
in að utan og fokheld að innan. Lóð grófjöfn-
uð. Sérlega vel skipulagðar eignir með 5
svefnherbergergjum. Jeppabílskúr sem er 39
fm með 3.3 m lofthæð. Vandaðir verktakar.
Uppl. hjá ÁS fasteignasölu og sjá myndir á
netinu. Verð 32,6 millj V. 31 m. 4024

ESKIVELLIR 7 - GLÆSILEGT LYFTUHÚS

GLÆSILEGT 5 HÆÐA LYFTUHÚS. Nýkomnar á sölu 2ja til 3ja, 3ja til 4ra, 4ra og
5 herbergja íbúðir í glæsilegu 5 hæða lyftuhúsi á góðum stað á völlunum. Alls eru í
húsinu 37 íbúðir. Lyfta er í húsinu. Bílakjallari með 26 stæðum.  Áhersla var lögð á
að allar íbúðirnar njóti útsýnis og sólar.  Öllum íbúðunum fylgja góðar svalir eða
verandir.  Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna nema á baðherbergi og þvotta-
húsi verða flísar. Sérlega vandaðar MODULA innréttingar frá BYKO.  Hús að utan
afhendist fullfrágengið, steinað með ljósum marmarasalla, þannig að húsið veður
viðhaldslítið í framtíðinni.  Lóð og sameign fullfrágengin. Frábært útivistarsvæði er
í grennd við húsið þar sem margar góðar gönguleiðir eru. Stutt verður í alla þjón-
ustu. AFHENDING er í Júní 2006. 

Teikningar og allar nánari upplýsingar á skrifstofu. 4467

HÁHOLT - LAUGARVATN - ENDAHÚS OG MIÐJUHÚS
FALLEG 126,7 fm
RAÐHÚS á tveimur
hæðum ásamt
25,8 fm BÍLSKÚR,
samtals 152,5 fm
og að auki ca 15
fm undir súð. Hús-
in verða afhent

fullbúin að utan. Miðjuhúsið afhendist fullbúið að innan í sept.
2005. VERÐ 21,1 millj. Lóð verður frágengin. Endahúsið af-
hendist fokhelt, VERÐ 12,1 m. 2355

ESKIVELLIR 3 - HAFNARFIRÐI
FALLEGAR OG VANDAÐAR 2JA, 3JA, 4RA OG 5 HERB. ÍBÚÐIR Í

GLÆSILEGU NÝJU LYFTUHÚSI MEÐ BÍLAGEYMSLU

• Vandaðar innréttingar
• Kaupendur hafa val um nokkrar út-

litstegundir á innréttingum án auka-
kostnaðar

• Vönduð tæki í eldhúsi
• Upphengt salerni með innbyggðum

vatnskassa

• Svalir lokaðar með frádraganlegu
gleri til að auka notagildi

• Halogen lýsing
• Steinteppi á sameign
• Fullfrágengin lóð með leiktækjum
• Afhending í apríl 2006
• Verð frá 16,2 - 28,8 millj.  4628

KIRKJUVELLIR
GLÆSILEGT LYFTUHÚS MEÐ BÍLAKJALLARA

Glæsilegt sex hæða LYFTUHÚS með samtals 24 íbúð-
um. Bjartar og vel skipulagðar 3ja og 4ra heb. íbúðir
sem afhendast fullbúnar en án gólfefna nema á bað-
herbergi og þvottahúsi verða flísar. Vandaðar innrétt-
ingar frá AXIS, flísar frá Flísabúðinni, hurðir og tæki frá
Húsamiðjunni. Einungis fjórar íbúðir á palli og því allar
íbúðir horníbúðir. Hús að utan afhendist fullfrágengið
og steinað, lóð frágengin. AFHENDING SEP. - OKT.
2006. Verð frá 16,7 m-23,9 m. 4679
BYGGINGARAÐILI: ÞRASTARVERK ehf.

FÍFUVELLIR - NÝTT - ALVÖRU HÚS 
Vorum að fá í einkasölu nýtt og fal-
legt 338 fm EINBÝLI á tveimur
hæðum, ásamt BÍLSKÚR á góðum
stað í Vallarhverfinu. Húsið skiptist
niður í íbúð 292 fm og bílskúr 47
fm og skilast það fullbúið að utan,
steinað í ljósum lit. Lóð grófjöfnuð.
Að innan skilast húsið fokhelt eða
lengra komið ef vill.  4279

Nýkomnar á sölu glæsilegar og vel hannaðar íbúðir í nýjum fjölbýlishúsum. Í hús-
unum er 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir.   Ath!  AÐEINS EIN 4RA HERB. ÍBÚÐ
EFTIR Í HÚSI NR. 3 - SÉRINNGANGUR er í allar íbúðir. Íbúðirnar afhendast full-
búnar að innan án gólfefna nema baðherbergi, þvottahús og andyri verða flís-
alögð. Vandaðar og góðar innréttingar. Húsið skilast fullbúið að utan, einangrað
og álklætt með báruáli. Lóð frágengin. HAGSTÆÐ VERÐ. 

Afhending er frá ágúst 2005 - mars/apríl 2006. 
Allar nánari uppl. eru veittar á Ás fasteignasölu.   4420

HEIÐARGERÐI 3 OG 5
LÍTIL FJÖLBÝLI - VOGUM VATNSLEYSUSTRÖND

Aðeins 3 íbúðir eftir!
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REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Heimilisfang: Starengi 
Stærð eignar: 200 fm 
Fjöldi herb.: 5 
Bílskúr: 60fm 
Byggingarár: 1974
Brunab.mat: 23,2 millj.
Verð: 32,9 millj.

Mjög fallegt, stórt og vel viðhöldnu
200fm einbýli á rólegum og grónum
stað með þar af 60fm bílskúr.
Glæsilegur garður með góðri ver-
önd og afgirtu leiksvæði aftan við
bílskúr. Nýleg og falleg eikar eld-
húsinnrétting með góðum hirslum
og borðkrók. Stofa og borðstofa
með arni, eikarparket á gólfi og út-
gengi út á góða verönd og í garð.
Baðherbergi flísalagt í hólf og gólf
með nuddbaðkari. Fjögur svefn-
herb. 

Einbýli STARENGI 800 SELFOSS

Sigurður Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

32,9 millj.
REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Heimilisfang:Kirkjubraut 
Stærð eignar: 167 fm 
Fjöldi herb.: 4 
Bílskúr: 
Byggingarár: 1931
Brunab.mat: 16,9 millj.
Verð: Tilb.

Fallegt friðað hús á besta stað í
miðbæ Akranes. Húsinu hefur verið
vel við haldið. Þak í góðu standi.
Góðir gluggar eru í húsinu. Nýleg
rafmagnstafla. Veitingarstarfsemi
hefur verið í húsinu til margra ára
og er öll aðstaða til þess fyrir hendi.
Teikningar liggja fyrir á breytingum í
íbúðarhúsnæði. Miklir möguleikar.

Kirkjubraut 300 Akranesi

Sigurður Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

Tilboð

REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Er með ákveðna kaupendur að:

Sigurðru Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

• Hæð á svæði 105 með bílskúr.

• 3-4ja herb með frístandandi
bílsk. svæði 107

• Einbýli í Hafnarfirð með tveim-
ur íbúðum.

• Einbýli í Grafarvogi.

• Einbýli með tveimur íbúðum
staðsetning opin.

• 3-4ja herb staðsetning opin.

• Ýmsar stærðir og gerðir
óskast

REMAX  BÚI

Svana Ingvaldsdóttir GSM:
8669512. svana@remax.is

Hvernig þjónustu vilt þú?

Sigurður Guðmundsson
hdl. Löggiltur fasteignasali

Ég útbý sölumöppu um eignina
og helstu upplýsingar um
hverfið.

Ég ein er í sambandi við seljan-
da og kaupanda

Vönduð og traust þjónusta

Frítt verðmat fyrir sölu.

Viltu meiri þjónustu?

Að eignin þín sé sýnilegri?

Að sendur sé fagljósmyndari 
til þín svo eignin hljóti verðskul-
daða athygli?

Að sölufulltrúinn þinn hafi tíma
fyrir þig? 

Að hann sýni eignina þína og
sjái um að selja hana fyrir þig?

Svana Ingvaldsdóttir GSM:8669512, svana@remax.is

SVANA INGVALDSDÓTTIR • GSM: 866 9512 • SVANA@REMAX.IS

Gotneskur byggingarstíll er
að margra mati drungalegur
þar sem byggingarnar virð-
ast berskjaldaðar líkt og
beingrindur. Mikil fegurð
leynist þó í þessum magn-
þrungnu byggingum þegar
vel að er gáð.

Gotneskur arkitektastíll einkenn-
ir margar evrópskar byggingar
sem risu á miðöldum, þá sérstak-
lega dómkirkjurnar. Gotneski
stíllinn leggur áherslu á lóðréttar
stellingar, það er topphorn með
sameiginlegum topppunkti, og
hefur umgjörð bygginganna yfir
sér einskonar útlit sem helst líkist
beinagrind. Mikið er um odd-
hvassa spírala, hvelfingar, odd-

mjóa boga og einstök smáatriði í
hverri byggingu. Stórir gluggar
með steinuðu gleri hleypa inn
mikilli birtu, mun meiri en áður
þekktist í eldri byggingarstílum. 

Gotneskar kirkjur áttu að tákna
alheiminn í smækkaðri mynd.
Hugmyndafræðilegu skilaboðin að
baki þessa stórbrotna arkitekta-
stíll var að dýrð guðs væri æðri
dauðlegum manneskjum.

Alheimurinn í smækka›ri mynd

Inni í kirkjunni. 

Dómkirkjan í Mílanó er
stærsta kirkja Ítalíu í gotnesk-
um stíl.

La Sagrada Familia. Kirkjan er í Barcelona á Spáni og er með
þekktastu verkum í gotneskum stíl. Antoni Gaudi.

Þinghúsið í Búdapest í Ungverjalandi er mikilfenglegt. Gotneski
stílinn gefur voldugt yfirbragð og nýtur sín vel við bakka Dónár.



36 17. október 2005  MÁNUDAGUR

Verslunarmiðstöðinni 

Smáralind 

201 Kópavogi

smarinn@smarinn.is

BLÁU HÚSIN 

V/FAXAFEN

SUÐURLANDSBRAUT 50

108 REYKJAVÍK

husid@husid.is

VINNA SAMAN – HEILSHUGAR UM ÞINN HAG!

OPIÐ: MÁNUD. TIL FÖSTUD. KL. 9:00-18-00 — SMÁRINN LAUGARD. OG SUNNUD. KL. 12:00-15:00

Salómon Jónsson - lögg. fast.sali - Húsið
Hrafnhildur Helgadóttir - sölumaður - Húsið

Hallmundur Hallgrímsson - sölumaður - Húsið
Kristinn Erlendsson - sölumaður - Húsið

Steinunn Á. Frímannsdóttir - sölumaður - Húsið
Bjarni Hákonarson - sölumaður atvinnuhúsnæðis - Húsið
Ingvaldur Mar Ingvaldsson - viðskiptafræðingur - Húsið

Vilhjálmur Bjarnason - lögg. fast.sali - Smárinn
Ólafur Haukur Haraldsson - sölumaður - Smárinn
Guðný Guðmundsdóttir - sölumaður - Smárinn
Hilmar Þór Hafsteinsson - Sölumaður - Smárinn

Vilborg G. Hansen - Sölumaður - Smárinn

Kólguvað - Norðlingaholti.
Vorum að fá í sölu efri og neðri sér-
hæðir í tvíbýlishúsum á frábærum
stað í Norðlingaholtinu. Aðeins 7
hús í götunni. Neðri hæðirnar eru
127,5 fm 4ra herbergja og efri hæð-
irnar 4ra herbergja  164,9 fm þar af
33,8 fm bílskúr sem fylgir eingöngu
efri hæðunum. Húsin skilast tilbúin
að utan og tæplega tilbúin til inn-

réttingar að innan. Verð frá 24,0 millj.- 28,0 millj. Sjá nánar á glæsilegum
vef www.husid.is/krokavad2

Hamravík - Grafarvogi
Falleg 95,1 fm, 3ja herbergja íbúð á
jarðhæð í fjölbýli. Þvottahús innan
íbúðar. Fallegar mahóní innréttingar
og góð tæki eru í íbúðinni. Parket á
gólfum úr rauðeik. Glæsilegt baðher-
bergi með baðkari og sturtuklefa,
góð innrétting og handklæðaofn. Sér
afnotaréttur á lóð. Góð aðkoma að
húsi. Stutt er  í skóla, leikskóla og
einnig er stutt í verslunarkjarnan í
Spönginni. 20,5 m.

Arnarhraun -  Hfj.
LAUS VIÐ SAMNING. 4ra herbergja
119,1 fm íbúð með 25,7 fm bílskúr
samtals 144,4 fm, íbúðin er á 3.
efstu hæð í litlu fjölbýli, gott útsýni
er úr íbúðinni. Íbúðin hefur endur-
nýjuð að hluta, nýlegt eldhús, ný-
legt baðherbergi, nýlegir skápar.
Verð 20.900.000.-

Krókavað - Norðlingaholti
Vorum að fá í sölu glæsilegar efri og
neðri sérhæðir í tvíbýlishúsum á frá-
bærum stað í Norðlingaholtinu.
Neðri hæðirnar eru 127,5 fm 4ra
herbergja og efri hæðirnar 4ra her-
bergja 164,9 fm þar af 37,4 fm bíl-
skúr. Verð frá 24,0 millj. - 28,0 millj.
Húsin skilast tilbúin að utan og
tæplega tilbúin til innréttinga að

innan. Lóð tyrfð og hellulagt bílaplan. Sjá nánar á glæsilegum vef
www.husid.is/krokavad2

Andrésbrunnur - Rvík
Rúmgóð og falleg 3ja herb. 93,6 fm
íbúð í góðu nýju lyftufjölbýlishúsi á
góðum og rólegum stað í Grafar-
holtinu ásamt um 29 fm stæði í
góðri um 87 fm þriggja bíla bíla-
geymslu. Gegnheilt eikarparket á
stofu, eldhúsi, gangi, holi og báðum
herbergjunum. Flísar á forstofu og
baðherb. Eikarinnréttingar og eikar-
skápar. Úr stofunni er útgengt á
stóra sér suður verönd og í sameig-
inlegan garð. Verð 20,9 m.

Vallarás - Reykjavík
Björt og skemmtileg rúmgóð 3ja her-
bergja, 87,3fm íbúð á annarri hæð
með góðu útsýni í snyrtilegu lyftu-
húsi. Íbúðin skiptist í rúmgott sjón-
varpshol, góða stofu, eldhús með
ágætri hvítri innréttingu, 2 svefnher-
bergi og baðherbergi. Góðar sv-sval-
ir, ágætt útsýni.  Stutt í skóla og leik-
skóla og í hestamannaparadísina í
Víðidalnum.  Verð kr. 16,9 m.

Tröllateigur - Mosfellsbær
Í byggingu, glæsilegt  5 herbergja,
189 fm endaraðhús á 2 hæðum
með innbyggðum bílskúr.  Flatarmál
lóðar er 495,9 fm Húsið afhendist
fullbúið að utan, fokhelt að innan
með gólfhita (án stýrikerfis) og
grófjafnaðri lóð. ÞETTA ER GLÆSI-
LEGT HÚS Á GÓÐUM STAÐ VIÐ
NÝUPPBYGGÐA GÖTU Í TEIGA-

HVERFINU Í MOSFELLSBÆ. Verð 29,8 milljónir

Álagrandi - Rvík
Sérlega rúmgóð og mjög björt 79.9
fm 2ja herb. endaíbúð á efstu hæð í
nýmáluðu og fallegu fjölbýli í lokaðri
botnlangagötu. Íbúð. Forstofa með
parketi. Hol með parketi. Risastórt
hjónaherb. með flísum, flott útsýni.
Fallegt baðherb. t.f. þvottavél, bað-
kar. Eldhús með flísum, nújar flísar á
milli skápa og ný AEG eldavél. Mjög

rúmgóð stofa með parketi, útg. á stórar suðvestur svalir með flottu útsýni.
Verð 16,9 m.

Móvað - Norðlingaholti
Einbýli á einni hæð 176,1 fm ásamt
43,1 fm bílskúr.  Húsið skilast full-
búið að utan, það er að segja húsið
verður steinað að utan í dökkum lit.
Lóð grófjöfnuð. Að innan tilbúið til
innréttingar. Útveggir og innveggir
múraðir og sandsparslaðir. Hiti
kominn á húsið. Gólf flotuð. Öll inn-
tök greidd. Húsið er til afhendingar
við kaupsamning.  Nánari upplýs-
ingar á skrifstofu. Verð 41,9 m

Kristnibraut - Rvík
Mjög björt og sérlega skemmtileg
132,9 fm 4ra herb. endaíbúð á jarð-
hæð í nýju og fallegu lyftufjölbýli á
barnvænum og góðum stað með
risastórum ca 75 fm suður og vest-
ur tré sólpalli með skjólveggjum og
sameiginlegum mjög góðum garði
með leiktækjum fyrir börn. Þvotta-
hús innan íbúðar. Merbau parket og

náttúruflísar á gólfum. Mahóní hurðar, skápar og innréttingar á baði og í
eldhúsinu. Verð 27,9 m.

Dofraborgir - Rvík
OPIÐ HÚS Í DAG MILLI 17.00 OG 18.00

Glæsilegar íbúðir í grónu rólegu
hverfi.  Íbúðirnar afhendast að inn-
an með múruðum útveggjum og
frágengnum loftum, sandspartlað
og grunnmálað. Búið er að leggja í
gólf og eru þau tilbúin undir gólf-
efni. Hiti komin í húsið. Vinnuljós-
arafmagn. Að utan er húsið fullfrá-

gengið og málað, hitalögn og hellur eru við bílskúrinn, lóð að öðru leyti
grófjöfnuð.  Verð frá 30 m.

Ásbraut - Kóp
Mjög rúmgóð og björt 5 herb. 121,2
fm endaíbúð með tvennum svölum
á annarri hæð í þriggja hæða fjöl-
býlishúsi með góðu útsýni og stutt í
alla þjónustu og verslanir, örstutt
inn í Reykjavík, Garðabæ og Hafn-
arfjörð. Í íbúðinni eru fjögur svefn-
herb., stór stofa, baðherbergi, hol,
svefnherbergisgangur, eldhús,

þvottahús og búr. Snyrtilegt Steniklætt fjölbýli og sameiginleg lóð með
leiktækjum fyrir börn. Verð 22,4 m.

Miðbraut - Seltjarnarnesi
Mjög góð 83,2 fm 3ja herbergja
íbúð ásamt 23,8 fm bílskúr. Eldhús
með hvítri sprautulakkaðri innrétt-
ingu og parketi á gólfi. Rúmgóð
stofa með parketi á gólfi og útgang
á stórar svalir. Baðherbergi með
flísum á gólfi og veggjum, baðkar.
Þvottahús og geymsla innan íbúðar.
Snyrtileg sameign. Húsið vel við
haldið. Góður bílskúr. Verð 26,5 m

Þorláksgeisli - Rvík
Höfum fengið til sölu vandað, vel
byggt og fallegt 200 fm 6 herb. par-
hús á tveimur hæðum með inn-
byggðum stórum og góðum bílskúr
í suðurhlíðum Grafarholts. Húsið
stendur á fallegum útsýnisstað við
friðlýst útivistarsvæði og skilast full-
búið að utan með tyrðri lóð, tilbúið
til innréttinga að innan og búið setja

skrautmöl í bílastæðin. Allir milliveggir hlaðnir. Húsið er tilbúið til afhend-
ingar. Verð 39,4 m.

Melabraut - Seltjarnarnesi
Fallegt 236,6 fm einbýlishús ásamt
26,8 fm bílskúr. Húsið hefur að
mestu leyti verið endurnýjað. Falleg
stofa og borðstofa gegnheilu park-
eti á gólfum. Ný uppgert eldhús
með fallegri hvítri sprautulakkaðri
innréttingu, gegnheilt mahóní á
borðum, flísar á gólfi. Baðherbergi
allt tekið í gegn með nýjum flísum á
gólfi og veggjum, hornbaðkar. Í
kjallara er 2ja herbergja íbúð með

sér inngangi. Mjög stór eignarlóð í fallegri rækt með matjurtagarði og litlu
tréhúsi. EIGN SEM VERT ER AÐ SKOÐA  Verð 63 m

Hellisgata - Hfj
Björt og góð 3ja herb. íbúð á jarð-
hæð, ekkert niðurgrafin með sérinn-
gangi og allt sér og innan íbúðar-
innar í litlu fjölbýli á sjarmerandi
stað, alveg við Hellisgerði í gamla
bænum í Hafnarfirði, stutt í mið-
bæinn, Víðisstaðaskóla, Víðisstaða-
tún og í Sundhöll Hafnarfjarðar.
Engin sameign til að hugsa um.

Góð fyrsta íbúð eða fyrir þann sem er með hund eða einhvern sem þarf
gott aðgengi. Verð 13 m.

Jöklafold - Rvík
Mjög falleg og vel skipulögð 3ja
herbergja 82,3 fm íbúð á 3.hæð í
4ra hæða snyrtilegu fjölbýli. Íbúðin
skiptist í eldhús með korkflísum á
gólfi, borðkrókur við glugga. Bað-
herbergi með flísum á gólfi, baðkari
og góðri innréttingu, t.f þvottavél.
Rúmgóð stofa með parketi á gólfi,
útgengt á góðar suðvestur svalir.
Tvö góð herbergi með dúk á gólfi.
Stutt er í skóla og alla þjónustu.
Verð 17,9 m.

Sóleyjarimi - Rvík
Stórglæsileg 102,8 fm 3ja herbergja
endaíbúð með sérinngangi af svöl-
um á annarri hæð í 4ra hæða lyftu-
húsi í afar fögru umhverfi ásamt
stæði í bílastæðahúsi. Mikil fjallasýn
og útsýni, stutt í útiveru, golf, versl-
anir og alla þjónustu. Íbúðin er sér-

lega aðgengileg, ætluð fyrir 50 ára og eldri, með vönduðum eikarinnrétt-
ingum. Þetta er eina endaíbúðin sem eftir er í húsinu. Tilbúin til afhending-
ar. Verð 23,9 m.

Marteinslaug - Grafarholti.
Með góðu útsýni, glæsileg 4ra
herb. 111,1 fm endaíbúð á  2. hæð
í fjögurra hæða lyftuhúsi ásamt
stæði í opnu bílskýli á þessum
skemmtilega stað í Grafarholtinu.
Fjölbýlið er fullbúið að utan, klædd
með bárujárni og álklæðningu, að
innan fullbúin með gegnheilu eik-
arparketi. Vandaðar innréttingar og

gólfefni. Þvottahús innan íbúðar. Sérafnotaréttur á lóð. Íbúðin er með
dyrasímakerfi með myndavél og tengi fyrir gervihnattadisk sem staðsett-
ur er á þakinu til nota fyrir alla íbúa.  Verð 26,7 millj.

Tjarnarbraut - Hfj
Frábærlega vel staðsett og sjarme-
randi 203.9 fm fjölskyldu einbýlis-
hús sem skiptist í kjallara, hæð og
ris og stendur á hornlóð með mikl-
um gróðri á frábærum útsýnisstað
við tjörnina í Hafnarfirði. Búið er að
endurnýja eldhúsið og bæði bað-
herbergin í húsinu. Möguleiki á arin
í stofu. Sennilega ætti að vera hægt

að fá leyfi fyrir bílskúr við húsið. Í húsinu eru 4 svefnherb. stofa, borðstofa
og sjónvarpshol ásamt kjallara með sérinngangi. Verð 34 m.

Hjallabrekka - Kóp
Góð 2ja herb. 80,3 fm íbúð á 1.hæð í
tvíbýli m/sólpalli og sameiginlegum
sérlega fallegum ræktuðum garði til
suðurs.  Rúmgóð forstofa þvottahús
innaf, eldhús, stofa og borðstofa,
svefnherbergi m/skápum, flísalagt
baðh.m/sturtu, hiti í bílaplani. Eikarp-
arket er á öllum gólfum. Góð eign á
rólegum og fallegum stað í Kópa-
vogi. Stutt í skóla, verslun og þjón-
ustu.  V.17,4 m

Bergþórugata - Rvík
Björt og góð 2ja herb. íbúð í kjallara
í góðu fimm íbúða steinhúsi. Sam-
eiginlegur inngangur. Göngufæri í
bæinn. Búið að skipta um lagnir í
gólfi og setja ný tæki í sturtuna.
Tvær sérgeymslur og sameiginlegt
þvottahús. Sameign nýlega máluð.
Íbúðin er nýlega máluð að innan og
snyrtileg. Rósettur í lofti og falleg
gamaldags gerefti í kringum hurðar.

Nýlegar frárennslislagnir, vatnslagnir og dren. Verð 14,9 m.
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Einbýl i

Hjallabrekka - Kóp

Fallegt 206,6 fm einbýli m/bílskúr og 2ja
herb.aukaíb. á neðri hæð m/sérinng. á efri
hæð eru 3-4svefnh, forstofa m/gestasal-
erni, baðh.m/baði m/sturtuaðst., rúmgóð
og björt L-laga stofa og borðst., stórt eld-
hús. Gróinn garður og verönd til suðurs.
Róleg og góð gata, stutt í alla þjónustu,
verslun, skóla og framhaldsskóla. Auðvelt
að skipta upp í 2 eignir. V.41,9 m.

Rað- og parhús

Garðsstaðir - Grafarv.

Fallegt, nýlegt 4ra herb. 161,1fm end-
araðhús með innbyggðum 26,2fm bílskúr
á góðum stað í botnlanga. Þrjú sv.herb.
með parketi. Fallegt bað flísalagt í hólf og
gólf, baðkar og sturtuklefi, upphengt WC.
eldhús með sprautulakkaðri innrétt., háf-
ur, gaseldavél, flísar á gólfi. Rúmgóð stofa
og borðst. með parketi á gólfi, útgengi út
á góða verönd. Loft eru upptekin í stofu,
holi og herb. Innb. halogenljós í loftum.
Verð 38,5 m.

Stærr i  íb .  og 
sérhæðir

Háberg - Rvík

3ja herbergja endaíbúð á annari hæð í littlu
fjölbýli með sér inngangi af svölum. Útsýni
yfir Elliðavatn. Fallegt nýlega endurnýjað
baðherbergi  með hornbaðkars- sturt-
uklefa m. gufu, nuddstútum og útvarpi.
Tvö góð svefnherbergi, stofa og rúmgott
eldhús. Góðir skápar í herbergjum og á
svefnherbergis gangi. Suður svalir eftir allri
íbúðinni Verð 16,9 m. 

4 herbergja

Breiðvangur - Hfj

Falleg 4ra herb. 114,6fm íbúð með miklu út-
sýni. Íbúðin skiptist í anddyri, hol, eldhús,
þv.hús (innan íbúðar), stofu/borðst., her-
bergisgang, hjónaherb., 2 barnaherb., og
bað gólfefni íbúðar eru flísar, parket og
teppi. Baðherb. hefur nýlega verið tekið í
gegn og eins eldhús. Tvær sér geymslur í
kjallara og önnur er ekki skráð í FMR. Falleg
íbúð á góðum stað í Hafnarfirðinum. Verð
18,9 m.

Stóragerði-Rvík

Góð íbúð á þessum vinsæla stað í Reykja-
vík. Íbúðin er  rúmgóða 4ra he. á 2. hæð í
4ra hæða fjölbýli. Nýlegt fallegt kirsuberja-
viðareldhús. Húsið nýlega viðgert, málað
og þak endurnýjað. Nýlega skipt um gler
og gluggakarma. Stutt í Verslunarskólann,
Kringluna, grunnskóla og leikskóla. Eign
sem vert er að skoða. Verð 18,9 m.

3 herbergja

Torfufell - Rvk

Góð 3ja herb. 79 fm íbúð á 3 hæð. 2
svefnh. rúmg. eldh. m/nýl. innrétt. baðh.
m/baðk., rúmg. stofa m/útgengi á vestur-
sv. með útsýni. Stutt í allar gerðir skóla,
íþróttir, sund og verslun. Afh. nóv.2005
V.13,2 m.

2 herbergja

Skeljagrandi - Rvík

Bílageymsla. Mikið útsýni. Efsta hæð. 66 fm
björt 2ja he. á 3ju hæð. Sér inngangur af
svölum. Falleg sameiginleg lóð. Suður svalir.
Innangengt upphitað bílskýli.  Verð 16,5 m.

Fífurimi - Grafarvogi

Sérlega falleg og björt 69,0fm, tveggja-
þriggja herbergja íbúð á fyrstu hæð (jarð-
hæð), með sérinngangi ásamt 20,2fm inn-
byggðum bílskúr í snyrtilegu fjórbýlishúsi.
Íbúðin hefur  öll verið tekin í gegn á síðustu
1-2 árum á mjög smekklegan hátt og sér-
lega björt og falleg. Stór og góð verönd,
hellulagt bílaplan m.innb. halogenljósum.
Sérlega skemmtileg eign. Verð 20,9 m.

Lækjasmári - Kóp

Glæsileg 2ja herb.íbúð m/sérinngang og
sér suðurgarði. á 1. hæð í litlu 3ja hæða
fjölbýli við útivistarperlu Kópavogsdalsins.
Stutt í alla skóla, sport, verslun og þjón-
ustu. Forstofa, baðherb.m/baðkari
m/sturtuaðstöðu, svefnherb, eldhús
m/kristuberjainnr. borðstofa og stofa m/út-
gengi í sérgarð. Gegnheilt eikarparket er á
gólfum.  V.16,9 m.

Kaplaskjólsvegur - Rvík

Skemmtileg og björt, 2ja herb, 60,5fm
íbúð á 2.hæð, á besta stað í Vesturbæn-
um.  Stutt í skóla, íþróttir (KR), sund og
verslun.  Gott svefnh. baðh.m/kari og
sturtuaðst.rúmgóð stofa m/útgengi á suð-
ursvalir og eldhús. Plastparket á gólfum.
Hús tekið í gegn 2003. V.15,7

Atvinnuhúsnæði

Stapahraun - Hafnarf.

Nýtt 476,5 fm atvinnuhúsnæði, á tveimur
hæðum, með 4 innkeyrsludyrum, á góðum
stað í Hafnarfirði. Húsið er í byggingu. Hús-
inu verður skilað með viðhaldslítilli grárri Al-
uzink klæðningu að utan.  Hurðarnar verða
úr áli og gluggarnir verða PGV plastgluggar.
Þakið verður einangrað.  Veggir verða
sandspartlaðir að innan.  Ath. öll skipti. Verð
kr. 54,7 m.

Eignir í hæsta gæðaflokki
Til sölu glæsilegar og mjög rúmgóðar 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir ásamt stæði í bíla-
geymslu.  Húsin verða steinuð í ljósum lit, Jatoba viður í gluggum og útidyrahurðum,
stórar suðursvalir, lóð verður frágengin með leiktækjum og hita í gangstéttum.
Glæsilegar sérsmíðaðar innréttingar með Simens glerhelluborði og blástursofni, innfeld
uppþvottavél, gufugleypir frá Gorenje, flísar á milli skápa og granít í borðplötum og
gluggakistum.  Á baðherbergi verður baðkar, upphengt salerni, blöndunartæki frá
Gustavsberg, handklæðaofn, spegill með innfeldum ljósum og glæsilegar flísar frá Agli
Árnasyni.
Eignir í hæsta gæðaflokki rétt við Heiðmörkina, stærstu náttúruperlu höfuðborgarsvæð-
isins. Íbúðirnar verða afhentar í nóvember 2005 en án gólfefna. Sjón er sögu ríkari. 

Sölumenn Hússins og Smárans sýna þegar þér hentar.

Rúmgóðar og mjög glæsi legar 2ja-3ja og 4ra herb.  íbúðir  

Rauðavað -  Norðl ingaholt i
Sölusýning þriðjudag frá kl. 17:00 – 18:00

ÞEKKING - TRAUST - ÖRYGGI

Hlíðasmári 15, 200 Kópavogi

Guðmundur Þórðason hdl & löggiltur fasteignasali

SVEINBJÖRN FREYR ARNALDSSON SÖLUFULLTRÚI  
NETFANG:  SVEINBJORN@SAGAFASTEIGNIR. IS

SÍMI :  8957888

Guðmundur Þórðarson, lögg. fasteignasali

Hlíðasmári 9, 200 Kópavogi

T R Ö L L A B O R G I R   3  -  E N D A R A Ð H Ú S

OPIÐ HÚS FRÁ 17-17:45 Í DAG
ENDARAÐHÚS Á FRÁBÆRUM STAÐ Í GRAFARVOGI - VÖND-
UÐ GÓLFEFNI M.A. GEGNHEILT OLÍUBORIÐ STAFAPARKET
Á EFRI HÆÐ - STÓR ÞRJÚ SVEFNHERBERGI - HÁTT TIL
LOFTS Á EFRI HÆÐ - 26 FM BÍLSKÚR MEÐ OPNARA, RAF-
MAGNI, GLUGGA, HEITT OG KALT VATN. - BÚIÐ AÐ HELLU-
LEGGJA INNKEYRSLU - EIGN Á GÓÐU VERÐI. 

B E R J A R I M I 8 - ÍBÚÐ  0 3 - 0 2
OPIÐ HÚS FRÁ 18-18:45 Í KVÖLD 
ÞRÆLGÓÐ FJÖGURRA HERB 108 FM ÍBÚÐ Á EFSTU HÆÐ 3.
HÆÐ (2 HÆÐIR UPP) - BAÐHERB. FLÍSALAGT - EIKARPARKET
Á STOFU - STÓRAR SVALIR Í VESTUR - HÚSIÐ VAR NÝLEGA
MÁLAÐ AÐ UTAN - SNYRTILEGUR STIGAGANGUR - FRÁ-
GANGUR TIL FYRIRMYNDAR, M.A. ALLT HELLULAGT Í KRING-
UM HÚSIÐ - GOTT STÆÐI Í BÍLAGEYMSLU MEÐ ÞVOTTAAÐ-
STÖÐU - GÓÐ LÁN ÁHV.

RAÐHÚS   K Ó P .
OPIÐ HÚS FRÁ 19-21 Í KVÖLD
VELKOMIN Í SUÐURHLÍÐAR KÓPAVOGS - 214 FM RAÐHÚS
Á RÓLEGUM OG VEL STAÐSETTUM STAÐ. - U.Þ.B. 50 FM
SKJÓLSÆL VERÖND Á EFRI HÆÐ - GLÆSILEGUR ARINN Í
STOFU - AUKAÍBÚÐ Á NEÐRI HÆÐ - NÝLEGT ELDHÚS -
ENDURN. GÓLFEFNI Á STOFU - ENDURN. GLER
- 27,6 FM BJARTUR BÍLSKÚR MEÐ 6 GLUGGUM. - EIGNIN
FÆST Á MJÖG GÓÐU VERÐI. 

GLÆSILEG 115 FM 4-5 HERB. ENDAÍBÚÐ
OPIÐ HÚS FRÁ 19-21 Í KVÖLD 
GLÆSILEG 115 FM 4-5 HERB. ENDAÍBÚÐ Á 2. HÆÐ Í LITLU
FJÖLBÝLI Á RÓLEGUM STAÐ VIÐ SUNDIN - 14 FM SÉR-
HERB Á JARÐHÆÐ/KJ.. - NÝTT EIKAR VIÐARPARKET Á
STOFU OG HERBERGJUM. - TVENNAR SVALIR Í AUSTUR
OG VESTUR. - ALLT NÝTT Á BAÐHERB. - ÍBÚÐIN ER ÖLL
NÝMÁLUÐ AF FAGMANNI - SAMEIGN MJÖG SNYRTILEG -
GERIÐ TILBOÐ Í ÞESSA. SVEINBJÖRN FREYR HJÁ SAGA
FASTEIGN TEKUR Á MÓTI GESTUM
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DREKAKÓR - KÓP

181,7 fm parh. á tveimur hæðum m. innb. tvöf.
jeppabílsk. 38,1 fm á fráb. stað, samtals 220,1 fm.
Verður afhent fullb. að utan og hraunað. Innan
verður húsið afh. fokhelt. 2 svalir. Afh. í sept. ‘05

MIÐBÆR - HF. EINB./TVÍB.

Sérlega skemmtilegt þríllyft einbýlishús með aukaí-
búð 143 ,6 ferm í göngufæri við miðbæinn . Á jarð-
hæð er lítill 2ja herb með sérinngangi. Húsið er nán-
ast allt endurnýjað á síðast liðnum árum. Verð 29,8
millj. . 19011

ERLUÁS - HF PARH.

Mjög fallegt 223,6 fm parhús þ.af innb. bílsk. 27,4
fm. 5 sv.h., stofa, borðst., eldhús, 3 baðh., geymsla,
þvottah. og bílsk. Falleg eign á þessum eftirsótta
stað. Tilboð óskast.

BREKKUHVAMMUR - HF

Mjög skemmtilegt pallbyggt einb. m. bílsk. samtals
216 fm, möguleiki á litilli íbúð í kjallara m/sérinng.,
fallegur garður, góð staðs.

FJÓLUVELLIR - HF.

Glæsileg og falleg tvö einbýli, skemmtilega hönnuð
á nýtískulegan hátt. Annað er 223 fm og hitt 207 fm
bæði með bílskúr. Húsin eru hönnuð þannig að lítið
mál er að breyta innra skipulagi.

STUÐLABERG - HF - PARH.

LAUST STRAX. Parhús 151 fm á tveimur hæðum.
Bílsk.réttur fylgir eign. N.hæði, forst., eldh., borðst.,
stofa, 2 geymslur og þv.h. E.hæð, 3 sv.h., baðh. og
sjónv.hol. Parket og flísar. Húsið liggur á jaðarlóð,
frábær staðs. 33 millj.

NORÐURVANGUR - HF.

Sérlega fallegt einlyft einbýli 141 fm auk 53,3 fm
bílsk. og rými undir bílsk. 53,3 fm m/sérinng. (nýtt í
dag sem skrifsofa o.fl. mög. á íb.aðst.), ræktuð
hraunlóð. Góð staðsetning. Verð 41,5 millj. 

FÍFUVELLIR - EINB. HF.

Mjög gott endaraðhús á tveimur hæðum 174 fm
ásamt bílskúr 33,1 fm samtals um 207,1 fm. For-
stofa, hol, 4 svefnh., eldhús með borðkrók., 2 baðh.,
borðstofa, stofa.pallur og bílskúr. Vandaðar innrétt-
ingar og tæki. Skóli og leikskóli verða í nánasta ná-
grenni. Verð 42 millj. 

Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

LÆKJARBERG - EINB/TVÍB. HF.
Nýkomið í einkasölu sérlega fallegt vandað tvílyft ein-
býli með innbyggðum bílskúr, samtals 280 fm. Á fyrstu
hæð er góð 2ja herb íbúð með sérinngangi. Glæsilegur
góður pallur með heitum potti, rúmgóðar tvennar sval-
ir, útgangur þaðan út í garð. 

EINIBERG HF. 3JA
Mjög falleg 66,7 fm risíbúði í góðu tvíbýli vel staðsett í
Setbergshverfi í Hafnarfirði. Íbúðin er innréttuð á mjög
smekklegan hátt . Eignin skiptist í Sér inngang, góða
forstofu, eldhús, bjarta og góð stofu, hjónaherbergi,
barnaherbergi, snyrtingu, baðherbergi og þvottahús.
Gólfefni eru að mestu gólffjalir, flísar. Geymsluloft.
Glæsilegur stór afgirtur garður með sólpalli . Verð
15,4.millj.

BERJAVELLIR - HF LAUS
Höfum tekið í sölu glæsilega lúxsusíbúð 112,5 fermetr-
ar á fjórðu hæð með sérinngang í nýju klæddu fjölbýli
ásamt einu stæði í bílageymslu. Íbúðin er arkitekt-
ahönnuð og sérlega smekklega innréttuð með glæsi-
legum innréttingum og gólfefnum. Góðar suður svalir.
Gott útsýni. Verð 29,5 millj. Myndir á Hraunhamar.is
eða á mbl.is.

LÓMASALIR KÓPAVOGI
Nýkomin í einkasölu glæsileg 106 fm íbúð á efstu hæð
í góðu lyftuhúsi. Vandaðar innréttingar og gólfefni.
Stæði í bílageymslu, glæsilegt útsýni. Verð 23,9 millj .
95517

AUSTURGATA - HF. 3JA.
Stórglæsilegar fullbúnar 3ja herbergja íbúðir með gólf-
efnum
* Fallegar eikarinnréttingar og eikarparket
* Til afhendingar við kaupsamning
* Stærð íbúða 58 - 70 fm
* Verð 16,7 - 18,2 millj.

MÓHELLA 4A BÍLSKÚRAR
Tilvalið sem geymslipláss undir tjaldvagna, fellihýsi o.
fl. Bílsk. eða geymslubil 26,3 fm sem eru að rýsa við
Móhellu í Hafnarfirði. Bílsk. eru byggðir að mestu úr
einingum frá Límtré og afh. fullb. með frág. lóð. Nánari
upplýsingar á Hraunhamar.is eða hjá sölumönnum. Til
afhendingar strax. Verð 2,350 millj. 

HJALLABRAUT 33 - ELDRI BORGARA
Nýkomin sérlega falleg 2ja herb. íbúð á efstu hæð í
þessu vinsæla lyftuhúsi. Eignin er í mjög góðu ásig-
komulagi, fallegar innréttingar, parket á gólfum, flísar
á baði. Mjög góð eign og þjónusta til staðar. Útsýni.
Verð 18,6 millj.

DAGGARVELLIR - SÉRH. HF.
Nýkomin í einkasölu glæsileg fullbúin 129 fm efri hæð
í nýju fjórbýli. Eign sem mikið er lagt í. Náttúrusteinn
og parket á gólfum, glæsilegar innréttingar frá Innex
og vönduð tæki. Eign í algjörum sérflokki. Verð 29,9
millj. 106532-2

HÓLMATÚN PARH. ÁLFTANES
Glæsilegt parhús 167,2 fm m/innb. bílskúr, 31,5 fm, sam-
tals 198,7 fm. Húsið stendur á fallegum stað við opið
svæði. Forstofa, þvotthús, gestasn., hol, stofa, borðstofa,
eldhús, gangur, barnah., hjónah. m/fatah. innaf. Baðh.
m/hornbaðkari og sturtuklefa. Á efri hæð er gott sjón-
varpshol, tvö barnah., annað stærra og góðar geymslur

undir súð. Gólfefni eru eikarparket og flísar. Mjög góð eign . Getur verið laus fljótlega. Verð 37.9 millj.

SUNDLAUGAVEGUR - RVK
Mjög falleg mikið endurnýjuð 79,4 fm íbúð í rísi í virðu-
legu steinhúsi.. Inngangur, stigi upp á pall, hol, eldhús,
gott hjónaherbergi, björt og falleg stofa, gott vinnuher-
bergi, baðh. og geymsluloft. S-svalir. Gólfefni eru
massivt eikarparket og flísar. Sam. þvottahús í mjög
snyrtilegri sameign í kjallara. Verð 19,5. millj.

EYJABAKKI - RVÍK 4RA
Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 104 fm íbúð á efstu
(3ju hæð) í góðu klæddu fjölbýli. Nýlegt eldhús, flísa-
lagt bað, paret, góðar suðvestur svalir, þvottaherbergi í
íbúð. verð 17,9 millj. 

TUNGUÁS - EINB. GARÐABÆ.
Stórglæsilegt einbýlishús á einni hæð á þessum
vinsæla stað í Ásahverfinu í Garðabæ. Húsið er
skráð 208,5 fm með bílskúrnum sem er 48,7 fm.
Skipting eignarinnar: forstofa, hol, 3 svefnher-
bergi, stofa, borðstofa, eldhús, gestasalerni, bað-
herbergi, þvottahús og bílskúr, auk þess er

geymsluloft yfir hluta af húsinu. Þetta er einstaklega fallegt hús sem það sést að það hefur verið vand-
að til verka. Nánari uppl. veita sölumenn Hraunhamars.

ASPARÁS - 2JA GARÐABÆ
Hraunhamar fasteignasala hefur fengið í einkasölu
glæsilega 73,4 fermetra íbúð á fyrstu hæð í góðu
klæddu fjölbýli, vel staðsett innst í botnlanga í
Ásahverfi í Garðbæ. Húsið er við fallegt friðað
svæði og gott útsýni til suðurs og vesturs. Lýsing

eignar: forstofa, hol eldhús með fallegri innréttingu úr kirsuberjavið, vönduðum tækjum, gott herbergi ,
baðherbergi, stofa með útgang út í fallegan bakgarð,útsýni til vesturs að Bessastöðum og víðar. Gólf-
efni eru parket og flísar. Góð sér geymsla fylgir íbúðinni. Verð 19,5. millj.

SJÁVARGRUND - 3JA M. BÍLSKÝLI
3ja herb. íbúð á jarðhæð með verönd og garði.
Fallegar innréttingar, parket á gólfum, þvh í íbúð,
stór sér geymsla í bílskýli, góð eign.Laus strax
Verð 20,9 millj. 70818

HRÍSMÓAR - PENTHOUSE - GBÆ
Glæsileg 187,2 fm penthouseíbúð í miðbæ Garða-
bæjar. Eignin skiptist í forstofu, hol, eldhús, stofu ,
borðstofu, sjónvarpshol, tvö baðherbergi, fjögur
góð herbergi, skrifstofu, hjónaherbergi, þvottahús
og geymlsu.Innréttingar eru allar hinnar glæsileg-
ustu og gólfefni eru parket og flísar. Glæsilegt út-
sýni úr stofu til vesturs að Bessastöðum og snæ-

fellsjökli og til norðurs að Esju. Góðar suður svalir. Bílskúr með rafmagni og hita. Eign í sérflokki. Upp-
lýsingar gefur Þorbjörn Helgi.

NORÐURBRÚ - SJÁLAND - 4RA - GB
124,6 fm íbúð m/geymslu & bílast. í bílag. á 1.
hæð í lyftublokk, gott aðgengi. Forst., þvh., hol,
stofa, eldh., 3 svh., baðh., sjónv.hol. Sérlega góð
gólfefni. Þetta er er eign sem vert er að skoða. Til
afh. við kaupsamning. Verð 33 millj.

GARÐATORG M/BÍLSKÚR
Mjög góð 97,7 fm íbúð á 2. hæð ásamt 26,4 fm
bílskúr m/geymslu innaf samtals um 124,1 fm.
Sérinngangur, forstofa með skáp, hol, gott herb.
með skáp. Rúmgott baðh., þvottavél á baði, sturt-
uklefi, flísar á gólfi. Sefnh. með góðum skápum.
Rúmgóð stofa með útg. út á S-svalir, björt borð-

stofa. Gott eldhús með fallegri innréttingu. Parket og flísar. Mjög góð staðsetning, stutt í verslun og
þjónustu. Verð 28 millj. 

EIKARÁS - EINB. GBÆ
Tvílyft einbýli með innb. bílsk. samtals 320 fm.
Möguleiki á aukaíbúð. Eign í sérflokki. Húsið er
mjög glæsil. innréttað með sérsmíðuðum innrétt-
ingum úr eik frá Tak á Akureyri og gólfefni eru
massíft eikarparket og steinn. Frágangur lóðar er
eftir. Glæsilegt hús á frábærum stað. Útsýni.

LINDARFLÖT - EINB. GBÆ
Mjög fallegt 155,5 fm einbýli á 1. hæð ásamt 32
fm bílsk. samtals um 187,5 fm. Eign haldið vel við.
Forst., gott þvh. Snyrting með sturtuklefa. Gott
hol. Eldh. með snyrtil. innr. Góð stofa og borðst.
útgengi í bakgarð. 2 barnah. Baðh. flísal. með
baðk./sturta.. Hjónah. m/skápum. Verð 43.5 millj.

LYNGMÓAR - 3JA GBÆ
Snyrtileg 97,4 fm íbúð á 2. hæð í fjölbýli ásamt
16,1 fm bílskúr samtals um 113,5 fm vel staðsett
við Lyngmóa í Garðabæ. Geymsla í kjallara, snyrti-
legur bílskúr. Sérlega skemmtileg íbúð með góðu
útsýni. Verð 21,7. millj.

Fr
um

SUNNUFLÖT - EINB. GBÆ
Mjög gott 200,2 fm einbýli á einni hæð ásamt
63,7 fm bílskúr samtals 263,9 fm. á fræbærum
stað á Sunnuflöt við lækinn og hraunjaðarinn.
Rúmgott anddyri, forstofa, þaðan stórar stofur. 5
Svefnh. fallegt eldhús, stórt þvh., búr, baðh. Ný-
legt parket. Verð tilboð

STRANDGATA - HF. NÝTT
Glæsilegar 3ja herb. íbúðir í þessu vandaða húsi í mið-
bæ Hafnarfjarðar. Íbúðirnar eru til afhendingar fljót-
lega, tilbúnar undir tréverk, húsið fullbúið að utan.
Teikningar og nánari upl. á skrifstofu Hraunhamars.

LÓMASALIR - KÓP. 4RA LAUS
Góð 123,7 fma 4ra herbergja endaíbúð ásamt stæði í
bílageymslu og sér inngang. Forstofa, hol, tvö góð
barnaherbergi, hjónaherbergi, baðherbergi, eldhús,
stofa, þvottahús og geymsla. Fallegar innréttingar.
Glæsilegt útsýni. Verð 27.2. millj. Laus strax.
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FLÓKAGATA - HF.

Björt og skemmtileg efri sérhæð í 2-býli ca 130 fm
auk rýmis í kjallara (herbergi, geymsla o.fl.) samtals
160 fm, svalir, gott útsýni. 26765

VESTURBRAUT - HF.

Efri sérh. ásamt óeinangruðu risi sem býður upp á
mikla möguleika samtals ca 115 fm. Sérinng., saml.
stofur. Verð 20,8 millj 85892

HRINGBRAUT - HF.

Neðri sérh. í tvíb. 87 fm en skráð 83,7 fm hjá FMR.
Mikið endurn. Forst., hol, 2 sv.h., stofa, baðh., eldh.
m/borðk. og geymslu. Stórgl. eign sem er vert að
skoða. Verð 18,9 millj. 111449

FÍFULIND - 4RA KÓPAVOGI

Sérlega falleg endaíbúð á þessum góða stað í linda-
hverfinu í Kópavogi. Íbúðin er 111,1 fm með
geymslu og er á þriðju hæð. Skipting eignarinnar:
forstofa, hol, eldhús með borðkrók, þvottahús, bað-
herbergi og geymsla. Nánari lýsing: Sérinngangur af
svölum. Góð eign sem hægt er að mæla með, V.
24,7 millj. 

NÝBÝLAVEGUR - KÓPAV
M. BÍLSKÚR

Nýkomin í einkasölu mjög góð 110 fm íbúð á efri
hæð í litlu fjölbýli auk 27 fm bílskúrs. Eign í góðu
standi bæði utan sem innan, rúmgóð herbegi, góðar
innréttingar. Verð 23,9 millj. 

BÆJARHOLT - HF. LAUS

117,9 fm endaíb. á efstu hæð. Forst., gangur, eldh.,
þvh., 3 svh., baðh., stofa, borðst. og geymsla. Stórar
S-svalir, glæsilegt útsýni. LAUS STRAX. Verð 20,5.
millj. 57458

KLUKKUBERG - HF.

Glæslileg nýstandsett 104,2 fm íbúð með sér inn-
gangi auk geymslu sem er um 5-6 fm. Stæði í bíla-
geymslu. Stofa, eldhús með borðkróki, gestasalerni,
3 svefnh., baðh. með þvottaaðstöðu. Sérlega góð
eign. Verð 23,9 millj. 

ÖLDUTÚN - HF.

Falleg 95 fm neðri hæð í góðu 2-býli auk 14 fm úti-
geymslu í garði , sérinngagur, 3 sv.h., róleg og góð
staðsetning. Verð 18,7 millj. 

ESKIHLÍÐ - RVÍK.

116,3 fm íb. (m/geymslu) á 4. hæð. 3 sv.h., stofa,
svalir, eldh., hol, baðh.i, 2 geymslur í sameign. Gott
geymsluris yfir íbúðinni. Verð 20,9 millj.

FUNALIND - KÓP LAUS

113,6 fm íbúð á 3. hæð í lyftuhúsi ásamt 28,1 fm
bílsk. samtals 141,7 fm. Forst., hol, stofa, borðst.,
gangur, 2 barnah., hjónah., baðh. , þvh. og geymsla.
Parket & flísar á gólfum. Bílskúr m/rafm. og hita,
sjálv. hurðaopn. Góðar S-svalir. Verð 29,5 mill.

FAGRAHLÍÐ HF. LAUS

Mjög góð 93,1 fm íbúð á 1. hæð. Góður inngangur.
Forstofa, gangur, 2 góð barnah., hjónah., glæsilegt
baðh., þvottahús, eldhús, stofa, afgirtur séreignargarð-
ur. Dúkur og flísar. Geymsla í sameign. Verð 19,8 millj.

SLÉTTAHRAUN - HF. BÍLSK.

Nýkomin í einkasölu skemmtilegt 102 fm íbúð á 2.
hæð í fjölb. Eignin er talsvert endurnýjuð m.a. nýtt
eldhús. Parket, S-svalir, þvottah. í íbúð. Verð 18,4
millj. 112248-1

STEKKJARBERG - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 81 fm íbúð á
efstu (3j) hæð í góðu fjölbýli. Vandaðar innréttingar
og nýleg gólfefni, mjög gott skipulag, útsýni, frábær
staðsetning. Falleg eign. Verð 17,9 milj. 

SKÚLASKEIÐ 30

Fín íbúð á þessum frábæra stað í vesturbæ Hafnar-
fjarðar. Íbúðin er skráð 60,7 fm auk þess er sér-
geymsla. sameigninlegt þvottahús-og geymsla.
Þannig að eignarhlutur íbúðarinnar er mun meiri en
kemur fram í fasteignamatinu. Skipting eignarinnar:
2 stofur, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. Laus
fljótlega. V.14,5 millj. 

VESTURHOLT - HF.

Hraunhamar kynnir, glæsileg fullbúin 80 fermetra
neðri sérhæð í sérlega fallegu nýlegu tvíbýli á þess-
um frábæra stað á Holtinu í Hafnarfirði. Eignin er
með sér inngang og skiptist í, forstofu, þvottahús,
barnaherbergi, gang, baðherbergi, svefnherbergi ,
eldhús , stofu og geymslu. Glæsilegar innréttingar
og tæki. Gólfefni eru parket og flísar. Afgirt verönd í
sér garði. Tvö hellulögð bílastæði. Glæsileg eign,
allt fyrsta flokks. Stutt í skóla & leikskóla. verð
20,5.millj. Myndir af eigninni á mbl.is.

DOFRABERG - HF. SÉRH.

Glæsileg neðri sérhæð. Íbúðin er á jarðhæð og er 80
fm m/sérinngang. 2 svefnh., stofa, borðstofa, bað-
herbergi, eldhús, þvottahús og forstofa. Þetta góð
eign sem vert er að skoða. Verð 21,9 millj. 

MÓABARÐ HF.

81,7 fm íbúð m/geymslu á efstu hæð. 2 sv.h., stofa,
eldhús, baðh., geymsla og þvh. í sameign. Verð.
15,9 millj. 

HVAMMABRAUT - HF.

Nýkomin í einkasölu sérlega falleg 97 fm 3-4 herb.
íbúð á 2. hæð í fjölbýli. Fallegar innréttingar, parket,
stórar s-vestur svalir, útsýni, góð eign. Verð 17,4
millj. 96309-1

SUÐURGATA - HF.

Falleg 85 fm 3ja-4ra herb. íbúð á neðri hæð. 2 saml.
stofur og gott herb. á hæðinni og stórt herb. í kjall-
ara innang. úr íbúð. Verð 16,4 millj. 99790

BURKNAVELLIR - HF. LAUS

94,5 fm íbúð á 1. hæð í nýl. fjölb., fullb. með vönd.
gólfefnum, fall. innr. og tækjum. Verönd (séreignarlóð)
Parket og flísar. LAUS STRAX. Verð 20,7 m. 109601

KALDAKINN - HF.

Mjög falleg 83,7 fm efri hæð ásamt 28 fm bílskúr
samtals um 111,7 fm í tvíbýli. Íbúðin er með sér inn-
gang og í mjög góðu ástandi. Forstofa, hol, eldhús,
stofa og borðst., baðh., herb., hjónah. og geymsla.
Sam. þvottah. og forstofa m/útgang út í garð. Gólf-
efni eru að mestu parket og flísar. Fallegur gróinn
garður. Góður bilskúr með rafmagni. Upplýsingar
Þorbjörn Helgi Sölumaður.

ÁLFASKEIÐ - HF. LAUS

Glæsileg 87,5 fm íbúð m.sérinng. á 3 hæð í góðu ný
máluðu fjölb. Forst., hol, eldh., stofa, borðst., 2
herb., sjónav.hol, baðh. og geymsla. Stórar S-svalir.
Parket og flísar. Stutt í nýjan skóla og leikskóla.
Verð 17 millj. 110764

HJALLABRAUT - HF.

Nýkomin í einkasölu 98 fm. íbúð á fyrstu hæð í góðu
nýviðgerðu fjölbýli. Mikið endurnýjuð eign, nýtt eld-
hús, stórar svalir, þvottaherbergi í íbúð, g+oð stað-
setning. Verð 17,4 millj. 111303

SLÉTTAHRAUN - HF.

99,1 fm íbúð m/geymslu auk bílsk. sem er 22,7 fm,
samt. 121,8 fm. Íb. er á efstu hæð. 2 svh., stofa, hol,
baðh., eldh. m/borðkr., búr, þvh., geymsla og bíl-
skúr. LAUS STRAX Verð 18,9 millj.

ÁLFASKEIÐ - HF.

Mikið endurn. efrihæð 65,7 fm. 2 svh., stofa, eldh.,
baðh., hol, geymsla og sam. þvh. Þetta er eign sem
vert er að skoða. LAUS STRAX 

BURKNAVELLIR - HF.

Glæsil. 90 fm íbúð á 1. hæð í nýl. vönduðu fjölb.
með útg. út á glæsil. ca 60 fm afgirta verönd (sér-
eignarlóð). Parket og flísar. Verð 20,9 millj. 111964

VESTURBRAUT - HF. RIS

Falleg 65 fm risíbúð. Sérinng., 2 sv.h., frábært út-
sýni, góð eign. Verð 14,2 millj. 111974-1

KRÓKAHRAUN - HF.

Sérlega falleg íbúð í litlu fjölbýli á þessa frábæra
stað miðsvæðis Hafnarfirði. Íbúðin er á jarðhæð og
er 89 fm. Skipting eignarinnar: 2 svefnherb,i, stofa,
eldhús með borðkrók, hol, baðherbergi, geymsla og
þvottahús, auk þess er ágætis geymslupláss í sam-
eiginlegri geymslu. Sérlega fín eign sem vert er að
skoða. V.19,4 millj. 

BERGÞÓRUGATA - RVK

Sérlega fín íbúð á þessum vinsæla stað miðsvæðis í
Reykjavík. Íbúðin er á annarri hæð og er 63,7 fm
með geymslu. Skipting eignarinnar, Stofa, borð-
stofa, eldhús, svefnherbergi, baðherbergi og
geymsla. auk þess er sameginlegt þvottahús. Laus
Strax. V.15,5 millj. 

TRAÐARBERG - HF.

Glæsileg íbúð á efri hæð í þessu glæsilega litla fjöl-
býli. Eign í toppstandi, vandaðar innréttingar og
gólfefni. mjög gott skipulag, frábær staðsetning.
Verð 15,8 millj. 

KRÍUÁS - 2JA HF

falleg og björt íbúð á þessum vinsæla stað í Ás-
landshverfinu, Íbúðin er 75 fm og er á jarðhæð.
Skipting eignarinnar: forstofa, hol,eldhús með borð-
krók, svefnherbergi, geymsla (nýtt sem svefnher-
bergi) og þvottahús. Þetta er góð eign sem nýtist
frábærlega. Laus við kaupsamning. 

ÁLFHOLT - HF.

69,9 fm íbúð ásamt ca 30 fm ósamþ. rými í risi sam-
tals ca 100 fm. Sér inng., forst., gott hol, vinnuh.,
hjónah., baðh., stofa og borðst., útg. út á stórar
svalir. Parket, flísar & dúkur. Verð 17.millj.

STRANDGATA - HF.

Falleg risíbúð við Strandgötu Hafnarfirði. Íbúðin er
mikið undir súð og mælist í fasteignamati aðeins 36
fm en gólfflötur er mun meiri. Eignin skiptist í pall,
forstofu, hol, eldhús, baðherbergi, herbergi og
geymslur. Fallegt útsýni út á höfnina. Fallegar inn-
réttingar og gólfefni eru parket og flísar. Í kjallara er
sameigninlegt þvottahús. Verð 10,7 millj.

HJALLABRAUT - HF. LAUS

76,9 fm 2ja-3ja herb. íbúð á efstu hæð í góðu fjöl-
býli í norðurb. Forst., hol, eldh., þvh., 2 svh., baðh.,
stofa og geymsla. Parket og dúkur. verð 14,8. millj.
108787

DOFRABERG - HF. 2JA
LAUS

NORÐURBRAUT - HF. Fín íbúð á
þessum góða stað miðsvæðis í Hafnarfirði. Íbúðin er
80,2 fm og er á jarðhæð. sameiginlegur inngangur
með einni íbúð. Skipting eignarinnar: stofa, borð-
stofa, eldhús, baðherbergi, svefnherbergi, hol, og
geymsla. verð 13 millj. 

LEIRDALUR - VOGAR

Hraunhamar fasteignasala kynnir nýtt í einkasölu
glæsilegt 205,4 fermetra einbýli á tveimur hæðum
ásamt 51,7 fermetra innbyggðum bílskúr samtals
um 257,1 fermetrar vel staðsett við Leirdal númer
18 Vogum Vatnsleysustrandarhrepp. Um er að ræða
nýlegt einbýli sem hefur verið innréttað á mjög
smekklegan hátt með góðum innréttingum og gólf-
efnum. Eignin skiptist í forstofu,þvottahús, þvotta-
hús, hol, stóra og góða stofa og borðstofu, eldhús,
gang ,baðherbergi, þrjú góð herbergi. Glæsilegt
baðherbergi með sturtuklefa og fallegri innréttingu.
Á efri hæð eru fjögur góð herbergi, baðherbergi og
geymslur. Gólfefni eru að mestu parket og flísar.
Góður bílskúr með rafmagni og hita. 

SVÖLUTJÖRN - NJARÐVÍK

Hraunhamar kynnir 3 glæsileg einbýlishús.Húsið
skilast fullbúið að utan. Klætt með ljósgrárri ál-
klæðningu og mahony kringum andyri hvítt ál fram-
an á þakkanti, hvítar rennur og niðurföll. Aluzink á
þaki. Lóð grófjöfnuð. Að innan fokhelt. Bílskúr-
sveggur uppkominn og gifsklæddur annarsvegar. Í
steypta plötu eru komnar gólfhita og vatnslagnir.
Möguleiki að fá húsin lengra komin. Verð fokhelt
15,5 millj.

HOLTSGATA - SANDGERÐI

Glæsilegt einbýli á einni hæð, 126,5 fm auk bílskúrs
25,5 fm, samtals 152 fm, vandaður frágangur allt
miðast við að húsið verði sem léttast í viðhaldi á
komandi árum, ál klæðning og harðviður. Eignin er
mjög vel staðsett í Sandgerði . Húsið afhendist full-
búið að utan en einangrað að innan og lóð tyrfð.Til
afhendingar strax.

FENSALIR - KÓP 2JA LAUS
Mjög glæsileg 96,9 fm íbúð á 1. hæð í nýju litlu fjöl-
býli. Forstofa, hol. eldhús, borðstofa, stofa með útgang
út á stóran afgirtan sólpall, gott útsýni. Gott herbergi,
baðherbergi, þvottahús og geymsla. Gólefni eru parket
og flísar. Glæsileg vel staðsett eign. Íbúðin getur verið
laus við kaupsamning. Verð 23.9. millj.

LUNDARBREKKA - KÓP.
87 fm íbúð á 3ju hæð (efstu) í góðu fjölb., sérinng. af
svölum, stofa, borðst., s-svalir, parket, nýl. baðh., 2
svh., útsýni. Hús nýlega málað og viðgert. LAUS STRAX
Verð 16,9 millj.

KIRKJUBRÚ LÓÐIR
Hraunhamar fasteignasala hefur tekið í einkasölu
eignalóðir við Kirkjubrú í sveitafélagi Álftanes. Um er
að ræða eina götu, 13 einbýlishúsalóðir frá 718 fer-
metrum upp 948 fermetra vel staðsettar með útsýni til
suðurs að Skógartjörn og norðurs að Lambhúsatjörn og
víðar. Gatnagerð hefst á næstu vikum og er gert ráð
fyrir að lóðirnar verða byggingahæfar í Febrúar 2006.
Óskað er eftir tilboðum í lóðirnar.
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KÓPAVOGUR
Þórarinn Jónsson hdl. löggiltur fasteignasali
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Seldar lóðir

Fráteknar lóðir

A V

S

N

Herbergi
10,0 m2

Herbergi
13,7 m2

Andd.
6,5 m2

Andd.
5,1 m2

Pottur

Hol
 8,2 m2

Baðh Föt

Þvottur
Búr

10,2 m2

Eldhús - borðstofa
33,8 m2

Eldhús
borðkr.
14,2 m2

Bað
8,1 m2

Bað
3,8 m2

Svefn
4,6 m2

Stofa
23,5 m2

Sumarhús í landi Skálabrekku við Þingvallavatn

 Aðalhús ~140 m2
Gestahús ~ 30 m2
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Magnús Emilsson, löggiltur fasteignasali

Fr
um

Nýbyggingar á Ásvöllum í Hafnarfirði

ESKIVELLIR 1

Íbúðunum verður skilað fullbúnum að utan sem innan án gólfefna

ESKIVELLIR 9A OG B

Hraunhamar 
kynnir nýtt og
glæsilegt 29 íbúða
fjölbýlishús með
lyftu á Völlunum
í Hafnarfirði

ESKIVELLIR 7

• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir
• Stutt í alla þjónustu í framtíðinni, skóla, 

sund og íþróttaaðst.

• Sérinngangur af svölum
• Afhending júní 2006
• Byggingaraðili er ER HÚS ehf.

BERJAVELLIR 3

• 2ja - 3ja & 4ra herb. íbúðir

• 74-130 fm - 130 fm

• 4 íbúðir á hæð

• Innréttingar frá Húsasmiðjunni

• Innréttingar eru spónlagðar

• Mjög vandaður frágangur

• Húsbyggjandi er Bergsmíði

GLÆSILEGT 
4RA HÆÐA 
16 ÍBÚÐA HÚS

GLÆSILEGT 37 ÍBÚÐA,
5 HÆÐA LYFTUHÚS

KIRKJUVELLIR 5

• 3ja - 4ra herb. íbúðir

• 86 fm - 126 fm

• Bjart og skemmtilega hannað

• 4 íbúðir á hæð

• Fallegar innréttingar frá Axis

• Flísar úr Flísabúðinni

• Hurðir og tæki frá Húsasmiðjunni

• Mjög vandaður frágangur

• Traustur verktaki

GLÆSILEGT 6
HÆÐA, 
24 ÍBÚÐA 
FJÖLBÝLI

Glæsilegt fjölbýlis-
hús á sex hæðum
með lyftu í 
Vallahverfi 
Hafnarfjarðar

• 3ja, 4ra og 5 herbergja íbúðir 
(80-142 fm)

• Stórar svalir með öllum íbúðum

• Allar innréttingar fyrsta flokks MODULIA
• Bílskýli með 22 stæðum undir húsinu
• Sérgeymsla inn af hverju stæði

GLÆSILEGT FJÖLBÝLI 
Á 9 HÆÐUM
• 3 og 4 herbergja íbúðir með stórum svölum

• Mikið og gott útsýni

• Lyftuhús

• 26 stæði í bílakjallara

• Vandaðar innréttingar

• Tvær þakíbúðir með 60 fm svölum

• Góður frágangur

• Byggingaraðili er Fjarðarmót ehf.

GLÆSILEGT 35
ÍBÚÐA, 5 HÆÐA
LYFTUHÚS

• 2ja, 3ja og 4ra herbergja íbúðir, 77 - 112 fm
• Bílakjallari, hjóla- og vagnageymslur.
• Vandaðar innréttingar og tæki
• Stutt í skóla og leikskóla
• Stéttar frágengnar, bílastæði malbikuð
• Húsið marmarasallað að utan

• Lóð fullbúin
• Góður frágangur
• Afhending maí 2006
• Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, 

baðherbergi og þvottahús flísalögð

Íbúðum verður skilað fullbúnum án gólfefna að 
undanskildum gólfum baðherbergja og þvottahúsa sem verða flísalögð.
Nánari uppl. og teikningar á www.hraunhamar.is/eskivellir9

Bæjarhrauni 10 Hafnarfirði
Sími 520 7500 Fax 520 7501 hraunhamar@hraun-

hamar.is • www.hraunhamar.is

• 2ja til 4ra herbergja íbúðir, 
frá 70 fm - 123 fm

• Stæði í bílageymslu

• Vandaðar Modulia innréttingar og tæki

• Sérafnotaflötur með neðri hæðum

• Þvottahús & sér geymsla í íbúð og geymsla í kjallara

• Vandaður frágangur, traustir verktakar

• Góðar svalir (útsýni)

• Afhending í maí 2006

DREKAVELLIR 18 FJÖLB

GLÆSILEGT 9 HÆÐA 
LYFTUHÚS
• 3 og 4 herbergja íbúðir með stórum svölum
• Mikið og gott útsýni
• Tvær lyftur
• 29 stæði í bílakjallara
• Vandaðar innréttingar
• Sjónvarpsdyrasími
• Ál utanhússklæðning
• Tvær þakíbúðir með 60 fm svölum
• Góður frágangur
• Afhending sumarið 2006

Íbúðirnar afhendast fullbúnar án gólfefna, baðherbergi og
þvottahús flísalögð. Byggingaraðilar Ingvar og Kristján
ehf. 

GLÆSILEGT 23
ÍBÚÐA FJÖL-
BÝLISHÚS Á
SEX HÆÐUM.

• 2ja, 3ja & 4ra herbergja íbúðir
• Lyfta í stigagangi
• Bílastæði í bílakjallara

• Innréttingar frá Brúnás
• Eldhústæki frá AEG

DREKAVELLIR 26 FJÖLBÝLI

EINIVELLIR 7

KIRKJUVELLIR 7 FJÖLBÝLI



Opel Zafira 7-manna, skrd.12/2002 ek.
60.000 km, 1800cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.750.000 kr. Tilboð 1.490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Galloper, skrd.09/1999, ek. 142.000
km., 2500cc, diesel, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.050.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Lexus LS-430, skrd.08/2003, ek. 19.000
km, 4300cc, sjálfskiptur. Ásett verð
5.990.000 kr. Tilboð 4.990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Renault Laguna, skrd. 04/2001, ek.
80.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Sierra skrd.5/89 ek. 143.000 km.,
1600 cc, beinskiptur. Ásett verð
190.000 Kr. Tilboð 99.000 kr. S. 515
7000.

Ford Mondeo Ghia, skrd.09/2004, ek.
36.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.190.000,- kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Honda Civic skrd.12/97 ek. 153.000
km, 1400 cc, beinskiptur. Ásett verð
540.000 kr. 100 % lán mögulegt. S. 515
7000.

Ford Focus C-Max, skrd. 09/2004, ek.
10.000 km, 1600cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 1.990.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Mercedes Benz ML-350, skrd.03/2003,
ek. 28.000 km, 3724cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 4.890.000 kr. Tilboð
4.390.000 kr. S. 515 7000.

Hyundai Accent, skrd.05/1996, ek.
152.000 km, 1500cc, beinskiptur. Ásett
verð 220.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Volvo V50, skrd.07/2004, ek. 12.000
km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett verð
3.190.000 kr. Tilboð 2.990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Dodge Caravan, skrd.01/1996, ek.
146.000 km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 790.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Toyota Land Cruiser 100 VX, skrd.
10/2000, ek. 81.000 km, 4200cc, dies-
el, sjálfskiptur. Ásett verð 4.790.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Pajero GLS, skrd. 06/2003, ek.
44.000 km. 3500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 4.200.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford F-350 Lariat DRW, skrd. 06/2004
ek. 21.000 km, 6000cc, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.850.000 kr. Tilboð
3.490.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daihatsu Applause, skrd.07/2000, ek.
107.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
10/2002, ek. 51.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.340.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Mondeo GLX, skrd. 06/2000, ek.
95.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 970.000 kr. 100 % lán mögulegt.
S. 515 7000.

VW Polo skrd. 11/97 ek. 118.000 km,
1400cc, beinskiptur. Ásett verð
420.000.- Kr. 100% lán möguleiki. S.
515 7000.

Volvo V70 Diesel, skrd.02/2002, ek.
152.000 km, 2400cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 2.490.000 kr. Tilboð 2.290.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Patrol GR, skrd.04/2003, ek.
66.000 km, 3000cc, diesel, sjálfskiptur.
Ásett verð 3.730.000 kr. 100% lán
mögulegt. S. 515 7000.

Renault Megane Scenic, skrd.08/1998,
ek. 98.000 km, 1600cc, beinskiptur.
Ásett verð 680.000 kr. 100% lán mögu-
legt. S. 515 7000.

Subaru Impreza station, skrd.02/1998,
ek. 153.000 km, 2000cc, beinskiptur.
Ásett verð 620.000 kr. Tilboð 450.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Citroen Berlingo Multispace,
skrd.08/2002, ek. 42.000 km, 1400cc,
beinskiptur. Ásett verð 990.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Ranger CrewCab XL,
skrd.08/2003, ek. 42.000 km, 2500cc,
diesel, 31” breyting, beinskiptur. Ásett
verð 2.240.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Renault Megane II, skrd.06/2003, ek.
28.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.360.000 Kr. Tilboð 1.190.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

MMC Lancer GLXi 4x4 stw.,
skrd.09/1996 ek. 165.000 km, 1600cc,
beinskiptur. Ásett verð 560.000 kr. Til-
boð 460.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daewoo Lanos, skrd.11/1999, ek.
126.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 470.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Daihatsu Gran Move, skrd.06/2000, ek.
75.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 710.000 kr. Tilboð 599.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Explorer XLT, skrd.03/2004, ek.
32.000 km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.520.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

VW Golf Sport-line, skrd.03/2004, ek.
17.000 km, 2000cc, beinskiptur. Ásett
verð 2.380.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Citroen C5, skrd. 02/2004 ek. 22.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.030.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford fusion Trend, skrd.06/2004 ek.
17.000 km, 1400cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.390.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo V70 LPT-Turbo, skrd.06/2004, ek.
21.000 km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.850.000 kr. Tilboð 3.490.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Ford Econoline, skrd.10/2001, ek.
96.000 km, 5900cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 1.490.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Daewoo Nubira stw., skrd.10/2000, ek.
83.000 km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 690.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Opel Vectra, skrd.12/1999, ek. 113.000
km, 1600cc, sjálfskiptur. Ásett verð
920.000 kr. Tilboð 790.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Citroen Picasso, skrd.11/2001, ek.
57.000 km, 1800cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.120.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Focus H/S stw, skrd.11/2001, ek.
71.000 km, 1600cc, beinskiptur. Ásett
verð 1.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Ford Mondeo Ambiente, skrd.07/2003,
ek. 33.000 km, 1800cc, beinskiptur.
Ásett verð 1.490.000 kr. Tilboð
1.350.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Mondeo Ghia diesel station,
skrd.05/2005, ek. 12.000 km, 2000cc,
sjálfskiptur. Ásett verð 2.950.000 kr. Til-
boð 2.690.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Hyundai Accent, skrd.8/1995, ek.
92.000 Km, 1500cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 350.000.- Kr. 100 % lán mögulegt.
S. 515 7000.

[ ALLAR SMÁAUGLÝSINGAR VIKUNNAR Á visir.is ]

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER OPINN ALLA DAGA 
KL. 8–22

SMÁAUGLÝSINGASÍMINN 
ER 550 5000
smaar@frettabladid.is / visir.is

TIL BIRTINGAR NÆSTA
DAG ÞARF AÐ PANTA
FYRIR KL. 14.30

AFGREIÐSLAN ER OPIN:
MÁNUDAG TIL FÖSTUDAGS     8–18
LAUGARDAG OG SUNNUDAG 11–16 

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is



Ford Explorer XLT, skrd.07/2003, ek.
61.000 km, 4000cc, sjálfskiptur. Ásett
verð 3.090.000 kr. 100% lán mögulegt.
S. 515 7000.

Volvo S40 SE, skrd.12/2003, ek. 34.000
km, 2000cc, sjálfskiptur. Ásett verð
2.360.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

VW Bora, skrd. 04/2000 ek. 77.000 km,
1600cc, beinskiptur. Ásett verð 880.000
kr. 100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Nissan Terrano II. 12/1999, ek. 102.000
km, 2400cc, beinskiptur. Ásett verð
1.490.000 kr. Tilboð 1.320.000 kr.
100% lán mögulegt. S. 515 7000.

Toyota Avensis Executive, skrd.
11/2003, ek. 70.000 km, 2000cc, sjálf-
skiptur. Ásett verð 2.320.000 kr. Tilboð
2.090.000 kr. 100% lán mögulegt. S.
515 7000.

Ford Focus Trend station, skrd.
05/2003, ek. 61.000 km, 1600cc, bein-
skiptur. Ásett verð 1.320.000 kr. 100%
lán mögulegt. S. 515 7000.

Brimborg
Bíldshöfða 6, 110 Rvk.

Sími: 515 7000
www.brimborg.is

Toyota Landcruiser 90 VX árgerð 1997.
Ekinn 145 þ. km. Nýskráður 9/1997. 7
manna, sjálfskiptur, einn eigandi,
3000cc slagrými. Verð 1.850 þús. S.
567 2400.

Ford Explorer Limited árgerð 2004. Ek.
22 þ. km. 6 manna, sjálfskiptur, 4600cc
slagrými. Einn með öllu. Verð kr.
3.890.000. Ath. skipti. S. 567 2400.

Toyota Landcruiser 90 VX NEW 33”. Ár-
gerð 7/2005. Ek. 2 þ. km. Dísel, 7
manna, sjálfskiptur, 3000cc slagrými.
Verð kr. 5.890.000. Einn með öllu. S.
567 2400.

Bílahornið
Funahöfða 5, 110 Reykjavík

Sími: 567 2400
www.bilahornid.is

Magellan Sportrak MAP. GPS tæki með
Íslandskorti. 500 vegpunktar, 2000 fer-
ilpunktar, 20 leiðir. Hæðarlínur, ár, vötn,
fjöll, dalir, vegir og slóðar. Bæjarnöfn og
önnur örnefni. Skálaskrá. Vandað GPS
tæki í ferðalagið. Hægt að fá kort af Evr-
ópu eða USA fyrir þetta tæki. Tilboð
34.900,- Úrval af öðrum GPS tækjum á
www.aukaraf.is á verði frá 16.900,-

ICOM VHF talstöð í bíl, sleða eða á
borð. 128 rása, textaskjár og takkar
með baklýsingu, hátalari framan á stöð,
snúningsstilli til að hækka og lækka,
forritanlegir takkar, hraðvalsminni fyrir
uppáhaldsrás. Vönduð stöð fyrir jeppa,
sleða, verktaka og fleiri. Tilboð 39.900.-
Mikið úrval talstöðva frá ICOM fyrir alla
hugsanlega notkun. Sjá nánar á
www.aukaraf.is

AMG Aukaraf
Dalbrekka 16, 200 Kópavogur

Sími: 585 0000
www.aukaraf.is

Nýr 2005 Dodge Magnum RT station.
5,7L Hemi, 340 hö. sjálfskiptur, lúga,
leðurinnrétting, rafm. í öllu, sjálfvirk loft-
kæling, Til sýnis á staðnum Okkar verð:
4.390 þús.

Sparibíll ehf
Skúlagötu 17, 101 Reykjavík

Sími: 577 3344
www.sparibill.is

Mazda 3 sport. 1.6L. árg. 03/2005, ek.
17.000 km, ssk., topplúga, álfelgur,
geislasp. o.fl. Upplýs. 565-2500.

12 Volt
Malarhöfða 2, 110 Reykjavík

Sími: 565 2500

Leitin að nýjum bíl hefst á www.is-
landus.com. Við seljum bíla langt undir
markaðsverði, veitum öfluga þjónustu,
allt að 5 ára ábyrgð og útvegum bílalán.
Ef draumabíllinn þinn er ekki til á vefn-
um okkar í dag, finnum við hann fljótt
með alþjóðlegri bílaleit. Gerðu kjara-
kaup í Bílabúð eða reyfarakaup á Bíla-
Uppboði Islandus.com. Sími þjónustu-
vers 552 2000 og netspjall við sölu-
menn er á www.islandus.com

Toppeintak Af Toyota Avensis 98’Sjálsk
1.8 Vél Sk 06 690.000 100% lánað
Bílasala Íslands 5104900

Tilboð óskast í Porsche 944S2 3,0 árg.
‘89. Ekinn 140 þús. Sími 820 3478.

Dodge Ram Larami 5,9L Diesel 325 hö.
4x4 árg. 2004 ekinn 35 þús. km. 35”
breyttur. Hús. Einn með öllu. S. 898
2811.

Audi 80 Quattro ‘87, 230 þ. km. 190 þ.
kr. möguleg skipti á vélsleða. Uppl. 893
5574.

Mitsubishi Colt GLXi árg ‘93. 1600cc vél,
ek. 176 þús., skoðaður ‘06. Verð 100
þús. Uppl. í s. 697 4851.

Toyota Celica ‘88, sk. ‘06, ný dekk.
Smátjón að framan (græjur fylgja ekki).
Tilboð óskast. S. 844 6162.

Honda Accord árg. ‘87, góður bíll. Verð
80 þús. Uppl. í s. 867 1935, eftir kl. 17.

VW Golf station árg. ‘95. Hvít-
ur,Beinsk,skoðun 2005,verð 145.000.
sími 867-3738

VW Golf árg ‘93, ekinn 149.000. Verð
140.000. Uppl. í s.820 3478

Til sölu Toyota Camri árg.’88 station,
sjálf.sk. nýskoðaður. Verð 60 þús. Uppl.
í s: 894 2905.

Til sölu Nissan Micra 1300 árg. ‘97
þarfnast lagfæringa. Verð aðeins 75
þús. Uppl. í s. 587 1417 & 697 7417.

Til sölu Peugeot 406 árg. ‘97 biluð kúp-
ling. Fæst gegn yfirtöku á láni 182 þús.
Uppl. í s. 587 1417 & 697 7417.

Toyota Corolla H/B árg. ‘97, 1600, m.
spoiler, 8 álfelgur o.fl. S. 864 7363.

100% lán. Renault Clio árg. ‘99, 3 dyra.
Verð 490 þús. Uppl. í síma 698 9991.

Daewoo Nubira ‘98 st., sjálfsk. Vél
2000, 4 álfelgur fylgja, ekinn 107 þús.
Uppl. í s. 664 1675.

Mercedes Benz C 220 árg. 04/1995,
sjálfsk., sóllúga, álfelgur, geislaspilari.
Verð 690 þús. S. 896 6612.

Opel Astra G-CC 1600 árg. ‘99, ek. 113
þús. bsk., 17” álf. Verð 660 þús. Skipti
möguleg á ódýrari. S. 868 2790.

Suzuki Sidekick Sport 1800 cc árg 96 ek
118 þús með krók. 2 eigendur S:
8963608

Til sölu VW Golf, árg. 2003, 2.0 vél, 5 g.
Ekinn 15 þ., topplúga, loftkæling, cru-
ise, CD, álfelgur. Fallegur bíll. Uppl. í s.
861 4481.

100% Lán. Algjör gullmoli, Ford Fiesta
árg. ‘04, 5 dyra, ssk. Verð 1.170 þús.
Uppl. í síma 698 9991.

Bull verð!
MMC Eclipse GT árg. 2003 5 gíra, ek. 15
þús. m., 18” álfelgur, spoiler, 3.0 V6 210
hö. Verð 1980 þús., stgr. lán getur fylgt.
S. 863 0149.

Til sölu Toyota Previa 11/’00, ek. 81
þús., dr.kúla, 4 vetradekk. Verð 1.650
þús. Uppl. í s. 862 5901.

1-2 milljónir

500-999 þús.

250-499 þús.

0-250 þús.

Bílar til sölu
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VW Golf 1,6 NEW 09/04 Ek. aðeins
240 km Sjálfsk. Tilboð 1880,- stgr
S/VDekk

Toyota Tundra V-8 árg 02 ek 71
þ.km V. 2560,- Lán 1870,- Skipti á
Hjóli eða Sleða

Cadillac Sedan De Ville árg 94
ek.110þ.m. V.1290,- Tilboð 890,-stgr.

Hyundai Trajet 7 manna,
ek.80þkm. V.1600,- Lán 850,-

BMW 850 árg 91 ek.240þ.km. nýmálað-
ur, v.1790,- sk.m/ód.

Renault Clio árg.99 ek.aðeins
33.þ.km. b.sk. V.550,-

Jeep Grand Cherikee Laredo 3,7 NEW
árg 05 ek.31þ.km. V.3650,- Lán 2582,-
sk.m.ód.

Kia Rio STW árg.03 ek.54þ.km.
b.sk. V.720.

Toyota Avensin NEW árg 03
ek.52.þ.km. s.sk. V.1990,- Lán 1200,-
Tilboð 1850,-stgr.

Renault Clio 1,4 árg.00 ek.90þ.km.
b.sk. Tilboð 520,- sk.m.ód/d.

Mazda 323 Sedan árg 97 ek 96 þ.km V.
490,- Skipti D/Ó

MMC Lancer STW 4X4 06/99 ek 116
þ.km. Verð. 690

Suzuki Grand Vitara 06/02 ek 92 þ.km
5 gíra Tilboð 1.150.stgr

Honda Civic 1,5 V-TECH árg.99
ek.131þ.km. b.sk. Leður. Verð 790.

Piaggio Combi 7 manna árg 01 ek
13 þ.km V. 600,- Vísa & Euroraðgr.

BMW 740 I 4,4 árg 98 ek.164þ.km.
einn með öllu, ný v/dekk, V.2,200,-
sk.m/ód.

Galloper TDI 33“ 05/01 ek 67 þ.km
V. 1400,- Lán 980,- Skipti ódýrari

KAUPENDUR ATHUGIÐ!!!
Við getur útvegað allar gerðir bíla-

lána og upplýsingar um lánakjör. Get-
um útvegað ódýra Ástandsskoðun!!!

ATHUGIÐ!!!
Um 70 bílar á staðnum á öllum verð-

um og 1000 bíla á skrá.

SELJENDUR ATHUGIÐ!!!
Erum með góðan vel upplýstan inni

sal (Ekkert innigjald)
Við auglýsum bílana á staðnum með

mynd í blöðunum
Einnig auglýsum við alla bíla með
mynd sem eru skrá á bilasölur.is 
og á mbl.is. Getum útvegað ódýar

Ástandsskoðun!!!

Opnunnar tímar Bílamarkaðsins
Virka daga Kl: 10-19 • Laugardaga

kl:10-17 Sunnudag kl: 13-17
Smiðjuvegi 46 E Gul gata

Skoaðu myndirnar á  
www.bilamarkadurinn.is

Opel Corsa 1,4 árg 02 ek.35.þ.km.
b.sk. V.990,- Lán.632,- sk.m.ód/d.

ATH!
TILKYNNING

Þröstur Karelsson hefur hafið 
störf á Bílamarkaðnum og bíður

viðskiptavinum gömlum sem 
nýjum velkomna. 

Þröstur er Löggildur Bifreiðasali. 
Hann hefur getið sér gott orð í
bílasölu og hefur verið við sölu

bifreiða í 8 ár.



Pajero ‘98 2800 TDI, ek. 110 þús. Einn
eigandi. Verð 1850 þús. Gott eintak. S.
897 6428

Smart Roadster ‘05 ek. 5800km, blæja,
leður, beinsk/ssk, loftk, hiti í sætum o.fl.
eyðsla 5,1 l. Áhvílandi ca. 1950 þús, afb.
29 þús, tilboð óskast S:869 8202

Óska eftir ódýrum bíl, 0-50 þús. Sími
699 3548.

Kia jeppi til sölu, árg. 1995, ný
tímareim, nýskoðaður, aðeins ek. 109
þús. km. Ásett verð 370 þús. Uppl. í s.
698 1998.

Lítið notaðir 2005 Jeep Grand Cher-
okee með nýja laginu. Frá aðeins kr.
2.599.000. Nýja eða nýlega Ford og
Jeep jeppa færðu ódýrara hjá Is-
landus.com. Bílar langt undir markaðs-
verði, öflug þjónusta, allt að 5 ára
ábyrgð og bílalán. Ef draumabíllinn
þinn er ekki til á vefnum okkar í dag,
finnum við hann fljótt með alþjóðlegri
bílaleit. Gerðu kjarakaup í Bílabúð eða
reyfarakaup á BílaUppboði Is-
landus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com

Sýningarbíll kominn til landsins! Árgerð
2006 nýr 7 manna Jeep Commandor.
Algerlega ný hönnun og ótrúlega hag-
stætt verð! Nánari upplýsingar á
www.islandus.com Gerðu kjarakaup í
Bílabúð eða reyfarakaup á BílaUppboði
Islandus.com. Sími þjónustuvers 552
2000 og netspjall við sölumenn er á
www.islandus.com www.islandus.com

Góður Patrol
Nissan Patrol 2,8 ‘92, ek. 180 þ. 33”
dekk. S. 893 3475.

Ford Explorer XLS 4x4 árg. 09/2002, V6
4.0 sjálfsk. Ekinn 94 þ. m. Sk. ‘07. Gott
ástand. Verð 1.980 þ. kr., 450 út og yf-
irtaka 32 þ. /mán. S. 896 6612.

Cherokee Laredo sjálfskiptur árgerð
2004. Frábært eintak ekinn um 56 þús.
km. Uppl. í s. 862 8750.

2006 Ford F150 Lariat kominn og fæst
hjá Islandus.com undir markaðsverði!
Einnig Toyota Hilux Diesel pallbílar á til-
boðsverði. Hægt að velja um fjölda lita
og aukabúnað. Við útvegum allar gerð-
ir pallbíla t.d. Ford Explorer SportTrack,
F150 RegularCab,Supercab og
CrewCab. Nánari upplýsingar í síma
552 2000 og á www.islandus.com

MAN’95 ek. 370 þ. 36 sæta er á naglad.
sumard. fylgja VW LT(sprinter)’97 ek.
308 þ. 17 sæta mikið yfirfarnir, naglad.
fylgja Gott verð Uppl. í síma 896 8212.

Man ‘97, 53 farþega, ný negld dekk, ek.
350 þús. Sk. k. til gr. S. 894 3765.

Benz 709 D ,/krana, þarfn. lagfr. f. skoð-
un. Selst ódýrt. Einnig Transit ‘97 o.fl. í
húsbílaefni. S. 894 3765.

Chevrolet ‘97 Van 20 innfluttur ‘91 með
nýjum háum manngengum toppi. Til-
valinn fyrir laghenta að fullklára. Alskyns
húsbílaaukahlutir. Nánast ryðlaus. Verð
300 þ. eða tilboð. S. 659 5224.

Úrval notaðra innfluttra lyftara til sölu.
PON Pétur O. Nikulásson ehf s. 552
0110.

Körfubílaleigan.
Ódýr og góð þjónusta. Vinnuhæð 32
metrar. Sala og leiga. 893 3573

Lyftarar, brettatjakkar, skæralyftur, lyftu-
borð, trillur, vagnar, hjólabúnaður og
ýmis léttitæki. Vandaðar vörur, góð
verð, öflug viðgerða- og varahlutaþjón-
usta. Léttitækni ehf, Stórhöfða 27, s.
567 6955. Allar upplýsingar á
www.lettitaekni.is

Ísl. jeppa, verktaka, hesta og hjóla kerr-
ur, nokkrar stærðir til. Einnig járnhlið
eftir pöntun. S. 899 2202 J.E.S ehf.

Óska eftir negldum vetrardekkjum und-
ir Isuzu Trooper ‘99, helst á felgum.
Upplýsingar í síma 898 1505.

Til sölu nýleg nagladekk á felgum,15”
Passar t.d á Subaru Legacy 30.000 kr.
upplýsingar í síma 893-6428

4.Vetradekk stærð 235/75 r15 lítið not-
uð á 15”felgum og dráttarbeisli til sölu
upplýsingar gefur örn í s. 897-4646

Nýleg vetradekk 15” og álfelgur geta
fylgt með verðhugmynd 24.000 án
álfelgnanna uppl. í síma 669-9398

Ópel partar
Er að rífa Zafira 99-04, Vectra 93-01,
Astra 95-02, Corsa 95-02, Combo 95-
00. Viðgerðaþjónusta kaupum Opel
bíla. Opið um helgar. Sími 553 9900 &
845 2996.

Peugeot-Citroen.
Peugeot, Citroen. Er eingöngu að rífa
Peugeot og Citroen. Franskir bílapartar
ehf. S. 587 8200 & 694 9117.

Bílhlutir, Kaplahrauni 14 Drangahrauns
megin, S. 555 4940. Sérhæfum okkur í
Volkswagen, Skoda og Daihatsu. Eigum
einnig varahluti í fleiri tegundir bíla.
Kaupum bíla til niðurrifs.

Hedd 557 7551
Bílapartasala sem sérhæfir sig í Musso,
Bens, VW, Skoda, MMC og fl. Opið mán.-
föst. 9-18. Skemmuvegur 16. S 557
7551.

Vélbúnaður og bodyhlutir í VW Golf,
Polo og Yaris ‘98 og yngri. Einnig Airbag.
Kaupi bíla. Uppl. í s. 554 1610 & 892
7852.

S. 555 3560
Bílapartar og Þjónusta. Eigum varahluti í
flestar gerðir bíla. Dalshrauni 20.

Aðalpartasalan s. 565
9700

Kaplahrauni 11 HF. Eigum varahluti í
Hyundai, Peugeot, Mazda, MMC, Opel
og fl. Kaupum bíla til niðurrifs.

bilapartar.is
Bílapartar, erum flutt í Grænumýri 3
Mosfellsbæ, s. 587 7659. Erum ein-
göngu með Toyota. Kaupum Toyota-bíla.
Opið virka daga frá 10-18.

Partasalan Skemmuvegi 30, sími 557
7740. Eigum varahluti í Volvo, Opel,
Nissan, Toyota, Renault, Honda og fleira.

Partar Kaplahrauni 11, s. 565 3323. Vara-
hlutir í bíla þ.á.m. Ford, Opel, Suzuki,
Mazda, VW, Daewoo. Kaupum bíla til
niðurrifs.

Bílapartasalan Ás
Skútahraun 15B, s. 565 2600. Honda,
Mazda, MMC, Nissan, VW. Notaðir vara-
hlutir í flestar gerðir bíla, Kaupum bíla til
niðurrifs.

Musso-Lancer ‘93
Er að rífa Musso ‘98, ‘99 og Lancer ‘93. Á
einnig framljós í Golf, Avensis og Corollu.
Kaupi Bíla. Uppl. í s. 864 0984.

Partar VTS S. 421-8090. Subaru Impresa
2,0GX ‘03 Toyota, Nissan, Opel, Audi 100
‘95, Lancer Golf. Opið 8-18. Lau. 10-15.

Japanskar Vélar
Bílapartasalan Japanskar Vélar s. 565
3400 varahlutir í flesta Japanska og Kóri-
anska bíla.

Ef pústið pípir og bremsurnar braka,
hættu að aka og láttu okkur laga. Kvikk-
þjónustan, Sóltúni 3, s. 562 1075.

Tilbúnir stigar, hringstigar og handriða-
efni á lager. Ryðfrí handrið með eða án
uppsetningar. Handlistar, píralar, plast-
listar, ryðfrítt, festingar, glerklemmur og
margt fleira. Stigalagerinn, Dalbrekku
26, 564 1890.

Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beiki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitt-
ing fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

Til sölu

Viðgerðir

Varahlutir

Hjólbarðar

Skipamiðlunin Bátar &
Kvóti ehf, Síðumúla 33.
Til sölu allar stærðir og gerðir

fiskiskipa, með og án kvóta. Ósk-
um eftir skipum með aflaheimild-
um á söluskrá. Óskum eftir 150 t.
af ýsu og 35 t. af þorski í krókak.

Heimasíða: www.skipasala.com
Skipamidlun@simnet.is Sími.

588 8111 Fax. 588 8114.

Bátar

Kerrur

Lyftarar

Vinnuvélar

Húsbílar

Vörubílar

Hópferðabílar

Pallbílar

Jeppar

Bílar óskast

2 milljónir +
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Stigar hringstigar og handrið á lager. Til
í 38mm þykkt beyki, gler og einnig stál.
Mjög hagstætt verð. Einnig ryðfrítt fitt-
ing fáanleg á sama stað. Atlantskaup
ehf. Uppl. í s. 533 3700.

Til sölu 12 volta, 24 volta og 32 volta
vandaðir díóðuljósakrossar á leiði, með
eða án rafgeymis og hleðslutækis.
Smásala. Vélaverkstæði JS. Dalveg 26,
Kópavogi. S. 554 0661, 897 4996 &
699 2502.

Glæsilegur náttfatnaður í úrvali - kjóll kr.
4.990,- sloppur kr. 6.850,-Misty, Lauga-
vegi 178, 105 Reykjavík sími 551 3366.
Mælum og veitum faglega ráðgjöf.

Rúllugardínur. Sparið og komið með
gömlu rúllugardínukeflin og fáið nýjan
dúk á keflin. Gluggakappar sf. Reyðar-
kvísl 12, Ártúnsholti, s. 567 1086.

Lager til sölu
Rúmteppi, textílvara, lampar, hand-
klæði, baðsloppar, silkináttföt, styttur,
koparvara, kertastjakar. Sjón er sögu
ríkari. S. 893 2082, 421 5883 & 421
3855.

Ný og ónotuð 15” nagladekk og 14”
nagladekk. Einnig bílageislaspilari + há-
talarar. Einnig nýtt leðursófasett 3+2. S.
868 9631.

Óska eftir notaðri tölvu fyrir lítinn pen-
ing. Skilyrði að hún fari í gang. Sími 866
8190.

Járnaklippur.
Vandaðar Japanskar járnaklippur, ein-
fasa eða rafhlöðuvél. Taka upp í 16
mm. Léttar og öflugar. Rafbjörg ehf.
Vatnagörðum 14. Sími 581 4470.

Hanna og smíða stiga. Fást á ýmsum
byggingarstigum. Sérlausnir í þrengsl-
um. 25 ára reynsla. Uppl. í s. 894 0431.

vidur.is
Harðviður til húsbygginga. Palla- og
girðingaefni, nótuð vatnsklæðning, nót-
aður panill og fræst gluggaefni. Gæði á
góðu verði. Nánar sjá vidur.is Magnús
sími 561 1122 & 660 0230

Steinull.
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Steinull
Til sölu úrvals steinull, margar gerðir.
Gott verð. Uppl. S. 898 5500.

Nýtt!! Nýtt!!
Venus erotic store. Var að lenda 10-16
tíma 2ja diska DVD, verð 3.990. Allar
spólur 1990. 3 á 5.000. Venus Freyju-
götu 1 sími 552 2525. www.venus6.is.
Sendum í póskröfu um land allt.

Sportlegu Heilsuskórnir
Vinsælu Heilsuskórnir komnir aftur, 8 lit-
ir, einnig í gull og silfri, stærðir 35-43,
verð 3.990 kr. La Vida Laugavegi 51, Töff
Föt Húsavík, Okkar á milli Egilsstöðum,
Heimahornið Stykkishólmi, Nína Akra-
nesi. Perfect Akureyri og GS-Akureyri

Ódýrar tölvuviðgerðir!
Alhliða tölvuviðgerðir og uppfærslur.
Uppl. í s. 899 8894.

Tölvuviðgerðir frá 1500 kr.
Heimaþjónusta í hæsta gæðaflokki.
Ókeypis uppsetning á öflugri vírusvörn.
Miðnet, s. 694 6161.

Sjónvarps/videoviðgerðir. Afsl. til
elli/öryrkja. Sækjum. Litsýn, Síðumúli
35, s. 552 7095.

Nostra Hreingerningarþjónusta. Tökum
að okkur fyrirtækja-, heimilis-, flutnings-
, stigagangaþrif og teppahreinsanir,
bónvinnu og gluggaþvott. Uppl. í s. 578
1450 eða senda fyrirspurnir á
nostra@nostra.is

Sé um heimilis- og flutningsþrif. Mikil
reynsla. Vönduð vinnubrögð. Sími 698
2688.

Túnþökusala Oddsteins
Túnþökur til sölu, frí heimkeyrsla.
Steini. S. 663 6666 & 663 7666.

Vanur bókari getur bætt við sig verkefn-
um. Vönduð og góð vinnubrögð. Uppl.
í s. 891 8667 Georg.

Hasso Ísland. Ertu að flytja? Höfum til
leigu ýmsar stærðir af sendibílum sem
henta þér, á verðum sem koma á óvart.
Síminn er 555 3330 Hasso Ísland

Húseigendur: Varist fúskara. Verslið við
fagmenn. Málarameistarafélagið. S. 568
1165.

Tökum að okkur alla innimálningu, stór-
ar og smáar, einnig sandsparsl. Uppl. í s.
869 3934. Viðhald og Málning ehf.

Eðalmálun GE. getur bætt við sig verk-
efnum nú og fyrir veturinn. Fagleg og
snyrtileg þj. Uppl. í s. 697 6284, Guðjón
Eðal.

Alhliða meindýraeyðing í heimahúsum
s.s. geitungar, stari, mýs o.fl. S. 898
2801.

Þak- og utanhússklæðningar og allt
húsaviðhald. Ragnar V. Sigurðsson ehf.
S. 892 8647.

Parketlögn - flísalögn - málun. Vönduð
vinna, tilboð. S. 892 9804.

Þök, rennur, gluggar, hurðir, veggir, gólf.
Smíðalausnir Jósep 899 3011.

Getum bætt við okkur verkefnum í
málningarvinnu og flísalögnum. Vönd-
uð vinna. Upplýsingar í síma 892 2752.

Þarftu aðstoð við tölvuna? Kem á stað-
inn og geri við. Viðurkenndur af
Microsoft. 10 ára reynsla. Ríkharður S.
898 0690, 8-23 alla daga.

Er tölvan biluð? Komum á staðinn og
lagfærum. Viðurkenndir af Microsoft og
CompTia. 24/7 Tölvuþjónusta S. 823
2470.

Opið allan sólahringinn. Geri við tölvur
í heimahúsum og skrifstofum. Fljót og
góð þjónusta. Viðgerðir og uppsetning.
Sími 693 9221. www.tolvuvaktin.is

Ódýrar tölvuviðgerðir.
Kem samdægurs í heimahús. Kvöld- og
helgarþjónusta. 695 2095.

Fjarlægum stíflur úr WC, vöskum og fl.
Röramyndavél og viðgerðir á frárennsl-
islögnum. Stífluþjónusta Geirs, s. 697
3933.

Alspá 908-6440
Finn týnda muni. Spil, bolli, hönd, tar-
rot, draumar. kl 10-22. Y. Carlsson.

Kristjana spámiðill tekur fólk í einka-
tíma. Þeir sem til mín vilja leita pantið
tíma í s. 554 5266 & 695 4303.

Spásíminn 908 5666. Stjörnuspá. Tarot.
Ársspá. Draumráðningar, ást og pening-
ar. Andleg hjálp. Trúnaður.

Örlagalínan 908 1800 &
595 2001

Miðlar, spámiðlar, tarotlestur, draum-
ráðningar. Fáðu svör við spurningum
þínum.

Miðla til þín, því sem þeir sem farnir eru
segja mér um framtíð þína. Einkatímar.
Erla s. 587 4517.

Hanna 908 6040
Andleg leiðsögn, miðlun, tarot, spila-
spá, draumar, og huglækningar. Frá kl.
13 til 01.

Englaljós til þín.
Ertu óhamingjusamur/söm? Viltu vita
meira?Tarot lestur og fáðu svör við
spurningunum þínum. 908 5050. Lára
kl. 18.00 til kl. 01.00.

Leggjum frostfríar snjóbræðslur.
Hringdu í Steina pípara. S. 699 0100 &
567 9929.

Loftnetsuppsetningar og -viðgerðir. Inn-
anhúsviðgerðir og nýlagnir. Vönduð
vinna. Loftnetsþjónustan Signal. S. 898
6709. Lítil bið.

Pípulagningaþjónusta
Sími 694 2109

Sérhæfð viðgerða og breytingaþjón-
usta. Villi píp ehf.

Tek að mér allt alm. viðhald húsa, s.s.
málun, múrun og trésmíðavinnu. Föst
tilboð eða tímavinna. S. 616 1569.

Húsasmíðameistari getur bætt við sig
verkefnum. Nýsmíði, viðhald og við-
gerðir. Uppl. í s. 894 0031.

International Company is providing
internal construction work quickly and
in the highest quality. Call 869 5484 &
691 2326.

Léttari og hressari með Herbalife.
www.dagamunur.is og herbali-
fe@mmedia.is s. 891 8902, Ásta.

Þú léttist með Herbalife! Persónuleg
ráðgjöf og stuðningur. S. 892 8463 &
868 4884.

Frábær líðan. Alveg síðan, Herbalife
www.eco.is Erla Bjartmarz erla@eco.is
899 4183.

Herbalife - Shapeworks - NouriFusion.
Upplifðu muninn WWW.ARANGUR.IS
S.586 8786.

Þú getur það með Herbalife! Kaupauki
með pöntunum í okt. Edda Borg s. 896
4662.

Viltu léttast? Eða þyngjast? Þú getur það
með Herbalife! Hafðu samband. Ólöf. S.
861 5356, olsiar@hotmail.com

Fæðubótarefni

Heilsuvörur

Önnur þjónusta

Trésmíði

Viðgerðir

Rafvirkjun

Spádómar

Stífluþjónusta

Tölvur

Húsaviðhald

Meindýraeyðing

Málarar

Búslóðaflutningar

Bókhald

Garðyrkja

Ræstingar

Hreingerningar

Sjónvarp

Kynntu þér sjónvarp yfir
ADSL hjá Hringiðunni. Sími
525 2400.

Tölvur

Verslun

Til bygginga

Vélar og verkfæri

Óskast keypt

MÁNUDAGUR 17. október 2005



50
SMÁAUGLÝSINGAR

Heilun
Tek fólk í einkatíma í heilun. Get einnig
tekið að mér námskeið í heilun. Er
meistari. S. 697 8602.

10 grunnreglur og ofþyngd og offita. Er
barnið þitt eða þú ofþung? Komdu á fyr-
irlestur hjá Þorbjörgu næringarþerapista
og fræðstu um ástæður fyrir því að þú
eða barnið þitt fitnar eða/og getur ekki
grennst. Ef þú vilt vita hvernig þú/barn-
ið þitt kemst í kjörþyngd, öðlast betri
orku og vellíðan með því að breyta um
mataræði, þá mættu hjá Þorbjörgu og
þau munu leiða þig fyrstu sporin. Kennt
verður hvað ber að forðast, og af hverju,
og hvað ber að leggja áherslu á að velja
af mat fyrir einmitt þennan hóp barna.
Við gefum ennfremur ráðleggingar um
“löglegt” nammi og kynnum viku matar-
áætlun, þ.á.m. millibita og skólanesti,
sem hægt er að nýta sem innblástur í
nýjar matarvenjur barnanna/fjölskyld-
unnar/stofnunarinnar. Ein kvöldstund
18. október kl 18.00-22.00 í Maður Lif-
andi , Borgartúni 24. Verð kr. 5.900 kr.
Innifalið gögn. Bókun i síma 692 8489
eða tobba@10grunnreglur.com. Nánari
upplýsingar hjá www.10grunnregl-
ur.com

Icelandic - Íslenska f. útlendinga 4 vikna
hraðnámskeið startar mán. 17. okt
www.icetrans.is/iceschool - s. 588
1169.

Ertu að leita að ekta am-
erísku rúmi?

Rekkjan, Skipholti 35. Sími 588 1955.

Glæsileg sérsaumuð rúmteppi og púð-
ar Saumum eftir máli. Sófalist - Síðu-
múla 20 ( 2 hæð ) Opnunartími mán. -
fimmtud. 15.00 - 18.00, laugardaga
12.00 - 15.00. S. 553 0444.
www.sofalist.is - sofalist@internet.is

Til sölu borðstofusett, borð + 6 stólar.
Verðtilboð. S. 567 2639 & 821 2279.

Óska eftir sófasetti eða sófa í góðu
ástandi gefins eða á sanngjörnu
verði.uppl. í síma 669-9412 Edda

Allar viðgerðir, leðurviðgerðir og breyt-
ingar. Styttum buxur meðan beðið er.
Saumsprettan v. Ingólfstorg. S. 552
0855.

Mikið úrval af fallegum og vönduðum
fatnaði á drengi og stúlkur 0 m.-6 ára.
Frábært verð. “Búðin hennar Láru” Háa-
hvammi 1 Hfj. Opið milli 16:15-19 og
laugard 11-14.

Dalmatiner hvolpar til sölu. Hreinrækt-
aðir og ættbókarfærðir. Myndir:
http://www.hibyliogskip.is Uppl. í s.
893 3985.

NUTRO - 30 % afsláttur!
Þurrfóður fyrir hunda og ketti í hæsta
gæðaflokki. Full búð af nýjum vörum.
30% afsl. af öllu. Opið mán. til föst. 10
til 18, laugard. 10 til 16, sunnd. 12 til
16. Tokyo Hjallahrauni 4. Hfj. S. 565
8444.

Gisting á spáni.
Íbúð til leigu í Barcelona, Costa Brava
og Menorca. Uppl. í s. 899 5863 &
http://helenjonsson.ws.

Óska eftir heyi í smáböggum eða stór-
böggum og 20-40 feta gám. Stgr. í boði.
S. 565 7449 & 864 7449.

Leigjendur, takið eftir! Þið eruð skrefi á
undan í leit að réttu íbúðinni með hjálp
Leigulistans. Kíktu inn á www.leigulist-
inn.is eða hafðu samb. við okkur í s.
511 1600. 

Fyrirtæki/stofnanir: Höfum yfir 30 íbúð-
ir í hverfi 101. Með eða án húsgagna.
Lang eða skammtímaleiga. Hægt að fá
ýmsa þjónustu s.s. þrif, þvott, morgun-
verð ofl. Húsvörður. Reyklausar- glæsi-
legar íbúðir. Leiguverð á mán. frá 70
þús. Sími 898 6337.

Til leigu 90 fm frábær aðstaða með frá-
bæru útsýni yfir Grafavoginn. Sérinn-
gangur. Hentar vel sem vinnustofa eða
fyrir lítið fyrirtæki. Uppl. gefur Bílasala
Guðfinns í síma 892 0655.

Iðnaðarmanni vantar 2-3ja herb. íbúð
strax. Meðmæli ef óskað er. S. 898
3427.

600 kr. pr., fm, 
í Skeifunni.

50 fm, 100 fm og 200 fm, húsnæði til
leigu. Innkeyrsludyr á 100 fm. Lang-
tíma/skammtímaleiga. Lagerhúsnæði
og vinnustofur. Uppl. í s. 892 0808.

Þinn eigin geymslubílskúr. 7, 10 og 17
m2. Búslóðir, fyrirtæki, iðnaðarmenn.
Upphitað og vaktað. www.geymslaeitt.
564 6500.

Búslóðageymsla Olivers geymir búslóð-
ir á brettum. Starfað í 18 ár. S. 567
4046 & 892 2074. Sækjum og sendum
búslóðirnar.

Upphitað geymsluhúsnæði
Húsbílar, fellihýsi, tjaldvagnar. Upphitað
húsnæði til leigu í Hveragerði Rakafrítt
og gott húsnæði til leigu frá 1. nóvem-
ber til 1. maí. Verð 10.000 á lengdar-
meter. Greiðist fyrirfram. Uppl á upp-
hitad@visir.is eða í s. 869 1235

Höfum örfá laus pláss fyrir fellihýsi og
tjaldvagna, eldri pantanir dottnar út.
Jötunheimar, geymsluhúsnæði. S. 695
3067.

Bílskúr eða geymsla
óskast

Óska eftir bílskúr eða geymslu með
góðu aðgengi. 15-30 fm. Sem næst
Grafarvogi. Uppl. í s. 893 3397.

Störf á Pizza Hut.
Pizza Hut leitar að duglegu og stund-
vísu starfsfólki í 100% starf í veitingasal
á Sprengisandi og í Smáralind. Æskileg-
ur aldur er 20 ára. Áhugasamir sendi
inn umsóknir á www.pizzahut.is eða á
loa@pizzahut.is. Frekari upplýsingar í
síma 533 2010 eða 863 1136.

Laghenntur ? Okkur á Veitingahúsinu
Café Aroma vantar laghenntan eldri
mann í ýmis smáverkefni. Vinnutími eft-
ir samkomulagi. Nánari upplýsingar
veitir Jón á staðnum alla virka daga milli
10 og 12.

Hagkaup Skeifan
Óskar eftir að ráða starfsfólk til starfa á
kassalínu. Í boði eru hluta- og heils-
dagsstörf með margvíslegan vinnutíma.
Áhugasömum er bent á að skila um-
sókn í verslun Hagkaupa í Skeifunni
eða í gegnum www.hagkaup.is. Nánari
upplýsingar veitir Elín, rekstrarstjóri
Skeifu í síma 563 5000.

Devitos pizza
Óskar eftir starfsfólki í afgreiðslu

á dagvaktir og kvöldvaktir.
Uppl. í s. 663 0970.

Loftorka Reykjavík
Óskar eftir verkamönnum til jarð-
vinnuframkvæmda. Heimkeyrsla

og matur í hádeginu.
Upplýsingar í síma 565 0877.

Umönnun aldraðra
Óskað er eftir umönnunaraðila til

að gæta eldri hjóna í lyftuhúsi
miðsvæðis í Reykjavík. Góð laun í

boði.
Umsóknir sendist á

smaar@frettabladid.is merkt
“umönnun” eða berist til

Fréttablaðsins Skaftahlíð 24
fyrir 21.oktober.

Veitingahús
Starfsfólk óskast á lítinn veit-

ingastað í Kópavogi. Lág-
marksaldur 25 ára.
Uppl. í s. 894 0292.

Vantar þig vinnu með
skólanum?

Mosfellsbakarí, Háaleitsibraut 58-
60, Rvk. óskar eftir glaðlyndu og

duglegu skólafólki til að vinna um
helgar og/eða virka daga frá

15:00-18:30.
Áhugasamir geta haft sam-
band við Ellisif í síma 660

2153 eða 553 5280.

Atvinna í Hafnarfirði
Starfskraftur óskast til ýmisa

starfa í fatahreinsun. Vinnutími frá
kl. 13-18.

Upplýsingar á staðnum. Nýja
fatahreinsunin eða í síma 555

2030 & 565 2620.

Kaffihús, Bakarí
Bakarameistarinn, Húsgagnahöll-

inni, Smáratorgi, Suðurveri og
Mjódd óskar eftir afgreiðslufólki.

Vinnutími 10-19 og 13-19.
Uppl. í s. 897 5470 einnig um-
sókareyðublöð www.bakara-

meistarinn.is

Atvinna í boði

Bílskúr

Geymsluhúsnæði

Atvinnuhúsnæði

Húsnæði óskast

Húsnæði í boði

Ýmislegt

Hestamennska

www.sportvorugerdin.is

Fyrir veiðimenn

Gisting

Dýrahald

Barnavörur

Fatnaður

Húsgögn

Kennsla

Þjónusta

Námskeið

Nudd
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Stígvél í úrvali. 
iljaskinn Háaleitisbraut 

Veldu góða skó. 
iljaskinn Háaleitisbraut 

Glerlist.is
Gler_í_gegn

Símarafhlöður.
Rafborg.

Gaman, Gaman.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Ýsa í malasíukarrý 899
kr/kg,
Hagkaup.

Ársalir Fasteignamiðlun,
www.arsalir.is

Hamborgarabúllan.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Hamborgarar rokka feitt.
Hamborgarabúlla-
Tómasar

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Hafnarfjörður, Hafnar-
fjörður.
Hamborgarabúlla-
Tómasar.

Safaríkur í hádeginu.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Glerslípivélar, glerskerar,
bræðsluofnar.
Gler-í-gegn.

Rafhlöður.
Rafborg.

Ársalir Fasteignamiðlun,
533-4200.

Góður matur.
Grillhúsið Tryggvagötu.

Komdu að gramsa.
Skransalan 
Skipholti 29A

Hleðslurafhlöður.
Rafborg.

Höfuðljós.
Dynjandi.

Fjölbreytt úrval.
Gler_í_gegn. 

Auglýstu þar sem markhópurinn þinn 
er að hlusta - á þremur stöðvum í einu.

83% íslenskra kvenna undir 
fimmtugu stilla á Bylgjuna, Létt 96,7 
eða Talstöðina á viku og heyra því 

samkeyrðar auglýsingar. 

KONUR HLUSTA

Eitt símtal – meiri útbreiðsla – lægra verð

Hringdu í síma 550 5000 og fáðu auglýsinguna
þína lesna samdægurs á BLT (Bylgjunni, Létt
og Talstöðinni) og birta í smáauglýsingum 
í Fréttablaðinu og á vísir.is Mun fleiri en 
áður lesa og heyra auglýsinguna þína 

á einfaldan og ódýran hátt.
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Rizzo Pizzeria. Auglýsum eftir starfsfólki
á síma, pizzubakstur og til útkeyrslu.
Uppl. á staðnum Hraunbæ 121

Garðabær bakarí
Strafskraftur óskast til afgreiðslustarfa
hálfan daginn. Uppl. í s. 891 8258 &
565 8070, Þóra.

Bortækni óskar eftir starfsfólki í steypu-
sögun og kjarnaborun, helst vanir þó
ekki skilyrði. Mikil vinna framundan.
Framtíðarstarf. Uppl. í s. 892 7544.

Ræstingar
Vantar duglegt fólk í ræstingar á daginn
50-100% vinna. Góð laun í boði. Uppl.
s. 578 1450.

Kr. 5.000 - 12.000 í laun
per kvöld.

Við leitum eftir starfsfólki á aldrinum 20
- 60 ára til að vinna 2-5 kvöld vikunnar
við að þjónusta mörg af stæðstu félaga-
samtökum í landinu. Unnið er frá skrif-
stofu okkar sem staðsett er í Reykjavík
og upplýsingar eru veittar í síma 699
0005 eftir kl.14 daglega.

Jolli Hafnarfirði
Starfsfólk óskat í vinnu frá 8-16 & 12-18
eða eftir nánara samkomulagi. Góð
laun fyrir rétt fólk. Upplýsingar í Jolla,
Helluhrauni 1, Hafnarfirði eða í s. 565
4990 & 898 6670.

Verkstjóri óskast í Bergiðjuna. Vinnutími
frá 8-16. Uppl. í s. 824 5354.

Hársnyrtinemi
óskast á Hárkúnst Austurströnd 12 Sel-
tjarnarnesi. Uppl. í s. 551 3314 & 861
2981.

Vélamaður
EP vélaleiga ehf vill ráða vanan véla-
mann til framtíðarstarfa. Góð kjör í
boði. Uppl. í s. 892 0989.

Starfsfólk óskast
Næsti bar auglýsir eftir starfsfólki í sal.
Ekki yngri en 20 ára. Uppl. í s. 844
1304, e. kl. 13.

SÓLNING SMIÐJUVEGI. Óskar eftir
starfsfólki á hjólbarðaverkstæði. Mikil
vinna framundan. Uppl. á staðnum eða
í síma 5445000

Móttökustjóri á 
didrix spa

Vegna mikilla anna og vaxtarverkja
vantar okkur manneskju til þess að taka
að sér eftirfarandi starf. Starfið er fjöl-
þætt en felur í sér mikil mannleg sam-
skipti. Þeir kostir sem við erum að leita
eftir eru eftirfarandi. 1. styrkur í mann-
legum samskiptum. 2. skipulagni. 3.
kunna á helstu tölvu, e-mail og bókun-
arforrit. 4. geta tekist á við krefjandi
verkefni. 5. hafa viljann og áhuga til
þess að selja. 6. Ekki væri verra ef við-
komandi hefur lokið einhverjum áfanga
í förðun þó er það ekki nauðsynlegt. 7.
Vera sveigjanleg og skilningsrík. 8.
Stundvís og hreinleg. 9. Vera glaðlynd
og góð manneskja. 10. Umfram allt
áhugasöm og heiðarleg. Uppl. í s. 561
8677 og info@didrix.is

Starfsfólk óskast á veitingastaðinn Kaffi
Holt og Holtakránna. Uppl. í s. 863
5950, 897 2506 eða 567 83333.

Vantar smiði og verkamenn í innivinnu
í vetur. Upplýsingar í síma 869 9814.

1 vélstjóra og háseta vantar á togveiði-
skip. Uppl. í s. 849 6590

Atvinnumiðlun býður upp á hæft starfs-
fólk frá Lettlandi: smiðir, verkamenn
o.fl. S.8457158

Einkamál

Vantar þig starfsfólk?
IntJob útvegar erlent
starfsfólk samkvæmt

þínum óskum.
Sjáum um allar skráningar til yfir-

valda og ferðatilhögun.
Leggjum áherslu á fagmennsku.

IntJob
sími 517 4530

intjob@intjob.is

Atvinna óskast

Ríkið Snorrabraut.
Starfmenn vantar í kvöld og helg-

arvinnu.
Umsóknareyðublöð á staðnum.
Ríkið Myndbandaleiga. Snorra-

braut 56.

Mohair hárstofa
Viltu vinna á fjölförnum og

skemmitlegum stað. Erum með
stóla til leigu.

Upplýsingar í síma 564 4040.

MÁNUDAGUR 17. október 2005

HÚSAFRIÐUNARNEFND RÍKISINS
auglýsir eftir umsóknum til Húsafriðunarsjóðs, vegna
endurbóta á friðuðum eða varðveisluverðum húsum.

Veittir eru styrkir til að greiða hluta kostnaðar vegna:

1. undirbúnings framkvæmda, áætlanagerðar og tækni-
legrar ráðgjafar.

2. framkvæmda til viðhalds og endurbóta.

Ennfremur eru veittir styrkir til húsakannanna, bygging-
arsögulegra rannsókna og útgáfu þeirra.

Styrkveitingin er háð því að farið sé eftir þeim upplýs-
ingum og áætlunum sem Húsafriðunarnefnd ríkisins
samþykkir.

Umsóknir skulu berast eigi síðar en 1. desember 2005
til Húsafriðunarnefndar ríkisins, Suðurgötu 39, 101
Reykjavík, á umsóknareyðublöðum sem þar fást. Eyðu-
blöðin verða póstlögð til þeirra sem þess óska. Einnig er
hægt að nálgast eyðublöðin á heimasíðu Húsafriðunar-
nefndar, www.husafridun.is. 

Frekari upplýsingar eru veittar í síma 570 1300 milli kl.
10:30 og 12:00 virka daga.

Húsafriðunarnefnd ríkisins

BORGARTÚN 3 • 105 REYKJAVÍK • SÍMI 411 3000 • MYNDSENDIR 411 3090

Reykjavíkurborg
Skipulags- og byggingarsvið

Auglýsing um nýtt
deiliskipulag og breytingu á

deiliskipulagi í Reykjavík
Í samræmi við 25. gr. skipulags- og byggingar-
laga nr. 73/1997, með síðari breytingum, eru
hér með auglýstar tillögur að nýju og breyttu
deiliskipulagi í Reykjavík. 

Fossaleynir, Egilshöll.
Tillaga að breytingu á deiliskipulagi við
Fossaleyni, Egilshöll.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. stækkun lóðar úr
47.172 m2 í 94.000 m2, göngustígur færist
norður, akfær göngustígur kringum lóðina
færist til, gert verður ráð fyrir hringtorgi á
Víkurvegi með nýrri viðbótar aðkomu að
lóðinni, fyrirkomulagi bílastæða á lóð er breytt
og stæðum fjölgað og mön við vesturmörk
lóðar færist út fyrir lóðarmörk. 
Einnig er gert ráð fyrir að byggingarreitir
stækki og þeim fjölgað. Byggt verður kvik-
myndahús, hús fyrir innigolf, geymslubygg-
ingar og gert ráð fyrir afgirtum sparkvöllum og
gervigrasvelli í fullri stærð.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Borgartún 32.
Tillaga að deiliskipulagi fyrir Borgartún 32.
Tillagan gerir ráð fyrir m.a. að stækka bygg-
ingu að Borgartúni 32 með viðbyggingu til
vesturs, 314 m2 að grunnfleti, núverandi þak-
hæð verði rifin og byggð ein hæð , 597.3 m2 og
byggð verði inndregin þakhæð, samtals 602
m2, sem tengir saman núverandi byggingu og
viðbyggingu. Fullbyggt verður húsið 7 hæðir
með inndregnu þakhæðinni. 
Einnig verður gert ráð fyrir að byggð verði
bílgeymsla austan og sunnan við núverandi
byggingu undir opnum bifreiðastæðum götu-
hæðar sem ná að Kringlumýrarbraut til austurs.
Nánar um tillöguna vísast til kynningargagna.

Tillögurnar liggja frammi í upplýsingaskála
skipulags- og byggingarsviðs Reykjavíkur-
borgar í Borgartúni 3, 1. hæð, virka daga kl.
8:20 – 16:15, frá 17. október til og með 28.
nóvember 2005. Einnig má sjá tillögurnar á
heimasíðu sviðsins, www.skipbygg.is. Eru
þeir sem telja sig eiga hagsmuna að gæta
hvattir til að kynna sér tillögurnar. Ábendingum
og athugasemdum við tillögurnar skal skila
skriflega eða á netfangið skipulag@rvk.is, til
skipulags- og byggingarsviðs (merkt skipu-
lagsfulltrúa) eigi síðar en  28. nóvember 2005.
Þeir sem eigi gera athugasemdir innan til-
skilins frests, teljast samþykkja tillöguna. 

Reykjavík, 17. október 2005 
Skipulagsfulltrúi Reykjavíkur
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AÐALFUNDUR KTÍ.
Boðað er til aðalfundar Kælitæknifélags Íslands þriðju-
daginn 18. október 2005. 

Fundurinn verður á Grand Hótel Reykjavík Sigtúni 38 
kl. 19:30.

Dagskrá aðalfundar er samkvæmt lögum Kælitækni-
félags Íslands.

Tvær kynningar verða að aðalfundarstörfum loknum.

1. Stöðuleiki við geymslu og flutning frosinna matvæla
- hitasveiflur og rekjanleiki.
Kynning : Sigurjón Arason. Rannsóknarstofnun 
fiskiðnaðarins.

2. Rakavandamál í frystigeymslum og lausnir.
Kynning: Sigurður J. Bergsson Kælitækni h.f.

Stjórn Kælitæknifélags Íslands.

TILKYNNINGAR



SPURNING 
VIKUNNAR
á fasteignavef Visis

64%

Minnka við mig

Stækka við mig

SPURNING SÍÐUSTU VIKU:
Næst þegar ég skipti um húsnæði
ætla ég að... 

36%

Verð
á fasteignum mun á
næstu mánuðum...

...hækka / ...lækka  /
...standa í stað

DRAUMAHÚSIÐ MITT PÁLL ÓSKAR HJÁLMTÝSSON

Vatnsrennibraut og einkadiskótekHús Menntaskól-
ans við Sund við
Gnoðarvog var
upphaflega byggt
fyrir Vogaskóla.
Árið 1974 fékk
hluti af starfsemi
Menntaskólans við
Tjörnina þar inni
og tveimur árum
síðar var hún flutt
að öllu leyti úr
Miðbæjarskólahús-
inu inn í Voga. Vorið 1977 hlaut skólinn nafnið Menntaskólinn við Sund.
Arkitekt að húsinu er Einar Sveinsson. Fyrsti áfangi þess var byggður 1957.
Sá heitir Langholt. Þrísteinn var byggður 1961 og þriðji áfangi 1966. Þess
má geta að öll herbergi skólans eru nefnd skemmtilegum nöfnum sem
flest eru tekin úr nágrenninu. Tækjasalurinn heitir Brambolt, vinnuherbergi
tækjavarðar Flækjan og aðalinngangurinn Andholt sem vísar til uppruna
skólans við Tjörnina. Menntaskólinn við Sund er einn fimm framhaldsskóla
í Reykjavík sem samþykkt hefur verið að byggja við.

MENNTASKÓLINN VIÐ SUND

?

Páll Óskar Hjálmtýsson á sér
draumahús í huganum sem þarf
ekkert endilega að verða að veru-
leika en er mjög glæsilegt eins og
hans er von og vísa. „Húsið mitt þarf
náttúrlega að vera á stærð við sex-
sjö Hilton-hótel,“ segir hann dreym-
inn. „Þar flögra ég um og býð gest-
um og gangandi í prívatbíóið mitt til
að sýna þeim allar uppáhaldsmynd-
irnar mínar við bestu fáanlega tækni.
Svo eftir á förum við öll í vatnsrenni-
braut niður í sundlaugina þar sem
verður risastórt PÓ gullhúðað í botn-
inn. Eftir að við erum búin að leika
okkur í sundlauginni förum við á
snyrtistofuna þar sem er boðið upp
á manikjúr og pedikjúr og auðvitað

komast allir í nudd. Svo förum við á
mitt einkadiskótek og dönsum eins
og vitleysingar. Í kjallaranum sem eitt
sinn var fangaklefi er barnapössun.
Þegar ég geng til hvílu fer af stað
sjálfvirkur táblástur til að halda tán-
um á mér hæfilega köldum.“ Palli sér
fram á að búa þarna við allavega
einn kött. „Það er kötturinn Gutti
sem á sína einkasvítu og veiðilendur
í garðinum.“ En honum liggur ekkert
mikið á að koma sér upp þessu húsi.

„Þetta draumahús má vera til í
draumum mínum þangað til Guð
leyfir annað og á meðan ég bíð er
ég alveg ofsalega glaður og sáttur að
búa í litlu sætu íbúðinni minni við
sjóinn.“

SELDAR EIGNIR Á
HÖFUÐBORGARSVÆÐINU*

*Þinglýstir kaupsamningar, heimild Fasteignamat ríkisisins.
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Örlítill
samdráttur
Aðeins dregur úr fjölda og
veltu kaupsamninga.

Lítillega dró úr fjölda og veltu
þinglýstra kaupsamninga um
fasteignir milli annars og þriðja
ársfjórðungs þessa árs hjá emb-
ættum sýslumanna á höfuðborg-
arsvæðinu. Samdráttur í fjölda
nemur 1,3% og veltu 2,1%. 

Á þriðja ársfjórðungi var þing-
lýst 2.397 kaupsamningum og
heildarupphæð veltu nam 56,3
milljörðum króna. Meðalupphæð
á hvern kaupsamning var 23,5
milljónir króna en var 23,7 millj-
ónir á öðrum ársfjórðungi ársins.

Þegar hins vegar þriðji árs-
fjórðungur 2005 er borinn saman
við þriðja ársfjórðung 2004 kem-
ur fram aukning í fjölda kaup-
samninga sem nemur 2,9% og
aukning í veltu um 41,0%.





























Sjónvarp Nostalgía
VIÐ TÆKIÐ ÞÓRDÍS LILJA GUNNARSDÓTTIR VILL HEMMA GUNN AFTUR Á TALI

15.45 Helgarsportið 16.10 Ensku mörkin
17.05 Leiðarljós 17.50 Táknmálsfréttir 18.00
Myndasafnið 18.01 Gurra grís (23:26) 18.06
Kóalabræður (37:52) 18.17 Pósturinn Páll
(7:13) 

SKJÁREINN

12.20 Neighbours 12.45 Í fínu formi 2005
13.00 Perfect Strangers 13.25 Fresh Prince
of Bel Air 13.50 Blow Dry 15.35 Derren
Brown – Trick of the Mind (e) 16.00 Barna-
tími Stöðvar 2 17.45 Bold and the Beautiful
18.05 Neighbours

SJÓNVARPIÐ

21.00

ÞJÓÐLEGT OG SKEMMTILEGT

▼

Matargerð

21.40

GREY’S ANATOMY

▼

Drama

22.45

KVÖLDÞÁTTURINN

▼

Spjall

21.00

SURVIVOR GUATEMALA

▼

Raunveruleiki

22.30

STUMP THE SCHWAB

▼

Keppni

6.58 Ísland í bítið 9.00 Bold and the Beauti-
ful 9.20 Í fínu formi 2005 9.35 Oprah Win-
frey 10.20 Ísland í bítið 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 Ísland í dag 
19.35 The Simpsons 9 
20.00 Strákarnir
20.30 Wife Swap (3:12) (Vistaskipti )

21.15 You Are What You Eat (1:17) (Matar-
æði) Matarvenjur okkar eru eins ólíkar
og við erum mörg. Hjá sumum er
mataræðið hreint og beint skelfilegt.
Alltof margir spá ekkert í hvað þeir
láta ofan í sig og afleiðingarnar eru
hræðilegar. 

21.40 Grey's Anatomy (7:9) (Læknalíf)
Dramatísk þáttaröð um nokkra lækna-
kandídata.

22.25 Most Haunted (6:20) (Reimleikar)
Magnaður myndaflokkur.

23.10 Silent Witness (5:8) (Bönnuð börnum)
0.00 On the Edge (Bönnuð börnum) 1.25
Grease 3.10 Fréttir og Ísland í dag 4.15 Ís-
land í bítið 6.10 Tónlistarmyndbönd frá Popp
TíVí

23.15 Spaugstofan 23.40 Ensku mörkin 0.35
Kastljós 1.35 Dagskrárlok

18.30 Ástfangnar stelpur (12:13) 
19.00 Fréttir, íþróttir og veður 
19.35 Kastljós
20.35 Átta einfaldar reglur (55:76) (8 Simple

Rules)
21.00 Þjóðlegar og skemmtilegar Stuttur

matreiðsluþáttur fyrir alla fjölskylduna
um sláturgerð og alíslenska rétti úr
lambakjöti.

21.15 Lögreglustjórinn (The District III) Saka-
málasyrpa um Jack Mannion, hinn
skelegga lögreglustjóra í Washington.

22.00 Tíufréttir
22.20 Karníval (3:12) Bandarískur myndaflokk-

ur. Ben Hawkins á enn í baráttu við
bróður Justin og heldur för sinni áfram
með farandsirkusflokknum. Atriði í þátt-
unum eru ekki við hæfi barna.

23.15 David Letterman 0.00 Weeds (2:10)
0.30 Friends 4 (2:24) 0.55 Kvöldþátturinn 

18.30 Fréttir Stöðvar 2 
19.00 The Cut (7:13) (I Just Stabbed Myself)
20.00 Friends 4 (2:24) (Vinir) (The One With

The Cat) 
20.30 Fashion Televison (3:4) Í þessum frægu

þáttum færðu að sjá allt það heitasta
og nýjasta í tískuheiminumí dag. 

21.00 Veggfóður Hönnunar og lífstíls þáttur.
22.00 The Cut (8:13) (This Plane Should

Make You Want To Have Sex) 
22.45 Kvöldþátturinn Beinskeyttur spjall-

og skemmtiþáttur þar sem viðburðir
dagsins eru hafðir að háði og spotti.
Stjörnur og afreksfólk af öllum svið-
um samfélagsins koma í viðtöl og
verða spurð spjörunum úr.

23.25 Jay Leno 0.10 C.S.I: New York (e) 1.00
Cheers – 7. þáttaröð (e) 1.25 Þak yfir höfuðið
(e) 1.35 Óstöðvandi tónlist 

19.20 Þak yfir höfuðið Umsjón hefur Hlynur
Sigurðsson.

19.30 Allt í drasli (e) Allt í drasli hóf göngu
sína síðasta vetur og vakti mikla
lukku.

20.00 The O.C. 
21.00 Survivor Guatemala Í ár fer keppnin

fram í Guatemala og búast má við
hörkuslag. Framleiðendurnir finna
alltaf eitthvað nýtt til að auka á
spennuna en meðal þátttakenda í
þessari þáttaröð er Gary Hogeboom,
sem leikið hefur með Dallas Cow-
boys.

22.00 C.S.I. Bandarískir þættir um störf
rannsóknardeildar Las Vegas borgar. 

22.55 Sex and the City – 1. þáttaröð Carrie
og Samantha fara að deita gæja á
tvítugsaldrinum.

17.55 Cheers – 7. þáttaröð 18.20 Popppunkt-
ur (e) 

OMEGA E! ENTERTAINMENT

12.00 E! News Weekend 13.00 The E! True Hollywood
Story 15.00 E! Entertainment Specials 16.00 Style Star
16.30 Style Star 17.00 E! Hollywood Hold 'Em 18.00 E!
News Weekend 19.00 The E! True Hollywood Story 21.00
Kill Reality 22.00 Wild On 23.00 E! News 23.30 Party @ the
Palms 0.00 Kill Reality 1.00 The E! True Hollywood Story 

AKSJÓN

Fréttaþátturinn Korter er sýndur kl.18.15 og endur-
sýndur á klukkutíma fresti til kl. 9.15

23.00 Ítalski boltinn 

18.30 Ameríski fótboltinn (NFL)
20.30 Ítölsku mörkin 
21.00 Ensku mörkin Mörkin og marktækifær-

in úr enska boltanum, næst efstu
deild.

21.30 Spænsku mörkin 
22.00 Olíssport Fjallað er um helstu íþrótta-

viðburði heima og erlendis. Það eru
starfsmenn íþróttadeildarinnar sem
skiptast á að standa vaktina.

22.30 Stump the Schwab (Veistu svarið?)
Stórskemmtilegur spurningaþáttur þar
sem íþróttaáhugamenn láta ljós sitt
skína. Enginn er fróðari en Howie
Schwab en hann veit bókstaflega allt
um íþróttir. Glæsileg verðlaun eru í
boði fyrir þá sem tekst að slá Schwab
við.

16.50 Enski boltinn 

17.10 2005 Mánudagur 14.00 Wigan –
Newcastle frá 15.10 16.00 WBA – Arsenal
18.00 Þrumuskot

19.00 Charlton – Fulham (b) 
21.10 Að leikslokum 
22.10 Tottenham – Everton frá 15.10 Leikur

sem fram fór síðast liðinn laugardag. 

0.00 Þrumuskot (e) 1.00 Liverpool – Black-
burn frá 15.10 3.00 Dagskrárlok

▼ ▼

▼

▼

▼

STÖÐ 2 BÍÓ

Í hvaða kvikmynd hljómaði þessi setning:

ÚR BÍÓHEIMUM

Svar:
Cmdr. William T. Riker úr kvikmyndinni
Star Trek: Insurrection árið 1998

„Our guests have arrived. They're eating the floral
arrangements on the banquet tables.“

Dagskrá allan sólarhringinn.
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Það er gaman að þættinum hans
Hemma Gunn vegna þess að þar sér
maður oft á meðal keppenda andlit
sem réðu ríkjum í dægurmenningu
bernskunnar. Ásjónur liðinna tíma
þegar sakleysið var meira í samfélag-
inu og einlægnin meira áberandi. 
Þátturinn er fjölskylduvænn og lífleg-
ur, og Hemmi auðvitað vinaleikinn
uppmálaður. Vildi að hann fengi aftur
sinn eigin viðtals- og skemmtiþátt eins
og í gamla daga, því síðan hafa allir
laugardagsskemmtiþættir sjónvarps-
ins verið misvondar eftirlíkingar.
Stundum er nýjungagirni Íslendinga
ekki endilega til bóta. Hví ættum við
ekki að eiga okkar eigin Ed Sullivan,
Riviera eða Carson, sem væri öllum

kynslóðum jafn kær og kunnugur.
Svona fastan lið í áratuganna rás. Ég
sakna karnivalsins í kringum Á tali
með Hemma Gunn, einlægra viðtal-
anna sem enginn hefur náð á viðlíka
hátt síðan hann sat í sófanum og gerði
öllum kynslóðum og stéttum landsins
skil af virðingu og náungakærleik.
Um þessar mundir eru svo endursýn-
ingar hafnar á Staupasteini, en þáttur-
inn sá minnir mjög á yndisleg ung-
lingsárin. Við áhorfið hefur vaknað
söknuður eftir gömlum sjónvarpssyrp-
um sem héldu þjóðinni límdri við skjá-
inn þegar aðeins ein sjónvarpsstöð
þjónaði landsmönnum og fjölskyldan
sameinaðist yfir sömu sjónvarpsupp-
lifuninni. Þannig mætti að ósekju sýna

aftur Onedin-skipafélagið, Gæfu og
gjörvileika, Vesturfarana, Jane Eyre,
Á flótta, Dýrlinginn, Húsbændur og
hjú, og lögguþættina Columbo,
Serpico, McCloud og Kojak. Má vera
að þættirnir þættu hroði í nútíma og
alls ekki standast tímans tönn, en það
væri kósí að geta aftur orðið tíu ára og
reynt af sama kappi að halda sér vak-
andi á kvöldin yfir einstaka þætti.
Mæli með sjónvarpsrás
sem sérhæfði sig í
slíku.

ENSKI BOLTINN

17. október 2005  MÁNUDAGUR

6.15 The Adventures of Pluto Nash (B. börnum)
8.00 The Guru 10.00 I Am Sam 12.10 Another
Pretty Face 14.00 The Guru 16.00 I Am Sam
18.10 Another Pretty Face 20.00 The Adventures
of Pluto Nash Framtíðarmynd á léttum nótum.
22.00 Good Thief (Double Down) Dramatísk
glæpamynd. 0.00 Minority Report (Str. b. börn-
um) 2.20 3000 Miles to Graceland (Str. b.
börnum) 4.25 Good Thief (Double Down) (B.
börnum)

HEMMI GUNN 
Vekur upp gamlar og

góðar minningar.
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ERLENDAR STÖÐVAR

BYLGJAN FM 98,9

RÁS 1 FM 92,4/93,5 RÁS 2 FM 90,1/99,9

ÚTVARP SAGA FM 99,4 AÐRAR STÖÐVAR

18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25 Spegill-
inn 18.50 Dánarfregnir og auglýsingar 19.00 Vitinn
19.30 Laufskálinn 20.05 Söngvamál 22.15 Úr tón-
listarlífinu

0.10 Útvarpað á samtengdum rásum til morguns

5.00 Reykjavík Síðdegis. 7.00 Ísland Í Bítið
9.00 Ívar Guðmundsson 

12.00 Hádegisfréttir 12.20 Óskalagahádegi
Bylgjunnar 13.00 Bjarni Arason 16.00 Reykja-
vík Síðdegis 

18.30 Kvöldfréttir og Ísland Í Dag. 19.30 Bragi
Guðmundsson - Með Ástarkveðju 

12.03 Hádegisútvarp 12.20 Hádegisfréttir
12.45 Poppland 16.10 Dægurmálaútvarp
Rásar 2 

18.00 Kvöldfréttir 18.24 Auglýsingar 18.25
Spegillinn 19.00 Sjónvarpsfréttir 19.30 Tónlist
að hætti hússins 20.00 Ungmennafélagið
21.00 Konsert: Iceland-Airwaves-hátíðin í

Reykjavík og á Rás 2 22.10 Popp og ról 

FM 95,7 Effemm / Zúúber tónlistarstöðin

FM 102,2 Útvarp Latibær / Fjölskyldu útvarp

FM 102,9 Lindin / Kristilegt efni

FM 96,7 Létt / Tónlist og afþreying

FM 105,5 Útvarp Boðun / Kristilegt efni

FM 89,5 Kiss / Nýja bítið í bænum

FM 88,5 XA-Radíó / 12 spora efni

FM 91,9 XFM / Tónlist og afþreying

FM 104,5 Radíó Reykjavík / Tónlist og afþreying

7.30 Morgunvaktin 8.30 Árla dags 9.05 Laufskál-
inn 9.40 Í deiglunni 9.50 Morgunleikfimi 10.13
Stefnumót 11.03 Samfélagið í nærmynd

TALSTÖÐIN FM 90,9

12.25 Fréttaviðtalið 13.10 Hrafnaþing 14.03
Messufall 15.10 Síðdegisþáttur Fréttastöðv-
arinnar 17.59 Á kassanum. Illugi Jökulsson.
18.30 Fréttir Stöðvar 2 19.00 Ísland í dag

19.30 Morgunútvarpið e. 22.50 Á kassanum e.
23.20  Fréttir Stöðvar 2 og Ísland í dag e. 

0.20 Hrafnaþing Ingva Hrafns e. 

7.10 Morgunútvarpið 9.10 Allt og sumt 7.30 Morguntónar 8.30 Einn og hálfur með
Gesti Einari Jónassyni 10.03 Brot úr degi 

8.00 Arnþrúður Karlsdóttir 10.00 Rósa Ingólfs-
dóttir 11.00 Bláhornið 12.25 Meinhornið
14.00 Kjartan Gunnar Kjartansson 15.00 Hild-

ur Helga 17.00 Gústaf Nielsson 18.00 Mein-
hornið 19.00 Bláhornið 20.00 Arnþrúður Karls-
dóttir 22.00 Rósa Ingólfsdóttir 23.00 Kjartan G.
Kjartansson 0.00 Hildur Helga 2.00 Gústaf
Nielsson 3.00 Rósa Ingólfsdóttir 4.00 Kjart-
an G. Kjartansson 5.00 Arnþrúður Karlsdóttir

Matarvenjur okkar eru eins ólík-
ar og við erum mörg. Hjá sum-
um er mataræðið hreint og
beint skelfilegt. Allt of margir
spá ekkert í hvað þeir láta ofan
í sig og afleiðingarnar eru
hræðilegar. Offita er gríðarlegt
vandamál en stundum þarf ekki
mikið til að koma hlutunum í
lag. Doktor Gillian McKeith er
sérfræðingur á þessu sviði og
hefur komið mörgum til að-
stoðar. Í þessum nýju þáttum
fáum við að fylgjast með Gillian
gefa ráðvilltum einstaklingum
hollræði og hjálpa þeim úr
miklum ógöngum.

VIÐ MÆLUM MEÐ...

Holl hollræ›i

»

SKY NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

CNN INTERNATIONAL
Fréttir allan sólarhringinn.

FOX NEWS
Fréttir allan sólarhringinn.

EUROSPORT 
12.30 Football: UEFA Champions League Vintage 14.00 Football: Foot
World Cup Season 15.30Football: Eurogoals 16.30All sports: WATTS 17.00
Snooker: Grand Prix Preston United Kingdom 19.00 Fight Sport: Fight Club
21.00 Football: Eurogoals 22.00 News: Eurosportnews Report 22.15 Motor-
sports: Motorsports Weekend 22.45 Olympic Games: Mission to Torino
23.15 News: Eurosportnews Report

BBC PRIME
12.00 Two Thousand Acres of Sky 13.00 Teletubbies Everywhere 13.10
Little Robots 13.20 Andy Pandy 13.25 William's Wish Wellingtons 13.30
Boogie Beebies 13.45 Fimbles 14.05 Tikkabilla 14.35 Cavegirl 15.00 The
Life Laundry 15.30 Ready Steady Cook 16.15 The Weakest Link 17.00
Doctors 17.30 EastEnders 18.00 No Going Back 19.00 State of Play 19.50
Red Cap 21.00 French and Saunders 21.30 Manchild 22.00 Down to Earth
23.00 Space 0.00 King Solomon's Tablet of Stone 1.00 Europe: Culture &
Identities 1.30 Europe: Culture & Identities 

NATIONAL GEOGRAPHIC
12.00 Spinner Dolphins 13.00 When Expeditions Go Wrong: Csi On Ever-
est 14.00 Search for Battleship Bismarck 15.00 Search for the Submarine I
– 52 16.00 Seconds from Disaster: Collision On the Runway 17.00
Paranormal?: Bigfoot 18.00 Spinner Dolphins *living Wild* 19.00 When Ex-
peditions Go Wrong: Csi On Everest 20.00 A Treasure Ship's Tragedy 21.00
Search for the Lost Fighter Plane 22.00 Air Crash Investigation: Unlocking
Disaster 23.00 A Treasure Ship's Tragedy 0.00 Search for the Lost Fighter
Plane

ANIMAL PLANET 
12.00 Big Cat Diary 12.30 Predator's Prey 13.00 Lions 14.00 Animal Cops
Houston 15.00 Pet Rescue 15.30 Wildlife SOS 16.00 Amazing Animal Vid-
eos 16.30 Big Cat Diary 17.00 Meerkat Manor 17.30 Monkey Business
18.00 Animals A-Z 18.30 Predator's Prey 19.00 Wild South America 20.00
Miami Animal Police 21.00 Meerkat Manor 21.30 Monkey Business 22.00
K9 Boot Camp 23.00Pet Rescue 23.30Wildlife SOS 0.00Wild South Amer-
ica 1.00 Meerkat Manor 1.30 Monkey Business 

DISCOVERY 
12.00 Rex Hunt Fishing Adventures 12.30 Buena Vista Fishing Club 13.00
Super Structures 14.00 Extreme Machines 15.00 Scrapheap Challenge
16.00 Rides 17.00 American Chopper 18.00 Mythbusters 19.00 Venom
20.00 Trauma 21.00 Body Works 22.00 Mythbusters 23.00 Forensic Detect-
ives 0.00 Battlefield

MTV
11.30 Just See MTV 13.00 Pimp My Ride 13.30 Wishlist 14.00 TRL 15.00
Dismissed 15.30 Just See MTV 16.30 MTV:new 17.00 European Top 20
18.00 Switched On 19.00 Global Room Raiders 19.30 Advance Warning
20.00Top 10 at Ten 21.00Power Girls 21.30The Real World 22.00The Rock
Chart 23.00 Just See MTV 

VH1
11.30 VH1 Hits 15.00 So 80s 16.00 VH1's Viewers Jukebox 17.00 VH1
Weekly Album Chart 18.00 VH1 Classic 18.30 Then & Now 19.00 All Access
20.00 I Want a Famous Face 20.30 I Want a Famous Face 21.00VH1 Rocks
21.30 Flipside 22.00 Top 5 22.30 Fabulous Life Of... 23.00 VH1 Hits 

CLUB
12.10 Weddings 12.35 Lofty Ideas 13.00 Staying in Style 13.30 The Review
14.00Girls Behaving Badly 14.25The Villa 15.10The Roseanne Show 16.00
Yoga Zone 16.25 The Method 16.50 Retail Therapy 17.15 The Review 17.40
Girls Behaving Badly 18.05 Staying in Style 18.30 Paradise Seekers 19.00
Design Challenge 19.25Single Girls 20.15Sextacy 21.10Women Talk 21.35
My Messy Bedroom 22.00 Cheaters 23.00 Entertaining With James 23.30
City Hospital 0.25 Girls Behaving Badly 0.50 Completely Hammered 1.15
Innertainment 1.45 The Review 

CARTOON NETWORK
12.00 Dexter's Laboratory 12.30 Ed, Edd n Eddy 13.00 Codename: Kids
Next Door 13.30 The Powerpuff Girls 14.00 Sabrina, The Animated Series
14.30 Atomic Betty 15.00 Teenage Mutant Ninja Turtles 15.30 B-Daman
16.00 Codename: Kids Next Door 16.30 Foster's Home for Imaginary Fri-
ends 17.00 Duck Dodgers in the 24 1/2 Century 17.30 Charlie Brown Speci-
als 18.00 What's New Scooby-Doo? 18.30 Tom and Jerry 19.00 The Flint-
stones 19.30 Looney Tunes 20.00 Dastardly & Muttley in Their Flying
Machines 20.30 Scooby-Doo 21.00 Tom and Jerry 22.00 Dexter's
Laboratory 22.30 The Powerpuff Girls 23.00 Johnny Bravo 23.30 Ed, Edd n
Eddy 0.00 Skipper & Skeeto 1.00 Spaced Out 1.30 Spaced Out 

JETIX
12.20 Goosebumps 12.50 Black Hole High 13.15 Spiderman 13.40 Moville
Mysteries 14.05 Digimon II 14.30 Totally Spies 15.00 W.i.t.c.h 15.30 Sonic X

MGM
12.20 BY Duty Bound 13.55 Sam Whiskey 15.30 Namu, The Killer Whale
17.00 Cold Room, The 18.35 Sweet Lies 20.10 Where's Poppa? 21.35
Crash Course 23.15 Accidents 0.50 Taking OF Beverly Hills 

TCM
19.00 Some Came Running 21.15 The Band Wagon 23.05 Stand By for
Action 0.55 Village of the Damned 2.15 The Great Lie

HALLMARK
12.45 Jackie, Ethel, Joan: Women of Camelot 14.15 Mystery Woman:
Snapshot 16.00 Flood: A River's Rampage 17.30 McLeod's Daughters V
18.15 Silent Predators 19.45 Hercules 21.30 Lonesome Dove: The Series
22.15 The Red Sneakers 0.00 Silent Predators 1.30 Lonesome Dove: The
Series

BBC FOOD
12.00 Sophie's Weekends 12.30 Paradise Kitchen 13.00 United States of
Reza 13.30 The Tanner Brothers 14.00 Rachel's Favourite Food 14.30
Beyond River Cottage 15.00 The Hi Lo Club 15.30 Masterchef Goes Large
16.00 Food Source Asia 16.30 A Cook's Tour 17.00 Off the Menu 17.30
Deck Dates 18.00 Douglas Chew Cooks Asia 18.30 New Scandinavian
Cooking 19.00 Antonio Carluccio's Italian Feast 19.30 Worrall Thompson
20.00 The Naked Chef 20.30 Cupid's Dinner 21.00 Ching's Kitchen 21.30
Masterchef Goes Large 

DR1
12.00 DR-Derude i „Den Kongelige Have“ 12.30 Udeliv 13.00 TV Avisen
med vejret 13.10 De skrev historie 13.50 Nyheder på tegnsprog 14.00
Becoming 14.20 Boogie Listen – Boblerne 14.35 Last Exile 15.00 Tintin
15.20 Hunden og Jonas 15.30 B¢rn på skinner 16.00 Lotte fra Spekta-
kelmagergade 16.30 TV Avisen med Sport og Vejret 16.55 Dagens Dan-
mark 17.25 TV Avisen 17.30 Spirit – Hingsten fra Cimarron 19.00 TV Avisen
19.25 Horisont 19.50 SportNyt 20.00 Måske skyldig VI 21.40 •rnen 22.35
Viden om 23.05 Pause

SV1
12.15 Sportspegeln 13.00 Stopptid 13.05 Agenda 14.00 Rapport 14.10
Gomorron Sverige 15.00 Sve-à-long 15.30 Krokodill 16.00 BoliBompa
16.01 Björnes Magasin 16.25 Poesi 16.30 Lilla sportspegeln 17.00 Tracks-
listan 17.30 Rapport 18.00 Häktet 19.00 Plus 19.30 Sverige! 20.00 Familjen
20.50 Rapport 21.00 Kulturnyheterna 21.10 Popcorn 21.40 Shoppingsjuk-
an 22.10 Sändning från SVT24 

You are what you eat

MÁNUDAGUR  17. október 2005  

12.00 Fréttayfirlit 12.03 Hádegisútvarp 12.20 Há-
degisfréttir 13.00 Vítt og breitt 14.00 Fréttir 14.03
Útvarpssagan 14.30 Hálftíminn 15.03 Töfrar
Bollywoodmynda 16.13 Hlaupanótan 17.03 Víðsjá

Doktor Gillian McKeith er sérfræðingur í
næringarfræði.

Stöð 2 kl. 21.15
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